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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka förskollärares syn på matematik och hur de väljer att 

arbeta med matematiken i vardagen. Syftet är även att undersöka ifall den nya läroplanen för 

förskolan har påverkat lärarnas arbete med matematik. Vi har i studien använt oss av en 

kvalitativ metod i form av riktat öppna intervjuer eftersom vi ville att lärarna skulle kunna 

uttrycka sig fritt samt för att få ta del av deras egna tankar och åsikter. Vi har valt att intervjua 

nio verksamma förskollärare. 

Vår studie visar att förskollärarna anser att det finns oändliga möjligheter för att arbeta med 

matematik i vardagen, speciellt vid rutinsituationer som återkommer varje dag. De flesta 

lärarna lyfter fram miljön på förskolan som en viktig del i arbetet med matematik men alla har 

inte valt att utforma en miljö med matematiken som en av grundpelarna. Den nya läroplanen 

har inte bidragit till någon större förändring av arbetet med matematik anser de flesta av 

lärarna. Alla uttrycker att de känner sig trygga i arbetet med matematik i vardagen men flera 

skulle vilja utöka sin kunskap.  

Vi finner att förskollärarna är medvetna om att matematiken finns omkring barn i deras 

vardag och har idéer kring hur de kan tillvarata den för barns lärande. Vi har dragit slutsatsen 

att utformningen av miljön inte sker utifrån ett matematiskt lärande trots att lärarna uppger att 

de anser att miljön är en viktig del. Vi har även kommit fram till att arbetet med matematiken 

inte har förändrats i och med den reviderade läroplanen för förskolan.   

 

 

 

Nyckelord: vardagsmatematik, förskola, Lpfö 98 reviderad 2010, miljö  
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1. Inledning 

Ekvationer, statistik, plus och minus, detta tror vi kan vara det som många kommer att 

tänka på när de hör begreppet matematik. För små barn matematik det handla om allt 

ifrån att klä på sig, vilket innebär kunskap om ordningsföljd, eller att krypa vilket kräver 

förmågan att kunna lokalisera sig. Detta är matematik, och för att klara av vardagens 

olika prövningar krävs det ett matematiskt kunnande.  

 

“Ursprunget till ett matematiskt tänkande finns redan hos det nyfödda barnet,  
färdigt att utvecklas i samspelet med omvärlden. Hur, eller i vilken riktning, de 

matematiska färdigheterna och förmågorna utvecklas är däremot beroende av  
vilka möjliga erfarenheter som barnet erbjuds i mötet med omvärlden och  
människorna i den. För att förstå hur barn lär sig matematik är det därför 

nödvändigt att ta barnets perspektiv och försöka uttolka vilka matematiska 

fenomen som framträder i barnets dagliga aktiviteter.” (Björklund, 2008. s.17) 
 

Detta är en fundamental utgångspunkt för studien och vilket är viktigt att lärare utvecklar en 

förståelse och handlingskompetens för. Vi anser att det är grundläggande att alla pedagoger 

som arbetar i förskolan är medvetna om hur matematiken omger barn i vardagen och inte 

enbart i arbetet med matematik utifrån riktade och planerade aktiviter. Det är viktigt för att 

lyckas erbjuda barn goda möjligheter för att uppmärksamma olika matematiska fenomen. Vår 

hypotes, av den erfarenhet vi hittills fått av arbetet i förskolan, är att matematiken skulle 

kunna tillvaratas och få ett större utrymme i vardagen eftersom vi anser att det finns goda 

möjligheter för det.  

 

Vi har positiva erfarenheter kring matematik från vår egen barndom och skolgång. Matematik 

har varit något som vi båda upplevt som roligt och haft ett intresse för. Vi tycker att kursen 

Lärande och undervisning i matematik 1, under vår utbildning till förskollärare var intressant 

och lärorik. Tack vare den fick vi uppleva ett nytt sätt att se på matematiken. Tidigare 

handlade det mycket om matematiken som ämne och i förhållande till sig själv, att räkna och 

lösa abstrakta uppgifter. Efter att ha läst kursen började vi se matematik som mycket mer, hur 

matematiken ständigt omger oss i alla situationer i vardagslivet exempelvis genom 

rumsuppfattning eller parbildning vid dukning. Björklund (2008) skriver att för att klara av 

vardagen behöver vi matematisk kunskap.  
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Under vår utbildning har det funnits ett stort fokus på läroplanen vilket har medfört att vi 

arbetat mycket med den och att vi ständigt utgår från den i vår vardag och planering. När den 

nya läroplanen, Lpfö 98 rev. 2010 trädde i kraft väckte det vårt intresse för att även undersöka 

vilken inverkan den fått för lärarnas verkliga arbete. Eftersom den senaste läroplanen har 

större fokus på matematik bestämde vi oss för att kombinera våra två intresseområden, arbetet 

med matematik i vardagen kopplat till den nya läroplanen.  

 

Emanuelsson (2006a) tar upp att det finns forskning som visat att barns lärande är beroende 

av förskollärarens inställning. Är läraren positiv och kunnig påverkar det hur barn utmanas. 

Vidare skriver författaren att förskollärare måste inspirera och utmana barn för att de ska få 

möjlighet att utveckla sitt lärande och tänkande i och om matematik. Vi håller med om detta 

och anser att pedagogerna har en väldigt viktig uppgift för att lyckas ge barn goda möjligheter 

för lärande.  

 

Det är viktigt att förskolans miljö ger barn förutsättningar för att upptäcka det som annars kan 

vara osynligt för dem. Den avgörande faktorn för hur barn uppfattar matematiken är 

förskollärarnas val av hur de strukturerar miljön (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). 

Miljön anser vi vara viktigt och har en avgörande betydelse för lärandet om den utnyttjas på 

rätt sätt. Utgångspunkten för studien är därför förskollärarens och miljöns betydelse för barns 

lärande. Vi vill synliggöra lärarnas tolkningar av vad dom uppfattar som matematik och 

undersöka hur medvetna de är om möjligheterna för vardagsmatematik i verksamheten. Vi vill 

även studera om den nya läroplanen inneburit någon betydelse för pedagogernas tankar och 

arbete med matematik. Vi är intresserade av vad forskning och studier säger om miljön, 

pedagogernas och matematikens betydelse för barn i förskolans vardag då det är en intressant 

aspekt för barns matematikutveckling.   

1.1 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur förskollärarna uttrycker att de arbetar med 

matematik i vardagen på förskolan vid rutinsituationer och fria lek, samt hur de utformar 

miljön för att främja barns lärande i matematik. Vi vill även undersöka om den nya läroplanen 

för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010, har påverkat förskollärarnas syn och arbete med 

matematik och i sådana fall hur det har förändrats. 
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Med denna studie vill vi uppmärksamma och belysa för pedagoger inom förskolan hur arbetet 

med matematik i vardagen kan se ut samt vilka möjlighetet det finns för att fortsätta och 

vidareutveckla arbetet.  

1.2 Frågeställningar 

Hur uttrycker förskollärare att de arbetar för att främja barns lärande i matematik vid 

vardagssituationer i förskolan? 

 

Upplever förskollärarna att arbetet med matematik i förskolan har förändrats i och med den 

nya läroplanens inträde 2011? På vilket sätt? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången lyfter vi fram olika författares syn på arbetet med matematik i 

förskolan. Vi tar även upp författares tankar kring förskollärarens roll och miljöns betydelse 

för barns lärande. 

2.1.1 Varför arbeta med matematik i förskolan? 

Skolverket (2010) skriver i  Lpfö 98 rev. 2010 att förskolan skall lägga grunden för ett 

livslångt lärande för barn. Samt att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. 

Resultatet från Pisa-undersökningen visar enligt Lärarförbundet (2005) att elever som har gått 

i förskolan når bättre resultat i matematik i grundskolans senare år än elever som inte har gått 

i förskolan. De första upplevelser som barn får i förhållande till matematik kan vara 

grundläggande för deras inställning till matematik (Utbildningsdepartementet, 2004). 

 

Björklund (2008) anser att matematik ibland kan upplevas som svårdefinierat. Begreppet 

matematik kommer från det grekiska ordet mathematikos som betyder mental diceplin eller 

att lära (Rubenstien & Schwartz, 2006). Enligt Björklund (2008) är matematik ett redskap för 

både det sociala och det kulturella i människans vardag. Författaren menar att med hjälp av 

matematik kan människan lösa olika problem, särskilja olika saker som mängder, att dela och 

jämföra samt att det krävs för att kunna kommunicera med andra. Däremot tar Ahlberg (2001) 

upp att det finns forskning som visar att det inte alltid gynnar barn att tidigt börja med en 

strukturerad och skolliknande undervisning i förskolan. En alltför styrd undervisning riktad 

mot skolans färdigheter gynnar inte alltid barns framtida lärande i skolan.  



7 

 

Det är varken förskolan, skolan eller den formella undervisningen som grundlägger barns 

förmåga att lära sig matematik. Barn träder in i matematikens värld mycket tidigare än så. Det 

finns undersökningar som visar att barn som bara är tre månader kan se skillnad på det stora 

och lilla av två föremål (Ahlberg, 1995). Matematik är något som även de allra yngsta barnen 

möter i sin vardag tar Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) upp exempelvis genom att 

barnet vill ha två smörgåsar eller att barnet först går upp ur sängen, sedan får frukost och 

därefter skjutsas till förskolan. Eftersom barn från första början möter matematiken i vardagen 

är de viktigt att ta vara på deras upplevelser. Genom barns samspel med omvärlden får de 

matematisk kompetens som utökas hela tiden genom tillägnandet av nya matematiska 

begrepp. Begreppen innefattar barns förståelse för mängd, massa, form och storlek som de 

tillägnas genom lek och samtal med andra barn och lärare (Ahlberg, 1995). Barn i 2-3 års 

ålder kan i de flesta fall någon typ av räkneramsa. När barn i början lär sig ramsan har den 

inte någon matematisk innebörd för dem men får det allt eftersom. Med hjälp av ramsan kan 

barnen till slut räkna en längre och fullständig räkneordsfrekvens. De flesta barn kan redan 

vid 6 års ålder räkna upp till talet 30 (ibid.). Det ska inte handla om formell 

matematikundervisning med yngre barn utan läraren ska skapa situationer, ta vara på barns 

olika upplevelser och organisera aktiviteter som kan problematiseras (Ahlberg, 2001). 

