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 Abstrakt 
Förskolans verksamhet ska utgå ifrån ett tydligt barnperspektiv där varje 

barns kunskapsutveckling och lärande ska utmanas utifrån de intressen 

och erfarenheter som barnen ger uttryck för (Skolverket, 2010a). Syftet 

med undersökningen var att ta reda på hur förskollärare förhåller sig till 

de mål och riktlinjer som läroplanen är uppbyggd kring när det gäller att 

tillgodose barnens intressen när de planerar matematikaktiviteter. 

Metoder som använts för att få fram resultatet har varit observationer och 

kvalitativa intervjuer. Förskollärarna har i undersökningen uttryckt att 

det är väsentligt att vara lyhörd och lyssna in vad det är som intresserar 

barnen så att barnens erfarenheter kan återanvändas i den planerade 

verksamheten  

 

Nyckelord 
Matematik, förskolebarns intresse, förskollärares förhållningssätt, 

läroplan, utvärdering och utveckling 

Abstract 
Preschool activities should be based on the children's perspective where 

each child's knowledge and learning will be challenged based on the 

interests and experiences of what the children express (Skolverket, 

2010a). The survey aims to find out how preschool teachers relate to the 

objectives and guidelines as the curriculum is built around when it comes 

to meeting children's interests when planning mathematics activities. 

Methods used to derive the results are observations and interviews. Early 

childhood educators have in the survey expressed that it is important to 

be attentive and listen to what it is that interests the children so that the 

children's experiences can be reused in the planned activities. 

 

Keywords 
Mathematic, preschool children's interests, preschool teachers' attitudes, 

curriculum, evaluation and development 
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1 Inledning 
 

I vår studie har vi fokuserat på hur förskollärare tar vara på barnens intressen när de planerar 

och genomför matematikaktiviteter. Matematik har lyfts fram och förstärkts i läroplanen för 

förskolan, Lpfö98, reviderad 2010 (Skolverket, 2010a) som ett ämne förskolan ska satsa på. 

Barns inflytande och vikten av dokumentation är en betydelsefull del i hur kvalitén i förskolan 

utformas. Hur förskolan väljer att synliggöra barnens inflytande ger en indikation åt behovet 

av att studera hur barnens intressen kommer till uttryck i förskolans verksamhet och i vårt fall 

då genom matematikaktiviteter. I förskolans uppdrag ingår det att utmana och uppmuntra 

barnens nyfikenhet för matematik samtidigt som verksamheten ska utgå ifrån barnens intresse 

och behov (Skolverket, 2010a). Vi är därför intresserade av att veta hur förskollärare planerar 

och genomför matematikaktiviteter utifrån barnens intressen.  

 

I Lpfö98 (Skolverket, 2010a) påpekas vikten av att utforma och ta tillvara på barnens 

kompetenser och intressen i verksamheten. 

 
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 

grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten. 

(Skolverket, 2010a:14) 

 

När det gäller att anknyta till barnens intressen finns det olika sätt att se det på. I förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010a) står det att all verksamhet ska utgå ifrån barnens intressen och 

erfarenhetsvärld och enligt Wistedt (1991) finns det två sätt att vardagsanknyta matematik till 

barnens intresse. Det ena är att barnen själv använder sig av de kunskaper och erfarenheter de 

behärskar som en inlärningsstrategi. Det andra är att förskolepersonalen använder sig av 

barnens kunskaper och erfarenheter som en undervisningsmetod. Enligt författaren blir barn 

lättare motiverade om aktiviteterna handlar om det som intresserar dem eller det som finns i 

deras närmiljö (1991). När barnen känner att verksamheten är rolig stimuleras även deras vilja 

att lära mer och det lustfyllda lärandet utgår då ifrån barnens intressen och nyfikenhet 

(Skolverket, 2010a). 

 

Både förskollärare och barnskötare har ett ansvar för att barnen utvecklas, stimuleras och ges 

möjlighet att få sin röst hörd och när vi använder oss av begreppet förskolepersonal avser vi 

både förskollärare och barnskötare. I vår studie kommer vi däremot att fokusera på 

förskollärarna eftersom de har det yttersta ansvaret för att målen i läroplanen följs som till 

exempel att verksamhetens innehåll grundar sig på barnens intressen (Skolverket, 2010a). 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Förskolans verksamhet ska utgå ifrån barnens intressen och behov samtidigt som den ska 

utmana och stimulera barnens utveckling och lärande enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010a). Vårt 

syfte är att ta reda på hur förskollärare förankrar målen i Lpfö98 och vårt fokus ligger på hur 

förskollärare tillgodoser barnens intressen, i matematikaktiviteter, när de planerar 

verksamheten.  

 

2.2 Frågeställningar  

 

1. Hur tillgodoses barnens intressen i matematikaktiviteterna?  

2. Hur arbetar förskollärarna för att utveckla och arbeta vidare med barnens intresse för 

matematik? 
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3 Teoretisk bakgrund  
 

I detta kapitel fördjupar vi oss i tidigare forskning kring vad styrdokument och olika författare 

säger om matematik, förskolepersonalens roll, barns lärande, miljöns och materialets 

betydelse samt matematikens språk.  

 

3.1 Matematik i förskolan 

 

Förskoleverksamheten styrs genom olika framtagna styrdokument. Lpfö98 (Skolverket, 

2010a) är framtagen av regeringen utifrån skollagen (Skolverket, 2010b) som utformats 

utifrån riksdagens beslut och som ett stöd i detta har skolverket sammanställt Kvalitet i 

förskolan - Allmänna råd och kommentarer (Skolverket, 2005). 
 

I Lpfö98 (Skolverket, 2010a) lyfts matematikens betydelse i verksamheten fram och det 

förtydligas i olika strävansmål: 

 
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 

(Skolverket 2010a:10) 

 

Samtidigt så tydliggör Lpfö98 (Skolverket, 2010a) sambandet mellan lek och lärande och 

lyfter fram att verksamheten ska utformas så att barnens initiativ tas tillvara, att barnen ges 

möjlighet att samarbeta och lösa problem i en tillåtande och stimulerande miljö. I skollagen 

(2010b) står det också att: 

 
2§Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen 

för fortsatt utbildning. 

(Skolverket, 2010b:800) 

 

Matematikdelegationen (2004) påpekar att förskolebarnens möte med matematikaktiviter har 

betydelse för hur barnen i framtiden kommer att förhålla sig till framtida matematikstudier. 

Vidare menar delegationen att möjligheterna att fånga och bevara barnens intresse för 

matematik är en viktig del både för det individuella barnet och för samhällsutvecklingen. I 

Matematikdelegationens utredning framkommer det också att det finns en stor andel 

förskollärare som känner sig osäkra på ämnesområdet vilket har stor betydelse för hur 

matematiken lyfts fram i verksamheten. Palmer (2012) anser att förskolepersonal bör 

uppdatera sig inom de områden som de inte behärskar som t.ex. matematik.  
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I Lpfö98 (Skolverket, 2010a) förtydligas även kraven på uppföljning, utvärdering och 

utveckling: 

 
För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver 

barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och 

utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande 

och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. 

(Skolverket, 2010a:14) 

 

Palmer (2012) lyfter fram den pedagogiska dokumentationens möjligheter för att synliggöra 

barnens lärprocesser och hur verksamheten svarar upp mot läroplansmålen och de olika 

barnens behov. Den pedagogiska dokumentationen skiljer sig ifrån vanlig dokumentation på 

det sätt att förskolepersonalen, genom samtal med barn och varandra, analyserar, reflekterar 

och utvärderar aktiviteten till skillnad från vanlig dokumentation där fokus ligger på att föra 

ut information utan någon tydlig förankring till barnens lärprocesser. Den pedagogiska 

dokumentationen utgår ifrån barnen som en del av en helhet, där miljö och människor 

tillsammans utgör olika värdefulla kriterier för barnens utveckling, medan de 

dokumentationer som var vanliga förr endast fokuserade på den enskilda individen i ett 

sammanhang. Författaren tydliggör att det är verksamheten som ska utvärderas, och att det 

därför är betydelsefullt att reflektera över och ta med ett helhetsperspektiv, där både den 

pedagogiska miljön och barnets relationer till andra barn och förskolepersonal har betydelse 

för barnens utveckling. Vidare understryker författaren vikten av att reflektera över de etiska 

aspekterna och ifrågasätta vad det är som dokumenteras, hur barnet framställs och vilka urval 

som sker. Viktigt att tänka på är att barnen utvecklas olika och ska inte följa en 

utvecklingsmall där varje steg dokumenteras utifrån vad de kan, och inte kan, enligt olika 

kriterier för hur ett barn bör utvecklas (2012). 

 

3.2 Förskollärarnas roll och ansvar. 

 

Förskollärare har, genom den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010a), fått ett 

tydligare ansvar när det gäller att följa läroplanens mål. Detta innebär bl.a. att verksamhet ska 

utgå ifrån ett tydligt barnperspektiv där barnens intressen ligger till grund för utformningen av 

verksamheten. 

 

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) ingår det att bedöma förskollärarnas 

kompetenser när förskolans kvalitet bedöms. Förskollärarnas kompetenser kan beskrivas 

utifrån vilket förhållningssätt de har, hur de interagerar med barnen, vilka attityder och 

värderingar de förmedlar samt hur de motiverar och skapar förutsättningar för barnens 

intresse för matematik. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) skriver att närvarande 

pedagoger engagerar sig i barnens lekar genom att utmana deras lärande i leken genom frågor 

som skapar en nyfikenhet och väcker deras lust att lära sig mer.  

 

Det är viktigt att skapa förutsättningar så att barnen får känna att de blir bekräftade och känner 

att verksamheten är meningsfull (Malmer, 2002). Här har förskollärarna ett ansvar att utgå 

ifrån barnens olika förutsättningar så att verksamheten upplevs som motiverande och lustfylld 

för alla barn. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010), har hela arbetslaget ett ansvar att ta vara på 

barnens nyfikenhet och stärka deras självkänsla när de visar intresse för att lära sig nya saker. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) påpekar också att förskolepersonalen har ett 
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ansvar i att barnen får uppleva matematiken på ett lustfyllt sätt så att de får en positiv 

erfarenhet av matematik och sin egen matematiska förmåga i konkreta sammanhang. 

 

Det är viktigt att lyssna in vad det är barnen uttrycker och intresserar sig för. Hur tänker de 

och vilka strategier använder de sig av i sin matematikutveckling? Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) ifrågasätter hur vuxna samtalar med barn. Författarna upplever det som att barnens 

tankar oftast kommer i skymundan på grund av att vuxna vill förmedla de kunskaper de 

besitter istället för att utgå ifrån ett demokratiskt förhållningssätt där vuxna lyssnar in barnen 

och tar vara på deras intressen. Något som Pettersson och Wistedt (2013) betonar är 

bemötandets betydelse. Författarna anser att hur barn blir bemötta påverkar deras utveckling. 

Förskollärarnas ansvar att se varje barns förmågor är därför speciellt viktigt så att varje barn 

kan utvecklas utifrån sina egna matematiska förmågor (2013). Enligt Sterner och Johansson 

(2007) är det lyhörd förskolepersonal som skapar meningsfulla upplevelser och sammanhang 

i barnens matematiska utveckling och de kan på så sätt även fånga barnens intresse. Jenner 

(2004) hävdar att de erfarenheter människor skapar i mötet och samspelet med andra är det 

som motiverar dem att lära sig mer. Även Olsson och Forsbäck (2008) lyfter fram vikten av 

att samtala och samarbeta för att barnen ska få en förståelse för matematiken och de 

matematiska begreppen. Nyfikenhet och lusten att lära ökar i lustfyllda situationer. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (1999) betonar att det är viktigt att vi inte glömmer att det är barnen 

som utgör grunden i pedagogiken. Det är förskolepersonalen som ska upptäcka de möjligheter 

som verksamheten ger, där barnen visar sina strategier, som ett led i att följa läroplansmålen.  

