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Abstrakt 

 

Sandra Larsson & Åsa Olofsson 

 

Matematik i förskolan 

En studie av pedagogers syn på matematik för de yngsta barnen i förskolan 

Mathematics in preschool 

A study of pedagogues view with focus in mathematics for the youngest children in preschool  

Antal sidor: 36 

 

Syftet med studien är att belysa pedagogers syn på matematik för de yngsta barnen i 

förskolan. Studien inriktar sig på vad matematik för de yngsta barnen enligt pedagoger 

innebär samt vilka möjligheter och hinder pedagoger ser med matematik för de yngsta barnen. 

Undersökningen är kvalitativ och metoden är semistrukturerade intervjuer. Det teoretiska 

ramverket utgår från Dewey och Vygotskij och ligger till grund för analys och diskussion.  

 

Resultatet i studien visar på att pedagoger ser matematik som något mer än räkning. Barn 

behöver möta matematik i sin vardag för att de ska ta till sig kunskapen på ett meningsfullt 

sätt och matematik för de yngsta barnen innebär först och främst vardagsrelaterade begrepp. 

Resultatet visar även att pedagoger ser leken och det lustfyllda lärandet som betydelsefulla 

redskap inom matematiken. Det är enligt pedagoger förskolan som lägger grunden för barnens 

kommande matematik och det är av fördel att de då får en positiv syn på den.  

 

Nyckelord: matematik, förskola, yngsta barnen, pedagogers syn 
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1 Inledning/bakgrund 

Resultatet inom matematikämnet i Sveriges skolor har försämrats och samhället ställer högre 

krav på att matematiken ska föras in allt lägre ner i åldrarna (Skolinspektionen 2009). Därav 

har förskolan fått större betydelse utifrån den reviderade läroplanen och förväntningarna från 

samhället ökar liksom kraven på pedagogerna. Det resulterar i att pedagogerna strävar efter att 

uppnå goda resultat i förskolan då de vill visa sig duktiga i sitt arbete. Det i sin tur kan leda till 

att förskolan allt mer liknar skolan och även när det handlar om de allra yngsta barnen 

prioriteras lärandet ibland på ett sätt så att omsorgen och tryggheten hamnar i andra hand. 

Samhällets förhoppning är att tidigt införande av matematik ska förändra Sveriges 

matematikresultat på ett positivt sätt och sker inte det kan konsekvenserna i samhället bli att 

barnen i framtiden exempelvis inte klarar av sin ekonomiska vardag. Av den anledningen ser 

vi det som en problematik i samhället och vi önskar därav att belysa matematiken hos de 

yngsta barnen, 1-2 år, i förskolan.  

 

Läroplanen för förskolan (Läroplan för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010) belyser att barnens 

ålder ska vägas in när det handlar om lärande i förskolans verksamhet. Utifrån det menar 

Ahlberg (2000) att barnens ålderskillnad leder till stor spännvidd när det gäller deras 

erfarenheter och kunskaper. Av den anledningen möter barnen matematik på olika sätt och det 

blir avgörande för deras framtida förhållningssätt och inlärning. Kunskaper och erfarenheter 

som förskolan ska sträva efter att barnen ska erövra inom matematiken står skrivet i 

läroplanen som följande fyra utvecklingsmål: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,  

 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar,  

 utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp, 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 

                                                (Läroplan för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010:10) 

 

Vi är två blivande förskollärare och under studietiden har vi bland annat ägnat kurser och 

specialisering åt matematik. Under kurserna har vår syn på matematik i förskolan ändrats och 

motivation till fördjupning i ämnet har skapats. Av den anledningen vill vi med studien 
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undersöka pedagogers uppfattningar om matematik för de yngsta barnen i förskolan. Vår 

förhoppning med studien är att utifrån pedagogintervjuer få mer kunskap och erfarenhet kring 

matematiken inför vårt kommande arbetsliv. Förhoppningen är även att verksamma 

pedagoger finner studien givande och tänkvärd. Vi vill tydliggöra att matematik kan ha två 

betydelser, dels en kunskapsmässig som främst handlar om begreppsbildning och dels en 

didaktisk som handlar om hur arbetet med de matematiska kunskaperna ser ut. I studien 

kommer de två betydelserna vara sammanvävda och sammanhanget i den löpande texten får 

på så sätt avgöra vilken betydelse det handlar om. Det går inte att urskilja de båda från 

varandra eftersom det krävs ett kunskapsmässigt innehåll när det handlar om didaktik och 

likväl krävs det didaktik när det handlar om kunskap. 

 

1.1 Syfte 

Vi har valt att belysa pedagogers syn på matematik för de yngsta barnen i förskolan. Studien 

kommer att synliggöra vad matematik för de yngsta barnen enligt pedagoger kan innebära 

samt även belysa möjligheter och hinder som pedagoger ser med matematik för de yngsta 

barnen. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vad kan matematik för de yngsta barnen enligt pedagoger innebära? 

 Vilka möjligheter och hinder ser pedagoger med matematik för de yngsta barnen? 

 

1.3 Centrala begrepp 

Didaktik – läran om olika undervisningsmetoder. 

Grundläggande matematiska begrepp – begrepp som handlar om tal, form och mätning. 

Form – geometriska former som förekommer ofta i förskoleverksamheten så som triangel, 

rektangel, cirkel och kvadrat. 

Matematik – har två betydelser, dels en kunskapsmässig och dels en didaktisk. 

Mätning – innebär främst mätning av längd, storlek och vikt, så som lång och kort, stor och 

liten samt tung och lätt. 

Pedagoger – både förskollärare och barnskötare. 

Talbegreppet – handlar främst om antalsbenämning 1-10. 

Undervisning – alla situationer i förskolan som är tänkta lärandesituationer. 

Yngsta barnen – barn som är 1-2 år och som finns i förskolans verksamhet. 

  



7 

 

2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet ges en översikt av tidigare forskning som anses relevant för studien. Det 

syftar till att ge läsaren en överblick av studiens innehåll och bekanta sig med ämnet. Kapitlet 

inleds med vad litteraturen tar upp om matematik i förskolan. Därefter beskrivs barns lärande 

och avslutningsvis redogörs vad litteraturen tar upp om pedagogers syn på matematik.  

  

2.1 Matematik i förskolan 

Doverborg & Emanuelsson (2006) menar att förskolans matematik inte alltid varit lika synlig 

som den är i dagens verksamhet. Tidigare synliggjordes den inte på samma sätt då den inte 

ansågs vara lika angelägen. Däremot har samhället utvecklats och det är nu av stor betydelse 

att barn får matematiska erfarenheter och kunskaper tidigt i livet. Doverborg & Emanuelsson 

(2006) menar vidare att tack vare matematikens framträdande roll i samhället har förskolor 

fått mer ekonomiska resurser för att kunna organisera kompetensutveckling för pedagogerna. 

 

I dagens samhälle är det av betydelse att människor har matematiska erfarenheter och 

kunskaper inom de olika situationer och sammanhang de möter (Björklund 2007). Utifrån det 

menar Doverborg & Emanuelsson (2006) att förskolan behöver förbereda barn inför 

samhällets allt högre krav. Däremot anser Ahlberg (2000) att det inte alltid blir positiva 

effekter av tidigt införande av matematik, men då handlar det om att föra in skolans 

matematik istället för att anpassa den till barns ålder. Anpassas emellertid matematiken till 

deras nivå menar Linder, Powers-Costello & Stegelin (2011) att de får en grund med 

matematisk färdighet och medvetenhet som de kommer behöva i framtiden. 

 

Matematik i förskolan är enligt (Björklund 2007) mer än symboler och uträkningar. Det 

handlar om att upptäcka mönster, tal- och rumsuppfattning samt att kunna se samband mellan 

olika matematiska relationer. Utöver det menar Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) att 

matematik även kan vara mätning av längd, storlek och vikt. Vidare skriver Emanuelsson 

(2006) om vardagsmatematik och om lusten att upptäcka den tillsammans. Det krävs att 

pedagoger planerar och förbereder verksamheten för att kunna ta tillvara på de vardagliga 

händelserna. Det är enligt Emanuelsson (2006) av betydelse att kunna se framåt och planera 

vidare aktiviteter, men även att kunna se bakåt och reflektera över matematiken i 

vardagssituationer.  
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2.2 Barns lärande 

Ahlberg (2000) skriver om att den kunskap som barn tar till sig i omvärlden grundar sig i 

deras förståelse, erfarenheter och upplevelser som de får i sitt vardagliga liv. Barns lärande 

handlar också om kommunikation och samspel mellan barn och pedagoger, därav är 

barngruppen i förskolan en betydelsefull del i deras eget lärande. Genom att pedagoger 

utmanar barns matematik i deras lek och vardagsaktiviteter sker ett gemensamt lärande av 

kunskap hos barn och pedagoger. Matematik handlar inte i första hand om att planera 

aktiviteter som är styrda av pedagoger utan om att ta vara på det som barn är intresserade av 

och då blir också lärandet mer meningsfullt (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). 

