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Denna studie har som syfte att undersöka pedagogers syn på matematik i förskolan med 
fokus på barns lärande. Studien innehåller intervjuer med pedagoger i förskolan samt 
observationer av barn i förskolan. Dessa metodval har använts för att kunna svara på 
studiens syfte samt frågeställningar. Barnen blev observerade för att undersöka hur 
deras matematiska kunskaper kom till uttryck. Intervjuerna syftade till att synliggöra 
vad pedagogerna anser om matematiken i förskolan. Denna studie visar att det finns två 
skilda förhållningssätt bland pedagoger om hur barn tillägnar sig matematiska 
kunskaper i förskolan. Ett av förhållningssätten innebär att pedagogerna anser att barnen 
lär sig matematik i vardagliga situationer. Ingen undervisning behövs eftersom lärandet 
sker per automatik i naturliga sammanhang. Det andra förhållningssättet som framkom i 
denna studie innebär att pedagoger kan genom att observera och lyssna på barnen 
uppfatta vad deras matematiska förkunskaper är. Pedagogerna utgår sedan från dessa för 
att få barnen att utveckla sin matematiska begreppsförståelse. Pedagogerna i förskolan 
kan pendla mellan dessa förhållningssätt i olika situationer. Vi har även kommit fram 
till att pedagoger kan tydligt se i leken vilka matematiska kunskaper barnen har tillägnat 
sig. I studien diskuteras och betonar även att pedagogerna i förskolan bör tala om för 
barnen när de ägnar sig åt matematik i olika former.
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The purpose of this study is to find out how teachers view mathematics in preschool in 
Sweden and how they focus on children’s learning. This study contains interviews with 
teachers who work in preschools and observations of children in preschools. These 
choices of methods helpful when the authors was described the purpose and answered 
questions. We observed the children because we wanted to find out how they expressed 
their mathematical knowledge.  The educators were interviewed about their view on 
mathematics in preschool. The result of this study is that there are two separate 
approaches among the educators on how the children can learn about mathematics in 
preschool. One of these approaches was that the educators thought that the children 
learned about mathematic in everyday situations. There is no education needed because 
the learning is done automatically.  The other approaches this study revealed suggests
that educators can learn about the children’s previous mathematical knowledge by 
observing and listening to the children.  The educators can use these approaches to help
the children develop their mathematical conceptual understanding. The educators can 
hold both of these approaches if they are in different situations. The educators can 
observe the children when they play, then they can see which mathematical knowledge 
the children have acquired. In the study it is discussed and emphasised that the 
educators should tell the children when they are engaged in mathematics in different 
forms. 
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Bakgrund

Två av författarna till arbetet har tidigare arbetat med en B-uppsats om matematik. Fokus 
i den uppsatsen var att undersöka grundskolelevers uppfattning om matematik och detta 
ledde till att det väcktes ett intresse för fortsatta studier inom ämnet. Detta intresse 
utvecklades sedan under studietiden och den B-uppsatsen ligger till grund för att denna 
studies ämne är matematik. Ett annat motiv till att detta ämne valdes är att vi, genom våra 
VFU (verksamhetsförlagd utbildning), har uppfattat det som att matematik upplevs som 
osynlig i förskolan. Matematik tycks upplevas som ett skolämne av personalen. Därför 
vill vi studera möjligheterna för barn att ta till sig matematik i förskolan samt hur 
förskollärare kan främja detta lärande. I Läroplanen för förskolan, 1998 
(Utbildningsdepartementet, Lpfö 98) anges att förskolan skall sträva efter att varje barn:

 utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning 
och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum (s. 9)

 utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang (s. 9)

 tillägnar sig nyanserade innebörder i begrepp, erfar samband och upptäcker nya 
sätt att förstå sin omvärld (s. 9)

 samt att arbetslaget skall stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av 
skriftspråk och matematik (s. 10)

Lpfö-98 är ett verktyg som alla verksamma pedagoger inom förskolan ska använda. 

Inledning

Denna studie har som fokus att studera hur förskollärare kan främja barns matematiska 
lärande, hur förskollärare har förstått sitt uppdrag samt hur barn lär sig matematik i 
förskolan. För att bringa klarhet i vad matematik innebär för pedagogerna i förskolan, 
kommer detta arbete att innehålla intervjuer med verksamma pedagoger. Intervjuerna 
syftar till att lyfta fram hur pedagogerna uppfattar att barnen använder matematik i sin 
vardag och hur pedagogerna arbetar kring studiens ämne. Studien innehåller även 
observationer av barn i förskolan för att kunna svara på hur barn använder matematik i 
sin vardag. Genom att utföra observationer på tre olika förskolor anser vi att studien får 
större trovärdighet och vi kan då jämföra de tre förskolorna med varandra och se likheter 
samt skillnader. I vår studie används begreppet fri lek vilket syftar på när barnen styr 
leken eller aktiviteten. Begreppet planerad lek i studien avser de aktiviteter eller 
samlingar som pedagogerna har planerat och styr, och pedagogerna i arbetet är den 
verksamma personalen som arbetar med barnen på förskolan. Med uttrycket 
matematikglasögon menar vi att se på omgivningen i ett matematiskt syfte. När vi 
beskriver barnens vardag är det den tid de tillbringar på förskolan som vi syftar på. 

Studien kan vara till hjälp för pedagoger som är verksamma inom förskolan, eftersom det 
kan synliggöra hur andra pedagoger uppfattar matematik i förskolan samt varför det är 
viktigt att använda matematiken. 
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Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att undersöka pedagogers syn på matematik i förskolan med fokus på 
barns lärande.

Frågeställningar:

 Vad är syfte och mål med matematik i förskolan? (Vad ska barn lära sig)
 Hur lär barn matematik i förskolan?
 Hur kan pedagoger främja barns lärande?

Litteraturgenomgång

I delen som följer presenteras en sammanfattning av den litteratur som används för att 
kunna besvara syftet och frågeställningarna till denna studie. Litteraturgenomgången är 
beskriven under tre rubriker som är knutna till frågeställningarna i arbetet.

Hur lär barn matematik i förskolan?

Matematik finns överallt i vår vardag, så visst lever barn i en 
matematikmiljö. Men att leva i den är inte detsamma som att uppfatta och 
reflektera över den. (Doverborg 2004, s. 4).

Alla pedagoger bör tänka på att matematiken finns överallt, menar Doverborg och 
Pramling Samuelsson (1999). Björklund (2009) tycker att pedagoger bör synliggöra för 
barnen den matematik som finns runt omkring dem. Matematiken kan nämligen enligt 
författarna finnas i barnens vardag, rutinsituationer eller i fria alternativt planerade 
lekar. Förskollärarna kan genom att ta på sig matematikglasögonen, alltså studera 
omgivningen ur en matematisk synvinkel, upptäcka den matematiken. Detta menar 
författarna är av stor vikt. Om pedagogerna synliggör den matematiken för barnen får 
barnen större möjligheter att förstå vad matematiken är och vad den kan användas till. 
Även de minsta barnen på förskolorna har redan matematiska kunskaper men, hävdar 
Doverborg (1998), pedagogerna måste lyfta fram matematiken åt barnen. Doverborg 
och Emanuelsson (2006), Björklund (2009), Doverborg och Pramling Samuelsson 
(1999) samt Ahlberg (2000) betonar att det är viktigt att pedagogerna utmanar barnens 
nyfikenhet och intresse för matematik, en viktig aspekt i vår studie. De menar att 
pedagogerna ska vara medvetna om matematikens grundläggande aspekter, som är tal, 
mätning, form, tid och rum. 

Det förhållningssättet som barnen utvecklar när det gäller matematik från början är 
avgörande för senare möjligheter att tillägna sig matematiska kunskaper. Under hela 
barndomen träffar barn på olika aspekter av den grundläggande matematiken. 
Upplevelserna sker både i hemmet och på förskolan och dessa aspekter utvecklar 
barnens kunnande när det gäller matematiska kunskaper. 
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De yngre barnen prövar sig fram genom lek och att det är i leken som barnen 
kommunicerar med varandra och löser problem av olika slag påpekar Kärrby (1990), 
Björklund (2009) samt Heiberg Solem och Lie Reikerås (2009). I leken sker ett lärande 
och leken gör att barnen vågar utforska, pröva och bearbeta upplevelser. En annan 
viktig aspekt med leken är att kommunikationen, som barnen skapar, gör att barnen 
uttrycker sina känslor, tankar och upplevelser. Barnens matematiska kunskaper i deras 
naturliga situationer är ett exempel på en sådan situation i leken, det blir då en uppgift 
för pedagogen att kunna ta till vara och använda barnens lek på deras nivå. Fagerli, 
Lillemyr och Sobstad (2001), Fauskanger (1999), Kärrby (1990), Ahlberg (2000) samt 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999), menar att människans kunnande utgår 
ifrån erfarandet, förståelsen och uppfattandet, och därför borde förskolan utgå från 
barnens erfarenheter och förförståelse istället för att lära ut kunskaper och färdigheter. 
Fauskanger (1999) samt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att det är 
viktigt för en pedagog att veta hur aktiviteterna i förskolan utformas så att alla barnens 
behov blir uppmärksammade. När pedagogerna utformar aktiviteter i förskolan kan de 
ta hjälp av leken som ett verktyg för barns lärande, eftersom leken till exempel kan vara 
ett redskap för att barnen ska ta till sig några av de matematiska begrepp som ligger till 
grund för att tillägna sig en matematisk förståelse. Dessa begrepp är form, längd, 
avstånd, vikt och volym (a.a).  För vår studie betyder ovanstående att vi är kritiska mot 
synen att barnen lär sig själva, utan pedagogerna bör även synliggöra det de anser vara 
viktigt att barnen lär sig. Vi instämmer med nämnda författare att detta är ett villkor för 
att barnen i förskolan ska ta till sig matematiken. 

