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Abstrakt 

Svensk titel: Matematik, lek och lärande i förskolan. En kvalitativ studie av 

förskollärares syn på undervisning i matematik. 

 

Engelsk titel: Mathematics, play and learning in preschool. A qualitative study of 

preschool teachers` views on the teaching of mathematics. 

 

Syftet med studien är att belysa hur förskollärare förhåller sig till målinriktad 

undervisning av matematik för barn 3-5 år. De frågeställningar vi ville undersöka var 

förskollärares uppfattningar kring målinriktad matematisk undervisning, men även  

vilka förutsättningar förskollärare uttrycker behövs för planerad undervisning och 

genomförande i matematik. Studien bygger på en kvalitativ ansats där fyra 

semistrukturerade intervjuer har genomförts på olika förskolor i Sverige. I resultatet 

framkommer det att förskollärare i sin målstyrda och planerade undervisning ofta 

arbetar ämnesövergripande. Undervisningen sker i projekt, samling, måltider eller andra 

styrda aktiviteter. Förskollärarna lyfte också att undervisning i matematik kan ske i 

vardagssituationer och i barns lek. Förskollärarna påtalade att det är deras arbete att 

utveckla leken, så den blir mer lärande. Lärmiljö och material ska vara lärande och 

utmanande. Begrepp och ord som tillhör matematiken ses av förskollärarna, som något 

viktigt att tillföra i den matematiska undervisningen. Stöttning och utmaningar 

benämndes som viktigt för undervisningens genomförande. Planeringen av 

undervisningen utgår från barnens intresse. Dokumentationen används som underlag för 

planeringen och lyfts under förskollärarnas reflektionstid. Förskollärarna menar också 

att undervisningen i förskolan ska vara rolig och lustfylld samt varieras på olika sätt. 

Resultatet visar att förskollärarna anser att matematiken har en stor roll i förskolan och 

betydelsen av medvetna, närvarande och engagerade förskollärare. 
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1 Inledning 
Små barns matematik behöver problematiseras på så sätt att det inte bara handlar om 

siffror och att lära sig räkna. Snarare handlar det om förståelse för matematiska begrepp 

och att lära genom leken (Wernberg, Larsson & Riesbeck 2010). Den grundläggande 

matematiken består av att erfara, uppfatta och förstå olika ord och begrepp i vardagen. 

Matematik kan vara tal-, form-, tids- och rumsuppfattning. I sin vardag på förskolan, så 

behöver det lilla barnet ord och begrepp för både färg, form, storlek, antal och material, 

för att till exempel leksaker ska kunna sorteras till sin bestämda plats. Barnet behöver 

även ha en idé om hur föremål kan ordnas, grupperas eller klassificeras efter sina 

egenskaper. Här behöver barnet språket för att kunna jämföra och uttrycka sig i olika 

sammanhang. Ord som beskriver saker eller lägesord behövs för att barnen ska kunna 

förklara sig i sin vardag på förskolan (Solem Heiberg & Reikerås Lie 2004).  

 

Förskolans viktigaste verktyg till lärande är leken och att det erbjuds aktiviteter där det 

sker ett samspel mellan barn och vuxna utifrån barnens perspektiv. Barn behöver hjälp 

med att upptäcka matematik, både den som sker genom lek och lärarstyrda aktiviteter. 

Det krävs matematiskt medvetna pedagoger för att i sin tur medvetandegöra 

matematiken i vardagen. Det är pedagogens uppgift att matematiken synliggörs i 

sammanhang, som är meningsfulla för barnen. Det är ofta förskolebarn får stå tillbaka 

för vad som ska läras emot hur det lärs. Det innebär att barn inte alltid lär sig det, som är 

avsett att de ska lära sig. Barns lärande i matematik kan förstås som en process, en resa 

där startpunkten börjar med att förskolans pedagoger använder korrekta matematiska 

begrepp. Många barn kommer inte använda de rätta orden direkt, men genom 

upprepning utvecklas barnens begreppsförståelse (Wernberg, Larsson och Riesbeck 

2010). 

 

Den miljö och det förhållningssätt till matematik, som barn möter i förskoleåldern, har 

visat sig ha stor inverkan på hur barnen tar till sig matematisk undervisning senare i 

grundskolan. Barn som tidigt introducerats för matematiskt tänkande har ett försprång 

flera år framåt gentemot jämnåriga, som inte fått samma möjlighet (Björklund 2013). 

En studie av Çelik (2017) visar att om läraren har ett positivt förhållningssätt till 

matematik och undervisning påverkar det förskolebarns matematiska utveckling. 

 

Förskolans läroplan betonar att verksamheten ska utveckla barns förmåga att använda 

matematik för att undersöka, reflektera över och pröva lösningar av problemställningar. 

Barnen ska ges möjligheter till att utveckla sin förståelse för matematiska begrepp och 

erbjudas tillfällen att utveckla sin matematiska förmåga. Fyra strävansmål av totalt 22 

under punkten ”utveckling och lärande” berör matematik, vilket tydligt visar betydelsen 

av att det sker undervisning i ämnet (Skolverket 2016). 

 

I sin rapport från 2016 skriver Skolinspektionen att förskolan överlag ger barn 

förutsättningar för att utvecklas och lära, men att det behövs mer målinriktad 

undervisning, bestående av målstyrda processer, vars mål syftar till utveckling och 

lärande. För att barnen ska få möjlighet till optimal utveckling behövs mer målinriktad 

undervisning. Enligt Skolinspektionen råder det en otydlighet om konkretisering av 

förskollärarens ansvar tillsammans med definitionen av undervisningsbegreppet (2016). 
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För att öka lärarnas kompetens har Skolverket implementerat olika insatser. Den största 

satsningen på ett enskilt ämne någonsin i Sverige är matematiklyftet. Matematiklyftet är 

en kompetensutveckling i didaktik för lärare och förskollärare just för att stärka och 

utveckla kvaliteten i undervisningen för matematik. Insatsen är baserad på forskning 

och beprövad erfarenhet. Målet med denna kompetensutveckling är att förskollärare ska 

utveckla sin matematiska undervisning (Skolverket 2018).   

 

Under våra yrkesår i förskolan har vi noterat att det varierar hur förskollärare använder 

och utmanar barn i ämnet matematik. Förskolebarn ges olika förutsättningar för att 

utveckla matematisk förståelse. Eftersom matematik är en stor del av förskolans vardag, 

både gällande miljö och aktiviteter, är det av stor vikt att vi pedagoger har ett positivt 

förhållningssätt kring detta ämne och att det finns undervisning i ämnet. Med hänsyn till 

ovanstående är det därför relevant att undersöka hur målinriktad undervisning av 

matematik ser ut i förskolan.  

 

För att få en större förståelse för hur kvaliteten av undervisningsstrategier kan utvecklas 

och ge förutsättningar för det livslånga lärandet i förskolan, vill vi få kunskap om hur 

målstyrd undervisning av matematik ser ut i verksamheten. Undervisning är en målstyrd 

process, som under ledning av förskollärare, syftar till utveckling och lärande. Under 

inhämtandet av kunskaper och värden deltar förskolläraren aktivt i 

undervisningssituationen.  

 

I vår studie innefattar den målinriktade undervisningen både förberedelser och 

genomförande av matematiska aktiviteter. Barns perspektiv bör dessutom stå som 

utgångspunkt i förskolans undervisning, även inom matematisk undervisning. Därför 

vill vi i vår studie belysa hur förskollärare förhåller sig till målinriktad undervisning av 

matematik. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att belysa hur förskollärare förhåller sig till målinriktad undervisning 

av matematik för barn 3-5 år. Vi vill få en fördjupad förståelse för i vilka sammanhang 

målinriktad och medveten undervisning sker på förskolorna och uppmärksamma de 

förutsättningar, som förskollärare uttrycker behövs för att kunna undervisa efter 

läroplanens riktlinjer. Genom att göra denna undersökning önskar vi även få en 

fördjupad kunskap i vår egen praktik.  

 

Frågeställningar 

 

1.     Vilka uppfattningar har förskollärare kring målinriktad matematisk undervisning? 

 

2. Vilka förutsättningar beskriver förskollärare krävs för planerad undervisning och 

genomförande i matematik?       
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3 Begrepp och termer 
Här ges en förklaring över vad som menas med undervisning i förskolans kontext och 

om sambandet mellan barns lek och matematik. 

 

3.1 Undervisning  

Undervisning i förskolan definieras enligt Skollagen som “sådana målstyrda processer, 

som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom 

inhämtande av kunskaper och värden” (SFS 2010:800:1 kap 3§). Det är endast 

legitimerade förskollärare med behörighet för viss undervisning, som får bedriva 

undervisningen (SFS 2010:800:2 kap 13§). I vår undersökning tolkar vi att planerad 

undervisning är en målstyrd process, som under ledning av förskollärare, syftar till 

utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden. Förskolläraren 

deltar aktivt i undervisningssituationen och den medvetna undervisningen innefattar 

både förberedelser och genomförande.  

 

Skillnad mellan undervisning i förskola och skola är att i skolan är undervisning knuten 

till lektionstid, medan i förskolan är undervisning möjligt under all tid under dagen. 

Undervisning i förskolan förutsätter en utbildningssituation där det enligt skollagen är 

förskolläraren, som ansvarar för undervisningen. 

 

Utbildning i förskolan definieras enligt Skollagen som “den verksamhet inom vilken 

undervisning sker utifrån bestämda mål” (SFS 2010:800:1 kap 3§). Verksamheten ska 

utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov. 

 

3.2 Leken och det lustfyllda lärandet 

I bakgrunden till de reviderade målen i matematik betonas leken och det lustfyllda 

lärandet. Behovet av matematik ska uppmärksammas utifrån barns erfarenheter 

(Utbildningsdepartementet 2010). Förskolans verksamhet ska präglas av ett medvetet 

bruk av leken. Leken har betydelse för förskolebarns utveckling och lärande. I leken 

stimuleras kommunikation, inlevelse, fantasi, symboliskt tänkande och en förmåga till 

samarbete och problemlösning  (Skolverket 2016).  

 

Problem och gränsdragningar framträder naturligt i barns lek. Det ställer krav på logiskt 

matematisk tänkande. Inom lekens ramar kan barnen testa sin förståelse och sina idéer. 