 

Teachers need to provide children with learning experiences which are: challenging but 

achievable; “open” and related to a relevant context for them; learner centred (sic!); and 

kinaesthetic (sic!) in nature. Furthermore, tasks which are diagnostic in nature can also 

provide the teacher with important information about young children`s mathematical 

ability. Taking the time to interview individually or conference with young children can 

provide great insight into their capabilities as learners. 

                    (Knowles 2009:28–29) 

 

Genom att pedagoger utmanar och samspelar med barn kan de få insikt i deras erfarenheter 

och ge dem möjligheter till lärande. Det handlar alltså om att avsätta tid för samtal för att 

förstå barnen och det är en förutsättning för att kunna stimulera varje barn med utmanande 

aktiviteter efter deras nivå (Knowles 2009). Genom att ta vara på de meningsfulla 

sammanhang som finns i förskolans vardag menar Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) 

att förutsättningen är att det finns medvetna pedagoger som ger barn möjligheter och utmanar 

deras matematiska tänkande och lärande. Det är betydelsefullt för barn att pedagoger tar deras 

perspektiv och på så sätt blir lärandet mer meningsfullt. Det leder till att barns förståelse ökar 

om att matematik har betydelse för deras utveckling och framtid (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2009). 

 

Barn kommunicerar sitt lärande på olika sätt. Sterner (2006) beskriver att barns tankar och 

uppfattningar om sin omvärld uttrycks redan innan de kan sätta ord på det de vill få fram. 

Barn använder sig då av sitt handlande och kan exempelvis även rita och måla för att ge 

uttryck för sitt lärande och för att dokumentera sin utveckling. Av den anledningen menar 

Ahlberg (2000) att matematik för de yngsta barnen bör handla om något annat än formell 

matematikundervisning. Det gäller istället att ta vara på barns intressen, upplevelser och det 
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de själva ger uttryck för. Därefter behöver pedagoger organisera verksamheten och 

aktiviteterna på ett meningsfullt och lärorikt sätt. 

 

2.3 Pedagogers syn på matematik 

Pedagoger i förskolan har enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2006) lättare att 

uttrycka hur de arbetar med matematik än vad matematik innebär. Det är således lättare att 

nämna arbetssätt och aktiviteter än vad matematik för förskolebarn konkret kan vara. Hur 

pedagoger ser på matematik påverkar enligt Ahlberg (2000) hur lärandet i förskolan kommer 

att planeras och genomföras. De erfarenheter pedagoger bär med sig från sin egen skolgång 

får också betydelse för hur deras attityder inför matematik ser ut. Något som också påverkar 

är vilka förväntningar pedagoger har på hur och vad barn ska lära sig. Palmer (2010) 

beskriver att pedagoger även kan ta avstånd från matematiken, men det behöver inte betyda 

att de ogillar den utan det kan exempelvis handla om normer som finns. Däremot kommer det 

att påverka undervisningen och hur barn utvecklar sina matematiska kunskaper. 

 

Pedagoger som diskuterar och samspelar med varandra, men även med barn, kan sedan enligt 

Clements & Sarama (2009) planera och genomföra mer meningsfulla aktiviteter och 

situationer än vad pedagoger som inte ser till barns intressen och behov kan göra. Av den 

anledningen är det av betydelse för barn hur pedagoger ser på diskussion och samspel då det 

kommer att påverka deras matematiska utveckling. Ahlberg (2000) menar på liknande sätt att 

pedagoger behöver vara medvetna om sin egen kompetens och inställning kring matematik 

för att kunna skapa meningsfulla och lärorika situationer.  

 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2006) har kommit fram till att det finns tre olika sätt för 

pedagoger att se på matematik. Det första handlar om att matematik endast används för att 

förbereda barn inför kommande skolgång. Det andra sättet är att matematik är något för 

skolan och inte finns i förskolan alls. Doverborg & Pramling Samuelsson (2006) har slutligen 

kommit fram till att det tredje sättet handlar om att den finns överallt i barns vardag på 

förskolan och pedagoger tar vara på varje tillfälle som ges. Resultatet har bidragit till att 

pedagoger i förskolan kan se på matematik på olika sätt vilket får betydelse för barns lärande.    
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3 Teorianknytning 

Pedagogerna John Dewey och Lev S. Vygotskij är utgångspunkten i teorianknytningen. Här 

beskrivs deras perspektiv och kopplas till studiens syfte och frågeställningar. De två 

pedagogerna är grunden för studiens senare analys och diskussion, eftersom de har betydelse 

för hur frågeställningarna studeras och vilka tolkningar som görs. 

 

3.1 John Dewey 

John Dewey, 1859-1952, var en reformpedagog som ville förändra skolans sätt att tänka på 

lärande. Sundgren (2005) skriver att Dewey fokuserade på att förskolan skulle ta vara på 

barns behov och intressen istället för att pedagoger skulle styra verksamheten. Av den 

anledningen ansågs processen vara viktigare än resultatet. Säljö (2010) menar att Dewey har 

haft stort inflytande i svensk förskola och det inspirerade många verksamma pedagoger. Hans 

huvudsakliga syfte var att skapa en utbildning som var anpassad för ett demokratiskt 

samhälle.  

 

”Learning by doing” är det uttryck Dewey är mest känd för och Sundgren (2005) förklarar 

begreppet som att barn lär sig av varandra och genom att göra konkreta och praktiska 

aktiviteter. Det kan kopplas till studiens syfte och frågeställning om vad matematik för de 

yngsta barnen kan innebära. Utifrån Dewey handlar barns lärande inom matematiken att de 

får laborera och undersöka med konkret material samt att de får genomföra praktiska aktiviter 

för att tillsammans utvecklas. Vidare skriver Säljö (2010) att barns erfarenheter knyts ihop 

och genom att göra olika aktiviteter utifrån det blir verksamheten meningsfull för dem. När 

barn utbyter erfarenheter med varandra menar även Williams (2006) att det sker ett lärande 

hos dem och genom gemensamma reflektioner utvecklas deras kunskaper.  

 

Något centralt Dewey även beskriver är att genom avsikter, planeringar, reflektioner och 

bedömningar skapas nya avsikter och därmed nya kunskaper. På så sätt får pedagoger och 

barn utbyta kunskaper med varandra och utvecklas (Sundgren 2005). Här kan Dewey förstås 

gentemot studien när det gäller vad pedagogers avsikter, planeringar, reflektioner och 

bedömningar har för betydelse, då syftet är att belysa pedagogers syn på matematik. Säljö 

(2010) menar på ett liknande sätt att i samspelet mellan människor formar varje individ sin 

egen utveckling och identitet, vilket kan kopplas till studiens syfte och frågeställning om 

pedagogers syn på hinder med matematiken när det gäller identitet och trygghet. Det i sin tur 
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grundas på deras egna erfarenheter och tidigare upplevelser. Utifrån det menar Dewey (1999) 

att barn själva behöver vara medvetna om syftet med kunskapen, eftersom det först är då den 

kan fördjupas och användas på nytt. 

 

Sundgren (2005) skriver att Dewey funderade över hur människor tillägnar sig abstrakta 

förmågor på ett mer konkret sätt. Alltså hur människor lär sig symbolisera abstrakta saker i 

sin omvärld på ett effektivt sätt. Dewey kom fram till att människor använder sig av fysiska, 

musikaliska, bildliga eller språkliga metoder för att förklara för sig själva hur något abstrakt 

hänger ihop på ett mer konkret sätt. Sundgren (2005) menar vidare att tankarna Dewey har 

även kan kopplas till matematiska tecken och för att kunna tillägna sig det kräver barn liksom 

vuxna att det abstrakta som ska läras visas på olika sätt. Genom att använda sig av olika 

metoder kan människor ta till sig det som är svårt på ett lättare sätt. 

 

Dewey menar enligt Hwang & Nilsson (2003) att barns lärande handlar om praktiska 

aktiviteter som de kan koppla till sin egen vardag. Målet med lärandet är att barn hanterar 

problemlösning och kan använda sig av ett reflekterande tankesätt istället för att fyllas på med 

obetydlig kunskap. Syftet med undervisningen är att barn får kunskaper som de sedan kan 

använda och ha nytta av i framtiden. Genom att barn får pröva och utforska sin omgivning 

leder det till ett mer effektivt och meningsfullt lärande. Det kan kopplas till pedagogers syn på 

matematik och vad det kan innebära, vilket undersöks i studien. 