 

Olsson (2012) beskriver förskolans matematikundervisning som viktig för alla förskolebarn, 

men allra viktigast för barn från socioekonomiskt utsatta familjer. Alla barn föds inte i 

familjer där tillgång till utvecklande leksaker och intellektuell stimulans finns. Därför har 

förskolan stor betydelse för att de ska få chansen att utvecklas och lära sig matematik innan 

skolan och få samma möjlighet i livet. Olsson menar därför att matematiken också är viktig ur 

ett jämställdhetsperspektiv. 

2.1.2 Matematik i vardagen 

Vardagsmatematik handlar om att vid tillfällen i vardagen, rutinsituationer eller andra dagliga 

aktiviteter, uppmärksamma barn på matematik och sätta det i ett sammanhang (Svensson, 

2011). Tillfällen för vardagsmatematik finns överallt i barns närhet enligt Olofsson (2012) 

bara pedagogen uppmärksammar dem på dessa, matematiken kan synliggöras vid alla 

måltider, i hallen när barn ska klä på och av sig eller i skogen. Att lära matematik i en 

meningsfull vardagssituation bidrar till att barn uppfattar matematik som betydelsefullt och de 

får tillit till sitt eget kunnande (Emanuelsson, 2006b). Förskolläraren måste lära sig uppfatta 

matematiken i vardagen, det är först därefter som läraren kan börja stimulera barns tankar och 



8 

 

väcka deras nyfikenhet för matematiska begrepp och idéer, det vill säga göra matematiken 

synlig för barnen i deras värld. Det handlar om att fånga det barn är upptagna av och hjälpa 

dem att se det som matematik (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). 

 

“I barnens vardag finns många tillfällen som kan användas för att öka deras 

matematiska förståelse. Genom att på ett lekfullt sätt få barn att uppfatta och 

uttrycka antal, att ordna, sortera och jämföra efter storlek, vikt volym och längd, 

att kunna skapa olika mönster och enklare geometriska former upptäcker barn 

matematiken. Genom att göra matematiska begrepp till en del av sin 

erfarenhetsvärld, utvecklar barn matematiken som språk.” (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999. s.9)  

 

För den pedagog som är uppmärksam finns det otroligt mycket matematik i alla situationer i 

vardagen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Det är inte främst lärarstyrda aktiviteter 

som skapar möjlighet för matematiskt lärande skriver Doverborg (2006a). Förskolläraren 

måste utmana barnen och arbeta professionellt med att synliggöra matematiken som finns i 

lek, rutinsituationer, pedagogiska aktiviteter och teman. Barnen måste få möjlighet att 

dokumentera och reflektera över den matematik de möter, och det är lärarens uppgift att skapa 

dessa möjligheter (ibid). Oavsett vilket innehåll som arbetas med i förskolan i ett tema eller 

vardagssituationer kan pedagogerna utnyttja dessa för att tillsammans med barnen utveckla en 

grundläggande matematik genom ett lustfyllt och utmanande sätt anser Doverborg (2001). 

Även om aktivitetens primära syfte inte är matematik finns det inget hinder för att 

uppmärksamma barnen på olika matematiska aspekter. Doverborg poängterar att i princip allt 

går att räkna, mäta sortera, uppskatta storlek eller mängd av, jämföra, storleksordna, se 

mönster eller former i. Förskolläraren kan uppmärksamma barnen genom att sätta ord på 

deras vardagliga erfarenheter. Det handlar om att göra barns tänkande om matematiska 

begrepp och idéer till figur, det vill säga framträdande för dem (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 1999). 

 

Doverborg (2008) skriver att i barns lek kan de under hela dagen få chansen att erfara och 

använda matematik, under förutsättning att de omges av medvetna pedagoger. Författaren 

menar att all lek ger möjlighet till meningsfulla sammanhang för matematik, exempelvis 

genom att bekanta sig med begreppen långa-breda-höga, ökning-minskning, lika-olika många, 

dubbelt och hälften. Forsbäck (2006) tar upp att i den fria leken förekommer det ofta 

parbildning. Läraren kan ta vara på parbildningen, uppmärksamma barnet och ställa frågor 

kring detta. Även byggleken erbjuder både utforskande och skapande med form-, storleks- 
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och avståndsrelationer, sortering, mätning, modeller och avbildningar (Persson, 2006a). 

Sortering finns naturligt i barns vardag, det är en utvecklande aktivitet som ger bra 

grundkunskaper för att strukturera vardagen och utveckla matematiska begrepp (Forsbäck, 

2006). Klassificering och sortering kan göras vid många olika tillfällen, Emanuelsson (2006a) 

tar upp ett exempel av sortering efter pepparkaksbak genom lärarnas frågor kan barnen 

fokusera på likheter och skillnader samt olika egenskaper. 

 

Måltiden erbjuder många möjligheter till matematik genom att barnen hjälper till att duka 

eller genom att prata om mängd och storlek när de tar för sig mat och äter (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999). Vid måltiden finns goda möjligheter för matematiska samtal 

enligt Persson (2006b), till exempel kan pedagogen samtala med barnen kring former. 

 

Olofsson (2012) tar upp flera tillfällen där pedagogerna kan tillvara ta matematiken i 

vardagen. För att till exempel träna riktning och avstånd är bollekar bra, som fotboll och 

landbandy. Med de allra yngsta kan barnen kasta eller rulla en boll till varandra. Att rita och 

följa skattkartor med barnen innefattar flera matematiska uttryck som används i vardagen. För 

de allra minsta nämner Olofsson vikten av att det får upptäcka, gripa, banka och framförallt 

smaka, för dem har munnen en stor betydelse när de ska upptäcka världen. Genom att 

benämna föremålet för barnets upplevelser, som mjuk, hård, len, vass kan barnets språk och 

matematik utvecklas. I böcker finns det mycket matematik som kan uppmärksammas, 

tillsammans med barnen kan pedagogerna räkna hur många djur som syns på bilden, vilken är 

störst? Och vilken är minst? (ibid.). Även Emanuelsson (2006b) tar upp att det finns 

matematik i alla barnböcker, både synligt och dolt som kan lyftas fram av pedagogen. 

2.1.3 Barns lärande 

Doverborg (2006a) uttrycker att lära innebär att skapa mening och innebörd av sina 

erfarenheter. Utvecklingen är beroende av den respons barnet får på sina tankar och 

erfarenheter. Barns lärande är beroende av kommunikation och formas i samspel med andra, 

både barn och vuxna. Därför kan barngruppen förstås som en viktig del i lärandet. Det är även 

viktigt för barns lärande att förskolläraren och barnet har en kommunikation, att 

förskolläraren förstår barnet och att de riktar uppmärksamheten mot samma fenomen (ibid.). 

Förskollärarens måste se vad som händer, förstå utifrån vad barn ser och handla utifrån 

förståelsen. Att bara se och förstå är inte tillräckligt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1999). 



10 

 

Grunden för barns lärande i förskolan skriver Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) är 

att låta barn uppleva olika aspekter av matematik och att allt eftersom erövra begreppen 

genom att förskolläraren hjälper dem att sätta ord på erfarandet. För att skapa mening och 

innebörd i matematiken måste barn erfara och uppleva den i många olika sammanhang. 

Variationen är det som ger förutsättningar för en djupare förståelse (ibid.). Studier har visat att 

variation är det som ger barnet de pedagogiska möjligheterna till att utvecklas och lära 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2001). 

2.1.4 Förskollärarens roll och betydelse 

Vilken attityd och vilket förhållningssätt läraren själv har till matematik anser Ahlberg (2001) 

spelar stor roll för hur de väljer att utforma och genomföra undervisningen. Även lärarnas 

uppfattning av den egna kompetensen och erfarenheterna som de bär med sig från sin egen 

skolgång påverkar deras undervisning (ibid.). Forskning har visat att barns lärande är 

beroende både av förskollärarens inställning och val av innehåll skriver Emanuelsson (2006a). 

Om förskolläraren är kunnig och positiv påverkar det hur de utmanar barn och synliggör 

matematik i vardagen. Vidare menar Emanuelsson att förskolläraren måste tillvara ta de 

tillfällen som ges för matematik och samtidigt tänka framåt och vara beredd på det som 

kommer eller koppla tillbaka till barns tidigare erfarenheter.  

 

Doverborg (2006a) tar upp att flera undersökningar har visat att det finns olika uppfattningar 

hos förskollärare om vad matematik i förskolan ska vara och hur de vill arbeta med det. 

Uppfattningen förskolläraren har av kunskaper i matematik är avgörande för hur barns frågor 

och tankevärld tillvara tas, utvecklas och utmanas anser Doverborg & Emanuelsson (2006), 

barns lärande är beroende av vad förskollärare riktar deras uppmärksamhet mot och hur de 

tillvaratar barnens erfarenheter och intresse. En medveten förskollärare kan öka 

förutsättningarna för barns lärande (Ljungblad, 2001). Trots att det finns fullt av möjligheter 

för barnen att uppleva matematik i vardagen måste de ändå aktivt tas tillvara enligt Doverborg 

och Pramling Samuelsson (1999), förskolläraren har en avgörande betydelse för hur barns 

kompetens och intresse för matematik utvecklas. Om förskolläraren uppfattar vad som kan 

vara matematik i barns värld, delar deras upplevelser och sätter ord på dessa, blir barnet 

involverat i matematikens värld (ibid.). 