En faktor av stor vikt när det handlar om barn och deras matematiska vardag är att de 
använder sig av kroppen. Björklund (2009), liksom Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2004), hävdar att det är betydande för barnen i förskolan att få ta tills sig 
matematiken med hjälp av deras kroppar samt att de behöver få leva sig in i den 
matematiska världen. Kroppen är ett förträffligt hjälpmedel för barnen att använda när 
de undersöker omvärlden. Pedagoger kan därför uppmuntra barnen att använda sig av 
kroppen som matematiskt hjälpmedel. Ahlberg (2000) samt Fagerli m.fl. (2001) menar 
att det är genom leken barnens matematiska lärande sker, där kan de tillägna sig 
kunskap. När barnen leker upplever de matematiken genom sina sinnen som lägger en 
grund för att barnen ska utveckla ett matematiskt tänkande.

Hur kan förskollärare främja barnens matematiska lärande? 

För att barn skall börja ta sig in i matematikens värld behöver de 
engagerade och kunniga lärare som hjälper dem både att erövra 
matematikens värld och att få en tilltro till sitt kunnande. (Doverborg 
2002, s. 6) 

Det finns flera olika synsätt om hur pedagogerna kan arbeta med matematik i förskolan. 
Förskolan bör exempelvis inte efterlikna skolan för mycket, enligt Ahlberg (2000). Hon 
anser att det är viktigt att inte ha för långa tidsintervaller av samma innehåll eller 
arbetssätt i förskolan, då kan det bli för styrt av pedagogen och barnen orkar inte hålla 
uppe sin koncentration någon längre tid. Hon beskriver även en studie som gjorts i 
Sverige och utomlands kring detta. Studiens syfte var att studera pedagoger som 
använde sig av en liknande undervisningsform som skolan har, det vill säga en mer 
schemaliknande verksamhet. Bakgrunden till studien var att de ville undersöka om detta 
kunde leda till att barnen får en bättre introduktion till skolan och då skulle kunna få det 
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enklare att ta till sig skolmatematiken. Resultatet av forskningen visade att det inte alltid 
gynnar barn att arbeta strukturerat, eftersom det visade sig kunna vara ett hinder för 
barnens utveckling. Samma författare menar även att det är viktigt att pedagogerna inte 
gör innehållsperspektivet alltför synligt utan skapar en balans mellan innehåll och form. 
En viktig aspekt är att pedagogerna använder hela förskolans värld när de reflekterar 
över matematiken i förskolan, samt att pedagogerna ska komma ihåg att de måste hjälpa 
barnen att erfara matematiken. Björklund (2009) samt Wistedt (1993) påpekar även att 
barn har en hel del tidigare erfarenheter och är duktiga på att förena dessa med nya 
kunskaper. En vuxen kan stötta barnen i en process genom att kommunicera med dem 
för att synliggöra deras tankar och funderingar, en uppfattning som även Doverborg 
(1998) tycks dela. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, 2004) samt Ahlberg (2000) menar att det 
är viktigt att arbeta efter barnens egna erfarenheter och låta dem tänka självständigt och 
lösa de problem de ställs inför. Detta kan de göra med hjälp av de dagliga aktiviteterna 
så som att räkna barnen, läsa almanackans datum, berättelser, rim och ramsor. 
Författarna påpekar dock att det är en stor spännvidd av barnens erfarenheter av 
matematik. När barnen ska lära sig olika matematiska begrepp kan pedagogerna 
synliggöra och problematisera dessa i rutinsituationerna, i leken samt i temaarbeten. 
Barn kan sedan tidigare olika matematiska begrepp bland annat likheter och skillnader, 
form, sortering, klassificering, storlek, längd, avstånd, vikt, mönsterkombinationer, 
taluppfattning. För att barnen ska upptäcka dessa begrepp bör en pedagog synliggöra 
dessa för dem. 

I samlingar och under måltider räknar barn ofta efter den vuxne, Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2004) hävdar att detta beror på att ofta när barnen får arbeta med 
matematik är det förståelse för antalet som tas upp. Pedagogerna berör då inte begrepp 
som ordningstal, hel eller halv. I Lpfö 98 framgår det att pedagogerna ska hjälpa barnen 
att utveckla ett bra självförtroende, vilket Doverborg och Pramling Samuelsson anser att 
alldeles för få pedagoger arbetar med. Pedagogerna hjälper inte barnen att koppla ihop 
sin förmåga och tillit till matematiken. 

När förskollärare arbetar med att ge barnen ett positivt bemötande och för att ge barnen 
en känsla av kunnande, får barnen en uppfattning av att det är roligt med matematik en 
uppfattning som de sedan kan bära med sig. Pedagogers uppfattningar av och kunskaper 
i matematik har avgörande inverkan på hur barns frågor och tankevärld kring matematik 
utvecklas och tas tillvara (Ahlberg). Alla pedagogerna som arbetar i förskolan ska 
arbeta för att barnen ska upptäcka den kunskap som de behöver när de ska fungera 
utanför förskolan. För att barn ska tycka något är mer spännande och roligare gäller det 
att det finns en kunnig vuxen, som kan tala om hur de ska gå tillväga för att lära sig 
något. Detta skulle sedan kunna lägga grunden till nya handledningsstrategier för 
inlärning. Barnen lär sig då hur de ska gör för att ta reda på saker och ser olika 
handlingssätt (Kärrby, 1990; Björklund, 2009; Heiberg Solem samt Lie Reikerås 2009).
Pedagogerna måste benämna, förklara och berätta om matematiken tillsammans med 
barnen och hjälpa barnen att börja reflektera genom att ställa problematiserande frågor 
om matematiken, detta för att barnen ska kunna ta till sig begreppen och göra dem till 
sina egna. Nutbrown (2006) lägger stor vikt vid att använda naturliga verktyg i naturliga 
miljöer. Hon menar att barnen har enklare att ta till sig lärande som sker i ett ”naturligt 
klassrum”, det vill säga utomhus där pedagoger kan använda sig av naturmaterial som 
matematiskt verktyg.  Genom att pedagogen har aktiviteten i naturen med material som 
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finns att tillgå där ger ett större lärande än att pedagogen tar med materialet in eftersom 
det blir en onaturlig miljö. 

Vilka föreställningar om matematik i förskolan finns hos förskollärare?

Hur pedagogerna bör förhålla sig till barnen och deras sätt att tillägna sig kunskap är 
något som Collins och Cook (2001) samt Björklund (2009) lyfter fram. De menar att 
barnens sinnen är oftast öppna vad gäller att ta in ny kunskap. Därför bör även 
pedagogerna vidga sina sinnen. Det är viktigt att pedagogerna försöker se vad barnen 
ser och inte det de tror att barnen ser. Pedagoger bör upptäcka vad barnen ser. Nästa 
steg är då att pedagogerna synliggör för barnen vad de har upptäckt, att de alltså bör 
påpeka för barnen att det är matematik som de har upptäckt. Björklund (2009) är av den 
uppfattningen att när pedagoger planerar sina aktiviteter ska de utgå ifrån barnens 
förförståelse. När barnen möter matematiken i förskolan börjar de att erövra ett nytt 
språk, symbolerna måste kopplas till deras språk, vilket enklast sker genom 
undervisning. Dock måste undervisningen ske med försiktighet. Barnens upplevelser 
och erfarenheter bör styra undervisningen, för att de då har möjlighet till att skapa en 
innebörd för symboler, enligt Ahlberg (2000). Detsamma gäller exempelvis när barn 
skall förstå varför det är bra att kunna räkna eller hur man kan dela upp något. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) har genom en studie kommit fram till att 
det finns olika typer av pedagoger. De flesta pedagoger är enligt deras studie av den 
uppfattningen att bara barnen arbetar med exempelvis ett matematiskt material förstår 
de innehållet. Medan några enstaka pedagoger i studien hade uppfattningen att barn 
behöver både tänka och reflektera kring materialets innehåll. Forskningen kom även 
fram till de flesta pedagoger försöker lura barnen till ett lustfyllt lärande genom att inte 
tala om att de arbetar med matematik. Studien visade att de flesta pedagoger inte tyckte 
det var nödvändigt att barnen fick reda på att det var matematik de arbetade med. 
Resterande pedagoger som medverkade i studien ansåg att matematiken ska synliggöras 
och problematiseras för barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson håller med de 
fåtal pedagoger som ansåg att matematiken ska undervisas aktivt och inte bara anser att 
det är ett lärande som sker automatiskt. Doverborg och Emanuelsson (2006) menar att 
idag är de flesta pedagoger eniga om att det är viktigt att synliggöra matematiken genom 
olika begrepp och idéer, vilket utvidgar möjligheterna för att lära matematik. Doverborg 
(2002) betonar att pedagogerna faktiskt inte längre har någon egen vilja om 
matematiken ska lyftas fram eller inte, för nu ska alla barn i förskolan utmanas och 
tänka kring matematik. 