 

3.2 Lev S. Vygotskij 

Lev S. Vygotskij, 1896-1934, har enligt Säljö (2005) haft stor betydelse i dagens förskola och 

skola. Framförallt har Vygotskij velat skapa tänkande, kännande och kommunicerande 

människor som samspelar med varandra för att uppnå utveckling och kunskap. Säljö (2005) 

skriver att Vygotskij varit en av grundarna och teoretikerna inom det sociokulturella 

perspektivet inom pedagogiken. Framträdande för det sociokulturella perspektivet är att 

människan är beroende av biologiska och kulturella faktorer. Det i sin tur kommer att påverka 

hur barn utvecklas med hjälp av språket.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet menar Smidt (2010) att människor har redskap för att 

kunna organisera sin vardag. Redskapen kan delas upp i fysiska, som människor själva 

skapar, och psykologiska, som finns inom människor för att tänka och kommunicera. Det 

mest betydelsefulla psykologiska redskapet är språket då det är genom språket människor 
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förstår sig själva och utbyter erfarenheter mellan varandra. Det kan kopplas till studiens syfte 

om att synliggöra vad matematik för de yngsta barnen enligt pedagoger kan innebära. Det kan 

även kopplas till frågeställningen om vilka hinder pedagoger ser med matematik för de yngsta 

barnen då språket är en betydelsefull del för deras utveckling. Vygotskij (1995) menar att barn 

behöver de fysiska och psykologiska redskapen för att bilda sig egna erfarenheter om sin 

omvärld och det i sin tur leder till att de får en stadig grund inom matematiken.  

 

Vygotskij menar enligt Williams (2006) att det mesta lärandet sker genom kommunikation 

och imitation mellan människor. Det handlar om samspel med människor som kan mer än de 

själva kan och på så sätt utvecklas kompetensen hos alla berörda parter. Vygotskij (1995) 

menar att barn och vuxna, men även barn och barn har olika intressen och det gäller att ta vara 

på det för att de ska kunna utveckla kunskaper om sin omgivning. Utifrån att alla har olika 

intressen menar Williams (2006) att den pedagogiska miljön ska stimulera barn på olika sätt 

så att de får en positiv syn på deras eget lärande. 

 

Enligt Arfwedson & Arfwedson (2002) ansåg Vygotskij att matematikundervisningen 

behöver använda sig av konkret material. Det för att barns tankar utvecklas med hjälp av 

fysiskt handlade och praktiska övningar. Vygotskij ansåg även att det är upp till pedagoger att 

planera matematiken och aktiviteterna eftersom erfarenheterna och kunskaperna är större än 

hos barn. Pedagoger bär alltså på kunskaper barn ska utveckla och enligt Smidt (2010) 

menade Vygotskij att människor ständigt är under utveckling. Sterner (2006) skriver att det är 

en möjlighet att pedagoger använder de matematiska begreppen korrekt från början även om 

de är osäkra för det. Det leder till att barn i framtiden har möjlighet till självständig 

problemlösning och användning av begreppen. Det kan förstås gentemot studiens syfte om att 

belysa pedagogers syn på möjligheter med matematik för de yngsta barnen i förskolan.  

 

Björklund (2007) menar att Vygotskij framhåller att lärande sker genom problemlösning i 

samspel med andra människor i barns omgivning. Lave & Wenger (1991) skriver att när det 

handlar om matematik sker lärandet alltid i samspel med andra och i ett sammanhang. 

Matematiska begrepp måste av den anledningen förklaras och förstås i den naturliga 

kontexten för att begrepp ska bli meningsfulla för barn. Det abstrakta tänkandet utvecklas 

enligt Björklund (2007) när barn upptäcker betydelsen av föremål. Det sker före de 

uppmärksammar färg och form på föremålet och av den anledningen är det betydelsefullt att 

barn får leka och laborera med föremål innan matematiska egenskaper synliggörs.  
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4 Metod 

I det här kapitlet beskrivs metodvalet i studien. Därefter beskrivs även urvalet av 

informanterna, hur genomförandet gjordes och på vilket sätt bearbetning och analys av arbetet 

gått till. Vidare beskrivs metodkritik, där trovärdighet och giltighet tas upp, och avslutningsvis 

forskningsetiska principer. 

 

4.1 Metodval 

Studien syftar till att belysa vad matematik för de yngsta barnen i förskolan enligt pedagoger 

kan innebära, men även vilka möjligheter de ser med tidigt införande av matematik. För att 

komma fram till ett resultat har intervju valts som metod och anledningen till det har varit att 

studien velat belysa pedagogers syn på matematik. Studien kommer på så sätt vara en 

kvalitativ studie vilket enligt Stukát (2005) innebär att den insamlade empirin huvudsakligen 

används för att tolka och förstå resultatet. Kvalitativa studier har oftast en hermeneutisk 

ansats, och det har även vår, då det innebär att det sker en tolkning utifrån den insamlade 

empirin. En hermeneutisk ansats som forskningsmetod resulterar i att forskare får ökad 

kunskap och förståelse inom ämnet (Bryman 2011). 

 

Tillvägagångssättet och intervjuerna har varit semistrukturerade. Bryman (2011) menar att 

semistrukturerade intervjuer innebär att svaren utformas av informanten. Varje intervju blir 

unik då varje informant svarar på frågorna på olika sätt. Studiens intervjuer har även varit av 

personlig karaktär, vilket enligt Denscombe (2009) innebär att informanten avgör vilka 

synpunkter som hamnar i fokus. Anledningen till valet är att intervjun blir mer som ett samtal 

och strukturen känns lättsammare. Denscombe (2009) menar vidare att det oftast upplevs 

lättare att följa och sätta sig in i det informanten säger om intervjun är av personlig karaktär. 

Häger (2001) anser att det är en möjlighet att spela in intervjun eftersom att allt som sägs 

dokumenteras. Däremot upplever många informanter ett obehag med att bli inspelade och av 

den anledningen har vi valt att inte använda oss av inspelning. 

 

Häger (2001) menar att det är av stor vikt att vara en god lyssnare och vara medveten om 

kroppsspråkets betydelse. Vidare är också följdfrågorna en viktig del av en intervju för att få 

reda på så mycket som möjligt. Häger (2001) menar även att det är av betydelse att 

intervjuaren måste våga vara tyst och invänta informantens svar. Det är något som även 

Denscombe (2009) tar upp då en skicklig intervjuare är en god lyssnare. En skicklig 
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intervjuare är medveten om att egna känslor och värderingar kan påverka intervjun och har 

förmågan att skärma av egna åsikter och tankar. Slutligen behöver även en skicklig 

intervjuare kunna vara så objektiv och neutral som möjligt för att få ett trovärdigt resultat. 

 

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua sex pedagoger som är verksamma i förskolan. De arbetar på förskolor 

med barn i åldern 1-2 år, vilket är den ålder studien inriktar sig på. Anledningen till valet av 

informanter är för att vi känner till dem sedan tidigare genom utbildning och arbete. Det kan 

på ett sätt vara ett bekvämt urval för oss, men samtidigt är vi medvetna om att flera av dem 

arbetat med matematik som prioriterat mål på respektive förskolor. Vi har även gjort urvalet 

efter vilka som var positiva till att bli intervjuade och medverka i studien då några tillfrågade 

inte önskade att delta och istället utsåg andra åt oss. Informanterna är utbildade förskollärare 

och har arbetat allt från åtta och över trettio år. De arbetar på olika förskolor vilket ger oss en 

bredare bas i studien än om de arbetat på samma förskola.  

 

4.3 Genomförande 

Innan intervjuerna ägde rum konstruerade vi en intervjuguide (se bilaga) med frågor vi ansåg 

vara lämpliga för forskningsområdet samt kopplade till våra frågeställningar. Enligt 

Denscombe (2009) innebär semistrukturerade intervjuer att intervjuguiden är flexibel och kan 

anpassas med följdfrågor efter sammanhanget. Intervjuguiden godkändes av vår handledare 

och hade öppna frågor, för att informanterna inte skulle påverkas för mycket av hur frågorna 

var konstruerade. Frågorna sammanställdes samtidigt som vi fördjupade oss i litteraturen 

kring ämnet. Några av informanterna efterfrågade intervjuguiden och av den anledningen 

mejlades den ut. De som inte efterfrågade den valde vi att inte delge den, då vi ville ha så 

spontana svar som möjligt. 

 

Vår ambition var att så fort som möjligt boka in dagar då intervjuerna skulle genomföras och 

av den anledningen började vi med att ha telefonkontakt med de valda informanterna. De var 

alla positiva och intresserade av att delta i studien. Vi bestämde tid och plats gemensamt med 

informanterna och valet blev att intervjua dem på deras respektive arbetsplats. Häger (2001) 

menar att det är positivt att pedagoger får vara på deras arbetsplats då de dels blir bekvämare, 

men även kan relatera till saker på förskolan.  
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Vid varje intervju fick informanterna en kort introduktion om ämnet och om studiens syfte. 