Inom leken används matematiska resonemang, som har betydelse för både 

problemlösning och socialt samspel. För att barn ska kunna utveckla sina matematiska 

kompetenser behövs en närvarande vuxen i leken. Barns förmåga att resonera om 

samband och dra slutsatser ska varken underskattas eller tas för givet utan här kan barn 

behöva stöttning. En lek blir matematisk som först när barnet upptäcker ett behov av att 

förklara ett samband, undersöka eller beskriva, antingen för sig själv eller med andra. 

Det kan gälla kvantitet, tid, rum eller uppfattningar, som har betydelse för att leken ska 

kunna fortsätta. Matematiska resonemang sker ofta naturligt i barns lek. Utmaningen för 

förskolläraren är att få syn på barns matematik i leken. Barn kan behöva hjälp med att 

utveckla hållbara resonemang och argument, som är utvecklande för leken (Björklund 

2013). Vi menar att leken kan användas som ett verktyg för att uppnå förskolans 

strävansmål. 
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4 Tidigare forskning 
Forskning visar att matematisk undervisning redan i förskolan spelar roll för hur barnen 

utvecklar sin matematiska förmåga senare i skolan. Lärares kompetens och 

förhållningssätt i förhållande till barnens intresse, lek och erfarenheter har betydelse för 

barns matematiska utveckling.  

 

4.1 Matematisk kompetens hos förskollärarna 

I det här avsnittet lyfts studier, som visar att förskollärares kompetens och 

förhållningssätt till matematisk undervisning har betydelse för barns utvecklande av 

matematik. 
  
Om förskollärares uppfattningar av sitt målinriktade matematiska arbete, har Bäckman 

(2015) skrivit om i sin avhandling. Studien handlar om det planerade målinriktade 

arbetet, men även hur förskollärare förhåller sig till oplanerade vardagssituationer. 

Deltagarna i studien var 35 barn och 6 förskollärare på totalt fyra förskolor. Vi valde att 

fokusera på den del, som handlar om förskollärarnas förhållningssätt. En del av 

avhandlingen innefattar att förskollärarna ska praktisera lärstudier, vilket innebär en 

strävan att barnen i en målstyrd matematisk aktivitet ska lära sig något. Förskollärarna 

uttrycker att det finns en vana att använda oplanerade vardagssituationer som 

lärsituationer. Med ny kunskap om matematikinnehållet, i relation till barnens 

erfarenheter, har förskollärarnas medvetenhet och förmåga att upptäcka lärsituationer 

ökat. Även tidigare fanns det ett intresse av planerad undervisning där förskollärarna 

riktade barnens uppmärksamhet mot ett speciellt innehåll. Genom kunskap i att 

observera och att delta i barnens aktiviteter har förskollärarna fått bättre insyn i vad, 

som fångar barnens intresse. En konklusion är att matematisk medvetenhet och kunskap 

har betydelse för förskollärares förhållningssätt kring undervisning av matematik. 

Förskollärares matematiska medvetenhet skapar fler möjligheter för barnen att utveckla 

sin matematiska kompetens (2015). 

 

Att förskollärares kompetens och förhållningssätt till matematik har betydelse påtalas i 

en amerikansk studie av Jordan, Kaplan, Ramineni och Locuniak (2009). Studiens 

deltagare var 348 barn från sex olika förskolor. Barnens numeriska färdigheter testades 

sex gånger från när de började i förskoleklass till mitten av första klass. Upp till slutet 

av tredje klass testades barnen ytterligare fem gånger. Studiens resultat visar vikten av 

tidig numerisk kompetens för att fastställa barns inlärning i grundskolans matematik. 

Det finns en korrelation mellan hög numerisk förmåga hos förskolebarn och hög 

numerisk kompetens hos barn efter tre år i grundskolan. Studiens resultat visar också att 

förskollärares kompetens av att lära ut matematik har stor betydelse för barnens 

progression av numeriska färdigheter (2009). 
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En finsk studie visar ett liknande resultat. Det har undersökts om barns tidiga numeriska 

färdigheter redan i förskolan bidrar till en ökad kunskap inom skolans matematik. 

Deltagarna var 36 barn i åldern 5 år utan utvecklingsförseningar. Barnens spontana 

numeriska fokus, verbal numerisk förmåga och räkneförmåga testades varje år sex år i 

rad och barnens taluppfattning testades efter fem år. Vid 12 års ålder slutförde 

deltagarna ett standardiserat matematikprov. Resultatet visar att barns tidiga numeriska 

färdigheter före skolåldern ger ett väsentligt bidrag till senare framgång i 

skolmatematiken. Förskolebarns spontana fokus och verbala numeriska förmåga 

tillsammans med uppräkning och taluppfattning har stor betydelse för skolresultaten 6-7 

år senare. I studien fick förskollärare i uppdrag att stimulera små barns taluppfattning. 

Förskollärarna uppmuntrade och uppmärksammade barn på antalet ett till tre i alla slags 

dagliga aktiviteter under dagen. Det gavs ett exempel på en aktivitet där en bild av ett 

akvarium med antalet fiskar (1-3) i smyg ändrades flera gånger om dagen av 

förskollärarna. Det gjorde barnen nyfikna på antalet fiskar i akvariet. Att använda sig av 

numeriska övningar i dagliga aktiviteter och hjälpa barn att märka nyttan av sina tidiga 

numeriska färdigheter i vardagen, kan vara effektiva sätt att främja barns taluppfattning. 

Resultatet visar att genom stöttning och erkännande av kompetenta vuxna ges barnen 

bättre förutsättningar för sin matematiska utveckling (Hannula-Sormunen, Lehtinen & 

Räsänen 2015). 

 

Sammanfattningsvis så har matematisk medvetenhet och kunskap betydelse för 

förskollärares förhållningssätt kring undervisning av matematik. Medvetenheten skapar 

fler möjligheter för barnen att utveckla sin matematiska förmåga (Bäckman 2015). 

Förskollärarens kompetens har betydelse för att lära ut matematik och påverkar barnens 

matematiska förmåga och progression (Jordan m.fl. 2009). Genom stöttning och 

erkännande av kompetenta vuxna ges barnen bättre förutsättningar för sin matematiska 

utveckling (Hannula-Sormunen, Lehtinen & Räsänen 2015). 

 

4.2 Att utgå från barnens intresse i meningsfulla sammanhang  

I studierna i det här avsnittet betonas vikten av att ta hänsyn till barnens intresse i 

meningsfulla sammanhang. Studierna visar dessutom betydelsen av att förskollärarna 

använder sin matematiska kunskap för att skapa lärarstyrda aktiviteter i meningsfulla 

sammanhang. 
  
Ett exempel kommer från en svensk förskola där fokus har legat på hur undervisning för 

barn i förskolan kan se ut efter det att förskolans läroplan reviderades 2010. I studien av 

Unga (2013) betonas lärmiljön, som en viktig del i barns lärande. Lärmiljön bör ge 

barnen möjligheter att utforska och experimentera med matematik i meningsfulla 

sammanhang och utifrån frågor, som inte har färdiga svar. Barn ska ges förutsättningar 

för att skapa meningsfulla relationer till sina egna matematiska idéer och intressen, samt 

till de matematiska konventioner, som uppstår i förskolan och i samhället. I studien 

fattar ett barn intresse för att bygga ett hus. Förskollärarna ser till att det finns 

förutsättningar för att skapa ett hus på flera olika sätt. Därigenom ges barnet ett 

meningsfullt lärande i sin matematiska utveckling. Idéer och kunskaper delas mellan 

barnen istället för att mätas mot ett rätt eller fel. Problemskapandet bör ske tillsammans. 

Utforskandet blir ett experimenterande där alla delar tankar med varandra och där idéer 

är i rörelse och transformeras (2013). 
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Betydelsen av en anpassad lärmiljö visar en amerikansk studie av barns lek i förskolan. 

Syftet var att undersöka effekterna av naturligt förekommande leksituationer där 

matematik förekom. I studien av Trawick-Smith, Swaminathan och Liu (2016) deltog 

47 inskrivna barn i åldern 3-5 år från fyra förskolor tillsammans med sina lärare. 

Barnens interaktioner med vuxna studerades under en niomånadersperiod. Lärmiljöerna 

anpassades för att stimulera matematiska aktiviteter, men även annat material fanns 

tillgängligt. Barnen hade bland annat möjlighet att aktivera sig med byggklossar, spel, 

böcker, rollek, vattenlek, fritt skapande, datorer och olika material av mer 

experimenterande och utforskande karaktär. I lärmiljön fanns också möjlighet till att 

lära sig om geometri, mätning, kommunikation och problemlösning. Lärarna skulle 

interagera med barnen och ställa öppna frågor. Barnens matematikkunskaper testades i 

början och i slutet av studien. Resultatet visar att förskollärares interaktioner i barns lek 

kan påverka akademiska prestationer. Om förskolläraren interagerar på ett lämpligt sätt i 

den lek barnen för närvarande engagerar sig i och upplever meningsfull och utmanar 

dem i kommunikation och matematiskt tänk, så förbättras barnens matematiska förmåga 

(2016). 
  
Att barn upplever och lär sig matematik i den fria leken visar en annan amerikansk 

studie. I studien av barns lek skriven av Clements, Sarama och DiBiase (2004) framkom 

det att 79 av 90 barn deltog i en matematisk aktivitet minst en gång under leken. Barnen 

som var 4-5 år filmades under 15 minuter och det visade sig att barnen i snitt ägnade 43 

% av tiden åt en matematisk aktivitet. Således visar studien att barn i den fria leken är 

till stor del engagerade i matematik. De äldre barnen var mer engagerade i matematisk 

aktivitet än de yngre. Det framkom inte någon skillnad beroende på social bakgrund 

eller kön. Resultatet visar att barnen lär sig matematik genom att leka med varandra. 

Författarna påtalar samtidigt att barnen genom utmanande och lärarstyrda aktiviteter i 

meningsfulla sammanhang kan lära sig så mycket mer. Arbetsblad och övningshäften 

räknas enligt författarna, för den här åldersgruppen, inte som några meningsfulla 

sammanhang (2004). 
  
Både Unga (2013) och Trawick-Smith, Swaminathan och Liu (2016) framhäver 

lärmiljön, som en viktig del, för att barnen ska kunna uppleva verksamheten som 

meningsfull. Förskolläraren bör på ett lämpligt sätt interagera med barnen för 

utmaningar av matematiskt tänk. Clements, Sarama och DiBiase (2004) använder sig av 

leken och framhäver också att det ska vara meningsfullt. Genom utmanande och 

lärarstyrda aktiviteter kan barnen lära sig så mycket mer. 
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4.3 Vikten av att kommunicera matematiskt tänkande 

Det här avsnittet handlar om barns vilja att använda och kommunicera matematik och 

om effekten av att förskollärare kommunicerar matematik med barnen. 