 

Emanuelsson (2006a) poängterar att arbetet med matematik i vardagen kräver planering och 

förberedelse. Det handlar om att ha kunskap och intresse, mycket kunskap bidrar till att det är 
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lättare för förskolläraren att se möjligheterna för upptäckande och uppmuntra barns tankar. 

Aktiva lärare tar tillvara, utvecklar och stöttar barns tankar och vidgar deras perspektiv (ibid.). 

Skolverket (2010) skriver att förskollärare har ansvaret för att barnen ställs inför nya 

utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper samt 

att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling. Vardagen är fylld med 

möjligheter för att skapa matematisk förståelse men det innebär inte att det är tillräckligt att 

säga att den naturligt finns där menar Doverborg & Pramling Samuelsson (1999). Vidare 

skriver de att det är ingen självklarhet att barnen upplever matematiken om inte förskolläraren 

ger dem verktyg för att uppfatta den. Enligt Doverborg (2006b) får inte barn ”erfarande” 

enbart genom erfarenhet utan de måste få möjlighet att reflektera över den matematik de 

möter för att den ska bli synlig och möjlig att ta till sig. Med ”erfarande” menar författaren de 

situationer som barnet tar till sig och lär sig av. Språket, kommunikationen, tematiserandet 

och problematiserandet är viktigt samt att läraren måste hjälpa barnen att se, uppfatta och 

förstå matematikens språk även om barnen själva under aktiviteter ger uttryck för matematik 

skriver Doverborg & Pramling Samuelsson (1999). De menar att det är av stor betydelse för 

barns lärande att förskolläraren benämner, pratar om, berättar, förklarar och ställer 

reflekterande frågor. Förskollärare måste ta utgångspunkt i varje barns erfarenhetsvärld, vara 

lyhörd och skapa kommunikation (Doverborg, 2006a). 

 

Andersson (2008) tar upp att det finns en misstanke om att lärare saknar en känsla av säkerhet 

inför arbete med matematik. Anledningen till detta tror Andersson är att lärare ofta stirrar sig 

blind på vad som de tror är rätt och vad som är fel, istället för att ta tillvara barns intressen, 

spontana frågor och funderingar. För att kunna arbeta på detta sätt måste lärarna visa sig 

ödmjuka och sårbara då de kanske inte alltid har svaret på barns frågor. Även Skolverket 

(2003a) tar i sin rapport upp att många lärare i förskolan känner sig osäkra över hur de kan 

stimulera barns lust för att lära sig matematik. De anser själva att de har stora behov av att 

fördjupa sina kunskaper i matematik och matematikdidaktik. 

 

Fauskanger (2008) menar att lärarna i förskolan står inför en utmaning att utveckla barns 

matematiska kunskaper naturligt i leken. Det ska ske utifrån barns premisser, därför kan inte 

läraren gå in i en lek eller i ett sammanhang utan att veta bakgrunden. Det är en fin 

balansgång mellan att förstöra barns lek och att få in matematiken i leken med barn (ibid.). 
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2.1.5 Miljöns betydelse 

 

“Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 

till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska om världen” 

(Skolverket, 2010, Lpfö 98 rev. 2010 s.6) 
 

Matematik finns över allt omkring oss vilket gör att barn lever i en matematisk miljö, men det 

är ingen garanti för att de uppfattar och reflekterar över den. Barn måste få erövra matematik 

tillsammans med andra barn och förskollärare som har kunskap om den grundläggande 

matematiken (Doverborg, 2006a). Inom den pedagogiska filosofin Reggio Emilia arbetar de 

medvetet med rummen i förskolan och dess funktioner, de ser miljön som den tredje 

pedagogen (Lärarnas nyheter, 2011b).  Miljön är en viktig faktor för att ge barn 

förutsättningar för att se det som annars är osynligt för dem skriver Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999). Hur förskollärarna strukturerar miljön blir därför avgörande för hur barn 

uppfattar matematiken. Förskolläraren måste reflektera över hur den fysiska miljön är 

utformad utifrån olika matematiska avseenden och vad miljön erbjuder för möjligheter att 

styra barns intresse mot matematiska begrepp. Det är bra att ha föremål i olika storlekar som 

barn kan iaktta, leka och sortera med för att väcka ett intresse för matematiska begrepp och 

idéer som storlek och längd (ibid.). Förskollärarens matematiska och didaktiska kunskap är 

avgörande för hur miljön för lärande skapas och tillvaratas menar Doverborg (2006a). Får 

barnen vistas i en miljö där matematik uppmuntras, genom att lösa problem och att använda 

matematiska begrepp, kan ett större intresse hos barnen väckas (Fauskanger, 2008). Lärarna 

har därför ett stort ansvar och står inför en utmaning i att planera miljön för att barnen ska 

utmanas i lekens matematik menar Fauskanger. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

En av flera forskare som har studerat matematik utifrån barns tankeutveckling är Jean Piaget 

(Björklund, 2008). Enligt Piagets utvecklingspsykologiska synsätt genomgår barn olika 

utvecklingsfaser skriver Olofsson (2012), de barn som vistas i förskolan genomgår två av 

dessa faser. Den sensomotoriska, då barn förstår och uppfattar sin omgivning genom sinnena 

och den preoperatiella, då barn uppfattar sig själv, olika avbildningar och symboler. Dessa 

faser var enligt Piaget biologiskt styrda och därför ansågs barn inte vara mottagliga för 

kunskaper som var för avancerade. Detta synsätt gjorde att pedagogerna förut ofta stod med 

armarna i kors och väntade att barnen skulle visa ett tecken på att de var mottagliga för 

kunskap(ibid.). 
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2.2.1 Sociokulturell teori 

Svensk förskola präglas inte längre enbart av Piagets kognitiva synsätt utan stödjer sig istället 

mot andra teorier, bland annat den sociokulturella teorin. Barns utveckling ses inte som något 

som är förutbestämt, det är något som kan stimuleras under en aktiv lärandeprocess. Detta 

synsätt är en stor inspirationskälla till förskolans läroplan (Olofsson, 2012). Den stora 

inspiratören heter Lev Vygotskij (1896-1934), en sovjetisk psykolog, pedagog och filosof. 

Vygotskij företräder ett sociokulturellt perspektiv där samspelet med andra bidrar till den 

kognitiva utvecklingen hos barnet (ibid.). Det sociokulturella teoriperspektivet utgår från att 

lärande har med relationer att göra, det sker genom deltagande och samspel. Dysthe (2003) tar 

upp att interaktionen med andra är avgörande för vad som lärs och hur det lärs, det handlar 

om mycket mer än att bara ge stimulans och uppmuntran. Lärande sker i samspel med andra 

och därför är det viktigt att reflektera över hur miljön ser ut, vilka möjligheter som finns 

(Säljö, 2000). Motivationen är drivkraften och avgörande för den är hur lärare lyckas skapa en 

god läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande (Dysthe, 2003). Den 

sociokulturella teorin beskriver utvecklingens framsteg från det sociala till det individuella. 

Detta pedagogiska synsätt innebär att barnet först får hjälp av någon annan för att utföra något 

innan barnet kan göra det på egen hand. Det sociala samspelet blir därför ett resultat av ett 

individuellt, självständigt tänkande (Imsen, 2006). Pedagogens uppgift är enligt Säljö (2000) 

att få barnen att vilja utvecklas men det är av stor vikt att utmaningen inte blir för stor i 

jämförelse med var barnen befinner sig i nuläget. Om steget blir för stort, kan barnen inte ta 

till sig kunskap eller förståelse på samma sätt som om utmaningen hade varit lagom.  

 

I vår studie har vi antagit ett sociokulturellt perspektiv eftersom läroplanen för förskolan 

bland annat stödjer sig på denna teori. Vi anser även att den är aktuell i dagens förskola då 

barnen vistas och lär i en social miljö. 

2.3 Styrdokument 

I den svenska förskolan finns barn mellan 1 och 5 år. Detta är det första steget i ett 

utbildningssystem som har en nationell läroplan där riktningar för samhällets intentioner för 

barn anges (Skolverket, 2003b). Den första läroplanen för förskolan trädde i kraft 1998 men 

det har även tidigare funnits riktlinjer för arbetet med barn utifrån olika innehållsaspekter. 

Läroplanen anger mål att sträva emot vilket är den stora skillnaden mellan förskolans läroplan 

och de tidigare riktlinjer och dokument som funnits för förskolan (Doverborg, 2006a). Den 

reviderade upplagan av läroplanen gavs ut år 2010, den främsta anledningen till att den 
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reviderades var att förskolan skulle bli mer lärorik och bättre peka på förskolans uppgift, att 

stimulera barns naturliga nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Förskolan skulle även i större omfattning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga 

och matematiska utveckling, utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå, behov och 

förutsättningar skriver Utbildningsdepartementet (2008). De största skillnaderna i den senaste 

upplagan är att det finns nya och tydligare mål, utvärdering av förskolans kvalitet ska ske mer 

kontinuerligt och ligga till grund för verksamheten samt att förskolläraren tillskrivs det 

pedagogiska ansvaret (Utbildningsdepartementet, 2010). En utveckling är att barn idag ska få 

chans att utveckla sin förståelse för förändring. Att djupare studera förändringar kan bidra till 

att barnen kan diskutera kring verkan och orsak (Olofsson, 2012). De mål som berör 

matematik har förändrats genom att de har utökats samt att betoningen läggs på strävan efter 

barns undersökande och utforskande (Lärarnas nyheter, 2011a). 

 

I den reviderade läroplanen finns dessa mål kopplat till matematik. 

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, och 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap. 

I den äldre läroplanen fanns dessa mål kring matematik 

Förskolan ska sträva efter att varje barn; 

 utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, 

 utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum, och 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker. 