 

Förskolepersonal ska utgå ifrån barnens erfarenhetsvärld samtidigt som de ska utmana dem att 

våga prova på nya saker, lösningar och strategier enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010a). När barn 

möter matematik i vardagen är det förskolepersonalens uppgift att ta tillvara dessa situationer, 

och göra barnen medvetna om att det är matematik de sysslar med, på ett lustfyllt sätt. I 

barnens spontana lek och utforskande kan förskolepersonalen bekräfta barnens matematiska 

uttryck och förmåga och samtidigt utmana dem vidare i det som intresserar dem (Olofsson, 

2012). Vidare lyfter Olofsson fram skillnaden mellan för barnen meningsfulla matematiska 

problemställningar där barnet upplever det som meningsfullt i ett konkret sammanhang till 

skillnad från rent teoretiska problemlösningsaktiviteter (2012). Ahlberg och Wallby (2000) 

anser att det är när aktiviteterna blir intressanta för barnen som de upplever lust och glädje för 

matematiken. Boaler (2011) påpekar att i alla barns svar finns det något positivt att lyfta fram. 

Genom att uppmuntra barnen att förklara hur de tänker i problemlösningssituationer, även då 

de inte fått fram något svar, för att på det sättet stärka deras förmåga att resonera sig fram till 

lösningar inom matematiken. Høines (2000) förespråkar att den pedagogiska planeringen inte 

ska vara fast utan utvecklas under arbetet så att den utvecklas i linje med barnens intressen 

och erfarenhetsvärld. Det pedagogiska klimatet ska vara positivt poängterar Boaler (2011) så 

att barnen upplever matematiken som rolig och spännande och där det inte är de givna svaren 

som lyfts fram utan vägen dit.  

 

3.3 Barns lärande  

 

I Lpfö98 (Skolverket, 2010a) poängteras det livslånga lärandet som en viktig del i barns 

lärande och att det är i det lustfyllda lärandet som grunden läggs. Hur barns lärande utvecklas 

beror, förutom på pedagogernas roll och ansvar, även på vilket material som presenteras, hur 

miljön är anpassad och på det språk som används i de olika situationerna. Även 
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förskolepersonalens förhållningssätt, och medvetna användande av att lyfta fram matematiken 

i leken och vardagen, har stor betydelse för hur barnen upplever och tar till sig av 

matematiken, hävdar Olofsson (2012). Förskolepersonalen ska aktivt arbeta för att utmana 

barnen att reflektera över matematiska frågeställningar, anser Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) samt Olofsson (2012). Förskolan har ett ansvar att sträva mot att stärka 

barnens tillit och tro på sin egen förmåga enligt Lpfö98 (2010a) och det kan göras på en 

mängd olika sätt som stimulerar barnens utveckling. En central del av barns utveckling och 

lärande sker genom leken (Skolverket, 2010a). Det är därför väsentligt att observera barnen i 

leken och se vilka strategier de behärskar och använder sig av i förhållande till den miljö de 

befinner sig i för att utmana deras lärande (Palmer, 2012). 

 

När barn ges tillfälle att utforska och prova på olika metoder i början av sin 

matematikutveckling stärks även tilliten till deras egen förmåga (Ahlberg & Wallby, 2000). 

De metoder som barn använder sig av kan vara skapande i form av teckningar, sorterings- och 

kategoriseringsövningar samt konstruktionslek, men tilliten kan även skapas genom samtal 

där barnen får uttrycka sina tankar fritt. Författaren menar även att det är viktigt att barn inte 

ska känna sig pressade att ge det korrekta svaret vid dessa tillfällen utan ska få känna en 

tillfredsställelse i själva utforskandet (2000). Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) 

påpekar hur viktigt det är att förskolepersonal möter barnen utifrån den kunskapserfarenhet de 

har. Författarna (1999) lyfter även fram barnens kompetens att ta sig an problemlösningar om 

de utformas konkret och framhåller betydelsen av att barnen ges många tillfällen till detta för 

att senare kunna ta med sig den kunskapen och översätta den till skolans mer teoretiska 

matematik och ändå förstå vad de matematiska uträkningarna betyder.  

 

En betydelsefull faktor i barnens lärandesituationer är att utgå ifrån barnens kreativitet, 

erfarenheter och behov betonar Lpfö98 (Skolverket, 2010a). Förskolan ska ta vara på den 

fantasi och nyfikenhet som barnen visar och med alla medel utveckla deras kreativitet som ett 

led i deras utveckling och lärande. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010a) är leken en essentiell 

del i hur verksamheten planeras och genomförs. Barn stimuleras av att verksamheten är rolig 

och intressant och det är då ett lärande kan ske (2010a). Ahlberg & Wallby (2000) anser att 

när de matematiska aktiviteterna utgår ifrån barnens erfarenhetsvärld, språk och handlingar 

har barnen lättare att ta matematiken till sig och på så sätt utveckla ett lärande. En 

förutsättning för att verksamheten ska vara rolig och intressant är att det finns närvarande 

förskolepersonal som i olika situationer använder sig av matematiska begrepp. Enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) är detta en förutsättning för barns lärande. 

 

Olofsson (2012) samt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) poängterar att barnen inte 

automatiskt lär sig matematik av den matematik de möter i vardagen utan att det krävs en 

medveten förskolepersonal som lyfter fram de matematiska aspekterna och synliggör dem för 

barnen. Det gäller att som förskolepersonal se barnens agerande som meningsfullt och ta 

tillvara på de matematiska möjligheterna som detta ger i situationer som är intressanta för 

barnen, betonar Olofsson (2012). Vidare lyfter författaren fram betydelsen av 

kommunikation, språk och samspel för att ett lärande ska ske och menar att 

förskolepersonalen ska utmana barnen att reflektera tillsammans och på så sätt genom att 

förklara hur de tänker få en större förståelse för sitt eget lärande och de matematiska 

problemlösningarna (2012). 

 



7 

 

 

Enligt Olofsson (2012) grundar sig Lpfö98:s (Skolverket, 2010a) matematikmål på Alan 

Bishops sex grundläggande matematikaktiviteter som är lokalisering, design, räkning, 

mätning, lek och förklaring. Lokalisering beskriver författaren som uppfattningar av avstånd 

och riktningar och sker i förhållande till barnets placering och rörelse. Genom att sortera, 

urskilja mönster, uppfatta geometriska former samt genom bygg- och konstruktionslek 

kommer begreppet design till uttryck. I begreppet räkning ingår antalsuppfattning, 

räkneramsor och att lära sig strategier för matematiska uträkningar. Med mätning menas de 

olika måttenheterna och jämförelser mellan olika förhållanden. Genom lek och spel kommer 

många matematiska möjligheter fram som antal, sortering och problemlösning i form av 

lekregler. Till sist beskriver Olofsson hur förmågan att förklara har samband med matematik 

genom att barnen lär sig att reflektera, uttrycka och argumentera för sina hypoteser och 

uppfattningar (2012). 

 

3.3.1 Miljöns betydelse för barns lärande 

 

Miljön har stor betydelse för barns lärande och både Olofsson (2012) och Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2009) påpekar att det är av betydelse att miljön anpassas och utformas 

efter de barn som befinner sig i verksamheten. Viktigt att tänka på är att barn lär på olika sätt 

och i olika takt. Det som passar ett barn behöver inte passa ett annat barn. I Lpfö98 

(Skolverket, 2010a) står det att miljön ska utformas utifrån barnens intressen och behov. Den 

pedagogiska miljön ska ses som en möjlighet för barnen att självständigt och tillsammans 

utforska och undersöka (Skolverket, 2005). Hur den pedagogiska miljön utformas och vilket 

förhållningssätt som råder påverkar barnens möjligheter till lärande (Nordin Hultman, 2004). 

Det är därför viktigt att både miljön och aktiviteterna utformas så att barnen blir inspirerade 

och intresserade av att lära sig de matematiska begreppen, skriver Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999). Även Olofsson (2012) lyfter fram betydelsen av miljön för barnens 

matematikupptäckande och påpekar att en inbjudande och spännande miljö där barnens 

kunskapssökande inte hindras är väsentligt för att barnens lärande inte ska hindras. Enligt 

Palmer (2012) så är det viktigt att veta att kunskap skapas i olika sammanhang och det ligger 

därför i både förskolechefens och förskolepersonalens ansvar att ständigt ifrågasätta hur 

miljön på förskolan kan stimulera barnens lärande. Nordin Hultman (2004) lyfter fram 

tidsaspekten och påpekar hur tidsstrukturerna påverkar barnens möjligheter till att följa sina 

intressen och utmanas till lärande och menar att även hur den pedagogiska verksamheten 

struktureras upp får konsekvenser för detta.  

 

3.3.2 Materialets betydelse för barns lärande 

 

Nordin Hultman (2004) belyser behovet av tillgängligt material som barnen kan utforska. 

Genom att verksamheten struktureras efter fasta mönster hindras barnens åtkomst av olika 

material, påpekar Nordin Hultman. Författaren anser även att hur materialet görs tillgängligt 

för barnen visar vilken barnsyn som förs fram i verksamheten (2004). Förskolechefen har det 

yttersta ansvaret att se till att barnen utvecklas genom lämpligt material som de har möjlighet 

att utnyttja (Skolverket, 2010a). Enligt Malmer (2002) så är det pedagogernas ansvar att välja 

ut lämpligt material där barnen, i sin egen takt, känner en trygghet som motiverar dem att 

skapa nya erfarenheter. Olofsson (2012) lyfter fram betydelsen av ett tillgängligt spännande 

material som utmanar barnen. Författaren uppmärksammar matematikmöjligheterna i både 
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inomhus- och utomhusmiljön där barnen kan uppleva olika perspektiv och begrepp på ett 

konkret sätt.  

 

3.3.3 Språket och matematiken 

 

Høines (2000) samt Solem och Reikerås (2004) påpekar vikten av att utgå från barnens språk 

och begrepp och menar vidare att barnen lär sig nya begrepp utifrån deras erfarenhetsvärld 

och att det är viktigt att barnen får känna sig bekräftade och trygga i de språkbegrepp som de 

har erfarenhet av. Solem och Reikerås (2004) menar att pedagogerna har ett ansvar i att vara 

lyhörda för vad barnen uttrycker och möta dem där de befinner sig även om det inte stämmer 

med pedagogens planering. Høines (2000) lyfter fram behovet av att vara medveten om vilka 

språkformer som barnen känner sig trygga i. Vidare skriver författaren att pedagogerna måste 

möta barnet i det matematiska språk de har erfarenhet av och därifrån utmana dem vidare 

genom nya erfarenheter och kompletterande språkval. Samtidigt, påpekar Høines (2000), är 

det viktigt att hela tiden bekräfta barnets kunskaper och arbeta vidare på barnets 

erfarenhetsnivå. För att barnen ska behålla sitt intresse för matematik måste språket anpassas 

efter deras erfarenheter samt kunskaper av begrepp (Malmer, 2002). Pedagogerna ska bekräfta 

de begrepp som barnen använder men även öka deras begreppserfarenheter genom att 

använda sig av en korrekt terminologi för sammanhanget, anser Olofsson (2012) och Høines 

(2000). Barnen lär sig matematik genom att uttrycka sig språkligt, skriver Olsson och 

Forsbäck (2008). Genom att uttrycka och reflektera tillsammans har barnen större möjligheter 

att få en förståelse för begreppens innebörd (2008).  
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4 Metod 
 

Metodkapitlet innehåller en beskrivning av vilka metoder som använts samt vilka etiska råd 

som studien förhållit sig till vid observationerna och intervjuerna.  

 

4.1 Kvalitativa metoder 

 

I undersökningen har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder eftersom vår studie 

baserade sig på värderingar, åsikter samt förhållningssätt där de deltagandes agerande och 

synpunkter var i fokus. En kvalitativ metod innebär att skapa ett djup i undersökningen där 

förståelsen är viktigare än förklaringen och bygger mer på ord och samspel än på siffror enligt 

Løkken och Søbstad (1995). Genom att interagera och samtala med människor fick vi fram 

kärnan av det som efterfrågades istället för att använda oss av opersonliga kvantitativa 

metoder som fokuserade på antal istället för på vad som sagts. Patel och Davidson (2003) 

förklarar skillnaderna mellan kvantitativa och kvalitativa metoder som statistiska respektive 

verbala analysmetoder. Däremot har de båda inslag av varandra när de analyseras. Vi valde att 

både ha kvalitativa observationer och intervjuer som registrerades med hjälp av 

ljudinspelning.  