Intervjuerna genomförde vi enskilt av den anledning att arbetet skulle kunna påbörjas så 

snabbt som möjligt. Vi genomförde tre intervjuer var och vi valde även att vara själva för att 

informanterna inte skulle känna sig underlägsna. För att dokumentera intervjuerna använde vi 

oss av en dator, men vi hade även papper och penna. Under intervjuerna sammanfattade vi 

deras tankar direkt och skrev ordagrant ner en del av svaren som informanterna ansåg var 

viktiga. Det gjorde vi av anledning att kunna citera dem i studiens resultat. Intervjuerna tog i 

genomsnitt trettio minuter att genomföra.     

 

4.4 Bearbetning och analys 

Efter genomförandet av alla intervjuerna gick vi igenom det nedskrivna materialet och 

sammanställde det. Vi delade upp frågorna för att få en god överblick av materialet och för att 

tydligare se likheter och skillnader mellan intervjuerna. Svaren på frågorna valde vi att 

tematisera genom att sortera intervjuerna efter intervjuguidens frågor. Därefter gjordes ett 

urval gentemot studiens syfte och frågeställningar som resulterade i att en del frågor valdes 

bort då de inte kändes relevanta i studien. Utifrån det bildades grupper av frågor från 

intervjuguiden och svar från informanterna och det skapade rubriker i resultatet. Därefter 

diskuterade och reflekterade vi över svaren för att kunna analysera dem. All bearbetning och 

analys har vi genomfört gemensamt för att tolkningsfel skulle minimeras.  

 

4.5 Metodkritik 

Denscombe (2009) anser att intervju är en bra metod då intervjuaren har ansvar och kontroll 

över situationen och på så sätt kan förklara exempelvis missförstånd för att resultatet ska bli 

så nära det informanten menar som möjligt. Stukát (2005) anser att en möjlighet med intervju 

är att frågorna kan ändras och förklaras om något känns oklart. Det gör att informanten får en 

möjlighet att förklara sin åsikt på ett naturligt och djupare sätt. Informanterna i studien 

upplevde att det var positivt att diskutera frågorna tillsammans. De kände att vi gav dem tid 

till att fundera och resonera kring frågan för att framföra sin rätta åsikt. 

 

Ett hinder med intervjuer menar Stukát (2005) är att det tar tid och det kan vara svårt att hitta 

den tiden i förskolan. Ett annat hinder kan vara att intervjuaren påverkar resultatet genom 

attityder och hur frågorna ställs (Stukát 2005). Förhoppningen är att resultatet inte har 

påverkats av oss, däremot är vi medvetna om att vi undermedvetet kan ha påverkat. Det kan 
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även enligt Stukát (2005) vara svårt att jämföra intervjuerna med varandra när informantens 

svar styr intervjun, eftersom alla intervjuer blir unika.  

 

Informanterna svarade på frågorna och vi upplevde svaren som ärliga. Däremot kan vi inte 

vara säkra på det eftersom informanter enligt Stukát (2005) ibland svarar som de tror att 

intervjuaren vill. Undersökningen är för liten för att kunna generalisera resultatet, däremot 

kan ändå resultatet spegla hur det ser ut i några av Sveriges förskolor. Denscombe (2009) 

anser att det är svårt att mäta giltigheten, då studien är för liten, men genom att välja kunniga 

informanter ökar trovärdigheten. Det handlar om att informanterna är experter på sitt område 

och sin verksamhet. Frågorna är även anpassade efter deras yrkeserfarenhet och efter studiens 

syfte.  

 

Intervjuerna i studien har, som tidigare nämnts, inte spelats in. Intervjuerna skrevs istället på 

datorn under tiden och en del svar är nedskrivna ordagrant. Det är av betydelse för studien för 

att kunna gå tillbaka och veta vad som sagts. Därefter kan det användas som citat eller allmän 

beskrivning av verksamheten i resultatet. Kvale & Brinkmann (2009) menar att det är av 

betydelse att ha svaren nedskrivna så ordagrant som möjligt för att göra studien tillförlitlig. 

Efter bearbetning har studien tagit med det som anses relevant i förhållande till syftet. 

 

4.6 Forskningsetiska principer 

Forskning är enligt Vetenskapsrådet (2002) betydelsefullt och nödvändigt för att samhället 

ska utvecklas. Forskning kräver att hänsyn tas till de fyra etiska riktlinjerna som finns. 

Vetenskapsrådet (2002) belyser ett individskyddskrav som delas upp i informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar 

enligt Bryman (2011) om att informanter har rätt till information om syftet med forskningen 

och ska inte heller kränkas. Denscombe (2009) menar att informanter ska känna sig bekväma 

med att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. I den här studien har informanterna 

informerats om syftet med den och hur intervjuerna ska användas.  

 

Samtyckeskravet handlar enligt Bryman (2011) om att informanter själva avgör om de vill 

delta eller inte. Denscombe (2009) skriver att det är nödvändigt att ingen får känna sig tvingad 

till deltagande. Vidare måste informanter få den information de behöver för att kunna välja 

om de vill vara med på ett rättvist sätt. Studiens informanter är frivilliga och har alltså själva 

valt att delta efter information om studiens syfte. 
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Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förbli anonyma och ingen obehörig 

ska kunna ta del av dem (Denscombe 2009). Konfidentialitet handlar enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) om att informanters integritet skyddas för att ingen efteråt ska kunna 

identifiera personerna. Forskare behöver vara medvetna om att informanter ibland kan säga 

saker som de sedan ångrar. Av den anledningen är det av betydelse att de kan känna sig 

trygga med att förbli anonyma. I studien kommer informanterna vara anonyma och ingen 

obehörig kommer få deras personuppgifter.    

 

Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna och intervjuerna endast att användas 

för forskning i studien (Vetenskapsrådet 2002). Denscombe (2009) skriver att en forskare inte 

får samla in information för en viss forskning och använda den i en annan. Det är inte heller 

tillåtet att samla in mer information än vad som behövs för att använda den senare. I den här 

studien kommer den insamlade informationen endast användas i den här forskningen.  
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5 Resultat 

Resultatet är strukturerat under rubriker som uppkom när vi tematiserade våra intervjufrågor. 

Det gjordes för att på ett tydligare sätt koppla pedagogernas svar på intervjufrågorna till 

studiens syfte och frågeställningar. I resultatdelen redovisas svaren på frågor vi ställt till 

verksamma pedagoger.  

 

5.1 Pedagogers syn på matematik för de yngsta barnen 

Alla pedagoger som intervjuats är överens om att matematik inte bara handlar om att räkna. 

De menar att matematik för de yngsta barnen istället handlar om att använda begrepp i 

vardagliga situationer och med hjälp av lekfulla aktiviteter utveckla sin begreppsförståelse.  

 

Matematik ska vara roligt och stimulerande och barnen lär sig genom leken. Man kan även 

benämna ordet matematik, för att ju tidigare de får det med sig desto mer kunskap får de 

inför sin framtid.  

 

Pedagogerna berättar om att matematiken är en del av barnens vardag. 

 

Jag känner att det är deras vardag att de får lära känna sig själva och sin omgivning. 

Matematik är inte bara siffror och räkning utan det är också rumsuppfattning, hur jag är i 

kroppen och runt omkring. Det är upp till oss pedagoger att synliggöra matematiken. 

 

Återkommande i intervjuerna är att pedagogerna framhäver att matematik kan vara vad som 

helst i alla situationer. Det gäller för pedagogerna att göra barn medvetna om matematiken i 

deras omvärld. Pedagogerna tar upp vikten av att benämna ordet matematik när de gjort något 

som hör till ämnet. Däremot tar pedagogerna också upp att alla inte benämner ordet 

matematik för de yngsta barnen då de anser att det är för tidigt. De menar att barnen får 

begreppet matematik på avdelningen med äldre barn eftersom de där har ett rikare verbalt 

språk och benämner begrepp oftare. På så sätt kan de utbyta kunskaper med varandra.   

 

Pedagogerna tar även upp en mängd olika matematiska begrepp som de arbetar med 

tillsammans med de yngsta barnen. Exempelvis berättar en pedagog att traktorn har små och 

stora hjul, lastbilens flak är fullt och tomt och ute springer barnen upp och ner för kullen. En 

annan pedagog berättar om lägesord, som exempelvis först, i mitten och sist, och 
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sorteringsord, men även om att barnen hämtar en pall för att bli längre eller flyttar sig i soffan 

så kompisen får plats.  