 

Det är viktigt att matematiken synliggörs och uppmärksammas av förskolans pedagoger. 

Det finns en stark vilja hos förskolebarn att använda och kommunicera matematik med 

varandra och vuxna (Lundström 2015). Under en 16-månadersperiod observerades hur 

och när ett 30-tal förskolebarn använder sig av matematik. Resultatet visar att barn får 

erfarenheter av matematik i förskolan, både vid informella kamratkontakter, som vid 

mer planerade aktiviteter. Barnen använder ständigt matematiken och räknar antal med 

hjälp av pärlor, klossar, tecken och symboler. De hjälper ofta varandra i lek- och 

spelsituationer, både själva och med hjälp av en vuxen. En slutsats från studiens resultat 

är vikten av den informella matematiken och hur den hjälper till att bygga upp barnens 

begreppsförråd. Barns förståelse för matematiska symboler och tecken i förskolan 

underlättar för skolans mer formella matematikundervisning, men barn behöver flera 

och olika erfarenheter av matematiken. I studien framkommer att barnen befinner sig på 

olika nivåer i sin matematiska utveckling. Det gäller för förskolläraren att stimulera de 

med ett välutvecklat talbegrepp likväl de med en begynnande utveckling eller i behov 

av extra stimulans (2015). 
  
Att det är skillnad på hur mycket förskollärare kommunicerar matematik med barnen 

visar en amerikansk studie av Klibanoff, Levine, Huttenlocher och Hedges (2006). 

Studiens syfte var att ta reda på hur mycket förskollärare verbalt kommunicerar 

matematik med barnen och utvecklingen av 4-åriga barns matematiska kunskaper under 

ett förskoleår. Eftersom det var svårt för observatörerna att avgöra om den verbala 

kommunikationen var planerad eller mer tillfällig, så inkluderades båda dessa i studien. 

Resultatet visar att ju mer förskollärarna pratar matematik med barnen, desto mer 

utvecklar barnen sitt matematikkunnande, oavsett tidigare nivå. Studien konkluderar 

således att det finns en stark korrelation mellan barns kunskapsutveckling av 

matematiska färdigheter under skolåret och förskollärarens mängd av matematisk 

kommunikation med barnen. I studien konstateras också att förskollärare kommunicerar 

olika mycket matematik, vilket leder till olika utveckling av barnens matematiska 

färdigheter (2006). 

 

Genom observationer och genom att delta i barnens aktiviteter får förskollärarna bättre 

insyn i vad som fångar barnens intresse. Förskollärarnas medvetenhet och förmåga att 

upptäcka lärsituationer har betydelse för barnens lärande (Bäckman 2015). Unga (2013) 

menar att problemskapandet kan ske i ett tillsammansskap där utforskandet kan bli ett 

experimenterande. Alla kan dela tankar med varandra där idéer är i rörelse och 

transformeras. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att barns 

delaktighet och vikten av varierande miljöer och uttrycksformer har relevans i ett 

målinriktat och lärandeorienterat arbete. 
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4.4 Variationer i lärandet 

Här presenteras flera studier, som visar på betydelsen av variation i lärandet. 

 

Om variation och synliggörande av matematik har Reis (2011), verksam vid Göteborgs 

universitet skrivit en doktorsavhandling om. Genom observationer studerades hur yngre 

förskolebarns (1-3 år) matematiserande visar sig i deras handlingar och lekar. Ordet 

matematisera använder Reis (2011) som betoning på barns handlingar, processer och 

skeenden, som sker i deras vardag genom lek och lärande. Reis (2011) påtalar vikten av 

stimulerande och utmanande material för att uppnå variation i lärandet. Därigenom 

utmanas barnens matematiklärande och kreativitet. Resultatet visar att barnen är aktörer 

och kreatörer både i sitt egna och andras matematiserande. De beskriver och förklarar 

för varandra hur de ska göra och varför problem uppstår. De problematiserar, kommer 

med förslag, experimenterar och förutsäger orsak och verkan. Barns matematik och 

matematiserande visar sig, som både synligt och osynligt, i förskolans vardag. Den 

informella matematiken är en stor del av barnens vardag och ofta osynlig och icke 

lärarledd. Här menar författaren att svårigheten är att upptäcka och sätta ord på barns 

informella matematiserande, så att den senare för äldre förskolebarn kan beskrivas och 

definieras med matematisk terminologi. Enligt Reis bör matematiken tolkas, studeras, 

beskrivas och synliggöras, så barnens kunnande och matematiska förmåga utvecklas 

vidare (2011). Barn behöver flera olika erfarenheter av matematiken. Barns förståelse 

för matematiska symboler och tecken i förskolan underlättar för skolans mer formella 

matematikundervisning (Lundström 2015). 
  
Värdet av variation har även Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 

kommit fram till. Vikten av varierande miljöer, som skapar olika möjligheter och olika 

villkor för barn att lära, visar resultatet av en studie från Göteborg där 38 förskolor 

deltog och där barns kunnande inom matematik, språk och kommunikation samt 

samspel mellan barn studerades. I studien deltog förskollärare, barnskötare, föräldrar 

och barn. Bland annat genomfördes en strukturerad samtals- och leksituation mellan 

intervjuperson och barn, samt att föräldrar fick svara på en enkät. Studien visar att det 

inte räcker att barn vistas i en förskolemiljö där de får vara aktiva utan barn behöver 

möta lärare, som utmanar och samspelar med dem. Barn utmanas och lär sig i 

kommunikation med den vuxne, men även när samspel kommer till uttryck mellan barn 

och barn. Barns delaktighet är viktigt och varierande miljöer, som skapar olika 

möjligheter och olika villkor för barn att lära. Barn utvecklas även genom varierande 

uttrycksformer. Att det erbjuds variation betraktas som betydelsefullt för barns lärande 

tillsammans med att kommunicera, samspela och utmanas ihop med andra (2009). 
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Variationens betydelse för att främja barns matematiska utveckling visar även en studie 

av Backman och Attorp (2012). Studien omfattar fyra förskollärare från tre förskolor. 

De metoder som använts för att samla in empirisk data är videoobservationer och 

intervjuer. Syftet har varit att få del av förskollärares målinriktade arbete av 

undervisning i matematik och vilka inlärningsmöjligheter förskolläraren skapar. När 

undervisningen utgår från barns erfarenheter och intresse, samt när lärandet erbjuds i 

olika variationer, ges möjligheter för alla barn att utveckla sitt lärande. Resultatet visar 

också på språkets betydelse för att kunna ta till sig matematiken, särskilt för de barn 

med svenska som andraspråk. De behöver få de matematiska begreppen på sitt 

modersmål för att kunna lära sig och få en förståelse för de svenska begreppen. Vidare 

menar förskollärarna att de tar tillvara på lärandesituationer i barnens lek, både ute och 

inne, för att ge barn fler tillfällen till lärande och kunskap. Studien visar att för 

bedrivandet av en undervisning som främjar barns matematiska utveckling i förskolan, 

behövs det variation i lärandet, planerade aktiviteter och att lärandesituationer fångas i 

barnens lek. Förskollärare behöver arbeta målinriktat och tänka på vilka 

inlärningsmöjligheter som ges till barnen. Genom att erbjuda ett variationsrikt lärande 

och att utgå från barnens erfarenheter och intressen, får barnen fler tillfällen till lärande 

och utveckling (2012). 

 

Ovanstående studier visar alla vikten av variation i lärandet. Förskolläraren bör variera 

undervisningen både i miljö, uttrycksformer och i synliggörandet av matematiken där 

barn behöver möta förskollärare, som utmanar och samspelar med dem. 
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5 Teoretiskt ramverk  
Det teoretiska ramverket används som ett verktyg för att tolka och förstå vårt empiriska 

material. Utifrån det fenomenografiska perspektivet och Vygotskijs proximala 

utvecklingszon studeras, tolkas och analyseras studiens fenomen. Eftersom vår studie 

handlar om att ta reda på hur förskollärare beskriver sina upplevelser av matematik i 

verksamheten, så finner vi fenomenografin relevant till vår analys. Det är hur vi tolkar 

förskollärarnas svar utifrån våra forskningsfrågor, som ger oss möjlighet att hitta 

likheter och olikheter, som vi sedan kategoriserar och till sist analyserar. Även barns 

utveckling och lärande har stor betydelse för vår forskning, därför blir även den 

proximala utvecklingszonen en viktig teoretisk utgångspunkt för oss.   

 

5.1 Fenomenografisk ansats 

Fenomenografin lyfts fram som en metod vars inriktning ligger på att beskriva och 

analysera människors uppfattningar om fenomen i omvärlden. Fenomen kan ses som det 

vi upplever och får uppvisat för oss precis här och nu. Fenomenografin ger en djupare 

förståelse för det mänskliga lärandet och olika sätt att förstå omvärlden (Allwood & G. 

Eriksson 2017). Människor förstår och uppfattar företeelser på olika sätt och det är 

dessa individuella skillnader vi vill undersöka. Vi ser olikheter som en fördel i att förstå 

fenomen i vår omvärld, eftersom vi på så vis får ta del av flera perspektiv och 

infallsvinklar och därmed av en mer komplex bild.  

 

5.2 Proximala utvecklingszonen  

Utveckling och lärande är enligt den proximala utvecklingszonen en ständigt pågående 

process. Människan är i ständig utveckling och kan appropriera sina kunskaper i alla 

möjliga situationer. När barnet exempelvis behärskar ett begrepp eller en färdighet, så 

kan barnet även tillägna sig något nytt. När ett barn till exempel har lärt sig att addera 

ensiffriga tal, så kan barnet efter en tid appropriera sin kunskap vidare till tvåsiffriga tal. 

Förskolläraren ska, när barnet befinner sig i denna utvecklingszon, vara en vägledande 

och stöttande person, som gör barnet uppmärksam på att lära sig vidare ifrån de begrepp 

eller de färdigheter barnet har klarat av. Den kunnige ska på så sätt bygga en grund där 

den lärande kan ta sig vidare i sitt arbete. Först ger den kunnige mycket stöd i lärandet, 

för att sedan successivt reducera sitt stöd. När den lärande behärskar kunskapen upphör 

stöttningen. Den lärande måste själv ställas inför och förstå utmaningen, för att ta sig 

vidare (Säljö 2014).    