 

4.1.1 Urval 

 

Studien baserar sig på sex förskollärares deltagande i matematikobservationer samt 

efterföljande intervjuer. Vi informerade dem både skriftligt (se bilaga 1) och muntligt att vi 

ville observera dem och därefter intervjua dem. Förskollärarna fick även en 

samtyckesblankett (se bilaga 2) att dela ut till vårdnadshavarna vars barn skulle delta i 

observationerna.  

 

Anledningen till att vi valde förskollärare är på grund av att deras ansvar för den pedagogiska 

verksamheten har förtydligats i Lpfö98 (Skolverket, 2010a). Enligt Johansson och Svedner 

(2006) har vi på så sätt utgått från deras högskoleutbildning, med inriktning mot förskolan, 

när vi valt dem som vårt urvalskriterium.  

 

Urvalsprocessen med att få förskollärare att ställa upp visade sig vara svårare än vad vi räknat 

med. Orsakerna till bortfallet var varierande och analyseras i diskussionen. Patel och 

Davidson (2003) och Johansson och Svedner (2006) påpekar riskerna med att ett lågt antal 

deltagare påverkar resultatets reliabilitet. Patel och Davidson (2003) påvisar att vid kvalitativa 

undersökningar deltar vanligtvis ett lägre antal deltagare då genomförandet förhållandevis är 

mer tidskrävande. Samtidigt anser författarna att vid en kvalitativ undersökning får studien 

ökade möjligheter till ett reflekterande material. 

 

Observationerna skedde med en åldersbestämd barngrupp, 3-6 år, för att tydligare kunna följa 

kommunikationen mellan förskolläraren och barnen samt se hur förskolläraren tar vara på 

barnens intresse i den matematiska aktiviteten. 
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4.1.2 Datainsamling 

 

Studien inleddes med sammanlagt sex olika observationstillfällen av planerade 

matematikaktiviteter. Dokumentationen av observationerna kom att ske i form av 

ljudinspelning och handskrivna kommentarer för att få förståelse även för det som inte 

framkom av ljudinspelningen. Efter varje observationstillfälle intervjuades förskollärarna 

utifrån givna frågor (se bilaga 3) som anspelade på aktivitetens syfte utifrån målen i Lpfö98 

(Skolverket, 2010a). Även dessa dokumenterades med hjälp av ljudinspelning som senare 

transkriberades. 

 

4.1.3 Observationer 

 

Løkken och Søbstad (1995) beskriver kvalitativa observationer som en metod för avgränsade 

undersökningar med ett planerat fokusområde men samtidigt tar man hänsyn till i vilket 

sammanhang det genomförs. Begreppet kan förklaras som en form av systematiskt 

informationsinsamlande av iakttagelser. 

 

Undersökningen inleddes med en kombination av ostrukturerade samt strukturerade 

observationer. Vid strukturerade observationer menar Patel och Davidson (2003) att 

iakttagaren har en tydlig fokusering. Detta gör det möjligt att urskilja de utvalda målen direkt 

vid observationstillfällena. Vid genomförandet av observationerna fokuserade iakttagarna på 

hur förskollärarna interagerade med barnen utifrån undersökningens syfte. Samtidigt blev 

observationerna till viss del ostrukturerade p.g.a. att iakttagarna ville registrera så mycket som 

möjligt av både sammanhanget och händelseförloppet. Båda observationsmodellerna kräver 

noggranna förberedelser och samspelar ofta med varandra (Patel & Davidson, 2003) 

 

Vidare (2003) framhåller författarna de etiska aspekterna samt de praktiska svårigheterna av 

att genomföra en observation där observatören är okänd (2003). Vid undersökningen har alla 

involverade informerats om att de ska bli observerade. Vid enstaka fall behövdes en 

presentation av iakttagaren då denna var okänd för barnen. Patel & Davidson (2003) påpekar 

risken med att deltagarnas agerande påverkas av att de är medvetna om att de blir 

observerade. 

 

Förskollärarna informerades om att avsikten med undersökningen var att ta reda på hur 

läroplanens mål integreras i matematikaktiviteter.  

 

4.1.4 Intervjuer 

 

I den kvalitativa intervjun finns det utrymme att anpassa samtalet efter intervjupersonen som 

lägger fram sin egen ståndpunkt (Johansson & Svedner, 2006). Vi valde att ha kvalitativa 

intervjuer för att få så grundliga svar som möjligt. De svar som intervjupersonen gav kunde 

sedan utvecklas i samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Intervjufrågorna till förskollärare hade öppna frågeställningar med ett bestämt fokusområde 

vilket Johansson och Svedner (2010) anser ofta används för att få en större inblick i hur de 

medverkande tänker i förhållande till ämnet. Det öppnar upp för att kunna utveckla de 

medverkandes svar vidare vilket kan ge en djupare insikt i ämnet. 
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Frågorna som vi valde att ställa till intervjupersonerna utformades så att de gav svar på våra 

inledande frågeställningar i studien. Även om frågorna inledningsvis var likadana valde vi att 

bygga vidare på intervjupersonens svar med följdfrågor när det blev aktuellt. Johansson och 

Svedner (2006) talar om att hålla intervjupersonen kvar vid frågan genom att engagera sig och 

följa upp frågan utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Vi lade stor vikt vid att 

utforma frågorna så att de inte blev ledande eller för strukturerade (Johansson och Svedner, 

2006). 

 

4.2 Reliabilitet 

 

Den tillförlitlighet, reliabilitet, som ska finnas i en studie kan diskuteras utifrån många olika 

aspekter (Patel & Davidson, 2003). Författarna skriver att när intervjuer och observationer 

görs, som i vårt fall, kan de mänskliga värderingarna och tolkningarna av olika situationer 

påverka resultatet av studien. För att vi ska få ett så ackurat resultat som möjligt har vi därför 

valt ljudinspelning vid observationerna och intervjuerna som komplement till våra 

anteckningar. Vi anser att vi kan använda varandra som granskare av materialet om något 

uppfattas som otillförlitligt. Patel och Davidson framhåller att det är bra att vara två 

observatörer eller två som registrerar intervjuerna för att öka reliabiliteten men i vårt fall hade 

vi inte den möjligheten utan vi fick granska resultatet i efterhand (2003). 

 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att intervjufrågorna ska vara ställda så att de kan 

användas i ett senare skede för att öka reliabiliteten. Detta anser vi att vi har gjort.  

 

4.3 Validitet 

 

Validitet utgörs av en trovärdighet som baseras på hur väl undersökningen stämmer överens 

med studiens syfte och tidigare vetenskaplig forskning (Johansson & Svedner, 2010). 

 

Reliabiliteten påverkas av den kärna av trovärdighet, validitet, som vi presenterar i studien när 

vi beskriver och redovisar studiens olika delar sammanflätat med intervjupersonernas svar 

och våra egna slutsatser (Patel & Davidsson, 2003). Validiteten stärker på så sätt studiens 

syfte och om vi fått reda på det vi avsåg att undersöka. För att öka validiteten kompletteras 

intervjuerna med observationer som exemplifierar resultatet från intervjuerna. Genom de 

undersökningsmetoder vi valt, och hur vi synliggjort vårt resultat tillsammans med analysen, 

har läsaren möjlighet att bilda sig en uppfattning om god validitet uppnåtts. 

 

4.4 Genomförande 

 

Undersökningen startades med att vi läste in oss på utvald litteratur som berörde området som 

skulle studeras. Utifrån syftet sammanställdes ett antal frågor (se bilaga 3) till förskollärarna 

som de fick besvara vid intervjutillfällena. Frågorna utgick ifrån hur förskollärarna tog vara 

på barnens intressen utifrån de mål som finns i Lpfö98 (Skolverket, 2010a). Vi presenterade 

vår undersökning för förskollärarna och informerade dem om att vi ville observera en 

planerad matematikaktivitet som följdes av en intervju.  

 

Ett flertal förskollärare tillfrågades om de ville vara med i studien, både muntligt och med en 

informationsblankett (se bilaga 1), där vi förklarade vilka vi var, vad vi ville undersöka och 
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hur själva undersökningen skulle gå tillväga samt att de själv fick planera en 

matematikaktivitet och välja vilka barn som skulle delta i åldern 3-6 år. Utifrån de tillfrågades 

tillgänglighet och intresse valde vi att genomföra sex observationstillfällen med efterföljande 

intervjuer. 

 

Barnen som medverkade i studien var 3-6 år och deras föräldrar fick ta del av syftet med 

studien och skrev under en samtyckesblankett (se bilaga 2). Alla blev väl informerade om att 

allt material som vi samlade in var konfidentiellt och, enligt Patel och Davidson (2003), 

innebär det att vi som utförde studien vet vilka uppgiftslämnarna är och det är endast vi som 

har tillgång till den informationen.  

 

Vid våra sex matematikobservationer utgick vi ifrån våra två frågeställningar i denna studie 

där fokus låg på hur förskollärarna utgår ifrån barnens intressen och förkunskaper i matematik 

när de planerade matematikaktiviteterna. De medverkande förskollärarna fick fritt välja en 

matematikaktivitet och vilka barn som skulle delta samt var aktiviteten skulle utföras utifrån 

de förutsättningar som fanns på förskolan. På grund av att förskollärarna själva kunde påverka 

förutsättningarna blev de sex observationstillfällena varierade när det gäller barnantal och 

aktivitet samt miljö.  

 

När det gäller intervjuerna försökte vi ha dessa i direkt anslutning till observationerna och i de 

flesta fall lyckades vi med det även om ett fåtal fick ske senare på grund av oförutsedda 

händelser på förskolorna. Vi valde att intervjua förskollärarna i ett enskilt rum så att vi inte 

blev avbrutna. Intervjufrågorna sammanställdes som en del i att förtydliga och ta del av de 

medverkande förskollärarnas perspektiv och kompetens i ett försök att få ett så tillförlitligt 

material som möjligt. Intervjuerna utgick ifrån våra frågor men utifrån de svar vi fick var vi 

tvungna att improvisera olika följdfrågor. Alla intervjuer spelades in och transkriberades så att 

vi fick ett tydligt och lättöverskådligt material att arbeta med.  

 

4.5 Etiska principer 

 

Studien bygger på de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet (2002) har sammanställt 

i fyra krav. Det är: 

 

1. Informationskravet som bl.a. bygger på att vi informerade de involverade om vem vi 

var, vad vi skulle undersöka samt att deras medverkan var frivillig och de kunde när 

som helst avbryta sin delaktighet. 

 

Vi valde att inleda med att informera förskollärarna att vår studie gick ut på att observera 

matematikaktiviteter utifrån läroplansmålen (Skolverket, 2010a). Både förskollärarna och 

vårdnadshavarna fick sedan en informationsblankett som informerade och redogjorde för vad 

vår studie gick ut på. 

 

2. Samtyckeskravet innefattar ett medgivande från samtliga berörda att de förstått och 

tagit del av den information som de delgetts. 

 

Vi valde att endast få ett muntligt medgivande av förskollärarna medan vi begärde in 

skriftliga samtyckesblanketter av vårdnadshavarna. 
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3. Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar ska respekteras och deras deltagande 

ska inte synliggöras i studien 

 

I vår samtyckesblankett till vårdnadshavarna fanns information angående vår sekretess som 

de fick ta del av då de antingen samtyckte eller valde att inte delta. Förskollärarna 

informerade muntligt om hur vi skulle hantera allt material vi fick ta del av. 

 

4. Nyttjandekravet innebär att allt material som insamlas under denna studie inte får 

utnyttjas i andra sammanhang. 

 

Vi informerade alla berörda att allt insamlat material kommer att förstöras efter avslutad 

studie. 