 

5.2 Pedagogers syn på möjligheter med matematik för de yngsta barnen 

Pedagogerna är överens om att matematik för de yngsta barnen i förskolan lägger grunden för 

deras kommande matematik. De nämner även att förskolan väcker lusten för matematik och 

att det är betydelsefullt att barnen blir nyfikna och tycker det är spännande. 

 

Eftersom barnen får kontakt med matematiska begrepp redan i förskolan få de kanske lite 

extra kunskap inför skolan sen. Vi har kanske väckt lusten och nyfikenheten för matematik. 

Barnen kanske inte tänker på det direkt, men kan ändå se ett samband och det inte blir helt 

nya saker när de börjar skolan. De vet inte att det är matte och det ska vara roligt. 

 

En pedagog berättar att det är enkelt att använda matematik i alla situationer bara 

pedagogerna själva är medvetna om och synliggör den. Exempelvis vid på- och avklädning 

när det handlar om att barnen är delaktiga i sortering av kläder och när de vet vilken ordning 

respektive klädesplagg ska vara. Pedagogerna behöver också lägga matematiken på en rimlig 

nivå för barnen. En annan möjlighet är enligt en pedagog leken, där barnen lär sig 

matematiska begrepp på ett roligare sätt som har betydelse för deras framtid.  

 

Möjligheten med matematik för de yngsta barnen menar en pedagog är att barnen få uppleva 

matematik för att kunna känna igen det senare. Det handlar alltså om att bygga upp en 

förförståelse och en stadig grund som har betydelse för deras lärande. En annan pedagog tar 

upp möjligheten med att ha tillgång till ett bra material i verksamheten. Det kan exempelvis 

handla om mattelådor eller matteburkar, som innebär att lådor eller burkar innehåller 

matematiska uppgifter eller problem som barnen får lösa. Slutligen menar en pedagog att en 

möjlighet kan vara att barnen är så mottagliga. Det är inget som är svårt, de kan allt, de är 

självsäkra och tycker de själva är duktiga. Bär de med sig det får de en mer positiv syn på 

matematik.    

 

5.3 Pedagogers syn på hinder med matematik för de yngsta barnen 

Pedagogerna svarar spontant att det inte finns några hinder. När de funderat lite är alla 

däremot eniga om att ett hinder med matematik för de yngsta barnen kan vara om det blir för 

likt skolans undervisning. Det handlar då om att pedagogerna nu är så pass fokuserade på 
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lärandet att omsorgen och tryggheten riskerar att komma i andra hand, vilket gör att förskolan 

blir allt mer lik skolans verksamhet. En pedagog reflekterar däremot över att barnen i 

förskolan ändå måste utmanas hela tiden för att utvecklas. Ett hinder med matematiken i 

förskolan är att eleverna i skolan har tröttnat på den och det kan bero på att förskolan tar in 

matematiken för tidigt eller på att eleverna inte utmanas tillräckligt. 

 

En nackdel kan vara att det blir för mycket skola, men även om pedagogerna jämför barnen 

och att alla ska kunna samma sak. De har för mycket krav ändå. Barnen ska få vara barn i 

förskolan och det ska vara roligt utan en massa måsten. 

 

Ett annat hinder med matematik för de yngsta barnen i förskolan är enligt en pedagog att 

barnen i början inte har språket och av den anledningen får pedagogerna inte samma feedback 

med yngre barn som med äldre. Med de yngre barnen får pedagogerna oftast bara ta del 

processen och inte resultatet. Ett exempel på det kan vara att barnen trots mycket arbete med 

triangeln inte kan uttrycka begreppet verbalt. Pedagogen menar vidare att det är viktigt att 

samarbeta mellan avdelningarna för att få ta del av barnens utveckling. Det eftersom 

pedagoger med äldre barn oftare få ta del av resultatet, även om processen också är viktig. 

Med det menar pedagogen att med de yngsta barnen i förskolan handlar arbetet mest om att 

påbörja deras utveckling och lägga grunden med matematiska kunskaper. Däremot är det inte 

alltid pedagogerna kan se utvecklingen på så kort tid och då är samarbetet mellan 

avdelningarna betydelsefullt för att kunna följa barnens utveckling under hela förskoletiden.  

 

Vissa dagar behöver en del barn enbart jobba med sin trygghet och då är det viktigt att våga 

välja bort matematiken eftersom den inte är viktigt just då. Medvetenheten är viktig hos 

pedagogerna. Ett lärande sker ju först när barnen är trygga individer. 

 

Pedagogen menar med citatet ovan att när exempelvis barnen är nyinskolade och otrygga är 

det inte alltid lämpligt att fokusera på matematiken. Det handlar istället om att bygga upp 

närhet för att sedan kunna ägna sig åt lärande.   

 

5.4 Pedagogers syfte med matematik 

Pedagogerna menar att syftet med matematik grundar sig i läroplanen. Det har blivit mer 

fokus på matematik med den reviderade läroplanen och många kommuner har eller har haft 

det som prioriterat mål. De menar även att förskolan inte har något val eftersom 

styrdokumenten ska följas, men de framhäver att det är på ett positivt sätt.  
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Matematiken ska vara rolig, lekfull och de ska lära sig något. Resultatet kommer vi kanske 

inte att se här, men att de har fått grunden här är viktigt.  

  

Pedagogerna berättar att matematik ska vara roligt och ske på ett lekfullt sätt. De menar att de 

behöver vara medvetna och göra matematiken rolig för barnen även om pedagogerna inte 

tycker det själva. Matematiken ska av den anledningen tas med i barnens lek. En pedagog 

nämner att när barnen tar med sig något lärande in i deras lek får pedagogerna en bekräftelse 

på att de tagit till sig kunskapen. Det är även av betydelse att pedagogerna motiverar barnen 

för att förhoppningsvis kunna väcka ett intresse för framtiden. 

 

Matematik behöver enligt en pedagog inte heller alltid vara huvudsyftet i en aktivitet. Med det 

menar pedagogen att tyngdpunkten kan vara något annat, men matematiken finns med som en 

del. Exempelvis kan huvudsyftet i en aktivitet vara samarbete. För att barnen ska träna på att 

samarbeta kan pedagogerna använda sig av matematiska problemlösningsuppgifter. På så sätt 

blir matematiken en naturlig del av uppgiften även om huvudsyftet var att samarbeta.  

 

5.5 Pedagogers delaktighet i matematiken 

Pedagogerna berättar om vikten av att vara delaktig i barnens matematik. Det är betydelsefullt 

för att kunna väcka deras lust och intresse. Annars menar en pedagog att barnens utveckling 

inte går framåt. En annan pedagog förklarar att barnen oftast inte har så mycket matematiska 

begrepp med sig när de börjar på förskolan och av den anledningen behöver pedagogerna vara 

delaktiga i barnens matematiska aktiviteter. Det handlar om att ge barnen kunskaper och 

samtidigt vara en medforskare som är lyhörd för barnens tankar.  

 

I vardagen är man delaktig hela tiden på deras upptäckter. Det sker samspel hela tiden och 

det är viktigt med närvarande pedagoger. De har inte så mycket med sig i bagaget så därför 

får man ju föra ut sin egen kunskap till dem och vara en medforskare. 

 

Pedagogerna belyser vikten av att följa upp barnens funderingar i förskolans verksamhet. 

Genom att de är delaktiga i barnens aktiviteter kan de lägga till ny kunskap och bekräfta 

barnens lärande. En pedagog menar att när exempelvis ett barn säger till ett annat att det är 

större än det andra kan pedagogerna kommentera att barnet är längre eller äldre beroende på 
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vad barnet menar i sammanhanget. Pedagogerna kan då ge barnen nya och rätta matematiska 

begrepp utan att benämna att barnens uttryck är matematiskt felaktigt.  

 

Det blir en mångfald för barnen när alla pedagoger upptäcker olika saker. Vi måste sedan 

reflektera tillsammans i arbetslaget och då får vi större medvetenhet. 

 

Pedagogen menar i citatet att när alla pedagogerna i arbetslaget är delaktiga i barnens 

aktiviteter upptäcks olika saker hos varje pedagog. Det leder till att barnen får ett rikare utbud 

av pedagogernas tankar än om bara en pedagog varit delaktig eller om alla pedagoger 

upptäckt samma sak. Genom att sedan reflektera kan barnens och pedagogernas tankar följas 

upp och utvecklas till nya tankesätt och lärdomar.  

 

5.6 Pedagogers syn på tidigt införande av matematik 

Alla är överens om att tidigt införande av matematik ger positiva effekter hos barnen. 

Däremot menar pedagogerna att det inte får bli för mycket matematik.  

 

Det är bara positivt, men det får inte bli för mycket. Man måste hela tiden utgå från barnen 

och det måste ske på ett lekfullt sätt. De får inte vara trötta på matematik när de börjar 

skolan. 