 

Kunskap ses som något som uppstår genom individens samverkan med omgivningen 

och med andra människor. Att få utforska omgivningen och få reflektera över 

erfarenheterna gör att kunskap skapas eller konstrueras. Förskollärare som är 

medkonstruktör, medforskare och reflektionspartner i dessa processer ger barnen fler 

möjligheter till kunskap. Det förhållningssätt barnen möts med är av stort värde. 

Lärandet sker i sammanhang där förskolläraren skapar dialoger med barnen och 

försöker förstå deras tankar och aktiviteter. Förskolläraren utmanar till reflektion och 

nya undersökningar samt bekräftar barnen i deras lärande. Det är också en del i den 

proximala utvecklingszonen. Förskolläraren har ett viktigt arbete i att låta barnen 

utmanas i sitt tänkande och att få utmanas på rätt sätt (Benn 2003).  
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6 Metod 

6.1 Metodval  

Som metod användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer, eftersom 

det var förskollärarnas uppfattning och erfarenhet vi ville ta del av. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det är respondentens eget perspektiv, som utgör exempel 

på den kvalitativa forskningsintervjun. Förskollärarnas egna upplevda erfarenhet, sattes 

därför i fokus. Därav fick vi genom den semistrukturerade intervjun en djupare 

förståelse av vårt fenomen snarare än en presentation på endast några få ord. Som 

intervjuare lät vi förskollärarna utveckla sina idéer och tankar utförligt av de ämnen och 

frågor, som togs upp. Både frågorna och svaren var öppna med fokus på att 

förskollärarna fick utveckla sina synpunkter och uppfattningar. Fejes & Thornberg 

(2015) menar att med öppna frågor minskas risken med att lägga svaren i munnen på 

informanterna eller att få ett ja eller nej-svar. Enligt Kihlström (2007) kan en kvalitativ 

intervju liknas vid ett vanligt samtal. Till skillnad från det vanliga samtalet har intervjun 

ett bestämt fokus där intervjuaren bestämmer ämnesinnehåll och riktning. I vårt 

småskaliga forskningsprojekt var det rimligt att hinna med både transkribering och 

sammanställning av några få intervjuer. Om vi med vår undersökning hade velat 

förklara eller beskriva något i mer statiska termer, istället för att förstå något, fanns valet 

att istället välja en kvantitativ ansats. 

 

6.2 Datainsamling 

Empirin samlades in genom kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. Att valet föll 

på en kvalitativ intervju berodde på att vår studie handlar om undervisning i matematik 

och det är förskollärares erfarenhet av ämnet, som ligger till grund i studien. Vi var ute 

efter förskollärarnas tankar och upplevelser. Därför använde vi oss av sammanlagt sju 

öppna huvudfrågor tillsammans med ett antal följdfrågor. Kihlström (2007) menar att 

om respondenterna får berätta sin upplevda situation är svaren mer tillförlitliga, då 

respondenternas eget meningsskapande ges tillräckligt med utrymme. 

 

I både semistruktrukturerade och strukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista 

med frågor om ett ämne, som ska besvaras. I den semistrukturerade intervjun är det 

större flexibilitet, vilket ger respondenten möjlighet att utveckla sina idéer och att tala 

mer utförligt om de ämnen, som tas upp. I en strukturerad intervju blir svarsalternativen 

mer begränsade då intervjuaren tar en större kontroll över både frågornas utformning 

och svarens längd (Denscombe 2016). I våra semistrukturerade intervjuer gavs 

förskollärarna möjlighet till att utveckla sina idéer och komma med utförlig information 

om de ämnen, som togs upp. Vi var flexibla när det handlade om frågornas 

ordningsföljd, vilket skapade utrymme för följdfrågor och därmed mer information om 

vårt ämne.  
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6.3 Urval och deltagare 

De deltagande förskollärarna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Genom kontakter 

från tidigare VFU-platser och genom tips från kollegor lyckades vi etablera kontakt med 

förskollärare, som arbetar aktivt inom vårt undersökta område. Denscombe (2016) 

förklarar det som att urvalet handplockas då det är mest troligt att just dessa personer är 

de som kan ge mest värdefull data. I vårt fall har urvalet inneburit att fyra kvalitativa 

intervjuer genomförts med fyra olika legitimerade förskollärare. Genom att samtycka 

till att bli intervjuade och att dela med sig av sina erfarenheter, har de bidragit med sin 

kunskap och erfarenhet till vår studie. Ett skäl till val av undersökningsgrupp är att en 

tidigare relation kan ge ett större förtroende mellan respondent och intervjuare, vilket 

kan resultera i ett bekvämare samtal med mer utfyllda svar. Samtidigt har vi undvikit att 

intervjua alltför välbekanta personer då vi såg en risk av att tro oss veta vad de skulle 

svara.  

 

Den första kontakten med förskollärarna skedde antingen via telefon eller genom ett 

personligt besök där studien och dess syfte presenterades. Efter att förskollärarna tackat 

ja till en medverkan skickades ett missivbrev ut via e-post (bilaga A). Även 

intervjuguiden skickades ut till de respondenter som efterfrågade den (bilaga B). 

Förskollärarna har mellan fem och tjugofem års yrkeserfarenhet i förskolan. Två av 

förskollärarna har matematik som sitt utvecklingsområde, vilket innebär att de håller sig 

uppdaterade inom ämnet och delar med sig av sina kunskaper till sina kollegor. De är 

alla legitimerade förskollärare, som genom ett intresse av att undervisa barn i matematik 

har bidragit med värdefull information. Förskollärarna är verksamma i små och större 

förskolor. En 1-5-förskola är representerad och en förskollärare flyttade nyligen över till 

en småbarnsavdelning, men intervjusvaren relaterar till en lång erfarenhet av arbete med 

3-5-åringar. Två av förskolorna är stadsförskolor och andra hälften är placerade i en 

mindre ort. Härmed har vi fått nödvändig variation för vår undersökning. Nedan ges en 

kort beskrivning av förskollärarna: 
  
A. Anna tog examen 2013. Hon har innan dess arbetat flera år i förskolan och är nu även 

utvecklingsledare. Hon arbetar på en 1-5-årsavdelning och har sedan två år tillbaka 

matematik som utvecklingsområde. 

B.  Lotta tog examen 2002 och arbetar på en 3-5 årsavdelning.  

C. Pia tog examen 2000 och har efter lång erfarenhet av arbete med äldre förskolebarn 

nyligen bytt till en småbarnsavdelning. 

D. Sofia tog examen 1995. Hon arbetar på en 5-årsavdelning och har under sina år som 

förskollärare haft matematik som utvecklingsområde. 
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6.4 Genomförande 

Fyra inspelade intervjuer har genomförts på förskollärarnas arbetsplatser. Intervjuerna 

har skett på lugna avskilda platser utan några yttre störningar. Det är något som 

Denscombe (2016) påtalar har betydelse för interaktionen mellan forskare och 

respondent. Ljudinspelningarna skedde genom privata mobiler. Före intervjuerna 

kontrollerades både befintligt lagringsutrymme och batteritid. Små minnesanteckningar 

gjordes under förloppet för att återgå till under intervjun och som stöd till 

transkriberingen. Denscombe (2016) tar upp betydelsen av att anteckna kommentarer 

under samtalet för att få med eventuella gester, yttre störningar eller känslor, som ger 

det sagda en rikare innebörd (2016). Längden på intervjuerna har inte överstigit 45 

minuter, vilket förskollärarna redan innan intervjuerna fick besked om. 
  
Inledningen bestod av några uppvärmningsfrågor där vi samtalade om namn, 

arbetsplatsen, yrke och liknande. Förskollärarna informerades om intervjuns upplägg 

och att de gärna får vara tysta och fundera innan de svarar. Intervjufrågor med 

uppföljningsfrågor ställdes och det fanns ett tema för intervjuerna, som gick som en röd 

tråd under samtalet, i vårt fall matematiken. Vi följde Kihlströms (2007) anvisningar om 

att hålla oss inom ämnet och när det diskuterats kring huvudfrågan en stund ställa 

lämpliga följdfrågor. Förskollärarna berättade om sina egna erfarenheter och ibland fick 

vi svar på våra frågor utan att ha hunnit ställa frågan.  

 

6.5  Bearbetning av data 

Bearbetning av intervjuerna har skett genom en kvalitativ analys. Intervjuerna 

genomlästes ett flertal gånger och transkriberades, vilket gjorde det lättare att söka och 

jämföra data under resultat- och analysarbetet. Transkriberingarna bidrog till ytterligare 

bearbetning av intervjuerna, som då väcktes till liv igen. Under bearbetningen letade vi 

efter likheter och skillnader och vilka uttryck förskollärarna använde när de svarade på 

frågeställningarna. Utifrån de likheter och skillnader vi fann, så kategoriserades vårt 

material utifrån förskollärarnas olika variationer av uppfattningar. Det gjordes i 

förhållande till vårt syfte och forskningsfrågor, varpå det till slut framkom ett resultat. 

Vår kategorisering gav oss olika grupperingar, som fick övergripande rubriker. För att 

bryta ner texten ytterligare sattes underrubriker. Malmkvist (2007) menar att materialet 

behöver kategoriseras utifrån det syfte som finns, så att en överblick och mening träder 

fram. Utifrån det teoretiska ramverket analyserades sedan vårt resultat och ställdes mot 

vår tidigare forskning.  
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6.6 Etiska överväganden  

För forskningens kvalitet, genomförande och resultat spelar etiska överväganden och 

riktlinjer en viktig roll, men även för hur forskningens resultat kan användas på ett 

ansvarsfullt sätt. Forskningsetiken berör också hur respondenterna får behandlas, såsom 

exempelvis att deltagarna ska skyddas från kränkningar och andra skador 

(Vetenskapsrådet 2017). 

 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska koder, som består av fyra 

grundläggande huvudprinciper. Det är krav på information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande. Med hänsyn till ovan har samtliga förskollärare fått information om 

undersökningens syfte och genomförande. Förskollärarna har också fått information om 

att deltagandet är helt frivilligt. De har haft rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

utan negativa följder, vilket också svarar mot samtyckeskravet. Ljudupptagningarna av 

intervjuerna har genomförts med våra privata mobiler. Det är endast vi själva som 

använder mobilen och har tillgång till koden. I samband med arbetets godkännande och 

publicering, så raderades ljudupptagningarna. De intervjuade personerna har 

avidentifierats genom fiktiva namn. Enheterna benämns aldrig och kan inte på något vis 

röjas, vilket svarar mot konfidentialitetskravet. Hänsyn till nyttjandekravet har tagits 

genom att insamlad information av förskollärarna enbart använts för vår studies syfte. 