 

4.6 Databearbetningsmetoder 

 

Både Skolverket (2000) samt Johansson och Svedner (2010) förespråkar att vid observationer 

ha två observatörer för att få fram olika perspektiv. Vi valde att reflektera över och lyssna på 

varandras ljudinspelningar för att försöka få ett så tillförlitligt material som möjligt. Vi 

använde oss av den hermeneutiska cirkeln som Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar 

vid tolkning av texter. Den hermeneutiska cirkeln beskriver författarna som att varje del är 

betydelsefull för helheten där alla delarna är lika viktiga för att skapa en helhet. I studien har 

vi använt oss av att bryta ner de olika delarna av observationerna och intervjuerna för att 

sedan återkomma för att analysera helheten. I samband med transkriberingen av 

intervjutexterna analyserades observationerna och intervjuerna även för att lyfta fram hur de 

relaterades till frågeställningarna samt syftet med studien. Observationerna användes för att få 

en överblick över hur matematiken kommer till uttryck på förskolan. Avsikten med de 

efterföljande intervjuerna var att få en insikt i hur förskollärarna tar vara på barnens intresse 

och kompetens vid matematikaktiviteter. Kvale och Brinkmann anser att intervjuer kräver 

transkribering för att kunna användas som ett tillförlitligt material för att öka reliabiliteten i 

undersökningen. För att kunna bearbeta intervjumaterialet valde vi att göra 

meningskoncentrationer, vilket Kvale och Brinkmann förespråkar för att kunna få ett 

hanterbart material. Meningskoncentration innebär att långa transkriberingar av intervjuer 

kortas ner (2009).  

 

Johansson och Svedner (2010) anser att det är viktigt med en tydlig struktur där resultatet från 

observationerna och intervjuerna kopplas till frågeställningarna. Studiens frågeställningar 

kom utifrån detta att användas som avdelande rubriker för att få ett tydligare sammanhang 

mellan hur resultaten sammanlänkas med frågeställningarna. Vi har valt att infoga citat från 

det empiriska materialet vi fått vid observationerna samt intervjuerna för att förtydliga 

sambandet mellan undersökningen och det resultat som vi redovisar. Patel och Davidson 

(2003) skriver att efterföljande citat kan vara en koppling mellan undersökningen och 

resultatet. Samtidigt påpekar författarna att citaten ska ses som en förstärkning av processen 

och inte användas som en slutsats på den egna uppfattningen.  
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5 Resultat  
 

I det här kapitlet presenteras resultatet utifrån observationerna och intervjuerna. För att 

behålla en genomgående struktur delas resultatet in efter studiens frågeställningar. 

 

5.1 Hur tillgodoses barnens intresse i matematikaktiviteter  
 

5.1.1 Observation- och intervjuresultat 

 

I observationerna har barnens intresse och nyfikenhet uppmärksammats på olika sätt. Vi 

upplever att förskollärarna följer upp barnens frågor och utmanar deras tänkande men vi 

kunde även uppfatta problematiken i detta då det är många röster och frågor att lyfta fram. 

Förskollärarna var samtidigt lyhörda för om barnen följde med eller om olika begrepp 

behövde förtydligas. 

 

Förskollärarna har i intervjuerna haft delade meningar om hur barnens intressen tas tillvara i 

de planerade aktiviter som de genomfört. Fem av förskollärarna är väl medvetna om att 

aktiviteten utgått ifrån barnens intressen medan en tydliggör att barnens intresse inte legat till 

grund för val av aktivitet. Frågorna som ställdes till förskollärarna var: ”Hur tillgodoses 

barnens intresse i verksamhetens planering?” samt ”Hur involverade var barnen i planeringen 

av aktiviteten?”  

 

Situation 1 
 

Bakning har varit en favorit bland barnen vid en av observationerna. Barnen har bakat många 

olika saker såsom muffins, chokladbollar, kanelbullar och vid observationen skulle de få baka 

scones. Åldern på barnen är 3-5 år och de är 4st deltagare. Barnen hade inte själv valt att baka 

scones men när förskolläraren tillfrågar barnen vad de ska göra innan de börjar baka utbrister 

en 5 årig pojke: ”Detta kommer att bli så spännande”. 
 

När barnen ska mäta upp olika ingredienser räknar de på fingrarna för att dubbelkolla om de 

räknat rätt. När alla sconesen är bakade ber förskolläraren barnen att räkna sina bullar och 

barnen räknar så gott de kan. I samtal med förskolläraren förklarar hon att barnen inte har 

varit med och planerat aktiviteten men att de däremot ofta pratar om hur roligt det är att baka. 

 

Situation 2 

 

På väg till en skogsdunge, där en observation skulle äga rum, fastnade barnen vid vitplister, 

s.k. sockernässlor, som de ville plocka och suga ut sockret ur. Bredvid vitplisterna står 

brännässlor. Förskolläraren visar barnen hur man kan se skillnad på de båda då de kan 

uppfattas som väldigt lika men skiljer sig åt när det gäller färg, form och blommorna. I 

intervjun när förskolläraren blev tillfrågad hur barnens intresse synliggörs i verksamhetens 

planering blev svaret: 
 

Det är ju det att det finns ju saker hela tiden på vägen och det måste ju inte hela 

tiden vara… Det kan ju vara en spontanpromenad och din tanke är att du kan hitta 

matematik på vägen och då blir det ju ett vardagligt samtal. Så om jag hittar saker 
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och säger titta här och barnen också hittar saker och säger titta här, då är vi ju inne i 

samtalet. 

(Förskollärare) 

 

Förskolläraren hade planerat att göra matematikaktiviteter i skogsdungen men följde upp 

barnens olika intressen på vägen oavsett om det var hur högt rapsen var jämfört med barnen 

eller hur långa pinnarna var som barnen samlade. Däremot var den planerade aktiviteten inte 

planerad utifrån barnens intresse förklarade förskolläraren i intervjun utan syftet var att 

barnen skulle få känna matematik i kroppen med olika fysiska aktiviteter. I intervjun 

förklarade förskolläraren samtidigt hur de tar vara på barnens intresse mer generellt: 

 
Vi har inte varit så himla bra på det. Det beror ju på andra omständigheter men 

grundtanken är ju naturligtvis att om ett barn säger så här: ja, men titta det där trädet 

är så tjockt. Ja, just det. Men det där trädet är också tjockt. Ja, men i förhållande till 

vad? […]För om jag som pedagog står där och är närvarande då är jag där när det 

händer och då är det bara att bygga vidare på det. På så sätt är barnen involverade. 

(Förskollärare) 

 

Situation 3 

 

Vid en observation, med 6 barn i åldern 3-4 år, får barnen var sin lapp med en siffra på från 1-

10. Dessa ska matchas med olika staplar av duplolego, från 1-10, och ställas i en rak linje. 

Aktiviteten har barnen gjort flera gånger och förskolläraren upplever att barnen tycker att den 

är kul och att de gärna vill upprepa det de lärt sig. En 4 årig pojke tar en lapp och säger: ”Han 

sätter före mig för jag har det högsta numret”. 
 

Samma förskollärare nämner i intervjun att ”utan intresse är det svårt att lära sig vilket i sin 

tur hindrar vissa delar i utvecklingen. Självklart försöker man utgå ifrån barnens intresse när 

man planerar verksamheten” samtidigt som hon, när hon blir tillfrågad hur barnen varit 

involverade i planeringen, svarar ”Planeringen? Det var mer förra gången att de lekte med 

Lego och satte igång lite grand. När vi höll på med det så blev det matematik” 

 

Situation 4 

 

En av aktiviteterna gick ut på att de nio deltagande barnen fick turas om att ”fiska”. På 

fiskarna fanns det uppgifter med anknytning till matematik som barnen skulle utföra som till 

exempel leta upp en specifik form, sätta sig framför en kompis, hoppa tio gånger. Reglerna 

var tydliga och alla barnen och förskolläraren satt på en rund matta tillsammans. Efter 

aktiviteten frågade förskolläraren om barnen ”tyckte att det var roligt?” och ”vill ni göra det 

igen?”. Sex av barnen fortsatte aktiviteten medan tre valde att gå ut.  

 

Barnen utförde de olika stegen i leken. och en flicka (5 år) valde att krypa flera varv runt en 

kompis istället för ett varv samtidigt som hon räknar. Förskolläraren följde upp flickans 

initiativ och frågade hur många varv det blev. En av pojkarna (5 år) fick i uppdrag att räkna 

till tio på sin fisk men förklarade då stolt ”jag kan räkna till hundra” och började därefter 

räkna tiotal. Flera av barnen tog egna initiativ som förskolläraren tog vara på samtidigt som 

förskolläraren förmedlade och strukturerade upp aktiviteten så att alla barnen lyftes fram.  
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Vid intervjun svarade förskolläraren att de i arbetslaget utgår från observationer och samtal 

med barnen när de planerar hur de ska arbeta vidare med förskolans tema. Utifrån frågan hur 

barnens intressen togs till vara under den aktuella matematikaktiviteten samt vilket inflytande 

de hade vid valet av aktivitet svarade förskolläraren att barnen ”inte är mer involverade än att 

de gillar att fiska” och fortsätter med: 

 
Det synliggörs inte på något speciellt sätt mer än att man som pedagog är flexibel 

och ibland glider in på andra saker än det som var tänkt som början. 

(Förskollärare) 

 

Situation 5 

 

En av förskollärarna valde att använda sig av ”Matte på burk” (Matte på burk-materialet 

består av elva burkar där de tio första har innehåll som syftar på att räkna och sortera från ett 

till tio medan den sista burken består av en båt, en skattkista och tio fiskar) och påpekade även 

att det var ett material som barnen var bekanta med och ofta efterfrågade. Förskolläraren gav 

sedan de fyra barnen olika uppgifter i form av att till exempel räkna hur många fiskar det 

fanns, dela upp alla pärlorna så att det blev rättvist, placera fiskarna framför och bakom och så 

vidare. När barnens svar inte direkt anknöt till det som förskolläraren efterfrågat eller om 

barnen kom med egna förslag vävdes det in i aktiviteten alternativt förtydligades 

instruktionerna. Aktiviteten avslutades med sången ”en liten båt blir ofta våt…” och därefter 

fick barnen välja om de ville sitta kvar på mattan och fortsätta själva eller gå in till de andra 

barnen. Alla barnen valde att sitta kvar. 

 

Förskolläraren poängterade att det är viktigt att barnen har roligt och fortsätter med ”allt 

börjar ju med att se deras intresse och sedan tar man fram material efter det… allt börjar ju 

där och sen går man vidare”. Efter observationen funderade även förskolläraren över om 

barnen var medvetna om aktivitetens syfte och kommer fram till att det är bättre att de inte vet 

det så att barnen inte får uppfattningen att matematik är tråkigt. 

 
 

Jag tror inte att de tänker på att det är matematik utan de leker sig igenom det […]. 

Skulle de ha en aktivitet som inte är rolig och de vet att det är matematik… nä det är 

bättre att de inte vet så de inte tycker att det är tråkigt att ha matematik… det härliga 

är ju att känner man att de har roligt tar de in allt… då vet man ju om det funkar 

(Förskollärare) 

 

Det var tydligt att barnen kände igen materialet och en pojke (3 år) uppmärksammade också 

att det fattades en pärla när de räknade och blev inte nöjd förrän den hittades. Aktiviteten 

styrdes till stor del av förskolläraren och genomfördes på avdelningens samlingsmatta. Efter 

aktiviteten hade barnen möjlighet att själva utforska och arbeta vidare med materialet under 

förutsättning att de satte sig vid ett bord med det.  

 

Situation 6 

 

Förskolläraren började med att meddela vilka barn som skulle delta. En flicka (5 år) svarade 

att hon ville gå ut men fick till svar att hon skulle sitta kvar. Förskolläraren berättade sedan att 

de precis pratat om att det ibland är lite tråkigt i samlingen och att de pratat om ett citat från 

Alfons Åberg ”Man måste ha lite tråkigt för annars vet man inte när man har roligt” och 



17 

 

 

meddelar sedan ”vi skulle ha lite matte idag ju! Vad är matte?” Barnen har fått vänta på 

observatören, som är sen, i ett varmt rum där ventilationen inte fungerar. Trots detta lyckas 

förskolläraren som berättar att hon känner sig stressad över allt som ska hinnas med innan 

sommaren fånga barnens intresse.  