 

En pedagog beskriver det som att barnen har för mycket krav på sig ändå och matematiken i 

förskolan får inte bli något som är fyllt av krav. Matematiken måste förbli lustfylld och rolig, 

även om kraven från styrdokumenten har ökat. En annan pedagog berättar om att lärarna på 

lågstadiet och i förskoleklassen märkt att barnen har mer kunskap idag än för ett antal år 

sedan. Pedagogen menar att deras arbete i förskolan med matematik har gett resultat och 

barnen är nu mer medvetna om vad matematik är.  

 

Pedagogerna menar att tidigt införande av matematik är positivt då barnen får med sig rätt 

begrepp från början. Det handlar om att matematiken sker på barnens nivå och anpassas till 

barngruppens erfarenheter. En pedagog berättar att barnen är så tacksamma i den här åldern 

och allt lärande är roligt. De behöver utmanas hela tiden och matematiken ska ge dem en bra 

start. Barnen ska få med sig positiva erfarenheter och självkänsla från förskolan. Med andra 

ord ska matematik för barnen inte förknippas med något negativt. De ska känna sig trygga i 

sina kunskaper och sin identitet och det leder i sin tur till utveckling.  
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6 Analys 

Analysen är strukturerad under samma rubriker som resultatet eftersom sammanhanget ökar 

förståelsen för läsaren. Den har sin utgångspunkt i resultatet som analyseras mot vår tidigare 

forskning och de teoretiska ramverken i teorianknytningen.  

 

6.1 Synen på matematik 

Pedagogerna är eniga om att matematik inte bara handlar om räkning utan det även kan ha en 

vidare mening. Det kan handla om att lägga grunden till barnens begreppsförståelse med hjälp 

av lekfulla och konkreta aktiviteter. Dewey stärker det pedagogerna tar upp då barn lär sig 

genom ”Learning by doing”, det vill säga genom konkreta och praktiska aktiviteter (Sundgren 

2005). Även Vygotskij menar att matematikundervisningen behöver innehålla konkret 

material och det beror på att barnens lärande utvecklas i praktiska situationer (Arfwedson 

2002). 

 

Alla pedagoger nämner att matematik finns överallt i barnens vardag. Det kan kopplas till den 

tredje synen på matematik som Doverborg & Pramling Samuelsson (2006) tar upp. Den 

innebär att pedagogerna är medvetna om att matematik finns överallt i barnens vardag på 

förskolan och att de synliggör tillfällena som finns för barnen. Dewey menar att det är av 

betydelse att barnens matematiska lärande handlar om praktiska aktiviteter som de kan koppla 

till sin egen vardag. Det för att barnen själva ska få pröva och utforska matematiken och för 

att det ska bli meningsfullt för dem (Hwang & Nilsson 2003). 

 

En pedagog beskriver att det är upp till pedagogerna att synliggöra matematiken för barnen. 

Clements & Sarama (2009) menar att barnens matematiska utveckling påverkas av hur 

pedagogerna ser på diskussion och samspel när de ska synliggöra matematiken. Vygotskij 

beskriver att barnen behöver samspela och använda sig av språket när de ska utvecklas inom 

matematiken eftersom det är genom språket de utbyter erfarenheter av varandra och inom sig 

själva (Smidt 2010). Det kan även kopplas till Dewey som menar att pedagogernas avsikter, 

planeringar, reflektioner och bedömningar inom matematiken får betydelse för hur barnens 

möjligheter till lärande sker (Sundgren 20005). 

 

Pedagogerna tar upp betydelsen av att benämna ordet matematik när barnen gjort något som 

hör till ämnet eftersom de då får med sig mer kunskap. Däremot menar pedagogerna att de får 
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den kunskapen senare på avdelningar med äldre barn och därav är det inte nödvändigt att föra 

in begreppet matematik med de yngsta barnen. Vygotskij menar att det är av betydelse att 

pedagogerna använder rätt begrepp från början även om de är osäkra inför det (Sterner 2006). 

 

6.2 Matematikens möjligheter 

Pedagogerna är eniga om att matematik för de yngsta barnen i förskolan lägger grunden för 

deras kommande matematik. De nämner också att det är av betydelse att förskolan väcker 

lusten för matematik och att det är en möjlighet när barnen bli nyfikna och tycker det är 

spännande. I läroplanen (Läroplan för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010) står det skrivet att 

lärandet ska vara lustfyllt och att barnens nyfikenhet ska stimuleras. Vygotskij (1995) menar 

att alla individer har olika intressen och för att lärandet ska bli lustfyllt är det en möjlighet att 

pedagogerna anpassar verksamheten efter barnen.  

 

En möjlighet enligt en pedagog med de yngsta barnen i förskolan är att matematiska begrepp 

kan föras in i leken och det blir då roligare för barnen. Ahlberg (2000) menar att om barnen 

utmanas i leken sker ett lärande hos dem, men även hos pedagogerna. Genom att möta barnen 

i deras lek menar Doverborg (2006) att barnens lärande blir mer meningsfullt. Knowles 

(2009) beskriver att det är betydelsefullt att samspela och samtala med barnen eftersom det är 

då pedagogerna får insikt i barnens erfarenheter och intresse och på så sätt kan utmana deras 

lärande. 

 

En pedagog menar att det är en möjlighet för barnen att möta matematiska begrepp för att 

senare känna igen dem, det handlar alltså om att bygga upp en förförståelse. Linder, Powers-

Costello & Stegelin (2011) skriver att det är betydelsefullt att barnen får en grund med 

matematiska färdigheter inför framtiden och det sker genom att anpassa matematiken efter 

barnens nivå. Det kan kopplas till Vygotskij som menar att om barnen får korrekta 

matematiska begrepp kan de senare självständigt lösa problem med hjälp av begreppen 

(Sterner 2006). 

 

6.3 Matematikens hinder 

Pedagogerna menar först att det inte finns några hinder med matematik för de yngsta barnen, 

men efter att de funderat kommer de fram till att det kan vara om matematiken blir allt för lik 

skolans undervisning. En pedagog berättar att barnen har så mycket krav på sig som det är och 

behöver av den anledningen inte fler. Ahlberg (2000) bekräftar det pedagogerna tar upp och 
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menar att det inte alltid blir positivt att föra in matematiken i förskolan. Däremot handlar 

resonemanget om att föra in skolans matematik och när matematiken istället anpassas till 

barnens nivå blir det positivt och en möjlighet för dem. 

 

Ett hinder pedagogerna nämner är att de yngsta barnen inte har det verbala språket än. Av den 

anledningen kan det bli ett hinder i kommunikationen om pedagogerna inte samspelar med 

barnen och inte är öppna för deras icke-verbala språk. Språket är enligt Vygotskij det 

viktigaste redskapet för människor eftersom det är genom språket de utbyter erfarenheter av 

varandra. Människors språk kan däremot även kompletteras med fysiska redskap som handlar 

om mänskligt agerande för att kommunicera (Smidt 2010). Språket kan även kopplas till 

Dewey som menar att människor utöver språket kan göra sig förstådda med fysiska, 

musikaliska och bildliga medier för att visa sina tankar på ett konkret sätt (Sundgren 2005). 

 

En pedagog beskriver att det är först när barnen är trygga som ett lärande kan ske, därav 

menar pedagogen att matematiken ibland bör komma i andra hand om det är närhet som 

barnen behöver för stunden. Det kan kopplas till läroplanen (Läroplan för förskolan, Lpfö98, 

reviderad 2010) som belyser att omsorg och lärande ska kombineras och det innebär att 

verksamheten både ska vara trygg, rolig och lärorik. Vygotskij anser att det är genom samspel 

med andra som utveckling och lärande skapas (Williams 2006).  

 

6.4 Syftet med matematik 

Pedagogerna anser att syftet med matematik ska ha sin grund utifrån läroplanen och det är på 

så sätt inte frivilligt att arbeta med matematik, men det är något de ser som positivt. 

Matematiken har också i dagens förskola blivit mer synlig och prioriterad efter att läroplanen 

för förskolan reviderats. Doverborg & Emanuelsson (2006) bekräftar det pedagogerna tar upp 

då de menar att samhället har utvecklats och barnen behöver nu matematiska erfarenheter och 

kunskaper tidigare än innan. Den reviderade läroplanen har också gjort att mer resurser har 

kunnat läggas på förskolor och pedagoger vilket har resulterat i att det nu är mer fokus på 

matematiken i förskolan. Kopplas det till läroplanen finns det formulerat fyra strävansmål 

som fokuserar på utveckling och lärande inom matematik (Läroplan för förskolan, Lpfö98, 

reviderad 2010).  