Informationen kommer inte användas för kommersiellt bruk eller andra syften. 

Förskollärarna har innan intervjuerna fått information om att arbetet kommer publiceras 

i DiVA, Sveriges högskolors och universitets elektroniska publiceringssystem. 

 

6.7 Metoddiskussion 

I vår forskningsstudie strävar vi efter hög validitet och trovärdighet där resonemang och 

slutsatser hänger ihop och bildar en logisk helhet. Det finns ett inbördes sammanhang 

där vårt val av metod är anpassat till och motiverat utifrån vårt syfte. Denscombe (2016) 

tar upp att det för kvalitativa forskare inte finns något absolut sätt att visa att de har rätt. 

Därför används termen trovärdighet, som en aspekt att verifiera forskningen.  
  
Intervjuer ger värdefulla insikter med djupgående och detaljerad data när intervjuaren 

ställer relevanta och öppna intervjufrågor, vilket innebär en möjlighet till högre 

validitet. Även att vi har letat efter teman, som framträder i fler intervjuer och inte 

förlitat oss enbart på ett enskilt uttalande, kan tänkas inverka på ett positivt sätt på 

studiens validitet. För att öka validiteten intervjuades fyra förskollärare, vilka delgav oss 

olika uppfattningar och tankar om ämnet 

 

För att få ut så mycket information som möjligt av personer, som kan ge mest värdefull 

data, kan en subjektiv urvalsprocess användas (Denscombe 2016). Därför intervjuades 

endast förskollärare, som arbetar med matematisk undervisning i förskolan. Noggranna 

transkriberingar och att vi är två, som arbetat fram ett resultat, tolkat, jämfört och gjort 

resultatanalys kan förhoppningsvis öka studiens tillförlitlighet. Studiens resultat i sig är 

inte generaliserbara, eftersom det då krävs ett större material. Däremot kan studiens 

resultat kanske överföras till liknande fall, varför vi eftersträvade hög transparens i våra 

beskrivningar. 
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7 Resultat   
Nedan redovisas den empiri, som är väsentlig för vårt syfte, och inhämtad från 

intervjuer med förskollärare. Empirin är noga genomläst, transkriberad, analyserad och 

kategoriserad efter våra forskningsfrågor. För att få en överblick och mening har vi 

brutit ner texten ytterligare och satt underrubriker anpassade efter frågeställningarna. 

Det är förskollärarnas tankar och uppfattningar kring målinriktad undervisning av 

matematik och deras sätt att genomföra och planera den, som presenteras nedan. För att 

öka transparensen och förståelsen används citat. Resultatet avslutas med en 

sammanfattning. 

 

7.1 Vilka uppfattningar har förskollärare kring målinriktad 
matematisk undervisning? 

I detta avsnitt presenteras förskollärarnas uppfattningar av matematik, grundade på 

deras erfarenheter, och hur de ser på matematikens roll i förskolan. I avsnittet lyfts 

också förskollärarnas tankar kring undervisning av matematik i förskolan och deras syn 

på målinriktad undervisning. 

 
7.1.1 Om förskollärares erfarenheter då och nu 

Hälften av förskollärarna har egna positiva erfarenheter av att lära sig matematik. De 

tyckte att det var ett roligt ämne under nästan hela grundskoletiden. Bägge tappade 

lusten i tonåren, men hittade senare tillbaka till det roliga i matematiken. Anna 

berättade,  

 
Det var ett av mina favoritämnen i skolan ända fram till högstadiet när vi bytte 

lärare […] Jag började med särskild kurs för jag hade bra betyg för det, men läraren 

skapade inte lustfyllda situationer utan det blev tvärtom mycket tävlande och 

konkurrens inom klassen och jag tappade sugen totalt för många, många år.  

 

För att hitta tillbaka till lusten specialiserade sig en av förskollärarna på matematik. Hon 

gjorde det även för att kunna ge barnen de rätta redskapen i matematik. Lusten kom 

också tillbaka när hon tillsammans med barnen i förskolan upplevde hur roligt det var 

med matematik. Anna berättade, “Jag valde att specialisera mig inom matematik och 

naturvetenskap för att hitta tillbaka till lusten, både hos mig själv och som lärare, och 

för att ge barnen de redskapen”.  

 

Den andra hälften av förskollärarna har däremot inte alls positiva minnen av matematik. 

De såg det som svårt och tråkigt under skoltiden. Deras uppfattning är att matematik 

bara lärdes ut på ett sätt. Förstod de inte då var det svårt att hänga med i undervisningen. 

Pia sade, “Allt med siffror och formler tyckte jag var jobbigt i skolan. Kanske var det så 

att man bara skulle lära ut på ett sätt och förstod man inte då, så kom man ju efter och 

då var det kört”.    

 

Gemensamt för förskollärarna är att de uppfattar att matematik har en stor roll i 

förskolan. De menar att den finns med och runt oss hela tiden. Det kan bland annat vara 

mönster, tid, geometri, lång - kort, lägga pussel med mera. Matematik kan ha sin roll i 

miljön, i en planerad aktivitet eller lärsituation, samt i leken eller i barnens vardag. Sofia 

berättade, “Matte tycker jag har en stor roll och finns hela tiden överallt [...]. Det får en 

stor roll beroende på hur man utformar miljön både ute och inne“. 
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Förskollärarna pratade om den matematik, som sker i barnens vardag på förskolan, så 

kallad vardagsmatematik. Lotta sade, “I förskolan är ju matematik så mycket annat. Det 

är så mycket vad som händer i vardagen på något sätt”. De flesta förskollärarna ser det, 

som att matematik kan ske här och nu. Det uttrycktes att som pedagog går man då in i 

det, som barnen aktiverar sig med och förmedlar matematiken för barnen när den sker. 

Pia berättade, “Man kan ju erbjuda det här i en planerad aktivitet, men det kan också 

vara det, som vi upplever här och nu”.  

 

En av förskollärarna menar att barn upplever lärsituationer överallt oavsett om det är en 

planerad aktivitet eller om det är i vardagen. Lärsituationer relateras till de situationer, 

som uppstår i barnens vardag eller i leken och där förskolläraren ser att utveckling eller 

lärande är på gång. Sofia sade, “Barnen upplever ju dom här lärsituationerna överallt 

hela tiden, tycker jag, även om man har en planerad aktivitet eller om det är i vardagen”.  

 
7.1.2 Om undervisningsbegreppet 

Ordet undervisning är ett laddat ord, menar en förskollärare. Hon associerade det till 

skolan med lärare, som undervisar framme vid katedern och så ska inte förskolans 

undervisning se ut. Förskolan ska inte vara skola. Undervisning i förskolan kan vara att 

nämna de matematiska begreppen och att sätta ord på det, som tillhör matematiken. 

Lotta berättade, “Vi gör ju jättemycket matematik, det är ju matematik vi pratar om, 

men det gäller ju att lyfta det, sätta ord på det för barnen, så det blir en undervisning”. 

 

Alla förskollärarna ser undervisning som något, som sker i olika planerade aktiviteter. 

Det förekommer även i vardagssituationer eller i leken. Anna berättade, “Om vi som 

pedagoger är medvetna och närvarande blir det en form av undervisning, även om det är 

i en lek”.  En av förskollärarna framhöll att undervisning av matematik är något, som 

kan ske kring fruktstunden eller vid dukning innan maten. Pia sade, “Ett tag så hade vi 

matte under mellanmålet och gjorde roliga räknelekar, som barnen själva kom på, som 

att få köpa sin fruktbit till exempel”. 

 

Om själva undervisningen nämnde alla fyra förskollärarna tydlighet, medvetenhet, 

lustfyllt och roligt, som viktiga faktorer. Anna sade, “Vi är medvetna över vad vi gör 

och varför och då blir det tydligt att det är undervisning vi bedriver och att den är 

lustfylld”. Anna pratade mycket om att matematiken ska vara lustfylld, all undervisning 

ska vara lustfylld. Det blir lustfyllt av att lyssna in barnens intresse och utgå från det. 

Anna berättade, “Då kan vi ha en samling där vi räknar eller pratar om mönster. Då är 

det lustfyllt för då lyssnar vi in barnets intresse och utgår från det och då är det ju 

lustfyllt”.  

 

En av förskollärarna tog även upp att använda de didaktiska frågorna varför, vad och 

hur, som ett verktyg för att undervisa i förskolan. Att veta varför man gör och vad som 

ska göras, samt hur det ska göras, är ett bra underlag för undervisningen, menar 

förskolläraren. Anna sade, “Med undervisning, om vi vet varför, vad och hur, de 

didaktiska frågorna, så blir det undervisning om vi riktar, snappar upp och ställer 

följdfrågor”.   
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Barn lär av varandra och när de är tillsammans, de vuxna lär av barnen och tvärtom, 

framhöll två av förskollärarna. Att lära av varandra kan ge inspiration, kreativitet och 

fantasi. Barn behöver få förståelse för att problem går att lösa tillsammans. Anna 

berättade, “Barnen lär av varandra. Jag är väldigt sociokulturell. Jag ser att barn lär av 

varandra, vi lär av barnen och barnen lär av oss”. Förskollärarna uttryckte att barnen 

behöver lära sig på olika sätt och att de behöver få uppleva ett lärande med många 

variationer. Därför behöver målen från läroplanen presenteras på olika sätt i 

verksamheten. Lotta sade, “Man lär sig på olika sätt”. 

 

Att stötta och utmana barnen i olika situationer, ser tre av förskollärarna, som en bra 

metod för att barnen ska få förståelse för vad de gör och för att barnen ska komma 

vidare i sin utveckling. Även lärmiljö och material ska vara lärande och utmanade. Lotta 

nämnde, “Men jag tänker att, ska det bli matematik och undervisning av det, så måste vi 

vara aktiva i det. Vi måste stötta och utmana barnen i det de gör”. 