 

Matematikaktiviteten presenterades sedan med orden ”vad är det här” samtidigt som 

förskolläraren la en tumstock på samlingsmattan. De elva barnen som deltog svarade i 

munnen på varandra och förslagen var många och kreativa som ”mätameter, räknepinne och 

bygglinjal”. Förskolläraren gick vidare med att berätta att det var en tumstock och frågade 

sedan vad man kunde använda en sådan till. Några av barnens svar var: 

 

(Flicka 5 år) ”min pappa har en sådan när han kollar om det är rätt att såga” 

(Pojke 5 år) ”min pappa med” 

(Flicka 5 år) ”mm och sedan kollar han om jag har blivit stor” 

 

Barnen fick därefter i grupper välja ut vad de ville mäta vilket ledde vidare till att de flesta 

även ville mäta sig själva. Förskolläraren följde upp barnens förslag och de dokumenterade 

sin längd på en vägg genom att tejpa upp sin längd där de sedan jämförde sig med varandra 

och övade på att skriva siffror. Aktiviteten avslutades med att förskolläraren frågade om de 

tyckte att det var roligt och om de ville fortsätta en annan gång. Några barn ville fortsätta 

direkt men fick svaret att ”det går inte för nu ska vi gå ut i det fina vädret”. 

 

Barnen blev snabbt engagerade och kom med många olika svar och förslag till förskollärarens 

utmaningar som togs tillvara. Barnen uppmuntrades att samarbeta och ta egna initiativ och 

visade stolt upp resultaten. Barnen hade relativt stora möjligheter att arbeta och följa upp sina 

egna funderingar och tillsammans med kompisarna utforska och söka svar samtidigt som 

förskolläraren deltog aktiv och stöttade och lyfte fram barnens upptäcker. 

 

I den efterföljande intervjun reflekterade förskolläraren över hur olika förutsättningar kan 

påverka barnens intresse. Förskolläraren funderade även över hur barnen upplevde aktiviteten 

och sa ”Om barnen är intresserade lär de sig mer tror jag… de måste få inspiration från oss. 

Vi måste väcka deras nyfikenhet”. Anledningen till att förskolläraren valde att introducera en 

tumstock förtydligade hon är att barnen på avdelningen pratat mycket om 

storleksförhållanden. Under intervjun reflekterade förskolläraren över hur miljön påverkar 

barnen och berättade att hon trots omständigheterna upplevde att barnen tyckte att det var 

roligt. 
 

Jag valde något som barnen brukar fråga efter… idag var det varmt och ja vi satt i 

samlingen länge precis innan… men de brukar tycka att det är roligt. De finns ju 

ingen luft kvar i rummet… så varmt… då funkar ju inget riktigt. Förhoppningsvis 

tyckte de att det var givande – det såg ut som om de var intresserade 

(Förskollärare) 
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5.2 Hur arbetar förskollärarna för att utveckla och arbeta vidare med barnens intresse 

för matematik? 

 

5.2.1 Observation- och intervjuresultat 

 

Intervjufrågorna till förskollärarna var: ”Hur följer ni upp aktiviteten så att barnens 

erfarenheter och upplevelser från den lyfts fram” och ” Hur följer ni upp och utvärderar 

matematikaktiviteterna?” 

 

Vid observationerna varierade förskollärarnas flexibilitet när det gällde att ta vara på barnens 

förslag och frågor. En del aktiviteter var tydligt strukturerade med förskolläraren som ledare 

medan barnen hade större möjligheter att påverka i andra. Några av förskollärarna valde att 

efteråt fråga vad barnen tyckte om aktiviteterna med frågor som: ”Tyckte ni det var roligt? 

Var det något som var speciellt rolig? Vill ni fortsätta?” 

 

Gemensamt för svaren vid intervjuerna är förskollärarnas vilja att barnen ska uppleva 

matematikaktiviteterna som roliga. Diskussioner och delade meningar har framförts om 

barnen bör veta det matematiska syftet med aktiviteterna eller inte. Flera av förskollärarna har 

förtydligat behovet av dokumentation för att synliggöra barnens lärande samt ge tillfälle till 

reflektioner. 

 

Situation 1 

 

Vid observationen med bakningen hade förskolläraren planerat hur bakningen kan kopplas till 

matematik utifrån Lpfö98 (Skolverket, 2010a) Ett A4blad med information kopplat till 

Lpfö98 gavs till iakttagaren. Planeringen utgick ifrån samtal med barnen där barnen fick 

benämna de olika måttenheterna, prata om tidbegrepp och antal. Förutom matematik 

fokuserade förskolläraren även på att lyfta att alla sinnen används vid bakning. Socialt skulle 

barnen samarbeta och vänta på sin tur. Nya begrepp diskuterades som ökade barnens 

ordförråd och även barnens finmotorik övades upp. Förskolläraren höll upp ett decilitermått 

och frågade barnen vad måttet hette och en 3 årig pojke kupar sina händer och säger ”så här”. 

Förskolläraren svarade pojken att det var en bägare han visade men måttet hette decilitermått. 

 

Förskolläraren fick frågan om hon någon gång nämner ordet matematik men hon ansåg att 

ordet matematik hämmar barnens fokus på aktiviteten. Genom diskussion lyftes ett förslag om 

hon hade kunnat samtala med barnen efter aktiviteten för att göra dem medvetna om att det är 

bl.a. matematik som de sysslat med. Det skulle kunna vara en lösning anser förskolläraren 

som inte reflekterat över det tidigare. När frågan kommer hur hon följer upp och utvärderar 

aktiviteten säger förskoläraren: 

 
Jag fotograferar oftast det vi gör och i samtal med barnen så diskuterar vi vad som 

var roligt och om de vill göra det igen. Tyvärr räcker inte alltid tiden till att följa upp 

alla aktiviteter tillsammans med barnen som man hade önskat. 

(Förskollärare) 
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Situation 2 

 

I skogsdungen leker barnen en lek som heter ”Vad har hänt med dig idag?” Barnen bildar en 

ring som hålls ihop med händerna och ett barn står i mitten av ringen. Ringen säger ”Vad har 

hänt med dig idag” Barnet i mitten säger något och får till svar att den ska ange ett antal. T.ex. 

”Jag har gått till förskolan idag”. ”Hur många meter?” Det antal som mittpersonen anger ska 

alla hoppa jämfota. Därefter turas barnen om att stå i mitten. Förskolläraren förklarar sitt val 

av aktivitet på detta vis: 

 
Det jag vill att de skall få i sig är matematik i kroppen. Jag såg att en del slutade 

hoppa och då påverkade det liksom leken för de andra. Detta är en regellek och alla 

måste följa samma regler. Om man inte följer dem så blir leken förstörd och då kan 

man inte själv bestämma om man har lust eller vill eller förändra reglerna. Det 

tycker jag är bra att den strukturen bör finnas och att man förstår den. Det är att få in 

matematiken i kroppen alltså och att man får, samtidigt som de tar i handen, så ser 

de det med ögonen. 

(Förskollärare) 

 

Förskolläraren kommer att följa upp och utvärdera aktiviteten tillsammans med barnen och 

fråga dem vad de tyckte. Vidare säger förskolläraren: ”Responsen avgör hur jag, eller alltså 

vi, går vidare. Balans måste finnas mellan respons och vad man bör kunna.” 

 

Situation 3 

 

Observationen med antal, där siffror och duplolego skulle matchas, var för att träna hur siffror 

ser ut och för att åskådliggöra hur talföljden är. Aktiviteten kom utifrån att barnen lekte med 

lego och började göra olika staplar. Detta uppmärksammades av förskolläraren som 

utvecklade leken till en annan dimension. Under intervjufrågorna svarar förskolläraren: 

 
Jag har ingen sådan planering att den här veckan skall vi göra antal och nästa ska vi 

väga utan det kommer helt och hållet från barnen när de har sitt intresse fokuserat på 

något särskilt. Då plockar jag liksom bara fram det. […] Vi kan göra samma 

övningar flera gånger beroende på om de är intresserade och tycker att det är kul för 

ibland kan de ju själva be om det, att vi ska göra en sådan uppgift flera gånger. 

(Förskollärare) 

 

Situation 4 

 

Under fiskeaktiviteten var barnen relativt styrda av uppdragen på fiskarna. Förskolläraren 

försökte ändå ta tillvara de förslag barnen framförde och det fanns en viss möjlighet till 

improvisation. Svårighetsgraden kan varieras på uppdragen vilket även förskolläraren lyfter 

fram vid intervjun och förtydligar att det är viktigt att ta hänsyn till barnens olika kunskaper. 

 
Det är viktigt att ta ner det på barnens nivå… matematik är mycket mer än räknetal 

och det måste vara lite lagom utmanande 

(Förskollärare) 

 

Förskolläraren fortsätter sedan att beskriva hur hon kontinuerligt observerar och utvärderar 

hur barnen uppfattar verksamheten och vilka behov de har så att verksamheten anpassas efter 

de närvarande barnen. Vid intervjun framhåller förskolläraren vikten av att ta hänsyn till 
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barnens olika behov och kompetenser samt att observera barnen under aktiviteten men också 

under den ”fria leken”. Detta menar förskolläraren påverkar hur barnen upplever 

matematiken. 

 
Man gör det fler gånger, ser hur barnen reagerar. Är det roligt? Har de lätt för 

prepositioner, räkna…? Är det någon som finner uppgifterna svåra så försöker man 

hjälpa och lära barnet i andra sammanhang som spel, lek konversation och i 

vardagshändelser. 

(Förskollärare) 

 

Situation 5 

 

I ”matte på burk” aktiviteten framhåller förskolläraren hur variabelt materialet är och menar 

att det kan anpassas efter vilka barn som deltar. Vidare menar förskolläraren att eftersom 

barnen spontant efterfrågar materialet har de visat intresse för aktiviteten och därigenom är 

det en bra aktivitet för att lära barnen matematik. Samtidigt funderar förskolläraren över om 

barnen ska veta att de lär sig matematik eller inte och uttrycker oro över om barnen eventuellt 

får en negativ uppfattning om matematik om de vet det.  

 
Gör man inte sådant tidigt är det svårare ju äldre man är… det har så stor betydelse 

förutom språket så det måste ju vara roligt då tänker de inte på att det är matematik 

utan bara lär sig ändå. 

(Förskollärare) 

 

Under intervjun påpekade förskolläraren att hon upptäckte att en del var lite för svårt men 

uppmärksammade också att barnen själva löste det genom att ta egna initiativ utifrån de 

kunskaper de hade. 

 

Situation 6 

 

Efter tumstocksaktiviteten påpekade förskolläraren att man kan utveckla aktiviteten vidare på 

många olika sätt och nämner även att barnen själva kan vara delaktiga i hur det fortskrider. 

Relevant matematik är ett begrepp som förskolläraren använder sig av när hon kommenterar 

valet av aktivitet och under observationen ber hon vid ett flertal tillfällen barnen att komma 

med egna förslag till vad de vill mäta och efterfrågar även om det finns andra sätt att mäta.  

 

Vid frågan över vilket syftet var med aktiviteten svarade förskolläraren att det viktiga var att 

barnen tyckte det var roligt, att det var relevant och förtydligade att ”matematik är ju så 

mycket mer än att lära sig siffror och att räkna”. Förskolläraren poängterar sedan vikten av att 

utvärdera både under tiden, i arbetslaget men också tillsammans med barnen. Själv upplevde 

förskolläraren att barnen tyckte att det var roligt att mäta sig trots att en del hade ”lite svårt 

med siffrorna” och fortsätter sedan med att berätta att hon även ska fråga barnen vad de tyckte 

och se om de vill fortsätta. 
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6 Analys 
 

Analysdelen utvärderar resultatet av studiens observationer och intervjuer i förhållande till 

den teoretiska bakgrunden. På olika sätt framställs förskollärarnas förhållningssätt till hur 

barnens intresse synliggörs och tillvaratas i de matematiskt planerade aktiviteterna. 

 

6.1 Hur tillgodoses barnens intresse i planeringen? 

 

6.1.1 Förskollärares bemötande och förhållningssätt 

 

Något som matematikdelegationen (2004) framhäver är att barns första möte med matematik 

är oerhört viktigt för hur deras förhållande till matematik kommer att utvecklas. Vad vi har 

sett i våra observationer är att de allra flesta av förskollärarna har haft som intention att skapa 

ett lustfyllt möte för barnen när det gäller de matematiska aktiviteterna. Förskollärarna har vid 

dessa observationer utgått ifrån vad barnen efterfrågat och visat intresse för och sedan i vissa 

fall utvecklat aktiviteten så att den utvecklar barnen. Høines (2000), Malmer (2002) samt 

Solem och Reikerås (2004) anser att det är viktigt att möta barnen där de befinner sig i sin 

utveckling, lyfta fram de begrepp de använder samt utveckla deras språk med nya begrepp. 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) och Lpfö98 (Skolverket, 2010a) är det 

förskollärarnas ansvar att se och bemöta varje barns potential.  