Skillnaden är att två mål har tillkommit och målen från den äldre läroplanen har 

omformulerats och förtydligtas. Istället för att enbart upptäcka och använda matematik trycker 
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den reviderade läroplanen på att undersökande, reflektion och problemlösning. Förståelse för 

olika matematiska egenskaper har utvecklats och inbegriper fler egenskaper i den senaste. 

2.4 Centrala begrepp 

När vi skriver lärare syftar vi på de utbildade förskollärarna som arbetar i förskolan.  

Med begreppet pedagoger avser vi både förskollärare och barnskötare, alla de som arbetar i 

förskolan.  

Barn i vår studie syftar till yngre barn i åldrarna 1 till 5, de som vistas i förskolan. 

 

Nationalencyklopedin definierar begreppet matematik; 

 

“Matematiken är abstrakt: den har frigjort sig från det konkreta ursprunget hos 

problemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara generell, dvs. 

tillämpbar i en mångfald situationer, men också för att den logiska giltigheten hos 

resonemangen skall kunna klarläggas” (http://www.ne.se/matematik). 

 

 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) definierar att matematik utifrån barn handlar om 

att leva i, lära och erfara matematik med hela kroppen.  Begreppet matematik kopplar vi till 

barnen i förskolan, det innebär den matematik som krävs för att klara vardagens många olika 

situationer. Skolverkets (2008) hemsida beskriver att arbetet med matematik i förskolan ska 

handla om relationer, symmetrier, språk, tal och rum. Det ska väcka glädje och lust hos 

barnen och utmana deras kreativitet och skapande. Detta är för oss matematik i förskolan. 

 

Ett begrepp vi kommer att använda oss mycket av är vardagsmatematik, med det menar vi de 

tillfällen för matematik som finns i vardagliga situationer i förskolan, exempelvis vid 

måltider, samlingar och på- och avklädning. När barnen ska gå och lägga sig i vagnarna för att 

vila finns möjlighet för matematikundervisning genom att prata om vagnarnas placering, 

hjulen och dess höjd (Olofsson, 2012). 

 

Nationalencyklopedins definition av miljö; 

 

“Ordet används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och 

däri verkande människor, djur, växter eller andra organismer” 

(http://www.ne.se/milj%C3%B6/256089).  

 

http://www.ne.se/matematik
http://www.ne.se/milj%C3%B6/256089
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Med miljö menar vi hur förskolorna har organiserat rummen på avdelningen utifrån 

möjligheter och funktion samt vilket material som finns tillgängligt för barnen. 

 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt val av metod, tillvägagångssätt vid urval och 

genomförande samt en beskrivning av de etiska principerna och tillförlitligheten för vår 

studie. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Trost (2005) skriver att skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder enkelt kan 

sägas är att kvantitativa metoder anger frekvenser, vad ett visst antal tycker eller gör medan 

kvalitativa metoder handlar om att förstå och urskilja olika mönster. Kvalitativ metod menar 

Trost används om intresset för studien är hur individer uppfattar och tyder omgivningen 

omkring dem. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för vår studie där vi 

kartlägger förskollärares tankar kring arbetet med matematik i förskolan. Vi har använt oss av 

intervjuer för att få ta del av förskollärarnas tankar, erfarenheter och åsikter om 

vardagsmatematik. En intervju är till för att samla information utifrån en specifik avsikt eller 

syfte(Lantz, 2007). Kvalitativa intervjuer är enligt Johansson och Svedner (2006) en metod 

som ofta ger intressant och lärorikt resultat om lärarens syn på undervisning, förhållningsätt 

och planering. Det ger kunskap som är användbar i läraryrket därför att den ger djupare 

förståelse och kunskaper kring lärares tankar, åsikter och uppfattning då de själva får med 

egna ord beskriva och uttrycka sig.  

 

Lantz (2007) tar upp olika typer av intervjuer, författaren delar in dem i fyra typer den öppna, 

den riktat öppna, den halvstrukturerade och den strukturerade. I både den öppna och riktat 

öppna intervjun beskriver den intervjuade fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen, sin bild av 

verkligheten. Vi använde oss av riktat öppna intervjuer eftersom vi ville att lärarna skulle tala 

fritt utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter men att det ändå skulle finnas vissa 

riktlinjer. Vi bestämde områden för våra öppna frågor utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vid genomförandet av intervjuerna innebar våra öppna frågor att 

förskollärarens svar och vad de valde att belysa varierade, det bidrog till att följdfrågorna såg 

olika ut från intervju till intervju vilket gav mer utförliga svar. 
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Vi valde även att dokumentera hur miljön såg ut på de förskoleavdelningar där de 

förskollärare vi intervjuade arbetade genom att observera och fotografera. Vi ville granska hur 

lärarna valt att utforma och använda sig av miljön i sitt arbete med matematik, samt 

undersöka om den bild lärarna ger uttryck för under intervjun stämmer överens med det vi 

observerar och dokumenterar. 

3.2 Urval 

Vi valde att intervjua nio förskollärare som arbetar på olika förskolor i en kommun som ligger 

i södra norrland. Intervjuerna har genomförts på förskollärarnas arbetsplatser, sju av nio har 

olika förskolor som arbetsplats. Vi har, precis som Johansson och Svedner (2006) poängterar, 

intervjuat personer med olika bakgrund för att studien ska finna och belysa de viktigaste 

uppfattningarna och variationerna i svaren. Vi har intervjuat förskollärare som arbetat olika 

länge inom förskolan samt att de arbetar med barn som har olika sociala bakgrunder. Av 

samma anledning intervjuade vi förskollärare som arbetar för kommunen, kyrkan eller 

föräldrakooperativt. Valet av att intervjua nio förskollärare gjorde vi utifrån 

bekvämlighetsprincipen, eftersom tiden för studien är begränsad till tio veckor. 

Bekvämlighets urval grundar sig på att välja personer som finns tillgängliga för 

genomförandet av studien (Bryman, 2011). Urvalet bygger på en icke slumpmässig 

urvalsteknik, de förskollärare vi har tillfrågat har vi kommit i kontakt med genom tidigare 

arbeten, praktiker och personliga kontakter. Vi tillfrågade tio lärare och nio av dem valde att 

medverka i vår studie. Den lärare som tackade nej uttryckte att hon hade för mycket att göra i 

sitt arbete under denna period och kunde därför inte avvara den tid som krävdes.  

3.2.1 Presentation av intervjupersonerna 

De nio informanterna är utbildade förskollärare, de har verkat inom förskolan mellan 3-34 år. 

En av dem är utbildad grundskollärare och har läst till förskollärarbehörighet. Ingen av lärarna 

har högskolepoäng i matematik utöver sin lärarutbildning, men tre av dem har läst någon form 

av matematikkurs. Åldern på barnen som förskollärarna arbetar med varierar. Tre lärare 

arbetar med 4-5 åringar, två lärare arbetar med 1-2 åringar, en med 1-3 åringar och resterande 

i grupper med 1-4 eller 1-5 åringar. 

3.3 Procedur 

Vi började med att kontakta de förskollärare vi önskade intervjua via telefon, de tillfrågades 

om de vill medverka i en intervju för vårt examensarbete. Därefter informerade vi dem om att 

samtalet skulle handla om matematik i vardagen och att vi räknade med att det skulle ta 
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ungefär en halvtimme. Vi bestämde tid och plats för genomförandet av intervjuerna. Vi 

intervjuade fyra respektive fem förskollärare och alla intervjuer skedde enskilt. Intervjuerna 

genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser i deras arbetsrum eller i annan lokal där samtalet 

kunde ske ostört. Vid intervjuerna använde vi oss av diktafon vilket alla lärare godkände. 

Detta bidrog till att vi kunde lyssna på intervjuerna flera gånger för att upptäcka nya saker i 

det som berättades och uttrycktes. Trost (2005) skriver att fördelarna med att använda 

diktafon är att vid upprepade gånger i efterhand kunna lyssna till tonfall, ordval och 

möjligheten skriva ut intervjuerna ordagrant och läsa vad som uttryckts. Innan intervjun 

startade berättade vi om de forskningsetiska principerna, vi försäkrade dem om anonymitet, 

att deltagandet var frivilligt och att inspelningarna skulle raderas efter transkribering. 

Intervjuerna varierade mellan 14-23 minuter. Vi började intervjuerna med faktamässiga 

frågor, exempelvis om utbildning och verksamma år. Därefter övergick vi till öppna frågor 

där förskolläraren beskrev och reflekterade över sitt arbete. Våra intervjufrågor berör 

frågeområden som handlar om förskollärarnas tankar kring sitt arbete med matematik i 

vardagen utifrån samtal, lek och miljö (se bilaga 1). Efter intervjuerna dokumenterade vi 

miljön på informantens avdelning genom att fotografera. Vi fotograferade hur de valt att 

strukturera miljön och vilket material som fanns tillgängligt. 

3.4 Reliabilitet 

För att få högsta möjliga tillförlitlighet valde vi att spela in intervjuerna och de 

transkriberades ordagrant på dator samt att vi lyssnade igenom dem flera gånger för att inte 

missa något. Johansson och Svedner (2006) skriver att i praktiken är reliabiliteten aldrig 

perfekt, och brister i reliabilitet vid intervjuer kan bero på att intervjuerna genomfördes av 

olika personer med till viss del olika frågor och olika yttre omständigheter. Vi var medvetna 

och försökte att tänka på detta i och med genomförandet. För att tillförlitligheten skulle öka 

använde vi oss av riktat öppna frågor, där vi bestämt områden för frågorna för att undvika att 

de skulle bli allt för olika vilket Johansson och Svedner tog upp. Samtidigt ville vi att 

förskollärarna skulle ges möjlighet att uttrycka sina tankar och erfarenheter fritt, vilket de får 

genom denna typ av frågor. Eftersom vi var två personer som genomförde studien bidrog det 

till en inre korrigering genom att vi diskuterade resultatet av intervjuerna utifrån olika 

tolkningar och det kan ha bidragit till kalibrering av den slutliga tolkningen och 

sammanställningen av resultatet.  
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3.5 Forskningsetik 

För att vi skulle uppnå de forskningsetiska principerna har vi valt att utgå från de fyra punkter 

som Vetenskapsrådet (2002) har utformat. 