 

Pedagogerna framhåller att de ska vara medvetna om matematiken för att kunna synliggöra 

den för barnen. Det menar även Dewey (1999) men utvecklar det till att barnen också behöver 
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vara medvetna om syftet med matematiken eftersom det är först då som deras kunskap kan 

utvecklas. Dewey menar vidare att processen är viktigare än resultatet (Sundgren 2005). Det 

kan kopplas till pedagogerna som även de beskriver att processen är det viktiga. En pedagog 

menar att resultatet inte alltid syns innan barnen byter avdelning och av den anledningen är 

processen det viktigaste att fokusera på när det gäller de yngsta barnen.  

 

En pedagog anser att det är av betydelse att föra in matematiken i andra aktiviteter även om 

syftet är något annat för att den ska bli så naturlig som möjligt. Vygotskij menar att människor 

ständigt utvecklas och behöver göra det utifrån sina egna intressen. Av den anledningen 

behöver barnen stimuleras med olika aktiviter och på olika sätt för att få variation och en 

positiv syn på deras lärande (Williams 2006). För att koppla tillbaka till det pedagogen ansåg 

handlar det om att många varierande aktiviteter kan få in matematiken på olika sätt och det 

kan i sin tur utveckla barnens kunskaper och deras syn på lärande.  

 

6.5 Delaktighet 

Pedagogerna berättar att det är betydelsefullt att vara delaktiga i barnens matematik eftersom 

det väcker deras lust och intresse. En pedagog menar vidare att annars utvecklas barnen inte. 

Det kan kopplas till Dewey som menar att pedagogerna behöver planera och reflektera över 

matematiken i verksamheten för att den ska utvecklas (Sundgren 2005). För att koppla 

tillbaka till pedagogerna menar en av dem att de i samspel behöver reflektera med varandra 

för att skapa större medvetenhet. Genom att människor samspelar kan enligt Vygotskij 

kompetenserna hos dem utvecklas eftersom lärande skapas genom kommunikation och utbyte 

med andra (Williams 2006).  

 

Det är enligt pedagogerna av betydelse att de är delaktiga eftersom de då kan ge barnen ny 

kunskap och bekräfta deras lärande. Vygotskij menar att pedagogerna bär på kunskaperna 

barnen ska utveckla och av den anledningen är det pedagogens arbete att planera matematiken 

(Smidt 2010). Planeringen bör enligt Doverborg (2006) utgå från barnens intresse för att 

lärandet ska bli meningsfullt och för att pedagogerna ska kunna utmana barnen i deras 

utveckling. När planeringen är genomförd menar Ahlberg (2000) att det är upp till 

pedagogerna att organisera verksamheten och aktiviteterna på ett lärorikt sätt.  

 

En pedagog belyser att pedagogerna behöver vara delaktiga för att ge barnen korrekta begrepp 

om de uttrycker något felaktigt, men däremot kan det ske utan att uttala att det är fel för 
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barnen. Det handlar istället om att bekräfta det som barnen sagt med ett korrekt begrepp. 

Vygotskij framhåller att matematiska begrepp måste förklaras och förstås i den naturliga 

kontexten (Lave & Wenger 1991). Utifrån det menar pedagogen att när barnen uttrycker ett 

matematiskt begrepp så är det enligt dem i rätt sammanhang. Genom att då vara delaktig som 

pedagog kan det uppmärksammas och på så sätt kan barnens matematiska begrepp ändras på 

ett naturligt sätt eftersom barnen redan befinner sig i det sammanhanget. 

 

6.6 Tidigt införande av matematik 

Alla pedagoger är eniga om att det är positivt att föra in matematiken tidigt hos barnen. 

Däremot menar pedagogerna vidare att det inte får bli för mycket matematik som leder till att 

de tröttnar innan de börjar skolan. Det kan då ha handlat om att skolans matematik förts in 

och det är enligt Ahlberg (2000) negativt. Anpassar däremot förskolan matematiken till 

barnens nivå sker införandet på ett positivt sätt (Linder, Powers-Costello & Stegelin 2011). 

 

En pedagog berättar att deras arbete med matematik i förskolan har gett resultat då 

förskoleklassen och lågstadiet har märkt skillnad på barnens matematikkunskaper. Det kan 

kopplas till Björklund (2007) som beskriver att människor i dagens samhälle behöver mer 

matematiska erfarenheter och kunskaper än vad de behövt tidigare. Utifrån det menar 

Doverborg & Emanuelsson (2006) att det är av betydelse att barnen utvecklar matematiska 

erfarenheter och kunskaper redan i förskolan. En annan pedagog menar att barnen redan har 

för mycket krav på sig och av den anledningen får inte matematiken i förskolan vara 

kravfylld. Doverborg & Emanuelsson (2006) menar trots allt att förskolan behöver arbeta med 

matematik för att förbereda barnen inför samhällets allt högre krav. 

 

Enligt pedagogerna är det positivt med tidigt införande av matematiska begrepp eftersom 

barnen då får med sig rätt från början. Vygotskij bekräftar pedagogernas tankar då det är 

betydelsefullt att använda de matematiska begreppen korrekt från början. Det av anledning att 

barnen i framtiden har möjlighet till självständig problemlösning och användning av 

begreppen (Sterner 2006).   
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7 Diskussion  

I det här kapitlet kommer konsekvenser och slutsatser diskuteras utifrån resultatet med 

analysen som utgångspunkt. Valda delar kommer att lyftas fram och våra tankar och 

synpunkter som framkommit under studien läggs till. Avslutningsvis kommer funderingar om 

vidare forskning att presenteras.  

 

7.1 Metoddiskussion 

I studien valdes intervjuer med verksamma pedagoger för att få svar på frågeställningarna. En 

kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer var given för oss eftersom vi ansåg 

att studiens frågeställningar besvarades på bästa sätt. Vi valde att personligen träffa 

pedagogerna som skulle intervjuas eftersom vi ville kunna ställa följdfrågor, vilket enligt 

Bryman (2011) är betydelsefullt i en semistrukturerad intervju. Några informanter 

efterfrågade intervjuguiden och då mejlades den till dem. Det är svårt att veta om det fick 

konsekvenser, men förhoppningsvis minskade deras osäkerhet tack vare att de fick 

intervjuguiden. Hade vi valt att inte ge ut den hade informanterna kanske nekat till att delta. 

Vi är medvetna om att valet kan ha påverkat resultatet eftersom alla val som gjorts i studien 

påverkar mer eller mindre. 

 

Under intervjuerna uppmärksammade informanterna och vi att några av frågorna påminde om 

varandra och av den anledningen blev det liknande svar på en del av frågorna. Därav 

funderade vi över om intervjuguiden skulle revideras, men vi valde att inte göra det. Vi valde 

istället att vara flexibla under intervjuerna och diskutera så att alla frågor nämndes, men utan 

att det skulle bli upprepning av frågorna. Uppfattningen är att det egentligen inte har haft 

någon större betydelse för resultatet eftersom vi redan från början varit flexibla och inte 

bundna till intervjuguiden. 

 

Informanterna valdes eftersom de har kunskap och utbildning i området. De var mer eller 

mindre kända av oss sedan tidigare genom utbildning och arbete och generellt var 

pedagogerna positiva och intresserade av att bli intervjuade. De visade även stort engagemang 

för studiens ämne vilket resulterade i goda samtal. Intervjuerna genomfördes på pedagogernas 

arbetsplatser för att skapa trygghet eftersom de behöver vara trygga för att svara ärligt och 

genomtänkt. Häger (2001) menar att det är positivt att de få vara på sina arbetsplatser då de 

dels är bekvämare, men även kan relatera till saker på förskolan. Ytterligare en anledning var 
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att informanterna inte skulle behöva anpassa sig efter oss, utan vi efter dem. Då vi känner att 

det är vårt ansvar att intervjuerna blir genomförda eftersom det är vi som vill ha 

informationen.  

 

Intervjuerna har genomförts enskilt av den anledning att kunna påbörja dem så snabbt som 

möjligt. Vi använde oss av dator samt papper och penna för att dokumentera intervjuerna. 

Datorn valdes för att vi snabbare skulle kunna skriva ner ordagrant vad informanterna tog upp 

och enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det av betydelse för att göra studien tillförlitlig. 

Givetvis kan information utelämnats genom att vi genomfört intervjuerna enskilt och inte 

använt oss av inspelning, men däremot har vi inte upplevt att vi saknat något för att kunna 

beskriva vårt resultat. Alla informanter var öppna för att vi fick höra oss om det var något vi 

undrade över eller som saknades. Vi är väl medvetna om att resultatet kunde blivit annorlunda 

vid ett annat urval och val av metod.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att belysa pedagogers syn på matematik för de yngsta barnen. Resultatet 

visar att pedagogerna är eniga om att matematik är mer än bara räkning. Det handlar istället 

om vardagliga situationer och att matematiken ska vara rolig och lekfull. Vår uppfattning om 

matematik för de yngsta barnen påminner om det pedagogerna lyfter fram. Vi anser att det 

främst handlar om att införa grundläggande begrepp och att göra barnen nyfikna.  