Ahlberg (2000) har kommit fram till att det finns två typer av aktiva pedagoger. Den 
första gruppen pedagoger vill diskutera sin undervisning med andra pedagoger och 
aktivt söker efter ny kunskap, denna pedagog kan kallas för utvecklingsbenägen 
pedagog. En annan typ är av den uppfattningen att de redan vet vad och hur barnen ska 
lära sig, dessa problematiserar varken deras egna mål eller de målen som finns i 
styrdokumenten, denna kan i sin tur kallas för traditionalist.  Enligt Ahlberg (2000), 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) samt Doverborg (2002) kommer de 
pedagogerna som bara anser att matematiken sker naturligt i vardagen ge negativa 
konsekvenser för barnens lärande. De barn som är svagare får inte tillräckligt med 
uppmärksamhet för att kunna lära sig matematik. Dock kan de barn som är intresserade 
och kan en del matematik dra nytta av denna typ av pedagogik. 
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Därför är det viktigt att pedagoger tar reda på barnens tidigare kunskaper kring 
matematik för att underlätta barnens matematiska lärande. 

Doverborg och Pramling Samuelson (1999) har även de delat upp pedagoger i tre olika 
grupper.  Den första gruppen är de pedagoger som anser att matematik är ett skolämne 
som barnen lär sig i skolan, och den andra är de som anser att matematiken sker 
automatiskt i vardagen. Den tredje gruppen av pedagogerna är de som anser att 
matematiken ska ske under strukturerade former och ska vara skolförberedande. 
Doverborg (2002), Reis (1998) samt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) 
hävdar att alla pedagoger bör vara medvetna om hur de definierar matematiken. När 
pedagogerna är väl medvetna om det, kan det ge barnen tillfälle att erfara och använda 
matematik i för dem meningsfulla sammanhang i deras vardag. Pedagogerna kan då 
stötta och hjälpa barnen att urskilja och begripa matematikens språk. Något som kan 
kopplas ihop med detta synsätt är att pedagogerna bör utgå från barnen. Doverborg 
(2002) hävdar detta eftersom det är barnen som ska tillägna sig kunskap.

Sett ur ett historiskt perspektiv har förskolan och skolan haft olika pedagogiska 
traditioner. Förskolans pedagogiska fokus har varit utformad utifrån barnet. Skolan har 
haft ett tydligare samhällskrav, alla elever har fastställda mål de ska uppnå (Orlenius 
2001). I Rosenqvist (2000) studie Undervisning i förskolan – en studie av 
förskollärarstuderandes föreställningar tas olika föreställningar upp. Hon kom fram till 
att ordet undervisning fick de studerande att tänka på skolan, för det var där 
undervisningen skedde enligt dem. Orlenius (1999) har i sin studie pekat på liknade 
föreställningar. De som utbildade sig för femton till tjugo år sedan fick inte lära sig att 
lära ut. Här är ett citat ur hans studie:

… vi fick inte lära oss att lära ut. Undervisning var något man skulle 
vänta med tills barnen kom till skolan. Det fick man med sig i 
förskollärarutbildningen… men det ju ändrad syn numera… 
Undervisning, det hör till skolans värld… men pedagogisk verksamhet, 
det har ju vi (Bea). (Orlenius 1999, s.169)

Litteratursammanfattning 
Litteraturen tar upp att barnen i förskolan lär sig matematik genom lek, både fri och 
planerad. Något som lyfts fram är att genom att barnen använder sig av sina tidigare 
erfarenheter tillägnar de sig matematiska kunskaper. Förskollärarna bör, enligt 
litteraturen, låta barnen använda alla sina sinnen och låta dem tänka och lösa de problem 
de ställs inför. Förskollärarna bör även synliggöra matematiken för barnen, ge dem olika 
matematiska begrepp. 

Vi förskollärare ska låta barnens erfarenheter styra innehållet, utmana deras nyfikenhet 
samt vara uppmärksamma på att långa tidsintervaller inte gynnar barnens matematiska 
lärande, påpekar författarna. Att ta upp matematiken där barnen anser det vara det vara 
meningsfullt är även något som några författare lägger stor vikt vid. Enligt författarna 
finns det två olika föreställningar hos förskollärare hur matematiken ska finnas som 
innehåll i förskolans verksamhet samt främja barns lärande. Dessa föreställningar 
representeras av traditionalister och utvecklingsbenägna. Traditionalisterna anses vara 
de förskollärare som anser att matematiken är skolans område, som det var förut. De 
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utvecklingsbenägna är de som är beredda att ta till sig ny information kring ämnet. 
Doverborg och Pramling (1999) menar att förskollärarna kan delas in i tre grupperingar. 
Vissa förskollärare anser att matematiken är skolans område, den andra menar att de ska 
förbereda barnen för skolan och den tredje anser att matematiken är en naturlig del av 
vardagen och barn lär sig automatiskt. 
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Metod

I denna del beskrivs det vilken metod studien kommer att arbeta efter. Det tas även upp 
vilka tekniker som användes för att samla in information till denna studie. Denna del är 
uppdelad i metodval, genomförande, metodanalys, forskningsetik samt trovärdighet. 
Baserad på studiens insamlade data är tre olika förskolor, och de fiktiva namn på 
förskolorna som används i studien är Vitsippan, Blåsippan och Blåklinten. 

Metodval 

Denna studie anser vi vara av kvalitativ art därför att vi vill studera hur verksamma 
förskollärare uppfattar matematiken i förskolan. När forskaren inriktar sig på hur 
människor upplever ett visst fenomen i deras värld och försöker förstå och tolka vad 
dessa föreställningar och erfarenheter innebär, så kan en sådan studie kategoriseras som 
en kvalitativ studie enligt Bell (2006). Kvalitativa studier handlar om att studera 
egenskaper av fenomen eller förhållanden, vilket belyses av (Starrin och Svensson 
1994, Bell 2006 samt Patel och Davidsson.) Alla dessa författare menar nämligen att 
författarna till en kvalitativ studie har fokus mot detta med studiens insamlade data. Den 
insamlade informationen kan komma från exempelvis intervjuer samt från 
observationsanteckningar. Denna studie innehåller data vis intervjuer samt 
observationer, informationen från dessa har behandlats samt analyserats.

Intervjuer

Bell (2006) menar att en strukturerad intervju innebär att alla respondenter får samma 
frågor och dessa ska då även ställas i samma ordning. Det är en fördel att använda sig av 
strukturerande intervjuer, resultatet blir mer gynnsamt och enklare att studera och 
analysera. Respondenten bör vara motiverad för intervjun, annars kan intervjun bli 
ofullständig, vilket kan vara en svårighet med intervjuer (Patel och Davidsson, 2003). 
Eftersom det tar lång tid att analysera intervjuerna är det bättre enligt Bell (2006) att 
begränsa antalet intervjuer. Intervjuerna bör avslutas med att respondenten ges en 
möjlighet att gå igenom svaren (Patel och Davidsson, 2003). Dessa principer har varit 
utgångspunkter i vår studie. Intervjusvaren blev enbart antecknade eftersom vi ville 
undvika att respondenterna blir oroliga över att deras svar skulle spelas in. Vid 
formulering av intervjufrågor är det viktigt att ha studiens övergripande syfte samt 
frågeställningarna i åtanke. Detta arbete har frågor som är öppna därför att respondenten 
då kan klargöra för oss hur den tänker kring studiens ämne (Patel och Davidsson 2003).
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Genomförandet av intervjuerna

Alla pedagogerna på de medverkande förskolorna blev informerade om att det skulle 
genomföras observationer där samt om att två i personalen skulle intervjuas. 
Intervjuerna skedde under en treveckors period och därefter analyserades intervjuerna, 
för att sedan jämföras med de andra intervjuerna samt med relevant litteratur. 
Intervjuerna inleddes med att studiens syfte presenterades och att intervjun inte skulle 
spelas in och varför. Respondenterna informerades sedan om att de kommer få ta del av 
och godkänna protokollet när intervjun var avslutad. På en av förskolorna intervjuades 
två förskollärare istället för en förskollärare och en barnskötare. Ingen av 
respondenterna fick ta del av intervjufrågorna innan, detta för att de inte skulle 
förbereda svar och att de inte skulle diskutera frågorna sinsemellan. Respondenternas 
information skedde helt muntligt, även deras svar lästes upp för godkännandet.