 

Informationskravet 

Vetenskapsrådet menar att den person som utför forskningen ska informera de personer som 

är berörda om syftet. Syfte klargjorde vi för informanterna vid det första samtalet när de 

tillfrågades om de ville delta i vår studie samt vid intervjutillfället. 

 

Samtyckeskravet 

Enligt Vetenskapsrådet ska alla deltagare i en undersökning själva få bestämma över sin 

medverkan. Alla informater har deltagit av fri vilja, när de tillfrågades klargjorde vi att deras 

deltagande var frivilligt.  

 

Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och obehöriga ska ej 

kunna ta del av personuppgifter (ibid.). Våra informatörer har i inledningen av varje intervju 

fått information om att vi är de enda som kommer att lyssna på inspelningarna samt att deras 

och förskolans namn kommer att vara anonymt i studien.  

 

Nyttjandekravet 

Insamlade uppgifter om personer i en forskning får bara användas för forskningens ändamål 

(ibid.). Våra insamlade uppgifter har endast använts i syfte för vårt examensarbete. 

Intervjuerna kommer efter klargjort arbete att radera. 

3.6 Databearbetningsmetoder 

Intervjuerna genomfördes under en och en halv veckas period. Varje intervju transkriberades 

av personen som genomfört intervjun, det skedde fortlöpande för att underlätta det fortsatta 

arbetet. Vi skrev ned ordagrant vad personerna sa men exkluderade pauser och nonsensord 

som hm:ande och liknande om vi ansåg det var utan betydelse. Vi fingerade även alla 

informanternas namn. När alla intervjuer var transkriberade färgkodade vi varje person, detta 

för att lättare kunna hålla isär de olika intervjuerna. Vi skrev ut intervjuerna i pappersformat, 

gjorde en första strukturering av vad personerna gett uttryck för och delade in det i olika 

områden. I marginalen skrev vi kortare kommentarer om vilket område de tillhörde. Till 
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exempel om en lärare pratade om matematik som problemlösning skrev vi problemlösning i 

marginalen. När vi gjort en första indelning i områden valde vi ut det vi ansåg relevant för vår 

studie. Vi testade därefter några olika sätt att kategorisera svaren för att komma fram till 

vilket sätt vi ansåg mest lämpligt för att presentera resultatet av studien. Vi formulerade 

rubriker för resultatet baserat på våra frågeställningar, bakgrund och det som tagits upp under 

intervjuerna. Därefter skrev vi in de relevanta svaren under de olika rubrikerna. Vi läste 

igenom allt flera gånger för att se om vi kunde upptäcka något ytterligare som var relevant för 

studien. Vår dokumentation av miljön sammanställde vi genom att studera fotografierna 

utifrån hur miljön strukturerats och vilken material som fanns.  Därefter gjorde vi en 

jämförelse mellan de olika avdelningarna. 

 

4. Resultat 

Här redovisar vi det resultat vi fått fram genom våra intervjuer och vår dokumentation av 

miljön på varje avdelning. Rubrikerna är formulerade utifrån litteraturgenomgången samt vad 

som framkommit under intervjuerna. 

 

Översikt av resultat: 

 Lärarna beskriver att matematik finns överallt. Arbetet sker under rutinsituationer och 

i samtal genom att benämna begrepp och räkna. 

 Sex av lärarna pratar om miljön utifrån vilket material som finns tillgängligt. Ett fåtal 

av lärarna pratade om miljön utifrån organistation, strukturering och pedagogik.   

 Den nya läroplanen för förskolan har generellt inte förändrat lärarnas arbete. 

4.1 Vardagsmatematik 

Att matematik ständigt omger oss i vår vardag fick vi som svar när vi ställde frågan vad är 

matematik för dig? 

 

“Ehhh, ja själva matematiken behöver man ju ständigt i vardagen, vad man än  
gör så är det ju egentligen matematik. Är man ute i skogen och tänker att vi  
ska gå tillbaka till förskolan så måste vi ju tänka ut riktning så hela tiden så  
är det ju matematik. Så matematik är ju en central grej i vardagen.” (Gerd) 
  
“Mm, matematik för mig idag är otroligt mycket mer än om vi säger när man  
själv var barn och gick i skolan, då tyckte man matte var att räkna tal de man  
hade med sig från skoltiden.” (Tina) 
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Alla lärare som vi har intervjuat var ense om att matematik omger oss konstant. Idag handlar 

matematik om mycket mer än att bara kunna räkna, uttryckte Tina i sin intervju. Lärarna 

finner matematik i vardagen bland annat vid matbordet, när de spelar spel eller memory med 

barnen samt vid på- och avklädning. Rutinsituationer var något som många av lärarna tog upp 

när de beskrev hur de arbetade med matematik i vardagen. Skillnaden mellan lärarnas sätt att 

arbeta med matematik är bland annat beroende av barnens ålder. Rosa och Veronica arbetar 

med barn mellan 1-2 år, de uttryckte att matematik handlar mycket om kroppsuppfattningen. 

 
”Kroppsuppfattning som är väldigt centralt med de här yngsta. Jaget, min egen  
kropp, vad klarar jag.” (Veronica) 

 
Rosa nämnde att genom att räkna armar och fingrar får de in matematik när de pratar om 

kroppen med de yngsta. Fyra av lärarna tog upp att de arbetar mycket med matematik när de 

samtalar med barnen genom att använda ord och benämna begrepp. Ett exempel som en lärare 

tog upp är om ett barn berättar något ställer hon frågor kring det som berättats utifrån ett 

matematiskt tänk, till exempel kan hon fråga hur många de var? eller om de var första 

gången? Även en annan av lärarna uttryckte liknande tankar, hon beskrev det som att hon 

ville synliggöra matematiken för barnen i många olika situationer och utmana dem. 

Exempelvis om ett barnen ska pärla kan de först få rita ett mönster för hur halsbandet ska se 

ut, för att på så sätt försöka sticka in matematik i det lilla förklarade hon. Gerd visade ett 

material som de äldsta barnen på hennes avdelning frivilligt fick arbeta med, de hade en pärm 

som innehöll flera olika arbetsblad inom matematik. Hon berättade att barnen fick arbeta med 

dessa om de gjorde det noggrant men hon var tydlig med att poängtera att det var frivilligt. 

Veronica beskrev att det gäller att ständigt fånga möjligheterna till matematik i det som de 

naturligt gör om dagarna. Hon gav ett exempel på en sång som de brukar sjunga där de kan få 

in matematik genom antal och färg.  

 

Tina berättade att hennes avdelning inte har prioriterat den planerade matematiken under 

hösten. Självklart har de ändå försökt att få in det i vardagen menade hon, de anser sig vara 

medveten om matematiken runt omkring dem. Lillian upplevde också att det fokus 

avdelningen har vid olika tillfällen speglar hennes arbete. Vissa perioder har de ett specifikt 

fokus på ett visst område vilket innebär att andra, till exempel matematiken få ta ett steg 

tillbaka. En annan gång är det istället matematik de fokuserar på vilket medför att den får 

större utrymme och mer uppmärksamhet berättade hon. 
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4.2 Samtalet om matematik 

Att ge barnen rätt begrepp från början beskrev två av lärarna som en viktig del i matematiken. 

Gerd berättade till exempel att de försöker vara noga med att använda begreppet cirkel istället 

för ring när barnen ska sätta sig ner för samling. Även Lillian tog upp språket som en viktig 

del av matematiken. Hon menade att barnen behöver språket som grund för att kunna ta till 

sig matematik. Sex lärare nämnde att de anser att det finns många tillfällen för matematik i 

hallen, där kan de arbeta med olika begrepp exempelvis hämta båda stövlarna eller nu tar vi 

på den första vanten och nu den andra.  

 

”Om man säger rent ordmässigt och matematik så är det nog väldigt sällan som 

jag använder det ordet när jag jobbar med barn. Men att samtala kring matematik 

det är väl att man, ja va ska jag säga, det är väl samma sak där att man i det som 

barnen är intresserade av just där att man försöker väva in ett matematiskt 

tänkt.” (Tina) 
 

Samtliga lärare var överens om att samtal kring matematik är något som kommer in naturligt i 

de flesta situationerna under dagen. Över hälften av de vi har intervjuat tog upp matbordet 

som ett bra tillfälle för samtal utifrån matematik. Tina berättade att de kan ha många och 

långa diskussioner utifrån siffran som finns i glasen. Att om siffra tre står först i blir det 37 

men skulle sjuan istället stå först blir det 73 osv. Det finns en siffra tryckt i de flesta glas, 

vilket var vad Tina syftade på. Fem av lärarna tog även upp att de pratar med barnen om 

mängd och antal när barnen tar för sig mat, hur många potatisar de tar eller om de tar ett helt 

eller ett halvt glas mjölk. Greta berättade att det ofta uppstår samtal och diskussioner kring 

matematik utifrån de former och siffror som finns på väggen där de äter. Flera av lärarna tog 

också upp samlingen som ett bra tillfälle för samtal kring matematik. Där kan de räkna hur 

många barn som är i förskolan, hur många det är som är hemma eller vem som står först i 

matledet och vem som står på sjätte plats. 