 

Lpfö98 (Skolverket, 2010a) och Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) framhåller vikten 

av att ha ett gott förhållningssätt där värderingar, motivation och attityder förmedlas till 

barnen på ett positivt sätt. I de observationer där vi sett ett positivt förhållningssätt, som 

bygger på ett engagemang hos förskollärarna, har vi även kunnat se hur barnen engagerat sig i 

aktiviteten. Det har varit tydligt hur förskollärarnas förhållningssätt påverkat barnen oavsett 

om det var i den planerade aktiviteten eller, som i en observation, på väg till skogsdungen där 

aktiviteten skulle ske. Något som många av författarna har lyft är att när förskollärarna är 

lyhörda och utmanar barnens nyfikenhet och intresse så tilltar barnens engagemang och lust 

att lära och en utveckling kan ske (Sterner & Johansson, 2007, Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009 samt Pettersson & Wistedt, 2013). Olsson och Forsbäck (2008) och Jenner 

(2004) lyfter även hur viktigt samspelet mellan människor är för att förmedla och skapa en 

förståelse samt öka motivationen för de matematiska begreppen. 

 

6.1.2 Barnens intresse 

 

Förskollärarna har i studien talat om att de utgår ifrån barnens intresse när de planerar 

aktiviteter. De försöker fånga det som barnen i olika situationer visat intresse för som ett led i 

att vardagsanknyta aktiviteterna. Barnens individuella behov samt förmågor ska tas tillvara 

och vara en del av verksamheten (Skolverket, 2005). Åberg och Lenz Taguchi (2005) 

ifrågasätter hur förskollärare tar vara på barnens intresse genom samtal och hur de framhäver 

sin egen syn på vad de kan och vad barnen bör kunna. Boaler (2011) skriver om hur viktigt 

det är att reflektera över hur matematiken framställs och beskriver hur barnen tenderar att 

uppfatta det som svårt och tråkigt om det är den attityden de möter. I de positiva situationerna 

har förskollärarna arbetat efter läroplanens mål (Skolverket, 2010a) att stärka barnens 

självkänsla och självförtroende genom leken på ett lustfyllt sätt. Barnen har fått undersöka 

olika lösningar där de har blivit bekräftade utan att bli bedömda. När detta sker blir barnen 
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motiverade och aktiviteten känns meningsfull, anser Malmer (2002) samt Ahlberg och Wallby 

(2000). Boaler (2011) ser ett lärande i resonemanget även om svaret inte stämmer och menar 

att det viktiga är att barnen ska uppmuntras att våga svara och diskutera. Vid flera tillfällen 

tog förskollärarna vara på barnens förslag på lösningar även då de inte utmynnade i ett korrekt 

svar och utmanade dem vidare utifrån det. En förskollärare fick barnen att hjälpas åt att 

fundera ut olika sätt att mäta och jämföra längder efter att det uppstod en diskussion om hur 

äldst stod i förhållande till längst. 

 

6.2 Hur arbetar förskollärarna för att utveckla och arbeta vidare med barnens intresse 

för matematik? 

 

6.2.1 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

 

I Lpfö98 (Skolverket, 2010a) finns det tydliga mål för hur förskolan ska sträva mot att 

utveckla varje barns matematik. T.ex. ska förskolan sträva efter att utveckla en förståelse hos 

barnen för olika begrepp och egenskaper samt sin förmåga att undersöka och reflektera över 

olika problemlösningar och samband mellan olika matematiska begrepp. För att veta hur varje 

enskilt barn ligger till i sin utveckling har Lpfö98 även förtydligat kraven på hur 

verksamheten följs upp och utvärderas så att det sker en utveckling både i verksamheten men 

även för barnen (2010a). Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) uppmärksammar 

betydelsen av att uppmuntra barnen att dokumentera hur de löser eller beräknar olika 

matematiska problem, dels för att barnen ska se sitt eget lärande men också för att synliggöra 

de olika strategier som används. I en av aktiviteterna utmanade förskolläraren barnen att 

dokumentera och jämföra olika längder och nämnde också vid intervjun att de skulle följa upp 

det vid ett senare tillfälle. Efter aktiviteten använde sig barnen av dokumentationen för att 

berätta för de andra barnen om vad de gjort.  

 

Utifrån läroplanens riktlinjer ska förskollärare ansvara för att barnens utveckling och lärande 

systematiskt dokumenteras, analyseras och följs upp (Skolverket, 2010a). Enligt Palmer 

(2012) är det i de pedagogiska dokumentationerna som förskollärare och övrig 

förskolepersonal kan utvärdera vilka lärprocesser barnen använder sig av och om de 

motsvarar de mål som läroplanen är uppbyggd kring. Efter att ha observerat och intervjuat 

förskollärarna visade det sig att de dokumenterade och utvärderade aktiviteterna olika. De 

flesta nämnde att de samtalade med barnen efter aktiviteterna för att få reda på vad det var 

som tilltalade barnen. Någon förskollärare använde sig även av fotografier som barnen fick 

samtala kring. Barnens svar låg sedan till underlag för hur verksamheten planerades. 

 

En förskollärare nämnde att hon även planerade verksamheten efter vad barnen ”bör kunna”. 

Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010a:6) ska verksamheten ”utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper”. Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2010a) är 

alla mål som riktar sig till barnen strävansmål och inte uppnåendemål. Det vill säga förskolan 

kan sträva efter att barnen utvecklar vissa färdigheter men de kan aldrig förvänta sig att 

barnen ska kunna vissa saker. Solem och Reikerås (2004) lyfter fram betydelsen av att ta 

utgångspunkt i de begrepp och de erfarenheter som barnen har för att behålla samt utveckla 

barnens intresse för matematik. Palmer (2012) poängterar att barn är olika och utvecklas i 

olika takt och ska därför inte följa någon mall över hur de bör utvecklas. Författaren anser att 

det är viktigt att förskollärare utvärderar aktiviteterna utifrån olika etiska perspektiv som t.ex. 
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hur barnen framställs och vilka tolkningar som sker (2012). De kompetenser som 

förskollärarna förfogar över ska ingå som en del i förskolans kvalitetsarbete, anser Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2009) medan Palmer (2012) skriver att de förskollärare som inte 

har den kompetens som krävs inom t.ex. matematik bör fortbilda sig. 

 

6.2.2 Barnens intresse 

 

Några av förskollärarna nämner att de fortlöpande observerar och utvärderar de olika 

aktiviteterna så att de överensstämmer med de behov och intressen som barnen ger uttryck 

för. En förskollärare uttrycker att det är viktigt att observera barnen i ”den fria leken” 

eftersom de erfarenheter som barnen lär sig då påverkar hur de upplever matematiken. I leken 

utvecklas barns lärande och Palmer (2012) anser att det därför är betydelsefullt att observera 

de strategier barnen använder sig av i olika miljöer som ett led i att utveckla deras lärande. 

När förskollärare bemöter och ser varje barns matematiska behov och intressen så kan barnen 

utvecklas sina förmågor (Pettersson & Wistedt, 2013). 

 

Vid intervjuerna påpekade två av förskollärarna att barnens intresse var en del av hur de 

planerade matematikaktiviteterna då de valde aktiviteter som barnen efterfrågat, alternativt 

sett att barnen intresserat sig för, vid tidigare observationer. En av de intervjuade 

förskollärarna lyfte fram hur viktigt det är att barnen har tillgång till material som intresserar 

dem och att materialet både kan användas vid samlingar men även så att barnen får arbeta 

vidare med det själv. Lpfö98 (Skolverket, 2010a), Olofsson (2012) samt Doverborg och 

Pramling Samuelsson (1999), nämner betydelsen av att barnen har tillgång till 

matematikstimulerande material som inbjuder till nyfikenhet och som barnen självständigt 

och tillsammans kan undersöka olika teorier utan att hindras. Förskollärarna och 

förskolechefen har här ett ansvar att bygga upp en stimulerande miljö som utvecklar barnens 

lärande (Skolverket, 2010a, Malmer, 2002 och Palmer, 2012). Ahlberg och Wallby (2000) 

poängterar värdet av att stimulera barnens intresse så att de upplever matematiken lustfylld. 

Då ökar tilltron till vad de behärskar och i den ökade tilltron utvecklar de sitt lärande. 

 

Høines (2000) och Malmer (2002) framhåller betydelsen av att möta barnen på den nivå de 

befinner sig, att lyfta fram de begrepp och det språk de använder sig av och förstärka det med 

andra alternativ. Vid flera av observationerna bekräftade förskollärarna barnens uttryck 

genom till exempel upprepning samtidigt som de framförde andra begrepp. Barnen behöver få 

möjligheter att använda sig av både de begrepp de behärskar men också kompletterande 

begrepp i olika situationer för att få förståelse för dess betydelse (Solem & Reikerås 2004). 

Malmer (2002) kommenterar vidare att det läggs större vikt vid förståelse av uppgifter och 

begrepp nu jämfört med tidigare. Boaler (2011) framhåller betydelsen av att resonera fram 

lösningar tillsammans för att öka barnens kompetenser att ta sig an matematiken i vardagen 

och samhället. Vid ett flertal tillfällen under observationerna lyfte förskollärarna fram 

resonemanget bakom barnens svar, vilket Boaler förespråkar och hävdar uppmuntrar både 

barnens intresse för matematik men också fördjupar deras kunskaper i problemlösning (2011). 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) påpekar vikten av att barnen får en positiv bild 

av sitt eget lärande samt att de upplever matematiken som rolig och relevant. Vidare förklarar 

författarna att det inte är givet att barnen får en förståelse för matematiska begrepp och 

problemlösningar om det inte finns närvarande medvetna pedagoger som lyfter fram 
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matematiken (1999). Flera av förskollärarna nämnde under intervjuerna hur viktigt det var att 

ta vara på vardagssituationerna då de menade att det är då det blir meningsfullt för barnen.  

 

Flera av förskollärarna uttryckte behovet av att konkretisera matematiska begrepp och att 

samarbeta för att uppmuntra barnen att förklara hur de tänker och även ta del av varandras 

kunskaper vilket även kunde ses i en del av de valda matematikaktiviteterna. Även Olsson 

och Forsbäck (2008) påtalar betydelsen av att ge barnen tillfällen att diskutera och 

argumentera över betydelsen av olika begrepp och lyfter fram språkets betydelse för 

matematiken. Författarna poängterar även hur viktigt det är att ta vara på vardagsmatematiken 

för att barnen ska få en bra grund av den konkreta matematiken så de lär sig att förstå vad det 

är de gör och ser samband. Det framgår att författarna anser att förståelsen för uppgifterna har 

betydelse för hur barnen uppfattar matematiken och vad de tar till sig (2008). I intervjuerna 

syns också att flera av förskollärarna framhåller vikten av att anpassa aktiviteterna efter 

barnens erfarenheter och begreppsförståelse. Två av förskollärarna uppmärksammar att delar 

av aktiviteterna var för svåra och behövde förtydligas och upprepas för att barnen skulle 

förstå. Wistedt (1991) anser att aktiviteter som intresserar barnen och som kommer från 

barnens erfarenhetsvärld och närmiljö motiverar barnens lärande eftersom det bygger på saker 

som barnen känner igen och behärskar (1991) 
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7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion  

 

Användandet av kvalitativa undersökningsmetoder i form av observationer och intervjuer 

ökar risken för övertolkningar av det empiriska materialet om det inte finns tillräckligt med 

material, påpekar Patel och Davidson (2003). Eftersom studiens resultat baseras på sex 

observationstillfällen med efterföljande intervjuer anser vi att materialet är tillräckligt för vårt 

syfte. Författarna lyfter också fram kvalitativa metoder för mer djuplodande studier där de 

intervjuades egna tankar även kommer till uttryck (2003). Syftet bakom metodvalet är att 

studien skulle få ett mer komplett material att analysera för att kunna motsvara studiens 

övergripande syfte. Även Løkken och Søbstad (1995) framhåller kvalitativa 

undersökningsmetoder när ett helhetsperspektiv på undersökningsområdet är relevant för 

studien vilket vi menar att vår undersökning grundar sig på samt är beroende av. 