Förskolorna där intervjuerna är genomförda, ligger utspridda i Västra Götaland i tre 
mindre städer. Varje förskola hade två frivilliga som deltog i studien. Intervjuerna tog 
cirka en halvtimme för varje respondent, där samma frågor ställdes till alla 
respondenter. Alla intervjuerna genomfördes under lugna omständigheter och alla 
skedde i ett rum separerat från avdelningen. Respondenterna informerades hur intervjun 
skulle genomföras och alla blev tillfrågade om de ville ta del av den färdiga studien, 
detta var alla respondenter intresserade av. De blev även informerade om att de kunde 
avbryta sin medverkan innan studien var klar, om de skulle vara i behov av detta. 
Intervjufrågorna ställdes i en förbestämd strukturerad ordning och respondenterna fick 
den tid de behövde för att svara. Intervjuaren satt under tiden tyst och inväntade svaret 
utan att pressa respondenten. Efter avslutad intervju lästes svaren upp. Respondenten 
fick då en möjlighet att lägga till eller ta bort något ur protokollet, men ingen av 
respondenterna var intresserade av detta.  Alla respondenter godkände materialet genom 
att skriva under protokollet. De som intervjuades hade olika utbildningar, fyra hade 
förskollärarutbildning och två var barnskötare. 

Observationer

Enligt Patel och Davidsson (2003) ska observationer vara noggrant planerade hur länge 
de ska pågå. När information ska samlas in om någon form av handlingar eller beteende,
är observationer en metod att använda. Både Patel och Davidsson samt Bell (2006) 
anser att den informationen som införskaffas genom observationer ska antecknas. 
Eftersom studien är av vetenskaplig karaktär, är det viktigt att alla observationer finns 
nedskrivna om någon skulle vilja ta del av dem vid ett senare tillfälle. Ett hinder vid 
observationer är att de kan vara tidskrävande. De måste vara noggrant planerande. Patel 
och Davidsson (2003) menar att om observationer ska fånga upp beteenden i en naturlig 
situation måste de som gör studien förvissa sig om att situationen som observeras är 
spontan. En av frågeställningarna gäller hur barnens matematiska kunskaper kommer 
till uttryck i förskolans pedagogiska verksamhet. Vi hävdar att observationerna är en 
lämplig metod för att få svar på denna fråga. 
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Genomförande av observationerna

Observationerna genomfördes på samma förskolor som intervjuerna och även 
observationerna valde vi att göra individuellt för att hinna med alla nio tillfällen. 
Grundtanken i denna studie var att endast barnen på förskolorna skulle observeras, dock 
var det oundvikligt att stänga ute pedagogernas agerande vid observationstillfällena. På 
varje förskola har varje författare till denna studie haft tre observationstillfällen med de 
barnen som var närvarande, sammanlagt nio observationstillfällen. 
Observationstillfällena skedde en gång i veckan, tre veckor i följd, mellan klockan 
09:00 och 12:00. Vi hade alltså tre timmar att förfoga över vid varje 
observationstillfälle. Dock skedde observationstillfällena under olika veckodagar. 
Denna tid på dagen valdes på grund av att den innehåller både fri och planerad lek samt 
matsituationer. På grund av förmiddagarnas variation fanns det större möjligheter då att 
observera barnens vardag. Vi utgick inte efter ett visst observationsschema därför att vi 
ville observera spontana tillfällen som aktualiserade tillfällen där matematik på något 
sätt komma till uttryck. Det var bestämt att under tiden som observationerna 
genomfördes skulle det observeras när barnen använde sig av olika matematiska 
begrepp och när barnen använde sig av matematik för att klara av olika utmaningar samt 
uppgifter i deras vardag. När något/några barn visade tecken på detta antecknades det i 
vilken situation det skedde. Det som antecknades var i vilken situation det skedde samt 
hur barnet/barnen använde matematik. Observationerna varade olika länge. Vissa 
observationer skedde under bara någon minut, då ett barn använde sig av matematiska 
begrepp, andra varade längre när barnet/barnen använde sig av matematik för att lösa en 
uppgift. Observationerna antecknades för hand och renskrevs sedan kort tid därefter så 
att ingen information skulle gå förlorad. När perioden av tre veckor var klar träffades vi 
författare och gick igenom allas observationer och sammanställde ett resultat. I 
resultatet använde vi oss av de observationer som var relevanta för vår studie. 

Analysprocessen

I detta avsnitt beskrivs hur studiens information genom våra data analyserades för att 
kunna finna likheter samt skillnader bland observationerna och intervjuerna. Den 
informationen användes sedan för att kunna sammanställa ett resultat. All den 
information som har erhållits genom intervjuer och observationer analyserades genom 
att materialet först lästes igenom enskilt av alla författare till studien. 
Intervjuanteckningarna samt observationsanteckningarna hade skrivits ut och alla 
antecknade sina frågor och kommentarer till dessa. Detta gjordes för att finna likheter 
samt olikheter i informationen. Därefter gicks allas anteckningar igenom tillsammans, 
frågeställningarna gicks igenom en och en, samt alla intervjusvar och 
observationsanteckningar. Likheter samt skillnader synliggjordes. Nästa steg var att 
gallra bort information som inte ansågs viktigt för studien. Information som ansågs vara 
viktig för studien, var information som besvarade studiens frågeställningar. Detta för att 
arbetet sedan skulle kunna svara på studiens syfte. Detta påpekar Starrin och Svensson 
(1994) är viktigt, eftersom det är arbetets frågeställningar som är centrala. Studiens syfte 
samt frågeställningar har varit utgångspunkten i analysen av data. Den information som 
författarna ansåg vara relevant analyserades och sammanställdes till ett resultat och 
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resultatet sorterades under olika rubriker. Det betyder att ingen förutbestämd 
analysmodell användes, utan studiens syfte och frågeställningar var hela tiden i fokus 
när informationen analyserades.  

Forskningsetik

Denna studie har utgått från de fyra kraven som gäller forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2010). Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa respondenterna om vad studien 
handlar om samt vad syftet med studien är, det är viktigt att informera att deras 
medverkan är frivillig. Detta krav uppfylldes genom att alla respondenter blev 
informerade om studiens syfte innan intervjun började samt vid första kontakten med 
personalen.

Samtyckeskravet betyder att respondenterna själv avgör över sin medverkan. 
Respondenterna kan avsluta sin medverkan under arbetets gång, gäller det barn bör 
föräldrarna ge sitt tillstånd. Detta krav har uppnåtts genom att författarna till studien 
frågade personalen på förskolorna om det behövdes tillstånd, när det skulle ske 
observationer. Detta var ingenting som behövdes ansåg de eftersom inga personliga, 
känsliga uppgifter skulle dokumenterades. De blev även informerade om att de kunde 
avbryta sin medverkan under arbetets gång samt att de fick lägga till eller ta bort 
information innan intervjun avslutades. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i studien samt all information kring 
respondenter, förskola och barn ska vara sekretessbelagt. Detta har uppnåtts genom att 
all insamlad data har bara författarna och handledaren tillgång till, ingen respondent 
nämns vid sitt namn utan namnen är fiktiva. 

Nyttjandekravet betyder att all information som samlas in samt information om enskilda 
personer som medverkar till denna studie får bara användas till denna forskning. Det får 
inte lånas ut till andra forskare om de inte ålägger sig att använda materialet som denna 
studies författare har valt att göra. Detta krav har uppnåtts genom att författarna har 
bestämt innan att all information bara ska behandlas av oss samt att inget material 
kommer att lämnas till någon obehörig. Det enda som kan få tillgång till materialet är 
opponenterna som ska opponera på denna studie.

Trovärdighet

Det är viktigt för studiens trovärdighet att all den insamlande informationen 
dokumenteras (Starrin och Svensson 1994). När informationen ska tolkas och 
analyseras är det viktigt att ha allt material samlat för att kunna gå tillbaka och 
kontrollera i vilket sammanhang informationen erhålles i. Den som vill kan sedan ta del 
av informationen, för kritiskt granskande och pröva att informationen inte tolkats på fel 
sätt. 
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I denna studie fick respondenterna gå igenom det transkriberade materialet från deras 
intervju och respondenterna kunde då godkänna materialet och kontrollera att deras 
intervjusvar inte hade tolkats fel. Det var ingen av respondenterna som ansåg att vi hade 
gett en felaktig tolkning av deras svar. För att få en sådan sann bild som möjligt finns 
det i detta arbetes resultatdel citat från intervjuerna. 
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Resultat 

I följande del presenteras resultatet av studien. All information som var av vikt för 
denna studie som tillkom från intervjuerna samt observationerna har i detta avsnitt 
sammanställts till ett resultat.  

Vad och varför matematik i förskolan? 

Det som upptäcktes i respondenternas svar var att det fanns åtskilliga likheter. De flesta 
av respondenterna påpekade att matematik är viktigt i förskolan för att den ger barnen 
en förståelse för de matematiska begreppen. De flesta respondenterna menade även att 
de lägger grunden för barnens förståelse inför framtidens undervisning. De ansåg även 
att det var viktigt att vi har roligt med barnen och matematiken samt att ge barnen en 
positiv känsla av den.

Först av allt så är det ju en förberedelse för skolan. Genom att vi gör dem 
matematiskt medvetna förbereder vi dem för kommande undervisning. 
Det underlättar för dem i skolan när de redan har en förförståelse från 
förskolan. (En respondent från Vitsippan.)