 

Gunilla berättade att när barnen leker och sorterar kapsyler försöker hon ofta skapa ett samtal 

genom att ställa frågor till barnen och själv benämna olika sätt att sortera. Men hon använder 

sig inte av ordet matematik med barnen förklarade hon, för matematik tror barnen att de 

kommer att få lära sig i skolan. Sju av lärarna uttryckte detta, att de inte benämnde det som 

matematik när de tillsammans med barnen samtalar kring olika matematiska företeelser. 
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”Jag läste nått om någon förskola som hade gjort ett matematik projekt och likt  
förbenat så när de frågade barnen sen vad matematik är för dem så säger dom det  
är böcker, skriva, siffror. Då tänkte jag men herregud man använder ju ordet för  
lite, barnen vet ju inte att de håller på med matematik. Jag är ju ingen 

förespråkare för att man ska använda mycket skolord, eller för den delen 

besvärliga ord men just att avdramatisera ordet skulle ju vara rätt spännande, 

men det är faktiskt ingenting jag göra med mina 1 och 2 åringar.” (Veronica) 

4.3 Miljöns utformning och betydelse 

I princip alla lärare lyfte fram miljön som viktig och beskrev hur de i arbetslagen diskuterat 

och reflekterat över miljön och olika lärmiljöer. Det som uttrycktes av flera var att de har en 

tanke men anser sedan att det tar tid att genomföra och få det att fungera på ett önskvärt sätt. 

Tina menade att miljön är väldigt viktigt hon lyfte fram tanken om miljön som den tredje 

pedagogen utifrån Reggio Emilia pedagogiken, hon påtalade att hon tyckte att det är ett 

spännande och intressant tänk. 

 

“Miljön kan inte ersätta en fysisk person men den måste erbjuda och inspirera  
till kunskap och inlärning.” (Tina) 

 

Dock samtidigt förklarade Tina att i dagsläget har de inte fått arbetet med miljön att fungera 

optimalt utifrån deras vision. De ville åstadkomma ett flytande samarbete mellan två 

avdelningar, barnen skulle kunna röra sig fritt och materialet skulle variera på de olika 

avdelningarna. En avdelning skulle ha en miljö som var inriktad mot matematik och teknik, 

den andra skulle inspirera till andra områden. Vid intervjutillfället hade de inte lyckats med 

det än vilket medförde att matematiken har en väldigt liten plats i miljön på deras avdelning. 

De material som ska inspirera till matematik fanns inne på den andra avdelningen som de 

skulle samarbete med. Detta såg vi tydligt vid vår dokumentation av miljön som genomfördes 

i samband med intervjuerna. Det material och den inspiration som fanns för matematik var 

talraden och några spel. Tina sa att hon tror att det kan bli bra om de lyckas realisera deras 

tanke men i dagsläget saknar de konkret material för matematikinspiration på deras avdelning. 

Men vi måste våga testa avslutade hon med. Även Rosa påtalade att de tar tid att arbeta fram 

miljön, något som de var mitt uppe i vid intervjutillfället. Men hon ansåg inte att de lägger 

stort fokus specifikt på matematik i detta arbete utan menade att det kommer in i allt annat 

och finns indirekt i mycket. En av lärarna uttryckte att de har reflekterat över matematiken i 

miljön men genomförandet i praktiken ansåg hon vara komplicerat. 
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Sex av lärarna berättade vilket matematiskt material som finns tillgängligt för barnen när de 

fick frågan om hur de organiserat miljön utifrån ett matematiskt lärande för barnen. De tog 

upp konstruktionsmaterial, sagopåsar, siffror, sorteringsmaterial och spel. De hade utformat 

miljön genom att materialet finns tillgängligt och varieras. Variationen och förändringen av 

miljön lyfte Gudrun fram som en viktig och återkommande del i deras arbete. Greta berättade 

hur de arbetar med hela rummet som lärmiljö, de har siffror och former synligt både på väggar 

och golv, genom dessa uppstår många samtal och diskussioner berättade hon. Veronica 

beskrev att de har organiserat miljön utifrån en helhet. Hon berättade att hennes arbetslag 

hade fört en diskussion kring olika pedagogiker, hon tog upp Reggio Emilia som förespråkar 

att allt ska finnas tillgängligt för barnen. Deras diskussioner i arbetslaget hade lett till att de 

valt att inte arbeta helt och hållet utifrån en pedagogik som baseras på tillgänglighet eftersom 

de anser att problemlösningen försvinner vilket enligt dem är en viktig del i matematiken. 

 

“Rumsuppfattningen och kroppsuppfattningen blir bortglömd kan jag tycka  
i dessa pedagogiker” (Veronica) 

 

Veronica berättade att hennes avdelning har mycket tillgängligt och framförallt synligt för 

barnen men att det finns en idé med att de ska få tänka till sa hon. 

 

Vid vår dokumentation av miljön på de avdelningar vi besökt kunde vi se att de flesta hade 

talraden 1-9 uppsatt, åtta av nio avdelningar hade det. Sex avdelningar hade någon form av 

sorterings material, det varierade om det fanns tillgängligt för barnen eller uppställt i en hylla. 

Konstruktionsmaterial i form av lego eller andra klossar fanns på sex avdelningar, en av dessa 

avdelningar hade även bilder uppsatta som modeller för barnen att bygga efter. Alla 

avdelningar med barn över 2 år hade olika typer av spel. Någon form av illustration över 

barnens ålder med koppling till siffran eller antalet fanns på sex avdelningar. Former fanns på 

två avdelningar, en av dessa hade ett ljusbord där de arbetade med former och färger. En 

avdelning hade matematiklådor med olika uppdrag. Dokumentation av barnens längd fanns 

uppsatt på en avdelning och en förskola hade en snickarverkstad utomhus. 

 

Hur lärarna tänkte och uttryckte sig kring miljön och dess betydelse varierade mellan valet av 

material, organisationen och struktureringen av materialet samt pedagogiken i förhållande till 

miljön. 
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4.4 Arbetet med den fria leken 

Att i barns fria lek väva in matematik upplevde lärarna som både lätt och svårt. Tina och Gerd 

upplevde det som svårt att gå in i barns påbörjade lek eftersom de inte ville komma in och 

störa och att leken skulle upphöra pågrund av deras närvaro. Istället berättar Tina att låter hon 

barnen leka färdigt och pratar vid ett annat tillfälle med barnen om vad hon observerat av 

händelsen eller någon diskussion som hon hört, för att på så vis kunna återinleda barnen i 

leken eller skapa en ny aktivitet koppla till det hon observerat. Gerd berättade att alla 

pedagoger på hennes förskola alltid bär med sig ett block i fickan för att kunna dokumentera 

vad barnen gör och vad de säger. De kan med hjälp av anteckningarna vid ett senare tillfälle 

introducera en lek för barnen som liknade den förra och vid detta tillfälle själv vara delaktig 

som pedagog och väva in matematik. 

 

Lillian beskrev att det är viktigt att ha ett matematiskt tänk för att kunna gå in och utmana 

barnen, ställa frågor och locka in dem i leken, det är ju inte bara att räkna som innehåller 

matematik menade hon. Även Lina tog upp vikten av sin egen medvetenhet av matematiken 

för att kunna tillvarata den i barns fria lek. Två lärare tog upp vikten av att vara följsam och 

nappa på barns förslag för att kunna använda sig av deras idéer och intressen. Även Veronica 

ansåg att det är viktigt att ta vara på vad barn säger och gör samt att spinna vidare utifrån 

detta, hon beskrev det som att göra det lilla extra. 

 

Problemlösning kan också vara en del i barns lek. Greta menade att de måste föra ett samtal 

kring hur de ska lösa ett problem när det uppstår, exempelvis om det bara finns tre figurer i 

leken men nu vill ett fjärde barn vara med och leka. Om barnen får vara med och diskutera 

hur problemet kan lösas i en sådan situation får barns tankar och idéer komma fram menade 

hon. 

 

”Det som jag tycker är de svåra i det är helt ärligt att hinna vara närvarande  
och att snappa upp vad som händer. ”(Tina) 

 
Tiden räcker inte alltid till för att finnas nära barnen sa Tina vilket hon såg som ett problem 

för att ta tillvara barns tankar och intressen. Hon upplevde att hon bara hinner uppfatta små 

delar av barns tankar och menade att det därför är viktigt att komma ihåg dessa för att kunna 

använda dem vid ett senare tillfälle. Rosa som arbetar med 1-2 åringar upplevde att barnens 
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tankar ofta inte kommer fram då flera av dem fortfarande inte har det verbala språket. De som 

arbetar med yngre barn har därför som uppgift att sätta ord på matematiken menade hon. 

4.5 Den nya läroplanens betydelse 

Alla lärare tog upp att de upplever att fokuset på matematik har ökat i och med den nya 

läroplanen, Läroplanen för förskolan 1998 rev. 2010, men vad de ansåg att det innebär för 

deras arbete varierade. Sju av lärarna upplevde att deras arbete inte hade förändrats efter den 

nya läroplanen utan den har enbart medfört en tydlighet kring vad som förväntas och vad 

matematik innebär. Gunilla uttryckte att hon har fått mer ord för vad de gör i sitt arbete men 

hon menade att de alltid arbetat så. Det inneburit en bekräftelse för dem i deras arbete istället 

för en förändring av arbetet. Det framkom att några upplevde att det från början blev ett mer 

aktivt arbete med de områden som den senaste läroplanen trycker extra mycket på men att det 

sedan avtagit. Två av lärarna berättade att de arbetat lite mer till en början, den ena tyckte 

ändå att det inte inneburit någon större skillnad och att de skulle kunna bli ännu bättre att se 

möjligheter för utveckling. Den andra upplevde att de alltid har arbetat aktivt med matematik 

men i och med förändringarna i läroplanen blev de uppmuntrade att arbeta mer med detta. 

Men eftersom hennes arbetslag ansåg att de kommit ganska långt med matematik arbetet 

redan innan valde de att fokusera mer på natur och teknik, att även försöka få in det i deras 

vardagstänk. Även Lillian tyckte att matematik är något de alltid arbetat med och därför har 

deras arbete inte förändrats. 

 

Två av lärarna uttryckte tydligt att de upplevde att deras arbete förändrats. En av dem hade i 

arbetslaget förändrat sättet att planera och det bidrog till att matematiken inte glömdes bort, 

vilket annars är lätt hänt enligt henne.  