 

Att benämna och sätta ord på olika begrepp, som tillhör matematik, anser alla 

förskollärarna ligger i deras uppdrag och att det är då matematisk utveckling och 

lärande sker. Pedagoger bör vara medvetna och närvarande i barnens vardag, i leken och 

i planerade aktiviteter för att kunna ge de rätta begreppen till barnen. Lotta berättade, 

“Det är det som är så viktigt med matematiken, att vi använder rätt begrepp, sätter ord 

på vad vi gör och ger barnen rätt begrepp, för då sätter det sig”. Att vara en närvarande 

och medveten pedagog blir en slags undervisning även om det är i leken. Anna sade, 

“Det är upp till mig som pedagog att sitta ner och vara närvarande och lyfta och sätta 

ord på det de håller på med, för då blir det en undervisningssituation”. Begrepp behöver 

nämnas mycket för de barn, som har svenska som andraspråk. Språk och matematik hör 

ihop, uttryckte två av förskollärarna. Sofia sade, “Språk och matte hör verkligen ihop, 

det går i varandra hela tiden. Har inte barnen språket, då är det inte så lätt att förstå 

matematik heller”.  

 

Förskollärarna nämnde ordet ”roligt” ihop med barnens undervisning och lärande. Om 

ett barn tycker något är roligt lockas ofta andra barn med, både i samling och i leken. 

När alla barn inte tycker att allt är roligt, är det upp till förskollärarna att komma på en 

lösning, för att få med barnet/barnen i det som sker. Pia berättade, “Då måste man 

använda lite lock och pock eller komma på en annan lösning, för att de ska tycka det här 

är roligt att lära sig”. En av förskollärarna nämnde observation, som ett sätt att upptäcka 

vad barnen tycker är roligt. Senare följs det upp i en samling eller annan aktivitet. “Vi 

ser på barnen vad de tycker är roligt” sade Pia. Att förmedla att ämnet matematik är 

roligt, menar en av förskollärarna är hennes uppgift som förskollärare. Hon sade också 

att det barnen gör i förskolan ska vara roligt, så att barnen får känna att det är 

betydelsefullt att vara där. Sofia berättade, “Det är jag, som ska förmedla att matematik 

är roligt för barnen”. Hälften av förskollärarna menar att de själva ser matematiken som 

rolig. Att få utmaningar och problem att lösa är kul, både ihop med barnen, men även 

för sin egen skull. Sofia sade, “Barn tänker utanför boxen [...], vilket gör matematiken 

väldigt rolig även för mig”.  
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7.1.3 Om målinriktad undervisning 

Läroplanen, riktlinjer och mål nämnde alla förskollärarna som något de ska följa och 

utgå från i sin planering. Prioriterade mål eller andra mål, som verksamheten fokuserar 

extra på, sätts av personal, chefer eller från högre instanser. Målen kan även sättas 

utifrån kvalitetsredovisningar. Anna sade, “När det gäller den planerade undervisningen 

så har vi de nationella målen, stadens mål och områdesmål [...] och det är inom den 

ramen vi tolkar”. En av förskollärarna berättade att de varje vecka går igenom vad de 

gjort och hur de ska gå vidare med sina mål i verksamheten. När förskollärarna har sin 

undervisning, så utgår de alltid från ett eller flera mål oavsett undervisningens 

utförande. Lotta berättade, 

 
Hur kan vi nu utmana dem vidare utifrån de mål vi har haft. Vi har haft som mål att 

man ska delge sina åsikter och lyssna in andras åsikter och då måste man tänka 

utifrån det och då väljer man aktiviteter, som utmanar barnen i det, samtidigt som 

man måste välja lite utifrån deras intresse. 
      

7.2 Vilka förutsättningar beskriver förskollärare krävs för planerad 
undervisning och genomförande i matematik? 

I det här avsnittet presenteras förskollärarnas uppfattningar om förutsättningar för att 

planera och genomföra matematisk undervisning i förskolan. Även deras tankar kring 

sin egen kunskap gentemot verksamheten tas upp och vilken inverkan leken har på 

matematik och undervisning.  

 
7.2.1 Planering  

Förskollärarna berättade att deras planeringar ofta blir ämnesövergripande och att alla 

delar ska finnas med. Matematik kan finnas med i alla ämnen och kan läggas in i sånger, 

lekar eller i olika rörelseaktiviteter. Anna sade, “Även om vi fokuserar på matematiken 

blir det ofta ämnesövergripande”. Alla nämnde att det är läroplanen, strävansmålen, 

målkriterier och de satta målen, som finns med när de gör sin planering. Sofia berättade, 

“Läroplanen ska ligga till grund för det vi gör”. Förskollärarna menar att det är barnen, 

som visar vägen. Det är deras intresse, som ligger till grund för planeringen. Anna 

berättade, “Barnen visar vägen [...] barnen ger mig en idé.  

 

Alla förskollärarna använder sig av dokumentation för att upptäcka vad barnen har 

erbjudits i verksamheten. I dokumentationen tittar de även efter vad barnen visat 

intresse för. Efter att de följt upp och diskuterat kring dokumentationerna, så planerar de 

vidare för verksamheten. Sofia sade, “Av att utvärdera och dokumentera, så ser man hur 

man ska fortsätta sin planering”. Att använda dokumentationen för att se vad 

verksamheten gjort och vad barnen har sagt och undrat över, är ett sätt att planera 

verksamheten framåt, enligt förskollärarna.  
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Anna och Pia framhöll att dokumentationen också har ett syfte till att barnen själva kan 

se vad de lärt sig. Pia lyfte att hon borde bli bättre på att dokumentera och sade, 

 
Barnen tycker ju egentligen om att prata om sig själva och berätta och att man 

reflekterar över vad man såg, att de gjorde, och att jag såg att du kunde det här. 

Barn tycker ju om att se en bild av det dom gjort och att få berätta om det och att 

minnas tillbaka och visa sitt lärande.  

 

Förskollärarna berättade att de har reflektionstid regelbundet där de diskuterar vad de 

har gjort, hur de går vidare och vad de ska erbjuda barnen. Reflektionsprotokoll och 

dokumentation kan vara underlag vid dessa reflektionsmöten. Pia berättade, ”Sen är det 

bra att arbetslaget har sin reflektionstid, där man kan diskutera, Vad gjorde vi denna 

veckan? Hur blev det? ”.  

 
7.2.2 Genomförande   

Förskollärarna uttryckte att deras genomförande av undervisningen har ett mål. Sofia 

berättade, “Så utifrån de mål vi satt och läroplanens innehåll ger vi barnen en grund till 

matematiken”. En av förskollärarna pratade om betydelsen av att erbjuda aktiviteter där 

vissa bör vara styrda, för att ge barnen en viss kunskap. En liten checklista som man kan 

pricka av, för att ha koll på vad som är gjort och inte, inom till exempel matematik. 

Genomförandet av matematik ska vara roligt, det ska vara kul att lära sig, samt 

utmanande för barnen. Pia sade, “Utmana barnen utifrån de mål som är satta, välja 

aktiviteter som utmanar barnen och se utifrån deras intressen”. 

 

Genomförandet av undervisningen kan ske i samling, styrda aktiviteter och projekt. 

Några av förskollärarna uttryckte att genomförandet av matematikundervisning även 

kan ske tillsammans med barnen under fruktstunden. Det kan vara hur många bitar 

frukten ska delas i, så det räcker till alla, eller att de pratar om hur mycket klockan är 

och andra tidsbegrepp. Anna berättade, “Vi erbjuder olika aktiviteter inom de olika 

ämnesområdena [...] vi har fokus på vad vi gör och varför”. En av förskollärarna 

berättade att det är viktigt att vara förberedd och veta vad, som ska göras när 

undervisning sker. Arbetar de till exempel med ett pirattema, så görs en mindmap för att 

planera inför temat och vad det är, som ska beröras. Anna sade, “Det är viktigt att vara 

förberedd och veta vad man ska göra”. 
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En av förskollärarna genomför sin undervisning genom att tre dagar per vecka arbeta 

med projekt, vilket kan innehålla matematik. Lotta berättade, “Planerade 

undervisningssituationer där man jobbar projektinriktat [...] det är ju inte rent 

matematiskt bara, att man jobbar med matematik”. Att enbart undervisa i matematik var 

det ingen av förskollärarna som gjorde. De pratade om ett ämnesövergripande 

arbetssätt. De planerar för att alla delar ska vara med i erbjudna aktiviteter, projekt och 

samlingar. Anna berättade, “Vi erbjuder olika aktiviteter inom de olika 

ämnesområdena”. Renodlade matematiklektioner blir det oftast inte, menar en av 

förskollärarna, utan mest blir det ämnesövergripande. Räkna, antalsuppfattning och 

språk vävs ofta ihop. Även om fokus sätts på matematiken blir det ändå att de andra 

ämnena kommer in. Det är svårt att snäva in sig alltför mycket, men att arbeta 

ämnesövergripande ger en risk i att barnen inte får förståelse för att det är matematik de 

håller på med, vilket är synd när de kommer till skolan. Anna sade, “Även om vi 

fokuserar på matematiken, så blir det oftast ämnesövergripande [...] det är jättesvårt för 

mig att snäva in mig alltför mycket”. Några av förskollärarna menar att matematik lätt 

kommer in när de har naturvetenskap. Förskollärarna vill erbjuda barnen alla delar från 

ämnena och inte enbart matematik. Lotta sade, “ Man försöker binda ihop allting på 

något vis, så det är så svårt att svara på det matematiska enbart”. 

 

Matematik får inte bara vara ett lärtillfälle, menar en av förskollärarna, utan den ska 

finnas med hela dagen. Det är viktigt att det finns matematik och språk i barnens vardag 

på förskolan och att den är innehållsrik. Sofia sade, “Jag ser det som att matematik inte 

bara är ett lärtillfälle utan ska finnas med hela dagen och det gör den, i alla fall hos 

oss”.   

 

Miljön är något som ska diskuteras och fokuseras på med jämna mellanrum, menar 

förskollärarna. Miljön ska erbjuda matematik och materialet ska vara inbjudande, 

utmanade, synligt och lärande för barnen. De ska kunna utläsa vad som ska göras på 

platsen eller i rummet. Deras intressen ligger till grund för vilket material som finns i 

miljön. Sofia sade, “Vi försöker göra matematiken synlig i miljön både ute och inne [...] 

beroende på vad barnen gör och visar intresse för”.  

 
7.2.3 Leken 

Närvarande och medvetna pedagoger ger undervisning i leken också, framhöll en av 

förskollärarna, och då blir det lustfyllt. Några av förskollärarna talade om att erbjuda 

matematik i leken, att det var deras ansvar att utveckla leken, så att den blir mer lärande. 

Det barnen visar intresse för kan utvecklas. Sofia sade, “ Vi leker och ser till barnens 

intresse för att få med dom på tåget”. Det är i leken vi lär. Pia berättade, “Men det har vi 

i förskolan, tycker jag, kommit tillbaka till att det är i leken vi lär”.  