En annan respondent från Blåsippan lägger störst vikt vid matematiska begrepp som, 
lägesord, färg, form, taluppfattning, sortering, begreppsbildning och turtagande. 
Samtidigt som en respondent från förskolan Blåklinten menar;

Den är viktig för den framtida skriv- och läsinlärningen. De lär sig 
räkneramsan som används hela tiden. Det är ju också nu de lär sig som 
bäst och det underlättar ju för framtiden. (En respondent från Blåklinten)

Det många respondenter tar upp är att fruktstunden är ett tillfälle på dagen då barnen får 
höra och träna på olika former. Dessa respondenter har det traditionalistiska synsättet, 
de anser att det är en vardagssituation och att barn lär sig genom den. En av 
respondenterna från Vitsippan uttrycker sin syn på matematik vid fruktstunden;

När vi delar frukt, så frågar ju vi om de vill ha en hel, en halv eller en 
fjärdedel.

Några exempel på de matematiska begrepp som barnen använde sig av var halv, cirkel, 
stora och små. Under en observation på Vitsippan sitter en flicka och pärlar en pärlplatta 
och när hon gjort hälften utbrister hon att hon har gjort halva katten. På Blåsippans 
förskola, bygger tre barn med klossar när de byggt en stund börjar de jämföra sina verk 
med varandra, vem har byggt störst och vems som är minst. De tre barnen diskuterade 
sig fram vilket som var störst och minst. När det gäller former som cirklar har två pojkar 
observerats på Blåklinten. De lekte superhjältar och de använde sig av rockringar. En av 
dessa pojkar benämnde att dessa rockringar var deras magiska cirklar där inga bovar 
kunde ta dem. Här visar barnen att de klarar att uttrycka och använda olika matematiska 
begrepp. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) samt Björklund (2009) anser att 
om pedagogerna tar på sig matematikglasögonen, kommer de att upptäcka att det är fullt 
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av matematik i barnens vardag. Med detta menas att pedagogerna inte behöver besitta 
ett matematikperspektiv utan matematiken finns med ändå. Detta syns tydligt i alla 
observationer. Barnen reflekterade kring matematiken och använde sig av matematiska 
begrepp. Det vi saknade under observationerna var att pedagogerna skulle klivit in i 
leken och förtydligat för barnen att de diskuterade matematik.

Det uppmärksammades under flera av observationerna att barnen utvecklar sina 
matematiska begrepp i leken och med hjälp av deras egna kroppar. Många av barnen 
som observerades ägnade sig åt lek när de uttryckte olika matematiska begrepp. På 
Blåsippan var det fyra barn, två pojkar och två flickor, som lekte kurragömma i skogen. 
Efter ett tag blev barnen osams på grund av att den ena flickan ville räkna medan 
pojkarna ansåg att det var deras tur först. Den andra flickan föreslog att de båda 
pojkarna skulle räkna först och sedan skulle den första flickan och sist hon själv. Det 
som var intressant var att hon sa första, andra, tredje och sen jag. Flickan som var ledsen 
sa att hon inte ville räkna sist, men flickan förklarade då att hon var näst sist. 

Vi har observerat några barn som genom leken diskuterar sig fram till en fungerande 
lösning på ett matematiskt problem. Vid en av observationerna på Vitsippan var det tre 
barn som lekte med vatten i en liten bassäng och de använde sig av fiskar och andra 
vattendjur. Leken gick ut på att alla barns djur ska samlas i mitten och samtidigt ska de 
försöka samla på sig så många djur som möjligt. Detta ledde till att barnen börjar prata 
om fler och flest. De samlade djuren flera gånger och efter varje gång kollade de vem 
som hade flest respektive minst. Ett av barnen kommer på att om de tar bort ett av 
djuren, det fanns tio från början, kan alla barn ha lika många djur. Detta är ett exempel 
på hur barnen hittar en lösning på problemet som de ställts inför, vilket är ett bra sätt för 
barnen att gemensamt lösa problem. Vid ett tillfälle observerades några barn på 
Blåsippan vid en fruktstund, pedagogen berättade att de bara fick ta en bit till var, 
barnen fick först räkna upp hur många de hade ätit. Detta kan leda till att barnen förstår 
varför matematiken är nödvändig. Alla barn som har blivit observerade använder som 
tidigare nämnts många matematiska begrepp och använder sitt matematiska kunnande 
när de ägnar sig åt både lek och pyssel av olika slag.

Hur ska barnen lära sig matematik? 

Det som kan utläsas från de observationer som gjorts på förskolorna är att barnen 
använder sig av matematik i både lek, pyssel och andra aktiviteter. Här saknade vi 
pedagogernas medverkan, de går sällan eller aldrig in den fria leken och hjälper barnen 
att upptäcka matematiken. Endast i en av tre förskolor har vi observerat en samling där 
barnen får arbeta med addition och subtraktion samt olika begreppsformer, detta var på 
förskolan Blåsippan. Denna samling gick ut på att det fanns flera dockor när det 
exempelvis ”gick iväg en docka”, fick barnen svara hur många dockor det var kvar. Det 
pedagogen på Blåsippan inte gjorde i denna samling var att inte synliggöra för barnen 
vare sig före eller efter att det var matematik de arbetade med. Ett positivt moment som 
observerades på samtliga förskolor i studien, var när barnen skulle äta frukt. Detta var 
ett moment som skapade en hel del diskussioner om bråk och olika delar samt om olika 
antal. 
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Flera av respondenterna tog även upp att pedagoger bör tänka på att matematiken finns 
överallt runt omkring dem. De flesta respondenter var överens om att matematiken finns 
i vardagen och det är viktigt att synliggöra den för barnen, dock är det endast en 
respondent som lyfter fram vikten av att arbeta muntligt med matematiken. Det vill säga 
att en pedagog förklarar för barnen när de använder sig av matematik. Somliga 
respondenter menade att för att upptäcka barnens matematiska tänk är det av stor vikt att 
observera barnen när de ägnar sig åt lek. De menar att det är i barnens lek pedagoger 
kan upptäcka vilka matematiska kunskaper barnen besitter. Som en framstående 
pedagog ska du uppfatta barnet i deras vardag och lyssna på barnen när samtalar med 
varandra samt att uppmana och utmana dem till ett lärande, ansåg en del av de 
tillfrågade. En av respondenterna ansåg att du kunde se om barnen hade lärt sig 
matematiska begrepp genom att de själva upptäcker och använder matematiken i 
vardagen.  En pedagog från Vitsippan beskriver det på det här viset,

För när barnen använder sig av matematiken spontant när de till exempel 
leker en lek så tycker jag att det bevisar att de har en förståelse för de 
begrepp de använder sig utav.

Det uppmärksammades även några skillnader i respondenternas svar. En av förskolorna 
gjorde ett test för att kolla antalsuppfattningen. De flesta respondenterna ansåg att det är 
viktigt att pedagoger har ett matematiskt tänk, för att kunna väva in matematiken i 
barnens vardag, så som i rim och sagor. De ville gärna vara förebilder och ha roligt med 
barnen för att matematiken skulle läggas på deras nivå. En annan viktig aspekt var att 
låta barnen tänka själva och inte lägga orden i munnen på barnen. En annan pedagog 
svarade att det var viktigt att barnen skulle kunna använda sig av matematiken praktiskt 
i förskolan, exempelvis när barnen spelar spel.

Den största likheten mellan respondenternas intervjusvar är att de anser att det är viktigt 
att barnen får med sig de matematiska grunderna samt att det är viktigt att de själva har 
en positiv bild till matematiken samt att det är viktigt att se alla barnen. Genom barn 
observationerna har vi dock inte uppmärksammat någon inblandning från pedagogernas 
sida. Många av respondenterna tog upp att pedagogernas uppgift är att göra 
matematiken positiv och rolig för barnen. Några andra respondenter betonar att det är 
viktigt att barnen lär sig matematiken genom leken, alltså att leken blir ett eget verktyg 
för barnen. Här är ett exempel från en respondent på Blåsippan;

Även att förstår lekens matematiska betydelser. Så som att barnen vet 
när det får ha varsin docka så att alla får en eller hur man spelar ett spel. 
Det är mycket matematik i vardagen och det gäller att barnen kan förstå 
detta. 

Respondenterna var överens om att det är viktigt att pedagogerna har ett matematiskt 
tänk för att kunna väva in matematiken i barnens vardag. En respondent från Blåsippan
lyfter fram vikten av att tänka matematik; 

Jag tycker det är extra viktigt som pedagog att ha ett mattetänk så att man 
är uppmärksam på tillfällena som kan dyka upp. Men det får inte bli för 
mycket, det måste vara i lagom dos så att barnen tycker att det är roligt.

Det är även viktigt att barnen får en positiv bild av matematiken och att de tycker det är 
roligt och det är pedagogernas ansvar att lägga matematiken på rätt nivå för att inte 
matematiken ska upplevas för svår eller att det blir för intensivt. Barnen ska uppleva att 
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de kan lyckas och på det sättet får de en positiv bild av matematik. Vi vill förbereda 
dem, att skapa en grund och ge en positiv bild av matematik, menar samtliga 
respondenter. 

Den är bra när den är på rätt nivå, det är viktigt att utmana barnen på rätt 
sätt. Vi pedagoger ska ju ha med det i ryggsäcken, ett medvetet tänkande, 
i lagom dos. Matematiken ligger på en lagom nivå på förskolan. Alltför 
regelbundna situationer kan bli tradigt, exempel matte samling varje dag. 
Där har vi en förmån att välja eftersom vi inte har några bestämda 
scheman på förskolan. (Respondent från Blåklinten.)