 

Pedagogerna beskriver i studien två sidor av att benämna begreppet matematik på. Å ena 

sidan menar de att begreppet matematik ska benämnas tidigt, men å andra sidan menar de att 

barnen får begreppet på avdelningen med äldre barn och av den anledningen inte behöver 

föras in för tidigt. Vi förstår pedagogernas åsikter i de två sidorna och kan identifiera oss med 

båda. Barnen kommer å ena sidan att möta begreppet matematik senare och av den 

anledningen behövs det inte benämnas med de yngsta barnen. Å andra sidan är det däremot 

inget hinder att introducera begreppet tidigt för barnen eftersom de då får mer förförståelse 

när de möter matematiken i skolan. Utifrån det anser vi att det mest betydelsefulla är att 

pedagogerna är medvetna om hur de ser på att benämna begreppet matematik tidigt och varför 

de i sin tur använder eller inte använder begreppet med de yngsta barnen.  

 

Möjligheter som har tagits upp i studien är att matematiken med de yngsta barnen i förskolan 

ger en förförståelse för deras kommande matematik. Ytterligare möjligheter som nämnts är att 
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förskolan väcker lusten och nyfikenheten hos barnen och av den anledningen är det av 

betydelse att verksamheten anpassas. Vygotskij (1995) menar att det är nödvändigt för att 

lärandet ska bli lustfyllt eftersom alla individer har olika intressen. Samtliga pedagoger 

nämner olika möjligheter med matematik för de yngsta barnen och vi anser att det kan beror 

på att de olika förskolorna arbetar på skilda sätt. De anpassar sin verksamhet efter 

barngruppen och på så sätt fokuserar de på olika saker inom matematiken.  

 

Pedagogerna svarar spontant att det inte finns några hinder med matematik för de yngsta 

barnen. Efter att de funderat lite kommer de fram till att ett hinder kan vara om det blir för likt 

skolans undervisning. Vi är eniga med pedagogerna eftersom vi också anser att förskolan inte 

ska bli skola. Vi menar av den anledningen att det är av betydelse att skolan tar hänsyn till den 

kunskap som barnen har med sig från förskolan. En konsekvens som kan uppstå i förskolan av 

ovanstående resonemang är att barnen inte få vara barn och att kraven på dem ökar från 

samhället. Däremot måste förskolan ändå följa läroplanen och samhällets utveckling, men det 

ska ske på barnens nivå. 

 

I studien togs det upp att pedagogernas syfte med matematiken har sin grund i läroplanen och 

även om pedagogerna och vi anser att det är på ett positivt sätt så kan vi inte välja bort 

matematiken i förskolan. Dewey (1999) menar att barnen behöver vara medvetna om syftet 

med matematiken eftersom det då är meningsfullt för dem. Av den anledningen måste 

pedagogerna själva vara medvetna om syftet det har med matematiken. Vår uppfattning är att 

matematiken är mer synlig i dagens förskola och den är mer prioriterad i den reviderade 

läroplanen. I läroplanen finns det nu fyra strävansmål som har koppling till matematiken, men 

däremot finns matematiken inte med inom förskolans uppdrag, vilket är ett hinder.  

 

Delaktighet är för oss att pedagogerna är närvarande hos barnen för att senare kunna följa upp 

och utmana deras tankar. Utifrån det menar Dewey att planering och reflektion är 

betydelsefulla redskap i verksamheten när det gäller utveckling av matematiken (Sundgren 

2005). Även pedagogerna i studien bekräftar vikten av att följa upp barnens funderingar. En 

konsekvens som kan uppstå när pedagogerna inte är delaktiga är att barnen inte utmanas 

tillräckligt och det kan leda till att utvecklingen inte går framåt. Vår tanke om att pedagogerna 

inte är delaktiga i barnens vardag är att det skulle kunna bero på tidsbrist eller okunskap. 

Uppfattningen är att viljan finns hos pedagogerna men att stress och osäkerhet blir ett hinder 

för dem i förskolans verksamhet.   
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Alla pedagoger är överens om att tidigt införande av matematik ger positiva effekter hos 

barnen, vilket vi också framhåller. Däremot är det inte skolans matematik som ska föras in i 

verksamheten eftersom att det då sker på ett negativt sätt (Ahlberg 2000). Det handlar istället 

om att anpassa matematiken till barnens nivå och då blir det positivt (Linder, Powers-Costello 

& Stegelin 2011). Samhällets ökade krav på matematiken i förskolan har resulterat i att 

barnen har med sig mer kunskap när de kommer till skolan, vilket en av pedagogerna 

bekräftar i studien. Pedagogen menar att lärarna i skolan har märkt skillnad på barnens 

kunskapsnivå. Utifrån det ställer vi oss frågan om skolan har anpassat sin undervisning efter 

förskolans förändring och barnens ökade kunskapsnivå? 

 

Björklund (2007) menar att människor i dagens samhälle behöver mer matematiska kunskaper 

än tidigare och av den anledningen anser Doverborg & Emanuelsson (2006) att det är av 

betydelse att barnen redan i förskolan möter matematiken. Anpassas matematiken efter barnen 

upplever vi inga negativa konsekvenser av att föra in matematiken tidigt. Däremot menar en 

pedagog i studien att matematiken i förskolan inte får bli något som är fyllt av krav, vilket vi 

också anser. Skolinspektionen (2009) menar att Sveriges resultat inom matematik blir allt 

sämre och vår erfarenhet är att barnen i skolan tidigt tycker att ämnet är tråkigt. Genom att 

anpassa matematiken efter barnens nivå och tidigare erfarenheter kan den förhoppningsvis bli 

mer lustfylld för dem och på så sätt kan resultatet höjas. 

 

7.3 Slutdiskussion 

Syftet med studien var att belysa pedagogers syn på matematik och utifrån det skapades 

frågeställningen om vad matematik för de yngsta barnen enligt pedagoger kan innebära. 

Studiens resultat visar på att pedagogerna framhåller att matematik handlar om vardagliga 

begrepp som är meningsfulla för barnen i deras vardag. Vidare handlar det även om att väcka 

barnens lust och ge dem positiva erfarenheter inför framtiden. Studiens andra frågeställning 

var vilka möjligheter pedagoger ser med matematik för de yngsta barnen. I resultatet framkom 

att förskolan enligt pedagogerna lägger grunden för kommande matematik och ger barnen 

förförståelse. Pedagogerna nämner också att de yngsta barnen är så mottagliga och en god 

självbild vilket gynnar deras utveckling och gör att de bär med sig en positiv syn på 

matematik. Studiens sista frågeställning var vilka hinder pedagoger ser med matematik för de 

yngsta barnen. 
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Det viktigaste resultatet studien kommit fram till: 

 Matematik är mer än räkning 

 Matematik är en naturlig del av barnens vardag 

 Det är pedagogernas ansvar att synliggöra matematiken och göra den lustfylld 

 Förskolan lägger grunden för barnens kommande matematik 

 Leken är betydelsefull för barnen vid mötet med matematiska begrepp 

 Ett hinder kan vara att matematiken blir för lik skolans undervisning 

 Delaktiga pedagoger leder till att barnens tankar följs upp 

 Tidigt införande av matematik utifrån barnens nivå ger positiva effekter 

 

7.4 Vidare forskning 

Många tankar har väckts hos oss under arbetet med studien. Det skulle vara intressant att 

genomföra en större undersökning för att se om resultatet överensstämmer med vår studie. En 

tanke som uppkommit hos oss är att det vore intressant att undersöka förskolans förändring ur 

lärares perspektiv. Med det menar vi att undersökningen skulle handla om hur lärare på 

lågstadiet möter barnens matematiska kunskaper och om de har anpassat sin undervisning 

efter det. Slutligen funderar vi även över om tidigt införande av matematik i förskolan kan 

bidra till att resultaten i Sverige blir bättre eller om det istället ger negativa konsekvenser. 
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Bilaga 

 

Intervjuguide till verksamma pedagoger 

 

Vad har du för utbildning? 

Vad betyder matematik för dig? 

Vad betyder matematik för de yngsta barnen för dig? 

Vad ser du för fördelar med matematik för de yngsta barnen? 

Vad ser du för nackdelar med matematik för de yngsta barnen? 

Vad ni har ni för syfte med matematiken? 

Hur delaktiga är ni i matematiken? 

Hur planerar ni matematiken? 

Hur tar ni tillvara på matematiken i vardagen? 

Vad är din uppfattning om Sveriges sjunkande resultat inom matematik?  

Vad är din uppfattning om att föra in matematiken tidigt i förskolan? 

Varför är det viktigt att hålla på med matematik för de yngsta barnen? 

 

 