 

7.1.1 Urval 

 

För att kunna få en inblick i vad det var vi skulle undersöka i vår studie så började vi med att 

läsa in oss på litteratur som berörde ämnet. Vi valde litteratur som behandlade matematik i 

förskolan, barnens lärande och hur barnens intresse påverkar deras lärande samt vilken roll 

och ansvar förskollärare har för att utveckla barnens lärande i matematik. Utöver det 

studerade vi detta till Lpfö98 (Skolverket, 2010a) samt vilka direktiv och riktlinjer läroplanen 

förespråkar. Vi anser att vi gjorde rätt när vi valde att koncentrera oss på förskollärarna som 

vårt urvalskriterium eftersom de har fått ett förtydligat ansvar för att läroplansmålen uppfylls. 

 

I inledningen av undersökningen var många förskolärare tveksamma till att delta och det 

krävdes mycket förfrågningar för att få tillräckligt många att ställa upp. Detta påverkade 

givetvis urvalet och vi valde därför att undersöka varför det var ett så pass stort bortfall och 

även att redovisa det här, då vi menar att det kan ha betydelse för resultatets reliabilitet vid 

generaliseringar. Detta är något som både Patel och Davidsson (2003) samt Johansson och 

Svedner (2006) anser kan ha en betydande inverkan på resultatet. En förskollärare uttryckte 

att hon kände sig nervös för att bli observerad och ville därför inte delta. En annan ansåg att 

hon inte arbetade med den utvalda barngruppen tillräckligt mycket för att kunna hålla i en 

matematikaktivitet. En tredje ansåg att vi lika gärna kunde utföra aktiviteten själv så slapp 

hon. Flera av förskollärarna erbjöd sig först att delta men avstod då de fick information om att 

undersökningen handlade om matematik vilket vi anser kan vara en orsak som påverkar 

studiens resultat. Även praktiska orsaker uppgavs som anledning till att inte delta som 

exempelvis personalbrist, tidsbrist samt stress över många arbetsuppgifter. En av de 

deltagande förskollärarna valde däremot, i motsats till de andra, att delta på grund av att det 

var en matematikaktivitet som skulle genomföras. 

 

För att få ett hanterbart material så koncentrerade vi oss på sex observationer och lika många 

intervjuer. Vår ursprungliga tanke var att även intervjua barnen men vi insåg sedan att det 

kunde vara svårt att få ett tillförlitligt resultat om t.ex. barnen inte kände oss och därför inte 

vågade prata med oss alternativt kände oss för väl och kanske svarade så som de trodde att vi 

ville att de skulle svara, vilket även Løkken och Søbstad (1995) nämner som en risk vid 
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barnintervjuer. Så här i efterhand anser vi att det trots det hade varit intressant att ta del av 

barnens svar oavsett om det ingick i undersökningen eller inte. 

 

7.1.2 Genomförande 

 

Vår studie gick ut på att observera och intervjua förskollärare utifrån hur de förankrar 

läroplanens mål (Skolverket, 2010a) i matematiksituationer, vilket även var den information 

som de medverkande förskollärarna hade med sig inför valet av aktivitet. 

 

Det uppkom en del variationer vid genomförandet då förhållandena på avdelningarna såg 

olika ut. Två av intervjuerna avbröts vid ett par tillfällen av att andra pedagoger öppnade 

dörren för att hämta material då rummet även används som förråd. En av förskollärarna som 

skulle medverka fick återkommande förhinder. Det resulterade i att en annan förskollärare 

hastigt tillfrågades att välja ut och genomföra en matematikaktivitet utan att få samma 

möjlighet till förberedelse som de andra. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan reliabiliteten 

ifrågasättas om förutsättningarna vid undersökningarna har betydande variationer. Vi anser 

ändå att i det stora hela påverkade inte de olika förutsättningarna vårt resultat nämnvärt 

eftersom kriterierna, att förskollärarna själva fick bestämma över aktiviteten och barngruppen, 

fortfarande var detsamma för alla involverande förskollärare. 

 

7.1.2 Bearbetningsmetoder 

 

Ljudinspelningarna, från observationerna och intervjuerna, avlyssnades, transkriberade och 

analyserade först enskilt och därefter i diskussion med varandra. Patel och Davidson (2003) 

förespråkar att det finns två iakttagare vid observationer samt intervjuer för att få tillförlitligt 

material. Vi hade inte möjlighet att vara två iakttagare under genomförandet men menar att vi 

genom att använda oss av ljudinspelningar som analyserades stegvis först enskilt och därefter 

tillsammans ändå uppnår reliabilitet. Under intervjuerna upptäckte vi att våra frågor 

sammanstrålade beroende på förskollärarnas svar. Løkken och Søbstad (1995) förklarar att 

när man, som vi, använder sig av kvalitativa metoder så är samspelet, samtalet samt 

sammanhanget avgörande för att skapa sig en förståelse för vad det är som sägs och detta fick 

vi ta i beaktande när vi transkriberade intervjuerna. Vi valde att korta ner våra intervjuer till 

meningskoncentrationer för att kunna hantera och behandla materialet så som Kvale och 

Brinkmann (2009) förespråkar. Varje observation och intervju analyserades därefter i 

förhållande till de två frågeställningar som studien syftar till utifrån olika kriterier och på så 

sätt kunde vi börja förstå hur olika företeelser kunde sättas i sitt sammanhang. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) kallas detta för den hermeneutiska cirkeln där varje del bildar en 

helhet.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

7.2.1 Hur tillgodoses barnens intressen i planeringen? 

 

I samtliga aktiviteter har förskollärarna valt att arbeta med konkret matematik, vilket 

förespråkas av Olofsson (2012) som ett sätt att fånga barnen intresse. Författaren lyfter även 

fram betydelsen av att använda sig av de vardagssituationer som barnen befinner sig i eller 

har erfarenhet av för att det ska bli betydelsefullt samt fånga barnens intresse. Alla aktiviteter 
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som förskollärarna valde hade på olika sätt sin utgångspunkt i detta vilket även delvis 

framkom vid intervjuerna. Några förskollärare visade på en större medvetenhet om hur de tog 

vara på barnens intressen och erfarenheter i den valda aktiviteten än andra. Samtidigt påtalade 

samtliga medverkande förskollärare betydelsen av det på ett mer generellt sätt under 

intervjuerna. 

 

Tre av förskollärarna valde att genomföra aktiviteterna på en samlingsmatta medan de övriga 

genomfördes ute eller vid bord på förskolan. En förskollärare uppmärksammade och 

påpekade att barnen hade suttit stilla länge redan innan aktiviteten inleddes och såg ett 

samband i detta och hur de agerade samt vilket intresse de visade för aktiviteten. Flertalet 

genomförda aktiviteter var relativt styrda vilket kan tolkas som att det är det rådande klimatet. 

Trots de relativt styrda aktiviteterna uppfattar vi vid analysen av det empiriska materialet att 

samtliga förskollärarna anser att det är viktigt att barnens intresse samt initiativ ska tas tillvara 

vilket även framhålls i Lpfö98 (Skolverket 2010a). En alternativ tolkning är att det kan ha 

varit en effekt av hur vi presenterade undersökningen, när de ombads att genomföra en 

matematikaktivitet, vilket vi därför anser är mer troligt. Olofsson beskriver planerade 

matematikaktiviteter som en metod att ”skapa matematik” (2012:23) där författaren lyfter 

fram samspelet och spänningsmomentet som ett sätt att intressera barnen för matematik. 

 

I förskolans värld är det sällan det inträffar att personal väljer att använda sig av teoretiska 

situationer och enligt Olofsson (2012) behöver barn något att anknyta aktiviteterna till för att 

de ska uppleva det meningsfullt. Sterner och Johansson (2007) talar om vikten av att vara 

lyhörd och lyssna in vad det är barnen intresserar sig för så att de tycker det är roligt och 

meningsfullt att lära sig mer. I de situationer där barnen fick utveckla sina egna tankar och 

idéer upplevde vi att koncentrationen och engagemanget hos barnen var större. 

 

Även vi som observatörer har känt oss mer eller mindre engagerade beroende på vilken 

situation vi befunnit oss i och mycket av det tror vi har att göra med förskollärarna och vilket 

bemötande och förhållningssätt de har visat. Här poängterar Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) att det krävs närvarande pedagoger som engagerar sig i barnens lek på ett 

sätt som väcker nyfikenhet hos barnen att lära sig mer. Detta har vi inte upplevt att alla 

förskollärare gjort. Under analysen uppstod funderingar på om förskollärarnas engagemang 

samt vilja att spinna vidare på barnens egna initiativ hade samband med deras egna 

erfarenheter och förhållande till matematik, vilket även Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999), Olsson och Forsbäck (2008) samt Boaler (2011) problematiserar då de hävdar att det 

kan påverka barnens upplevelser och erfarenheter av matematik. 

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) anser att även förskollärare ska bedömas när 

kvaliteten i förskola ska utvärderas. Frågan är hur ofta det görs och hur utgången hade varit 

om det hade skett? Palmer (2012) förespråkar att förskollärare som inte behärskar alla 

områden inom förskolan, som t.ex. matematik, bör uppdatera sig inom dessa. Kanske ska 

bedömning av förskollärare och övriga pedagogers kompetenser och förhållningssätt lyftas 

mer så att det blir en del av arbetet med att säkerställa kvaliteten i förskolan.  
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7.2.2 Hur arbetar förskollärarna för att utveckla och arbeta vidare med barnens intresse för 

matematik? 

 

Vi har observerat och intervjuat förskollärarna och sett olika förhållningssätt, gentemot 

aktiviteten och barnen, där vi ställer oss frågande till hur vissa av förskollärarna tänkte. 

Exempelvis kunde vi höra en förskollärare planera aktiviteten utifrån vad hon ansåg att barnen 

borde kunna och hur barnens gensvar på aktiviteten föll ut. En intressant uppföljningsfråga 

anser vi hade varit att fråga i vilken utsträckning barnens respons på aktiviteteten kom att 

påverka samt respekterades vid en eventuell utveckling av aktiviteten.  

 

Vi anser att förskollärare bör fokusera på vad barnen intresserar sig för just nu och på olika 

sätt vardagsanknyta det till barnens erfarenhetsvärld. När förskollärare väljer att anknyta 

barnens erfarenheter till olika vardagshändelser kan de antingen välja att låta barnen använda 

sig av sina egna matematikstrategier eller så kan de utgå ifrån dessa när de planerar andra 

matematikaktiviteter så att barnens utvecklar sitt lärande, förklarar Wistedt (1999). Enligt 

Lpfö98 (Skolverket, 2010a) är det förskollärares ansvar att se varje barns förmågor samt 

intresse och utgå ifrån dessa när olika aktiviteter planeras. Bemötandets betydelse är oerhört 

väsentligt för barnens utveckling av de matematiska förmågorna anser Pettersson och Wistedt 

(2012) och efter att ha observerat situationerna i undersökningen så är vi benägna att hålla 

med. 

 

När det gäller att utvärdera matematikaktiviteterna så har alla förskollärare uttalat att de ska 

samtala med barnen och följa upp deras svar så att de kan utveckla verksamheten efter 

barnens intressen och behov. Något som vi missade att ta reda på är hur denna typ av 

utvärdering följs upp i arbetslaget och kommer till användning för barnen samt utvecklingen 

av den pedagogiska verksamheten. Kommer varje barns respons att ligga till grund i det 

fortsatta arbetet? Vilken typ av uppföljning sker i arbetslaget? Hur synliggörs 

utvärderingsarbetet av verksamheten kontra barnens utveckling? Arbetslagen behöver 

reflektionstid där pedagogerna har möjlighet att diskutera hur verksamheten kan utvecklas på 

ett gynnsamt sätt utifrån barnens behov och intressen (Skolverket, 2005). Palmer (2012) 

förespråkar användandet av pedagogisk dokumentation där varje situation i förskolan bör 

ställas i relation till hur barnens lärprocesser utvecklas. Förutom de planerade aktiviteterna så 

har även miljön, kamraterna och personalen en avgörande betydelse för hur barnens lärande 

kommer att ske samt hur barnens kompetenser kommer att uppfattas (Nordin Hultman 2004). 