Det var en av respondenterna som tog upp att det är viktigt att vara en förebild för 
barnen, för att barnen ska ta till sig lärandet. En av respondenterna på Blåklinten tog 
upp att hon ansåg att det var viktigt att alla pedagoger möter alla barn och utvecklar 
matematiken på barnens nivå;

Sedan är det viktigt som pedagog att se en utveckling på varje barn, att 
möta dem där dem är just nu och arbeta på deras nivå för att barnen inte 
ska tappa intresset eller känna att något är för svårt.

En av respondenterna påpekar att det är viktigt att uppmärksamma barnens spontana 
tankar. Hon tog även upp att matematiken är viktig därför barnen då kan lära sig att
jämföra, se mönster och strukturer.

Hur ska läraren agera för att stimulera barns lärande 
av matematik?

Genom respondenternas svar och de observationer som har utförts, har vi tydligt kunnat 
urskilja skilda förhållningssätt hos respondenterna som ingår i studien. Det ena 
förhållningssättet är att barn lär sig matematik i vardagliga situationer. Ingen 
undervisning behövs eftersom lärande sker per automatik i naturliga sammanhang. Det 
andra förhållningssättet är att pedagoger behöver utmana och stimulera barn genom att 
förklara. Genom att lyssna på barnet och förstå det som barnet förstår kan pedagogen 
bygga vidare på det barnet redan kan och få barnet att utveckla sin matematiska 
begreppsförståelse. Vi har genom respondenternas svar uppmärksammat att de flesta 
respondenterna tycker att det är viktigt att barnen får grundläggande kunskaper i 
matematik från förskolan, dock går förhållningssätten hur barnen ska tillägna sig dessa 
kunskaper isär. Några av respondenterna i studien anser att pedagogerna på förskolorna 
måste arbeta aktivt med matematiken för att lärandesituationer ska uppstå, men att 
lärandetillfällen även finns i vardagssituationerna. Detta visar att respondenterna kan 
balansera mellan de två förhållningssätten. En av respondenterna från Blåsippan
uttrycker sin syn på vardagsmatematik;

Det är även viktigt att barnen förstår matematiken i vardagen, med det 
menar jag att det är viktigt att de förstår när man säger att du högst får ta 
två potatisar/frukter. 

Dock utmärkte sig två respondenter i både intervjuerna och vid våra observationer. De 
arbetar mer efter förhållningssätt två, genom att en av dem lyfter fram vikten av att söka 
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ny information om hur lärandet sker. Den andra respondenten var den enda som 
använde sig av någon form av test för att se barnens förståelse. De anser att som 
pedagog måste du arbeta aktivt med matematiken och inte låta den gå på autopilot. Det 
vi inte har uppmärksammat genom observationerna är att respondenterna inte har gått in 
i barnens lek och utvecklas deras resonemang om matematik. Samtliga respondenter 
ansåg att pedagoger inte bör arbeta för strukturerat med matematiken, vilket passar in på 
vår grupp ett, då pedagogerna tycker att matematiken ska ske naturligt och strukturerat, 
de synliggjorde vilken nivå lärandet skulle ligga.

Sammanfattning av resultatet 

Enligt samtliga respondenter i studien är matematiken en viktig del av arbetet i 
förskolan och matematik i förskolan innebär att pedagogerna ska lägga en grund inför 
kommande undervisning. Respondenterna påpekade att barnen bör få en uppfattning av 
olika matematiska begrepp, men bara en synliggjorde vilka dessa begrepp kunde vara. 
Alla respondenter menade även att grunden som läggs i förskolan bör vara så positiv 
som möjligt. Även om alla respondenter menar att det är viktigt med matematik i 
förskola var det endast en av respondenterna som tog upp att pedagoger inte bör 
synliggöra för de yngre barnen att det var matematik höll på med, däremot kan de 
påpeka detta för de äldre barnen. Respondenterna anser att matematiken är viktig och de 
pratar även om varför det är viktigt, men varför pratar de inte matematik med barnen? 
För att kunna arbeta med matematiken i förskolan anser respondenterna att det är 
betydelsefullt att pedagogerna är har ett matematiskt tänk, för att kunna se och använda 
sig av den matematiken som finns i barnens vardag. För respondenterna var enade om 
att pedagogerna var medvetna om den, kan de använda sig av den när de undervisar. Det 
var uppenbart att alla barnen använde många matematiska begrepp samt att de hade ett 
matematiskt tänk. Allt detta framgick av barnens prat när de ägnade sig åt lek, när de 
pysslade samt när de var i samlingar. Det märktes därför tydligt att det är på det sättet 
deras matematiska tänkande kommer till uttryck.
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Diskussion

I detta avsnitt av arbetet kommer studiens syfte vara utgångspunkt för en diskussion. Vi 
kommer att diskutera resultatet samt ta upp våra egna tankar och åsikter kring resultatet, 
även valet av metod kommer att diskuteras i relation till litteraturen. Det sista som 
beskrivs är vad vi har för förslag på vidare forskning i detta ämne. 

Metoddiskussion

I denna studie användes en kvalitativ metod med strukturerande intervjuer, vilket 
beskrivs i metoddelen. Att använda sig av strukturerade intervjuer, i studien, där alla 
ställde samma frågor i samma följd kan betraktas som låsta, möjligtvis även ledande. Vi 
arbetade därför med intervjufrågor som var delvis öppna, vi anser det på så vis ge 
utrymme för olika svar som kan analyseras och jämföras. Vi valde att inte använda oss 
av följdfrågor vilket vi nu betraktar som ett misstag eftersom vi anser att följdfrågor 
hade kunnat utveckla respondenternas svar. Anledningen till att följdfrågor inte 
användes var att vi ansåg att det underlättade analysen av textmaterialet eftersom alla i 
gruppen inte kunde närvara vid varje intervju. Dock anser vi så här i efterhand att alla i 
gruppen borde ha närvarat vid varje intervju, inte som aktiva intervjuare men som 
observatörer. I denna studie var intervjupersonerna kända för respondenterna, eftersom 
de genomfördes på VFU och fältstudieplatser, vilket Bell (2006) menar är viktigt, 
annars kan resultatet bli felaktigt. 

Att anteckna intervjuerna för hand var en metod som vi nu i efterhand kan ifrågasätta, 
eftersom att vi inte kunde närvara under varandras intervjuer. Hade intervjuerna spelats 
in hade alla haft möjlighet att ta del av alla intervjuer, vilket hade kunnat vara en mer 
givande metod. Genom att de faktorer som inte kan fångas i anteckningar skrivna för 
hand hade kunnat uppfattas. Något som däremot var framgångsrikt för studien var att 
använda både intervjuer och observationer, eftersom det gav studien en bred och rik 
rådata med sex intervjuer och nio observationstillfällen att analysera. Detta har lett till 
att det hela tiden funnits en bra verklighetsförankrad grund i studien, vilket även varit 
till stor hjälp när vi har sökt efter litteratur. Det har aldrig funnits någon brist på 
litteratur som passar vår studie. Dock är en stor del av litteraturen författad av samma 
personer, men vi anser inte att det blivit ett hinder eftersom litteraturen ändå varit 
varierad. Observationerna anser vi har varit väldigt lyckade, men vi är inte helt nöjda 
med genomförandet. Vi tror att observationerna hade kunnat ge mer om alla i gruppen
varit med och observerat samtidigt på förskolorna, men med den tidspressen vi arbetat 
under är det att betrakta som ett önsketänkande. Att använda en kvalitativ bearbetning 
av textmaterialet betraktar vi som ett väl fungerande arbetssätt för vår studie. Det 
passade vår studie eftersom vi hade tillräckligt material att behandla, enligt vår 
uppfattning. Hade antalet intervjuer och observationer dock varit fler hade en kvalitativ 
bearbetning blivit ett alltför omfattande arbete med hänsyn till tidsramen vi arbetat efter. 
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Resultatdiskussion 

Här diskuteras studiens resultat och diskussionsdelen är indelad i tre rubriker, för att 
kunna svara på våra tre frågeställningarna och därmed slutligen kunna besvara studiens 
syfte. De två skilda förhållningssätten som det framkom att respondenterna i denna 
studie förfogade över tas upp och är grunden till denna diskussion.