 

“Så nu har vi en dag i veckan då vi har matematik och då försöker vi 
få med det som står i läroplanen” (Gerd) 

 

Gerd beskrev att tack vare nya läroplanen har deras arbete med matematik utvecklats, de 

arbetade mer med matematik nu. Hon upplevde att det tidigare kändes som att läroplanen gav 

riktlinjer för vad läraren bör göra, nu tyckte hon det var mer detaljerat och att läroplanen 

uttrycker vad lärarna ska göra, ett tydligare krav. 
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En lärare tog även upp tidsaspekten, att det tar tid att komma fram till hur arbetet ska 

genomföras i praktiken utifrån den senaste läroplanen. Det är något som de hade diskuterat 

och i verksamheten testat olika tankar och idéer för hur arbetet kan utformas. Samtidigt ansåg 

läraren att det är något som de kan bli mycket bättre på, men de hade trots allt kommit en bit 

på väg. 

 

“Nu när man har jobbat mer med den nya läroplanen så känns den mer 
levande än den gamla” (Lina) 

4.6 Lärarnas syn på sina kunskaper 

Två av lärarna hade efter sin examen läst kurser i matematik.  De sa att med den kursen i 

ryggen känner de sig mer trygga i arbetet med matematik. En lärare arbetade tidigare i en 

annan ort där de arbetade specifikt med fokus mot matematik. Det har gjort att även hon 

kännde sig trygg i sitt arbete och diskussionen kring matematik. Alla lärare sa att de känner 

sig trygga men de uttryckte och såg sin kunskap utifrån skilda sätt. Två av lärarna såg sina 

kunskaper utifrån ett rent matematiskt perspektiv och ansåg sig ha tillräckliga kunskaper 

utifrån barns nivå. En av dem sa att hon inte är någon matematiker men att hon klarar sig i 

arbetet med barn och den andra sa att i arbetet med små barn är det ingen fara eftersom hon 

kunde räkna till tio. Fyra av lärarna uttryckte trygghet i matematik utifrån att kunna omsätta 

sin kunskap i arbetet med barn. En lärare uttryckte att hon kände sig trygg tack vare att hon 

hade en pärm med mycket material som hon kan använda sig av. Fyra stycken av lärarna sa 

trots att de kände trygghet gärna skulle vilja ha mer kunskap kring arbetet med matematik och 

de ansåg att det alltid kan förbättras. 

 

”Men det är ju det där att det alltid är bra med påfyllning och man kommer ju på 

nya saker hela tiden.” (Rosa). 

 

5. Analys och diskussion 

Vår studie syftade till att undersöka hur förskollärare ser på arbetet med matematik i 

vardagen samt miljöns betydelse och inverkan. Vi ville även studera lärarnas 

uppfattning av den nya läroplanen samt om deras arbete förändrats i och med den. I 

metoddiskussionen kommer vi att diskutera kring val av metod och tillförlitlighet. Vi 

kommer i resultatdiskussionen att diskutera vad som framkom utifrån intervjuerna i 

relation till litteraturen. 
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5.1 Metoddiskussion 

Studien har tagit utgångspunkt ur en kvalitativ metod i form av riktat öppna intervjuer. Vi 

anser att det var en lämpligt val för vår studie eftersom den syftade till att undersöka lärarnas 

tankar och upplevelser. De fick genom denna metod formulera sig fritt utifrån sina tankar och 

åsikter. Genom en kvalitativ metod har studien uppnått ett rikare innehåll i jämförelse med om 

en kvantitativ metod skulle används eftersom den ger kortare och mer innehållsfattiga svar. 

Johansson och Svedner (2006) skriver att kvalitativa intervjuer ger ett intressant och lärorikt 

resultat om lärarens syn på undervisning, förhållningssätt och planering. Det ger djupare 

förståelse och kunskaper kring lärares tankar, åsikter och uppfattning då de själva får med 

egna ord beskriva och uttrycka sig. 

5.1.1 Intervjuerna 

Vi upplevde det som en stor fördel att vi använde oss av en diktafon vid våra intervjuer. 

Ljudinspelningen gjorde att vi under samtalen kunde fokusera helt och hållet på 

informanterna istället för att skriva anteckningar samtidigt. Vi upplevde inget problem med att 

göra en intervju som spelades in då vi tidigare under vår utbildning har fått öva detta. Vi ser 

flera fördelar med att spela in intervjuerna, då vi kan göra en tillbakablick för att noggrant 

lyssna till vad läraren uttryckte precis som Trots (2005) tar upp. Nackdelen kan dock vara att 

informanten kan uppleva det som jobbigt att samtalet spelas in. I våra intervjuer kände vi 

aldrig att detta var något problem. När vi lyssnat, transkriberat och sammanställt intervjuerna 

upptäckte vi att vid enstaka tillfällen fanns det möjlighet att ställa fler följdfrågor för att 

fördjupa samtalet ytterligare och på så vis kanske få mer underlag till våra frågeställningar. Vi 

genomförde aldrig fler än två stycken intervjuer under samma dag. Detta ser vi som en fördel 

då vi mellan intervjuerna hann lyssna igenom dem och prata med varandra för att dra lärdom 

till de senare intervjuerna. Utifrån tidsramen vi hade för denna studie valde vi att göra 

intervjuerna var för sig för att vara effektiva. Fördelen med detta var att vi fick tid till att 

genomföra fler intervjuer samt att vi tror att intervjun upplevdes mer avslappnad för de lärare 

vi samtalade med. Om vi hade varit två personer under intervjuerna tror vi att det medfört en 

risk att informanten skulle upplevt det som ett förhör istället för en intervju. Nackdelen med 

att vi genomförde intervjuerna var för sig kan vara att upplägget inte blev identiskt (Johansson 

& Svedner, 2006), trots att vi samtalat och diskuterat det innan. 
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5.1.2 Urval 

De flesta av informanterna var för oss kända sedan tidigare. Fördelar med detta kan vara att 

både informanterna och vi känner sig trygga i intervjusituationen och intervjun kan ske 

avslappnat och svaren kan därigenom bli utförligare. Nackdelen kan dock vara att intervjun 

blir informell och utvecklas mer till ett samtal. Vi upplevde inte att våra intervjuer blev 

informella. Det var en trygghet som medförde att vi kände oss bekväma och kunde ställa 

frågor obehindrat. Vi kan tänka oss att det skulle vara intressant att enbart intervjua lärare som 

arbetar med barn i samma ålder, resultatet tror vi då kan bli mer specifikt. Fördelen med vårt 

urval är att det ger oss en bredare kunskap inom området. Johansson och Svedner (2006) 

skriver att det kan vara en fördel att intervjua personer som har olika bakgrund då de kan 

komma att belysa olika uppfattningar.  

5.1.3 Reliabilitet 

Vi tycker att tillförlitligheten i vår studie stärks då vi vid våra intervjuer använde oss av en 

diktafon. Om någon av de lärare som vi tillfrågade hade nekat oss till att spela in samtalet 

hade vi i våra anteckningar kunnat missa väsentliga meningar eller något som kom till uttryck 

genom tonfall. Det går inte att bortse från vår eventuella personliga inverkan på resultatet i 

form av våra egna erfarenheter och värderingar. Men tillförlitligheten ökar då vi är två 

personer som har lyssnat och sammanställt intervjuerna. Vi upplevde vid några tillfällen att vi 

kunde uppfatta saker olika men genom att föra en diskussion resonerade vi oss fram till en 

tolkning. Studien genomfördes med nio lärare vilket medför att den kan ses som begränsad, 

ytterligare intervjuer krävs för att styrka resultatet. Samtliga informanter var verksamma i 

samma kommun, av den anledningen skulle resultatet kunna sett annorlunda ut om studien 

genomförts i flera olika kommuner eller i olika delar av Sverige. 

 

Utifrån den utsatta tiden för arbetet anser vi att studiens resultat är trovärdigt. Dock är den 

begränsad i sitt omfång och representerar endast de platser och de personer vi intervjuat, 

därför anser vi att det är lämpligt med vidare studier för att verifiera resultatet. 

5.1.4 Bearbetning av data 

Vi ser det som en fördel att vi färgkodade svaren i våra intervjuer eftersom vi enkelt kunde 

hålla isär och gruppera svaren vi hade fått, detta gav oss en bra överblick. Arbetet 

underlättades av att vi skrev ut intervjuerna och kunde göra egna anteckningar där vi önskade. 

Formuleringen av passande rubriker för studien upplever vi var svårt, därför valde vi att 



30 

 

formulera tillfälliga rubriker till en början för att lättare kunna strukturera vår text. Detta anser 

vi var till stor hjälp genom att vi på så sätt kunde arbeta oss fram till lämpliga rubriker under 

arbetets gång. 

5.2 Resultatanalys och diskussion 

Vi kommer här att diskutera och reflektera utifrån de slutsatser vi dragit av resultatet kopplat 

till syftet och frågeställningarna i förhållande till den litteratur vi använt oss av. 

5.2.1 Arbete med matematik 

Matematik som begrepp kan för många anses svårdefinierat (Björklund, 2008). När vi frågar 

lärarna vad matematik är för dem svarade de flesta att det är något de behöver för att klara av 

vardagen. Hade vi ställt samma fråga till gymnasielärare kan vi tänka oss att svaret hade varit 

annorlunda, beroende av vilken tillvaro och sammanhang man befinner sig i fokuserar, förstår 

och uppfattar vi olika saker. Alla nio informanterna var överens om att matematik omger dem 

själva och barnen konstant i vardagen, i synnerhet vid rutinsituationer som återkommer varje 

dag. Med hjälp av matematik kan barn i alla dessa situationer lösa problem, sortera olika 

saker, jämföra och framförallt kommunicera med varandra (Björklund, 2008). Vi har, genom 

den litteratur vi har läst och genom tidigare praktiker, erfarit att det finns mycket matematik 

att prata om med barn vid dessa situationer. Gerd gav ett exempel hur de arbetar med 

matematik vid lunchen. Om ett barn kommer fram med sin tallrik och säger att jag vill ha två 

potatisar lägger lärarna bara upp en och frågar: hur många potatisar har du nu? hur många 

fattas för att du ska ha två stycken? Detta tycker vi var spännande och intressant, genom 

arbetet får lärarna in matematiska begrepp och barnet får uppleva problemlösning som kan 

finnas i dess vardag. Att vara innovativ och hitta många olika tillfällen att utmana barn anser 

vi vara viktigt. 