När man ser på barnens lärande som en del av en helhet så är det inte konstigt att förskolan 

även behöver utvärdera kompetensen hos personalen och i vårt fall, förskollärarna. 

 

Under våra år inom förskolan har vi upptäckt att det inte är många barn som vet att även 

mönster, längd- och viktenheter tillhör matematiken. Flera av förskollärarna har framfört 

funderingar om ifall barnen ska uppmärksammas på vad som är syftet med 

matematikaktiviteterna och även vid barnens egna matematiska upptäckter och lärprocesser 

uppmärksamma dem på att det är matematik, vilket även Olofsson (2012) skriver om. Vidare 

problematiserar författaren riskerna med att påverka och störa barnens lek och utforskande när 

de behöver egen tid att undersöka när pedagoger går in och tar över och uppmärksammar 

barnen över matematiken i leken i det aktuella skeendet. Olofsson (2012) nämner samtidigt 

behovet av kompetensen att se och lyfta fram matematiken i barnens lek och vardag för att 

kunna ta vara på och utmana dem vidare på ett meningsfullt sätt. 
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Något som hade varit spännande att ta reda på är om barnen är medvetna om att det är 

matematik de lär sig i förskolans värld. Benämner förskolans personal olika 

matematikaktiviteter med rätt begrepp så att barnens matematiska medvetenhet ökar och 

utvecklas redan under deras förskoleperiod? Att använda sig av en varierad terminologi 

samtidigt som de uttryck som barnen behärskar bekräftas är en viktig del av 

matematikutvecklingen (Solem & Reikerås 2004). Detta kunde vi se att förskollärarna i flera 

av matematikaktiviteterna använde sig av. Däremot var det inte något som på ett tydligt sätt 

framkom under intervjuerna. Trots att det påpekades att matematik inte bara var siffror och att 

räkna lyftes inte språkets betydelse för matematiken fram i någon större utsträckning i 

kontrast till vad vi såg under observationerna. Samtidigt står det i Lpfö98 (Skolverket, 2010a) 

att barnen bl.a. ska utveckla sitt kunnande i att uttrycka olika matematiska begrepp. Viktigt är 

dock att anpassa de matematiska begreppen till barnens erfarenhetsvärld, anser Malmer 

(2002), medan Olofsson (2012) och Høines (2000) menar att förskolan kan använda sig av 

rätt språkbegrepp i samtal med barnen för att öka barnens begreppsförståelse. Borde det då 

inte vara lämpligt att redan i förskolan lära sig vad matematik är och inte bara de olika 

matematiska begreppen? 

 

Sammanfattningsvis vill vi framföra att något som vi uppmärksammade var att alla 

förskollärarna förmedlade att de hade en intention att ta vara på och fånga barnens intressen 

och initiativ samt utveckla detta vidare. Vi uppmärksammade också att förskollärarna hade en 

medvetenhet kring läroplansmålen Hur det sedan konkretiserades under de reella 

matematikaktiviteterna varierade. I vår analys av det sammanlagda empiriska materialet kan 

vi se att förskollärarna hade olika sätt att tolka hur det ska genomföras i praktiken. Även 

förskollärarnas förhållningssätt påverkade barnens möjligheter att ta plats och påverka i den 

aktuella aktiviteten. 

 

7.3 Fortsatt forskning 

 

Vid studiens början upptäckte vi att flera förskollärare valde att inte delta när de hörde att 

studien fokuserade på matematikaktiviteter. Utifrån detta funderar vi över om det finns ett 

samband mellan förskollärarnas erfarenheter och inställning till matematik med hur barnen 

uppfattar matematik. Vi anser att detta hade varit ett intressant forskningsområde att följa upp. 

 

7.4 Slutord 

 

Vi valde att fokusera på förskollärares ansvar att planera och genomföra matematikaktiviteter 

utifrån barnens intresse. Trots en trög start så har arbetet varit väldigt givande. Förutom att 

synliggöra vilken typ av intresse som lyfts fram i matematikaktiviteterna så har vi även fått se 

hur andra omständigheter kan påverka det dagliga arbetet i barngruppen, både när det gäller 

den faktiska planeringen men även det efterföljande efterarbetet med dokumentation, 

utvärdering och uppföljning. Vi har upplevt det intressant att bygga upp en plan för arbetet 

och på så sätt fått se hur olika faktorer har påverkat riktningen och till slut hur säcken knutits 

ihop. Vi hoppas att någon ska kunna ha nytta av undersökningen i sina fortsatta studier eller i 

sin yrkesroll. 

 

 



 

 

 

Referenslista 
 

Ahlberg, Ann & Wallby, Karin (2000). Matematik från början. 1. uppl. Göteborg: Nationellt 

centrum för matematikutbildning, Univ. 

 

Boaler, Jo (2011). Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i 

matematik. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Doverborg, Elisabeth & Pramling Samuelsson, Ingrid (1999) Förskolebarn i matematikens 

värld. Stockholm. Liber.  

 

Høines, Marit Johnsen (2000). Matematik som språk: verksamhetsteoretiska perspektiv. 2., 

[utök. och bearb.] uppl. Malmö: Liber ekonomi 

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. 5. uppl. 

Uppsala: Kunskapsföretaget 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Løkken, Gunvor & Søbstad, Frode (1995). Observation och intervju i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Malmer, Gudrun (2002). Bra matematik för alla. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
 

Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Diss. 

Stockholm: Univ., 2004 

 

Olofsson, Britta (2012). Hur många plommon ryms i Majas mage: matematikundervisning i 

förskolan. Stockholm: Lärarförbundets förlag 

 

Olsson, Ingrid & Forsbäck, Margareta (2008). Alla kan lära sig matematik. 1. utg. Stockholm: 

Natur & Kultur 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Pettersson, Eva & Wistedt, Inger (2013). Barns matematiska förmågor - och hur de kan 

utvecklas. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Sheridan, Sonja & Pramling-Samuelsson, Ingrid (2009). Barns lärande- fokus i 

kvalitetsarbetet. Stockholm: Liber 

Skolverket (2010a) Läroplan för förskolan Lpfö98. 2., rev. uppl. (2010). Stockholm: 

Skolverket 

 

Skolverket (2010b). Skollagen: med Lagen om införande av skollagen. 3., [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik 



 

 

 

Solem, Ida Heiberg & Reikerås, Elin Kirsti Lie (2004). Det matematiska barnet. 1. uppl. 

Stockholm: Natur och kultur 

 

Sterner, Görel & Johansson, Bengt (2007). Räkneord, uppräkning och taluppfattning. I: 

Doverborg, Elisabet & Emanuelsson, Göran (red): Små barns matematik. 

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 – 5 år och deras lärare. Kungälv: 

Livréna AB. 

 

Wistedt, Inger (1991). Om vardagsanknytningen av skolmatematiken. I Emanuelsson, G. 

Johansson, B. Ryding, R. (red.), Problemlösning (s. 23-32), Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Elektroniska resurser: 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf [2013-02-15] 

 

Jenner, Håkan (2004). Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1839 [2013-04-06] 

 

Matematikdelegationen (2004). Att lyfta matematiken: intresse, lärande, kompetens: 

betänkande. SOU 2004:97 Stockholm: Fritzes  

Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/03/48/6a32d1c0.pdf [2013-

02-15] 

 

Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk 

dokumentation. Stockholm: Skolverket Tillgänglig på Internet: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2808 [2012-11-03] 

 

Skolverket (2005). Kvalitet i förskolan. Allmänna råd och kommentarer. Stockholm: 

Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1397 [2013-06-26] 

 

 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1839
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/03/48/6a32d1c0.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2808
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1397


Bilaga 1 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

Cecilia Larsson & Veronica Johnsson 

Examensarbete VT 2013 

 

 

 

Hej 

 

Vi är två lärarstudenter som är mitt uppe i vårt examensarbete och som skulle behöva din 

hjälp. Vår inriktning är lärarprogrammet mot förskola/förskoleklass och ämnet vi valt är 

matematikdidaktik. Vårt syfte med studien är att undersöka hur matematik används och 

synliggörs i förskolan utifrån läroplanens mål. 

 

De forskningsmetoder som vi kommer att använda i studien är litteraturstudier, observationer 

och intervjuer. Vi önskar observera förskolare i valfri planerad matematikaktivitet med barn i 

åldern 3-6 år. Vid observationerna kommer vi att föra anteckningar samt använda oss av 

ljudinspelningar. Intervjuerna beräknas ta ca 30min/förskollärare och dokumenteras via 

ljudinspelning samt anteckningar. Vetenskapsrådet har givit ut forskningsetiska regler som vi 

kommer att rätta oss efter (www.vr.se). 

 

Allt material som vi sammanställer kommer endast att användas till denna studie. De 

intervjuer som vi spelar in kommer endast att lyssnas igenom av oss och efter att vi bearbetat 

materialet kommer vi att radera det. 

 

All information om förskolan och intervjupersonerna kommer att vara anonyma och därför 

inte synas i vår studie. 

 

Allt deltagande är frivilligt och skulle du vilja avbryta sitt deltagande under arbetets gång så 

är det helt ok. Du ska däremot veta att din medverkan är otroligt viktig för oss och vi hoppas 

att du har möjlighet att delta i vår studie. 

 

 

Tack på förhand 

 

Cecilia Larson och Veronica Johnsson 

 

Cecilia Larsson: 0702067606: clahy09@student.lnu.se alt. cecilia.larsson@malmo.se 

Veronica Jonsson:0768538548: veronica.johnsson@hotmail.com 
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Till vårdnadshavare med barn på _______________________förskola, avd ____________ 

 

 

Vi heter Veronica Johnsson och Cecilia Larsson studerar till lärare i förskola (förskollärare) vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi arbetar nu med vårt examensarbete och har valt att skriva om 

matematikdidaktik och skulle behöva genomföra ett antal observationer som underlag till vårt 

arbete.  

 

För att få kunskap om hur läroplanens mål ligger till underlag för ämnet matematik i förskolan 

använder vi oss av observationer i verksamheten. Förskollärarna får välja ut en valfri 

matematikaktivitet kopplat till läroplanens mål samt vilka barn i åldern 3-6 år som de anser bör 

delta. 

 

Matematikobservationernas genomförande kommer att dokumenteras genom ljudinspelningar 

och anteckningar. Arbetet kommer att redovisas muntligt för en grupp studenter, 

examinationslärare men också skriftligt i form av ett examensarbete. Vi kommer att följa de 

forskningsetiska principer som gäller vilket innebär att varken barnens, lärarnas eller förskolans 

namn kommer att framgå i det examensarbete som vi skriver. Allt material kommer endast att 

användas av oss två och förstöras efter examensarbetets slut. 

 

 

För att använda insamlat material i samband med redovisning och examensarbetet enligt ovan 

behöver vi Ert samtycke.  

 

Om Ni har några frågor kontakta oss gärna på telnr:  Veronica  0768538548 

        Cecilia  0702067606 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Veronica Johnsson och Cecilia Larsson 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Samtycke för   _________________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 

 

JA (   ) NEJ  (   )  

 

Datum: 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning  Vårdnadshavares namnteckning 

 

Vänligen lämna blanketten till avdelningen senast  
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Intervjufrågor till förskollärare efter observationen 
  

 Vilken betydelse har matematik för barn i förskolan? 

 Vilken betydelse har barnens intresse för deras utveckling? 

 Hur synliggörs barnens intresse i verksamhetens planering? 

 Hur implementerar ni matematik med barnens intresse? 

 Varför valde ni denna aktivitet att observera? 

 Hur involverade var barnen i planeringen? 

 Hur tror ni att barnen uppfattar aktiviteten?  

 Hur följer ni upp och utvärderar matematikaktiviteterna? 

o (är det efter responsen från barnen? Vad de kan eller bör kunna?) 
 



 

 

 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 