Vad matematiken kan innebära för barnen i förskolan

Resultatet visar vad matematiken i förskolan innebär, beror på vilken grundsyn 
pedagogerna har och hur de anser att barns lärande ska främjas. En av respondenterna 
ansåg att det är betydelsefullt att vara en bra förebild för barnen. Det gäller för 
pedagogerna att se barnens behov och ge dem tillräckligt med uppmärksamhet. Barns 
välbefinnande påverkar deras förutsättningar för lärande, en tanke som delas av Fagerli 
m.fl.(2001). Ett strävansmål i Lpfö98 nämner att det är viktigt att utveckla barnens 
självförtroende och detta håller vissa av respondenterna med om. Dessa respondenter 
anser att det är viktigt att lägga matematiken på rätt nivå, alltså inte för mycket eller för 
svårt. Kan de lyckas lägga matematiken på en lagom nivå för barnen tillägnar sig barnen 
en känsla av kunnande, vilket ger självförtroende och en positiv självbild. Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2004) har i sin undersökning inte uppmärksammat att 
pedagoger arbetar med detta. De menar att pedagogerna inte hjälper barnen att koppla 
ihop deras förmåga och tillit till matematiken. Efter våra observationer kan vi hålla med 
Doverborg och Pramling Samuelsson att pedagogerna inte alltid synliggör för barnen att 
det är matematik dem arbetar med. Detta har vi funderat över, skulle inte det ge barnen 
en mer positiv bild av matematiken? För vi anser att när barnen gör något de tycker är 
roligt kan vi pedagoger upplysa dem om att det är matematik. Detta kan göra att barnen 
lägger märke till att matematik kan vara roligt. Vi undrar om det skulle bli någon 
skillnad om pedagogerna skulle diskutera matematik med barnen i förskolan, varför ska 
det inte samtalas om matematik med barnen i förskolan? Kan det bero på att många 
pedagoger har ett osäkert förhållningssätt till huruvida matematik är ett ämne som hör 
till skolan eller förskolan? Vi anser att matematik definitivt är något som pedagogerna i 
förskolan kan arbeta med. Matematik är mycket mer än att bara att räkna ut olika tal i 
läroböcker.

I resultatet framgår att många av respondenterna som medverkade i denna studie anser 
att det är viktigt att möta barnen på deras nivå och se till att inte barnen förlorar 
intresset. De talade även om att pedagoger kan använda hela förskolans värld när det 
gäller matematik fast det är viktigt att vi hjälper barnen att uppleva detta. 
Respondenterna berättade att de tycker det är viktigt att barnen förstår 
vardagsmatematiken så som hur många potatisar eller frukt de får ta, eller hur många 
steg barnen ska ta när de spelar spel. Något som ofta förekommer i barnens vardag i 
förskolan är lek. De flesta av respondenterna tar upp att de kan se barnens matematiska 
medvetenhet genom att observera barnen när de leker. Andra respondenter påpekar även 
att när matematiken kommer fram spontat i leken är det ett bevis för att barnen tillägnat 
sig en matematisk förståelse. Fagerli m.fl. (2001) anser att leken har en stor roll i 
lärandet, leken ger barnen tillfälle att utforska, pröva samt ett lärandetillfälle. Vi anser 
att leken är viktigt och att det i högsta grad är intressant att se hur olika matematiska 
begrepp tar sig uttryck i leken. Vi såg även detta när vi observerade vilket vi tar upp i 
fråga tre. Vi tycker även det var intressant att det kom fram i resultatet att pedagogerna 
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kan använda sig av vardagsmatematiken i förskolan och att det lägger grunden till den 
framtida skriv- och läsinlärningen. 
Denna respondent menar alltså att när pedagoger arbetar med matematik i förskolan kan 
det leda till att barnen får en bättre förståelse för framtida undervisning. En av 
respondenterna påpekar detta som en positiv anledning till att arbeta med matematik 
redan i förskolan och även vi är av den uppfattningen. Ahlberg (2000) menar att det är 
pedagogernas uppgift att lägga grunden för matematiska begrepp hos barnen så att de 
får en förståelse för detta och på egen hand kan reflektera över matematiska strukturer. 
Ofta när pedagoger arbetar med antalsförståelse med barnen låter de barnen räkna efter 
dem och konsekvensen av det blir, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2004), 
att barnen själva inte får reflektera över antalet. Detta tycker vi är tänkvärt eftersom 
syftet bör vara att barnen ska få en förståelse för att koppla räkneramsan med antal. Vid 
intervjuerna och observationerna framgick det att många av respondenterna använder 
begrepp som hel och halv, samt ordningstal vid fruktsamlingar, vilket är intressant 
eftersom Doverborg och Pramling hävdar att pedagoger inte berör dessa begrepp.

Hur pedagoger behandlar matematiken i förskolan

Vi ställer oss tveksamma till om pedagogerna på fältet har samma uppfattning som 
Ahlberg (2000) försöker lyfta fram, att det är viktigt att pedagoger förstår att 
matematiken i förskolan kan vara avgörande för hur barnen lär sig matematiken i 
fortsättningen. Alla respondenterna ansåg att det var viktigt att barnen fick en förståelse 
för matematiska begrepp, för att barnen då skulle skapa sig en grundförståelse för 
matematiken, men de beskrev inte hur de tänkte att barnen skulle tillägna sig den här 
förståelsen för olika matematiska begrepp. En av respondenterna tog upp att om 
pedagogerna arbetar med matematik i förskolan, kan en grund för framtida skriv- och 
läsinlärning skaffas. En annan av respondenterna tyckte att de kunde synliggöra för 
barnen att det var matematik de höll på med, men bara för de äldre barnen eftersom 
matematiken skulle uppfattas alldeles för abstrakt för de yngsta. Vi är fundersamma till 
varför inga av respondenterna tog upp detta, eftersom några författare påpekar att det är 
viktigt att pedagoger synliggör för barnen att det är matematik de arbetar med. Hur 
pedagogerna ska kunna hjälpa barnen att skapa sig en grundförståelse för matematiken 
utan att lyfta fram matematiken ser vi som ett dilemma. Det borde vara en av de 
betydelsefullaste faktorerna för ett djupare matematiskt lärande, att barnen vet vad det 
är de arbetar med, enligt vår uppfattning. Då anser vi att barnen får en positiv bild av 
matematiken samt förstår dess innebörd. Varför kan eller vill respondenterna inte 
synliggöra matematiken för alla barn undrar vi? Frågan kan besvaras utifrån ett 
historiskt perspektiv. Orlenius (1999; 2000) samt Rosenqvist (2000) tar upp detta. Förr 
fick de som studerade inte lära sig att undervisa i förskolan, det skedde i skolan. Vi 
anser att detta kan vara föreställningar som finns kvar som leder till att pedagogerna inte 
vill synliggöra matematiken för barnen i förskolan.

Vi fick även den upplevelsen de dagarna vi var på förskolorna att pedagogerna ansåg att 
bara de lärde barnen olika matematiska grunder skulle barnen få med sig matematiken. 
Frågan är då vilka matematiska grunder de syftar på? Bara en av respondenterna tog upp 
några matematiska begrepp som denne ansåg vara viktiga för barnen att lära sig, och 
därför undrar vi hur pedagogerna ska hjälpa barnen tillägna sig dessa begrepp om 
pedagogerna själva inte är medvetna om vilka begrepp som ska ingå i grunderna. Det är 
även viktigt att benämna de matematiska begreppen i alla sammanhang enligt oss. Det 
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finns matematik överallt i förskolan, och då anser vi att pedagogerna bör lyfta fram den 
för barnen. Det är viktigt att pedagogerna som arbetar i förskolan har ett öppet 
förhållningssätt till den matematik som finns i förskolan, vilket både Ahlberg (2000) 
samt Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) trycker hårt på. De tar också upp att 
det är viktigt att pedagogerna vet vad barnen har förstått, dock lägger inga av våra 
respondenter någon vikt vid detta. En förklaring kan vara att pedagogerna anser sig vara 
medvetna om vad barnen har förstått, att de kan upptäcka lärandetillfällen och utforma 
dem efter barnens tankar vilket samtliga respondenter menar är viktigt. Många av 
respondenterna och Ahlberg (2000), påpekar att det är viktigt att inte göra 
innehållsperspektivet för synligt utan även få en balans mellan innehåll och form, och 
den uppfattningen delar vi också. Om innehållet blir allt för betonat och fokuserat, kan 
det bli tråkigt och konsekvensen blir att barnen tappar intresset. Därför anser vi att 
pedagogerna kanske behöver tänka om i frågan huruvida de ska förklara för barnen att 
det är matematik de arbetar med eller inte.  Det ska de göra dock när de märker att 
barnen tycker det är roligt för att ge dem en positiv bild av matematiken, vilket också 
Doverborg och Emanuelsson (1999) samt Ahlberg (2000) tar upp. De menar att 
matematiken ska vara rolig för barnen att lära sig, och Ahlberg menar även att det är 
viktigt att även barnen får med sig en känsla av kunnande.  Att ge barnen en möjlighet 
att tillägna sig en känsla av kunnande verkar samtliga respondenterna tycka är en 
självklarhet. Alla respondenter ansåg att det var viktigt att pedagogerna själva hade ett 
matematiskt tänkande för att på bästa kunna få med matematiken i barnens vardag. 

För att pedagogerna ska veta om barnen utvecklas kan de sätta upp mål, men vi anser att 
de även kan göra det för att veta vad barnen behöver utveckla och för att författarna har 
sett detta i sina undersökningar vilket Ahlberg (2000) samt Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2004) också har gjort. De visade också att de pedagoger som tror att 
matematiken sker naturligt i vardagen skjuter ifrån sig uppgiften att planera aktiviteter 
med matematik, vilket leder till att pedagogerna inte kan reflektera över sina mål. 
Därför anser vi att det inte är hållbart att pedagogerna har en uppfattning att 
matematiken bara ska ske spontant i vardagliga situationer, eftersom all inlärning 
behöver stimulering och utmaning för att utvecklas. Matematiken grundläggs i 
förskolan, anser vi och ju mer förkunskaper barnen har när de börjar årskurs ett desto 
enklare kommer de tycka att matematiken är. När barnen inte upplever den som svår 
kommer även känslan av kunnande och viljan att lära mer. Vi tror inte alltid barnen vet 
att det är matematik som de talar om när de berättar att de är halvklara.