 

En förskollärare pratade om att det är barnens intresse, som styr lärandet i leken. 

Delaktighet i barnens lekar gör att förskollärare kan fånga upp barnens intressen. Sofia 

sade, “Matte ska vara roligt och det finns med i barnens lek hela tiden, vilket vi får vara 

med och visa dom”. Leken har betydelse för barnen. För att barnen ska kunna vara 

delaktiga i leken, samhället och skolan är matematik och språk viktiga att ha kunskaper 

i. Sofia sade, “Vi som förskollärare måste förstå att matematik och språk är viktiga 

bitar, för att barnen ska kunna vara delaktiga i leken, samhället och få en bra start i 

skolan”.  
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7.2.4 Kompetens och kunskap 

Tre av förskollärarna menar att de inte fått kompetensutveckling som bara rör 

matematiken. Matematiken kommer in i de ämnen de lyssnat på under föreläsningar. 

Lotta uttryckte, “Inte mycket inom matematik. [...] inte rakt typiskt bara matematik”. En 

av förskollärarna är delaktig i ett kollegialt lärande där de tillsammans tillägnar sig 

kunskap om undervisningsbegreppet och en medvetenhet kring de olika ämnena och där 

kommer även matematiken in. Anna sade, “Alla läser samma i det kollegiala lärandet. 

[...] vi satsar mycket på undervisningsbegreppet [...] på något sätt följer matematiken 

med”. En av förskollärarna har gått på en del föreläsningar i matematik, såsom Den 

magiska mattepåsen (Lymeus 2003), vilket ger nya tankar och idéer och arbetet blir 

roligare. Ibland får de material, vilket underlättar i verksamheten. Sofia berättade, “Man 

behöver lite nya tankar och idéer ibland för att arbetet ska bli roligare även för en 

annan”.  

 

För att barn ska utvecklas, menar en av förskollärarna, att deras egen kompetens spelar 

roll för alla barn i undervisningssituationen. Som förskollärare bör kunskap kring 

pedagogik och lärande finnas. Om barnen finner intresse kring något, så måste en 

förskollärare veta vad den håller på med, för att barnen ska kunna utvecklas. Anna sade, 

“Det är vi som har kunskap kring pedagogik och lärande [...] så då måste jag veta vad 

det är vi håller på med, för att barnen ska kunna utvecklas, [...]”. Anna sade, “Ju mer 

medveten och ju mer påläst man är och desto mer förskollärare och desto mer 

engagerade barnskötare och pedagoger vi har, desto högre kvalitet blir det för barnen 

och deras lärande”.   

 
7.3 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarnas erfarenhet av matematik skiljer 

sig åt. Två av förskollärarna har positiva erfarenheter med sig i bagaget från sin egen 

skoltid. Dessa uttryckte också att de har egen behållning av att undervisa i matematik, 

vilket de övriga inte nämnde något om.  

Matematisk undervisning sker i leken, planerade aktiviteter, projektarbeten och i 

samlingar. Matematik inträffar även i vardagssituationer, kring fruktstunden och vid 

dukning, men kan också uppstå här och nu. Förskollärarna menar att matematiken har 

en stor roll i förskolan, den finns runt omkring oss hela tiden. De kallar den matematik, 

som barnen upplever i sin vardag på förskolan, för vardagsmatematiken. Det kan vara 

lärsituationer, som spontant uppkommer i barnens lek och aktiviteter.  

 

Förskollärarna framhöll att deras undervisning har ett mål. Matematisk undervisning i 

förskolan sker när det finns närvarande, aktiva, medvetna och tydliga förskollärare, som 

utmanar och stöttar barnen. Det blir en rolig och lustfylld undervisning i förskolan när 

barnens intressen tas tillvara. Förskollärarna betonade att om alla barn ska lära och 

utvecklas, så bör aktiviteter erbjudas på varierande sätt. Språk och matematik hör ihop. 

Att benämna och sätta ord på matematiska begrepp framhävs, som en viktig kompetens. 

 

Förskollärarna förklarar att de arbetar ämnesövergripande. Läroplanen, prioriterade mål 

och målkriterier finns med när de utför sin planering, som utgår från barnens intresse. 

De går tillbaka till sina reflektioner, dokumentationer och eventuella utvärderingar för 

att planera framåt. Två av förskollärarna lyfter att med kunskap, engagemang och 

medvetenhet, så blir det högre kvalitet för barnen och deras lärande. 
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8 Analys 
I det här kapitlet analyseras resultatet utifrån den fenomenografiska ansatsen och den 

proximala utvecklingszonen. Analysen ställs i relation till tidigare forskning och belyser 

olika perspektiv  utifrån  förskollärarnas  förhållningssätt till  undervisning i matematik. 

Avslutningsvis redovisas en kort sammanfattning. 

 

8.1 Medvetenhet och kompetens 

Gemensamt för förskollärarna är att alla visar på en medvetenhet av hur viktig den 

matematiska undervisningen är, även om det finns en skillnad i hur förskollärarna 

uttryckte sig om matematiken. Bäckman (2015) poängterar att matematisk medvetenhet 

och kunskap har betydelse för förskollärares förhållningssätt kring undervisning av 

matematik. Trots en matematisk medvetenhet där alla förskollärare undervisar i 

matematik, kan vi i intervjuerna se skillnader. De förskollärare som har en mer positiv 

erfarenhet av matematik, från sin egen skoltid, arbetar ännu mer målinriktat och kan ge 

fler exempel på när och hur de arbetar med undervisning. Det relateras till Bäckman 

(2015), som menar att förskollärarens förhållningssätt och medvetenhet skapar fler 

möjligheter för barnen att utveckla sin matematiska tillväxt. Både Hannula-Sormunen, 

Lehtinen och Räsänen (2015) och Jordan m.fl. (2009) påtalar att förskollärarnas 

kompetens har betydelse för att lära ut matematik och att barnen då ges bättre 

förutsättningar för sin matematiska utveckling. Det bekräftas när en av förskollärarna 

uttryckte en medvetenhet om att det blir högre kvalitet för barnen och deras lärande, ju 

mer medveten och engagerad förskolläraren är. Det stöds också av Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2009), som menar att det räcker inte med att barn vistas i en 

förskola där de får vara aktiva, utan poängterar att barn behöver möta lärare, som 

utmanar och samspelar med dem.  

 

8.2 Att utgå från barnens intresse 

Förskollärarna nämnde att det är barnens intresse, som styr deras planering och att 

planeringarna ofta blir ämnesövergripande. Läroplanen, riktlinjer och mål är något som 

tas hänsyn till. Matematiken kan erbjudas i en planerad aktivitet, projektarbete eller i en 

samling, men också i här och nu-situationer. Backman och Attorp (2012) visar på vikten 

av att utgå från barns erfarenheter och intresse där lärandet erbjuds i olika variationer. 

Det ger möjligheter till att utveckla alla barns lärande i matematik. En förskollärare som 

förespråkar att arbeta ämnesövergripande uppmärksammar en risk med att barnen 

kanske inte får förståelse för att det är matematik de håller på med, vilket är synd när de 

kommer till skolan. Här menar Reis (2011) att matematiken bör tolkas, studeras, 

beskrivas och synliggöras, så barnens kunnande och matematiska förmåga utvecklas 

vidare (2011). Förskollärarna använder sig av dokumentation för att upptäcka vad 

barnen har lärt sig och hur de ska gå vidare, men även för att barnen ska kunna 

reflektera över sitt eget lärande. 
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8.3 Stöttning och utmaningar 

Tydlighet och medvetenhet framhölls av förskollärarna, som betydelsefulla faktorer för 

undervisning, men även att förskolläraren ska vara närvarande, aktiv och stöttande, samt 

ge barnen utmaningar. Förskollärarna påtalade att de barn, som klarar en uppgift, kan 

behöva ytterligare utmaningar. Det svarar mot den proximala utvecklingszonen där 

förskolläraren är en vägledande och stöttande person, som gör barnet uppmärksam på 

att lära sig vidare (Säljö 2014). Reis (2011) framhäver att för att uppnå variation i 

lärandet och därigenom utmana barnens matematiklärande och kreativitet, så behövs 

stimulerande och utmanande material. Tre av fyra förskollärare nämnde att lärmiljö och 

material ska vara lärande och utmanade, vilket även stöds av Unga (2013), som ser 

lärmiljön som en viktig del i barns lärande. I lärmiljön ges barnen möjligheter till att 

utforska och experimentera med matematik i meningsfulla sammanhang. I intervjuerna 

framkommer det att förskollärarnas uppfattning är att lärandet ska vara roligt. Barnen 

ska vara intresserade, då de stöttas och utmanas, och lärandet får inte upplevas som 

kravfyllt. Samtidigt var det mest de förskollärare med goda erfarenheter med sig i 

bagaget, som verkligen lyfte glädjen med matematiken, och hur problemlösning kan ske 

ihop med barnen. De menar, att utmanas och lösa problem tillsammans, är kul både ihop 

med barnen, men även för deras egen skull. Det var även dessa förskollärare, som tog 

upp att barn lär av varandra, men även att de vuxna lär av barnen och barnen lär av de 

vuxna. Det överensstämmer med när Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009) framhäver att barn utmanas och lär sig i kommunikation med den vuxne, men 

även när samspel kommer till uttryck mellan barn och barn. Å andra sidan påtalade alla 

förskollärare att barnen behöver lära sig och uppleva på olika sätt och att det ska vara 

roligt att lära sig. Det kan relateras till Lundström (2015), som menar att barn behöver 

flera olika erfarenheter av matematiken, där barns förståelse för matematiska symboler 

och tecken i förskolan underlättar för skolans mer formella matematikundervisning.  

 

8.4 Matematisk kommunikation 

Förskollärarna anser att matematisk utveckling och lärande sker genom att benämna och 

sätta ord på olika begrepp, som tillhör matematik. Klibanoff m fl. (2006) skriver om att 

det finns en stark korrelation mellan barns utveckling av matematiska färdigheter och 

förskollärarens mängd av matematisk kommunikation med barnen. Lundström (2015) 

påpekar också att det gäller för förskolläraren att stimulera både de med välutvecklat 

talbegrepp likväl de med begynnande utveckling. Två av förskollärarna uttryckte sig på 

ett liknande sätt när de menar att en undervisningssituation uppstår när de tillsammans 

med barnen sätter matematiska ord på det de håller på med. Inom den proximala 

utvecklingszonen kan det här relateras till att när barnet behärskar ett begrepp eller en 

färdighet, så har barnet förutsättningar för att även behärska något nytt (Säljö 2014).  
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8.5 Närvarande pedagoger 

Förskollärarna berättade alla om barns lek och vardagsmatematiken där en pedagog 

uttryckte sig om att gå in i barnens aktiviteter eller lek för att förmedla matematiken när 

den sker. Det överensstämmer med vad Bäckman (2015) skriver om att genom att delta 

i barnens aktiviteter får förskollärarna bättre insyn i vad, som fångar barnens intresse. 

Förskollärarna nämnde pussel, spel, lek och andra aktiviteter som barnen själva väljer. 

Clements, Sarama och DiBiase (2004) framhäver att barn i den fria leken är till stor del 

engagerade i matematik och att barnen genom utmaningar och lärarstyrda aktiviteter i 

meningsfulla sammanhang kan lära sig så mycket mer. Backman och Attorp (2012) 

nämner också leken och att fånga lärandesituationer i leken, som en viktig del i barns 

utveckling av matematik. Det stämmer väl överens med vad förskollärarna berättade om 

sin roll i leken. De gav flera exempel på att det är deras arbete att utveckla leken, så att 

den blir mer lärande. Att köpa fruktbitar under fruktstunden är ett sätt att lära, lego kan 

kopplas till matematiken och genom delaktighet i barnens lekar ser de vad barnen är 

intresserade av. Trawick-Smith, Swaminathan och Liu (2016) menar att om läraren 

interagerar på ett lämpligt sätt i den lek barnen för närvarande engagerar sig i och 

upplever meningsfull, så förbättras barnens matematiska förmåga. Benn (2013) 

understryker att lärandet sker i sammanhang där förskolläraren skapar dialoger med 

barnen. Förskolläraren försöker förstå barnens tankar och aktiviteter, utmanar till 

reflektion och nya undersökningar, samt bekräftar barnen i deras lärande.  

 

8.6 Sammanfattning av analys 

Förskollärarna visar på en matematisk medvetenhet och vikten av att bedriva 

matematisk undervisning. De kan ge flera exempel på när de arbetar med undervisning. 

Undervisningen utgår från barnens intresse och stöttning och utmaningar framhålls, som 

viktigt för undervisningens genomförande. Undervisningen sker planerat, i samling och 

projekt, men även i barnens lek och vardagssituationer.  
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9 Diskussion 
I det följande förs en diskussion och reflektion över resultatet av vår undersökning, men 

även kring teori och metodval och det sätt undersökningen genomförts på. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

I vårt resultat framkommer att förskollärarna har ett positivt förhållningssätt till 

målinriktad undervisning av matematik och att den undervisning de själva bedriver ofta 

är ämnesövergripande. De intervjuade förskollärarna visar en stor medvetenhet om 

vikten av undervisning i kombination med att utmana barnen och att utgå från barnens 

intresse. Vi kan urskilja att de förskollärare som är mer positivt inställda till matematik 

visar på en större matematisk medvetenhet, vilket möjligtvis skulle kunna påverka i 

vilken omfattning matematiken synliggörs på förskolorna. Å andra sidan visar 

förskollärarna på en professionalitet i sitt yrkeskunnande där de framhäver vikten av 

undervisning i matematik och att synliggöra matematiken för barnen. De svar 

förskollärarna gav visar på en samsyn kring undervisning även om en av förskollärarna 

inledningsvis nämnde att undervisning för henne är ett laddat ord, men då hon senare i 

intervjun lyfte betydelsen och vikten av undervisning i matematik för att synliggöra 

lärandet. Intressant är att förskollärarna endast nämnde möjligheter till undervisning och 

att ingen lyfte något om de hinder som skulle kunna uppstå. Vi har genom studien fått 

en insikt om förskollärares förhållningssätt till undervisning i matematik. 

Bekvämlighetsurvalet som innefattade att intervjuerna genomfördes med förskollärare 

med intresse av undervisning i matematik tordes haft påverkan på vårt resultat. 

Resultatet skulle kunna bli ett annat med en annan urvalsprocess och andra 

respondenter. Till exempel om vi valde att intervjua förskollärare med en mer kritisk 

hållning till undervisning av matematik.  Resultatet skulle också kunna bli annorlunda 

om vi intervjuade fler förskollärare eller möjligtvis om förskollärarna inte i förväg 

visste att intervjun skulle handla om undervisning av matematik. Vår småskaliga 

undersökning belyser endast de intervjuade förskollärarnas förhållningssätt och inte 

förskollärare i allmänhet. Samtidigt ser vi det som intressant att mycket av det som 

kommit fram i intervjuerna kunnat relateras och stödjas i den tidigare forskningen inom 

ämnet.  

 

Teorierna har varit till stor hjälp i analysen av den insamlade empirin. Med teorierna 

som grund har vi kunnat systematisera och fokusera på förskollärares erfarenheter i 

förhållande till den proximala utvecklingszonen. Med ett annat teoretiskt ramverk skulle 

analysen kunna se annorlunda ut, då fokus skulle riktas mot andra områden.   

 

Med tanke på frågeställningarna och genomförandet av en semistrukturerad intervju har 

vi fått fram relevant empiri till vår undersökning. Inledningsvis började vi med att 

arbeta fram en strukturerad intervju, men då blev frågorna av en mer ledande karaktär, 

vilket inte överensstämde med vårt syfte. Så här i efterhand tror vi oss genom våra 

intervjufrågor ha fått fram just de intervjuade förskollärarnas förhållningssätt och 

därmed den för vår småskaliga studie relevant empiri. Som redan nämndes ovan, så är 

en tanke att det skulle vara intressant att se vilka hinder förskollärare ser till 

undervisningen. Därtill vore det ännu mer intressant att ta del av vilka möjligheter 

förskollärarna ser, eftersom det är någonting vi kan ha användning för i vår praktik.  

 

 

 



 

 

 

 

27 

 

9.2 Professionsrelevanta och didaktiska konsekvenser 

Den betydelse studien kan ha för yrket och didaktiken är att förskollärare behöver 

uppmärksammas på vilken betydelse och påverkan deras eget förhållningssätt till 

matematik kan ha för barnen. Den matematik som omger barnen behöver synliggöras 

och kommuniceras tillsammans med barnen. Det är genom kommunikation och dialog 

med barnen, som utmanas till reflektion och nya undersökningar, som detta sker. Om 

förskolläraren inte anpassar undervisningen till barnens förmågor eller utmanar dem i 

tillräcklig grad, så ges de sämre förutsättningar till matematisk utveckling. Resultatet 

visar betydelsen av att utgå från barnens erfarenhet och intresse. En konsekvens av att 

det inte sker är att det inte blir ett lustfylld lärande för barnen. I vår profession kan vi 

med vårt eget positiva förhållningssätt till matematik visa vägen på hur undervisning i 

matematik kan genomföras på förskolan. Vi utmanar barnen där de befinner sig. Genom 

vårt sätt att agera visar vi att matematik är roligt och lustfyllt. 

 

9.3 Framtida forskning 

Att förskollärare fortbildar sig, för att få inspiration och nya infallsvinklar på sin 

undervisning, ser vi som viktigt för framtiden. Ny inspiration menar vi kan ha betydelse 

för förskollärarna, som förhoppningsvis blir ännu mer engagerade i sin undervisning, 

vilket sedan kan komma barnen tillgodo. En tanke är att matematiken kanske kommer 

lite i skymundan vid ett ämnesövergripande arbetssätt. Därför är det relevant att vidare 

forskning handlar om hur förskollärare arbetar för att synliggöra matematiken eller om 

hur matematiken synliggörs vid ett ämnesövergripande arbetssätt.  
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 
  
Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på distans på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Som en del av vår utbildning skriver vi ett självständigt arbete. Vårt valda ämne 

är Matematisk undervisning i förskolan. 
  
Syftet med vår undersökning är att belysa hur förskollärare förhåller sig till 

målinriktad undervisning av matematik för barn 3-5 år. 
  
Vi vill få en fördjupad förståelse för när målinriktad matematik undervisning sker på 

förskolorna och de olika aspekterna av hur den aktualiseras. 
  
Vi har studerat forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har även som 

avsikt att ta hjälp av verksamma legitimerade förskollärare, som genom sin kunskap och 

erfarenhet kan bidra med värdefull information. Därför vill vi intervjua dig som har 

minst ett par års erfarenhet av målinriktad undervisning i matematik. Intervjun består av 

öppna frågor där vi inte förväntar oss ett specifikt svar utan vill veta förskollärares 

uppfattningar och förhållningssätt kring planering och genomförande av matematik. 

Intervjun kommer ta ca 45 minuter och kommer att ta plats på er förskola efter 

överenskommelse. Intervjun spelas in och skrivs därefter ner. 
  
Vi kommer att använda oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 

innebär att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan avbryta din 

medverkan utan närmare motivering. All information behandlas konfidentiellt och vi 

kommer att använda oss av fiktiva namn för att garantera anonymitet. Resultatet 

kommer senare presenteras som ett självständigt arbete, som då det är godkänt kommer 

publiceras i databasen DiVA portal. Inspelningar och utskriven intervju raderas och 

förstörs i samband med publiceringen. Vill du ta del av examensarbetet går det bra att få 

en kopia av arbetet när det är klart. 
  
Vill du delta i denna studie? Vi tackar i så fall för din medverkan. Vid frågor eller 

funderingar är du välkommen att kontakta oss 

  
Med vänlig hälsning 

  
Maria Franzén                 mf222qj@student.lnu.se                       076-799 07 09 

Catrin Olsson                  co222qj@student.lnu.se                    070-349 69 77 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

II 

 

Bilaga B Forskningsfrågor och intervjufrågor 
  

1. Vilka uppfattningar har förskollärare kring matematisk 

undervisning? 

1. Kan du berätta lite om din egen erfarenhet av att lära dig matematik 

2. Kan du prata lite om vilken roll matematik har för dig i verksamheten och varför? 

3. I din uppfattning, hur ser undervisning av matematik ut i förskolan? 

  

2. Vilka förutsättningar beskriver förskollärare krävs för planerad 

undervisning och genomförande i matematik? 
 

1. Kan du beskriva hur din planering för matematiskt lärande ser ut           

2. Berätta lite om hur du går tillväga för att genomföra matematikundervisning 

3. Berätta lite om hur du tänker om barns lärande av matematiskt tänkande 

4. Berätta vilken kompetensutveckling du fått under dina yrkesår i förskolan inom 

matematik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