Det är pedagogerna själva som ansvarar för att matematiken ska läggas på rätt nivå så 
att den inte blir för svår eller för tradig, menar samtliga respondenter. Vilken nivå 
matematiken ska ligga på i förskolan och hur den nivån ska avgöras, är det ingen av 
respondenterna som uttrycker klart. De berättar om hur de ska kunna se vad barnen kan, 
kunskapsmässigt, men inte hur detta kan användas för att lägga en nivå på matematiken. 
Är matematiken i rätt mängd anser respondenterna att barnen tycker matematiken är 
rolig, vilket vi ifrågasätter eftersom ingen talar om för barnen vad de arbetar med. Hur 
ska barnen då kunna uppleva matematiken som rolig? Våra respondenter var överens 
om att det var viktigt att pedagoger har ett matematiskt tänk för att ha en möjlighet att 
väva in den i barnens vardag, för om barnen anser att de klarar av matematiken får de en 
trygghetskänsla och en bra grund. 

Ahlberg (2000) samt Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) har båda undersökt 
hur pedagogerna som arbetar i förskolor anser att barn ska tillägna sig matematiska 
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kunskaper, och de har upptäckt att pedagoger kan förfoga över olika förhållningssätt. Ett 
av förhållningssätten var att de pedagogerna ansåg att matematiken sker naturligt i 
vardagen vilket innebär att pedagogerna själva inte behöver planera matematiken. 
Ahlberg anser att den inställningen kan skapa problem, eftersom dessa pedagoger inte 
kan problematisera sina mål. Det andra förhållningssättet är att man som pedagog bör 
arbeta aktivt med matematiken samt söka ny information om det behövs. Alla 
respondenter som medverkat i denna studie tycker det är viktigt med 
vardagsmatematiken. Dock menar de inte att matematiken kommer per automatik utan 
måste lyftas fram av pedagogerna. Vi anser därför att respondenterna besitter båda 
förhållningssätten. Det visar att pedagoger kan pendla mellan dessa två grundläggande 
förhållningssätt. 

Det är av stor vikt att tänka på att inte ha för långa tidsintervaller med enformigt 
innehåll anser vi. Det kan då bli för mycket träning inför skolan, en uppfattning som 
även Ahlberg (2000) lyfter fram. Respondenterna var också av den åsikten att de ansåg 
att pedagoger inte bör arbeta strukturerat med matematiken, för då menar de att barnen 
skulle tröttna. Frågan är vad pedagogerna menar med att barnen skulle tröttna på 
strukturerad matematik? Vi tror inte heller att barnen ska arbeta efter skolliknande 
schema i förskolan men måste strukturerad matematik vara planerad efter ett schema? 
Är inte exempelvis ett matematiktema också strukturerad matematik? Vi vill göra 
skillnad på skolans schemastyrda verksamhet och en strukturerad verksamhet i 
förskolan, eftersom vi tidigare nämnt att det inte fungerar att tro att barnen tillägnar sig 
matematik per automatik. Alla pedagoger bör reflektera över hur undervisningen kring 
matematiken utformas, för det påverkar barnens förhållningssätt till matematiken. Detta 
tycks våra respondenter vara väl medvetna om. De tycks anse att om de utformar 
undervisningen utifrån barnens erfarenheter kan barnen fördjupa och lära sig reflektera 
över sina matematiska kunskaper. 

Barnens sätt att uttrycka sina matematiska kunskaper i deras vardag

Som vi har tagit upp tidigare framgår det att alla barn som observerades vid 
observationstillfällena använde sig av olika matematiska begrepp. De visade även att de 
disponerade över ett stort antal matematiska kunskaper, vilket syntes när barnen lekte, 
pysslade och var i samlingar. Barnen kunde begrepp som halv, ordningstal, 
räkneramsan, sortera i storleksordning, turtagning med mera. Det vi har kommit fram 
till genom observationerna är att barnen kan mycket matematik, men för ett djupare 
lärande och en större förståelse krävs det att pedagogerna går in både i den fria leken 
och i samlingar och upplyser barnen om att det är matematik som de arbetar med. 
Eftersom vi har observerat att barnen visar att de har matematiska kunskaper i leken, 
delar vi Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) tankegångar i att det är 
betydelsefullt för yngre barn att använda hela kroppen när de tillägnar sig 
matematikiska kunskaper. Ahlberg (2000) samt Fagerli m.fl.(2001) delar våra åsikter. 
De beskriver att barnen kan lära sig mycket matematik i leken, samt att när de använder 
sina sinnen kan de lägga en grund för att sedan kunna utveckla ett matematiskt 
tänkande. Att barnen tillägnar sig kunskap naturligt när de använder sina sinnen som 
verktyg är något som vi vill uppmärksamma. Även Nutbrown (2006) påvisar detta i sina 
teorier om naturliga lärandemiljöer. Hennes teori om att barnen observerar sin 
omgivning bättre om de är i naturliga miljöer anser vi är värd en extra tanke. När barnen 
står bland träden behöver ingen pedagog i världen tala om för dem att de nu ska 
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observera att träden är större än dem, det gör de ju självklart ändå. Även leken menar 
hon är just ett sådant naturligt inlärningstillfälle.  Med anledning av detta tycker vi att 
det var intressant att genomföra dessa observationer, just för att deras matematiska 
kunskaper kommer fram vid lek samt vid tillfällen när barnen pysslade. 

Vi antog att vi skulle upptäcka att barnen hade olika matematiska kunskaper, men inte 
att det skulle synas så mycket som det gjorde. Eftersom deras matematiska tänkande 
kom till uttryck när de talade, menar vi att matematiken och språket går hand i hand. 
Eftersom vi upptäckte att barnen hade mycket matematiska kunskaper, menar vi att det 
finns mycket som pedagoger kan utgå från när de planerar sina lärandetillfällen. Det är 
även ett av våra argument eftersom det finns mycket matematik i barnens vardag, och 
det behöver inte bara vara matematik när de har samlingar. Doverborg (1998) menar att 
alla pedagoger ska vara medvetna att yngre barn kan en hel del matematik. Det är precis 
detta vi har upptäckt, frågan är om pedagogerna som är verksamma på förskolorna är 
medvetna om detta? Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att alla 
pedagoger kan finna hur mycket matematik som helst om de tar på sig 
matematikglasögonen. Observationerna till denna studie pekade också mot detta. Vi och 
även litteraturen som vi refererat till menar att pedagogerna inte bara behöver tänka 
matematik enbart i samlingar, de kan tänka matematik vid alla situationer. 

Vi är av den uppfattningen att de allra flesta barn klarar av att lösa olika matematiska 
problem som de ställs inför, det har vi uppmärksammat vid observationerna vi 
genomfört. Detta anser även Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) samt Ahlberg 
(2000). Dessa författare menar att pedagoger bör utgå från alla barns tidigare 
erfarenheter och låta barnen lösa problem de ställs inför på egen hand. Vi anser att detta 
är viktigt, att ge barnen tid att lösa problemen för vi menar att detta kan leda till att 
barnen utvecklar ett reflekterande tänkande samt att det stärker deras tro på vad de kan 
uppnå på egen hand. Vi tycker att barnen bör få ett positivt möte med matematiken i 
förskolan, detta pekar även respondenterna samt litteraturen på. För att göra mötet 
positivt kan pedagogerna låta barnen själva reflektera över matematik, men de bör 
finnas med som stöd vid dessa moment. Ahlberg (2000) tycker även att pedagoger har 
ett ansvar att förklara för barnen varför det är viktigt att lära sig matematik och att 
benämna och förklara de matematiska begrepp de använder. Detta ser vi som en 
självklarhet för att göra matematiken positiv. 

Sammanfattningsvis har vi fått en hel del kunskaper kring barn och deras matematiska 
tänkande. Det gäller som pedagog att vara medveten om att barn tidigt har matematiska 
kunskaper samt ett matematisk tänk, som är i behov av att utvecklas och att det finns 
många matematiska verktyg att använda runt omkring oss. Även de enklaste ting kan 
användas med ett matematiskt syfte. Pedagoger kan upptäcka hur barn använder 
matematiken i sin vardag genom att observera dem. Detta är en synpunkt vi vill 
synliggöra för alla blivande pedagoger samt de som redan arbetar på fältet.

Vidare forskning

Det är ingen tvekan om att matematik är ett stort och brett område som sträcker sig över 
många åldrar. Efter vår studie kan vi konstatera att matematiken i förskolan och för barn 
i de tidiga åldrarna, är relativt outforskat. Det finns många teorier och metoder om hur 
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pedagoger ska arbeta med matematik, men den viktigaste delen har fallit bort nämligen 
hur barn ska kunna tillägna sig kunskap i matematik när de inte vet att de arbetar med 
det. Därför är Sverige i behov av fortsatt forskning inom området hur vi ska synliggöra 
matematiken för barnen i förskolan. 
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Bilaga 1

Intervjufrågor

 På vilket sätt kan matematiken i förskolan vara viktigt för barnen?
 Hur tänker du kring matematikens betydelse i förskolan?
 Hur märker du om barn har utvecklat matematiskt tänkande?