 

Forskning visar att det inte alltid är bra för barn att börja med en undervisning som är allt för 

strukturerad och skollik i förskolan (Ahlberg, 2001). Vi upplever inte utifrån de intervjuer vi 

har genomfört att en skollik undervisning förekommer i förskolorna vi har besökt, lärarna 

arbetar istället mer med att väva in det i vardagen. Exempelvis när de spelar spel eller vid på- 

och avklädning. Dock var det en lärare som visade ett skolliknande material som de hade. 

Hon berättade att dessa arbetsblad var något som de äldre barnen fick frivilligt arbeta med, det 

var inget de krävde att alla skulle göra. Vi anser att om lärarna är medvetna om syftet till 

varför de har detta material, är reflekterande och att barn får arbeta med det efter egen vilja är 
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det bra att kunna ge dem denna möjlighet. Speciellt då barngruppen har ett spann mellan 1 till 

5 år. Barn har olika intressen och förkunskaper och som lärare anser vi att det är viktigt kunna 

möta och tillgodose alla barns behov, att alla barn får utmaningar för att utvecklas. Det står 

skrivet i läroplanen för förskolan att förskolläraren ansvarar för att barnen ställs inför 

utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. 

Förskolläraren ansvarar även för att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska 

utveckling (Skolverket, 2010). Detta anser vi tydligt visar vikten av att skapa utmaningar för 

alla barn och där ser vi att arbetsbladen kan användas och fylla ett syfte.  

 

Även de yngsta barnen i förskolan möter matematik konstant i sin vardag (Heiberg Solem & 

Lie Reikerås, 2004) och barn som bara är tre månader har möten med omgivningen som 

inkluderar matematiskt tänk (Ahlberg, 1995). Vi kan i och med vår studie se att arbetet med 

matematik skiljer sig beroende av hur gamla barnen är som lärarna arbetar med. Två av 

informanterna arbetar på avdelningar med barn som är 1-2 år, de gav ett annat uttryck för hur 

de arbetar med matematik i jämförelse med de som arbetar med äldre barn. De beskrev att de 

sällan har samlingar med barnen där fokuset enbart riktas mot matematik, istället arbetar de 

mycket med att barnen ska få lära känna sin egen kropp och miljön runt omkring dem, 

kropps- och rumsuppfattning. I arbetet vävde de in matematik genom att exempelvis räkna 

hur många armar och näsor de har. Vi tycker att det är viktigt att arbeta medvetet med 

matematik även med de yngsta barnen, eftersom de möter matematik i flera sammanhang. 

Dessa två lärare beskrev väl hur de har anpassat sin verksamhet samt arbetet efter barns ålder 

och hur de tillvara tar matematiken vid olika tillfällen i vardagen. 

 

Emanuelsson (2006b) skriver att i alla barnböcker finns det matematik, både synlig och dold 

som pedagogen kan välja att lyfta fram. När vi sammanställde våra intervjuer reagerade vi 

över att ingen av lärarna tog upp att de såg möjligheter med att använda böcker i arbetet med 

matematik. Vi har båda gjort temaarbeten om matematik under våra praktiker där vi startade 

upp och använde oss av en bok under arbetet. Vi upplevde att det var ett fungerande koncept 

där vi kunde väcka barns intresse, ge dem en bild av olika begrepp och matematiken fördes in 

naturligt utifrån sagan. 

 

Att väva in matematik i barns påbörjade fria lek ansåg två av lärarna vara svårt, de uttryckte 

en rädsla för att störa och att leken skulle upphöra på grund av deras närvaro. Fauskanger 
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(2008) skriver att lärarna måste veta bakgrunden i barns lek för att kunna gå in i den. För att 

kunna vara delaktig i leken måste de vara engagerade och uppmärksamma vad barnen gör 

under dagen, vilket vi fått uppfattningen av att alla inte är i tillräckligt stor utsträckning. Detta 

tog även en av informanterna upp, hon upplevde att hon enbart hinner se och höra en liten del 

av barnens idéer och tankar i leken, därför missade hon många möjligheter till matematik som 

hon skulle kunnat ta tillvara och arbeta utifrån. Detta tror vi är en vanligt förekommande 

känsla hos många lärare, tidsbristen och otillräckligheten. Vi förstår att lärare inte hinner 

uppfatta allt men vi anser att det är viktigt att läraren i störta möjliga mån försöker vara 

närvarande och lyhörd för vad barn gör. 

 

Gerd tog upp ett bra sätt att få in matematik i barns lek. De använde sig av de anteckningar de 

fört vid tidigare tillfällen för att igen starta leken och använda sig av det material som de 

visste att barnen var intresserade av på så sätt kunde de väva in matematik. Vi anser att detta 

är ett intressant sätt att arbeta eftersom mycket som barn gör dokumenteras och genom det 

kan pedagogerna utgå från deras intressen. Doverborg (2008) skriver att det gäller att lärarna 

är medvetna, tar tillvara barns intressen och utgår från deras lek. Vi anser att de finns en risk 

för att Gerd och hennes kollegor missar tillfällen för inlärning av matematik om de enbart 

fokuserar på att föra anteckningar. Med ett medvetet och reflekterande förhållningssätt anser 

vi att det finns möjligheter med deras arbetssätt.  

 

Greta beskrev i sin intervju att de ofta ges möjlighet för matematik i form av problemlösning 

när barnen lekte i “lägenheten”, deras motsvarighet till dockvrå. Forsbäck (2006) tar även upp 

dockvrån som ett exempel där barn kan komma i kontakt med matematik. Konflikter finns i 

många situationer under dagen där tillfällen för problemlösning kan ges. Att barn får vara 

delaktiga anser vi som mycket viktigt och även bra för deras matematiska förståelse. Vi tycker 

det var intressant när en av lärarna tog upp detta, det är något som vi anser att alla lärare bör 

reflektera över och bli medveten om. 

 

Alla lärare ser samtalet som ett lärorikt tillfälle för att väva in matematik, vilket de uttrycker 

ofta sker naturligt. Precis som Doverborg (2006a) säger, anser vi att lärarna har ett stort 

ansvar för att vara lyhörda för vad barn säger och att skapa en kommunikation. Vi har 

uppfattat det som att de flesta vi intervjuat försöker ta tillvara rutinsituationer för att samtala 

med barnen om matematik men de sker i varierad utsträckning. Vid rutinsituationer kan 
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lärarna hjälpa barn att se, uppfatta och förstå matematik (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1999). Samtliga lärare tog upp dukning eller matsituationer som ett bra tillfälle för samtal om 

matematik med barn. Vi anser att Greta och hennes kollegor har skapat goda förutsättningar 

för samtal om matematik kring matbordet och vid andra tillfällen. De siffror och symboler 

som sitter på väggarna ger barnen en bild av vad det är de pratar om. Exempelvis när de pratar 

om siffran tre eller triangeln får barnen en bild av hur den ser ut.  

 

Två av dem som vi har intervjuat tog upp att språket ligger till grunden för matematiken och 

därför är det en viktig del i arbetet med matematik. Några av dem som vi har intervjuat tog 

även upp vikten av att ge barnen rätt begrepp, att använda ordet cirkel istället för rund. I 

samspel med barnen anser vi att det är viktigt att använda matematiska begrepp, vi ser det 

som en väsentlig del i deras lärande. Fauskanger (2008) tar upp detta och att det kan bidra till 

att ett större intresse väcks hos barn. Begreppen måste bli till figur, de vill säga framträdande 

för barnen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Ingen av lärarna anser att de brukar 

använda begreppet matematik med barnen när de samtalar om ämnet. Frågan vi ställer oss är 

varför lärare inte vill använda begreppet? Vi tror att det kan finnas en rädsla hos de som 

arbetar i förskolan att använda ordet matematik, eftersom begreppet ofta kopplas samman 

med skolan och verksamheten kan anses för skollik eller kanske det kan bero på föräldrarna 

och deras eventuella reaktioner. Vi tycker att lärare ska använda ordet matematik i förskolan, 

förutsatt att det genomförs på rätt sätt. Istället för att säga nu ska vi arbeta med matematik kan 

läraren uppmärksamma de gånger det sker naturligt, exempelvis när barn räknar eller löser 

problem. Ahlberg (1995) skriver att samtalet med andra är viktigt för att barn ska lära sig 

begreppen. Vi anser att lärarna har en viktig uppgift att introducera de rätta begreppen för 

barn och framförallt att de verkligen vågar använda sig av dem i samtalet. 

5.2.2 Miljön 

Matematik omger oss konstant, men det innebär inga garantier för att uppfatta och reflektera 

över den (Doverborg, 2006a). Miljön är av betydelse för att skapa förutsättningar för barn att 

upptäcka, hur läraren väljer att strukturera den är avgörande för vad som uppfattas 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Detta anser vi tydligt visar de möjligheter som 

miljön kan ge och vikten av hur läraren anordnar och använder sig av den. Lärarna i vår studie 

anser miljön som viktig och berättar att de inom arbetslaget för en diskussion över miljön och 

kring hur de kan skapa lärmiljöer. Men det är ett arbete som tar tid anser två lärare. Tina 

berättade hur de har en idé om skapa ett flytande samarbete med en annan avdelning kring 
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miljön, att barnen ska kunna röra sig fritt mellan rummen som ska inspirera till olika områden. 

Detta har de inte fått att fungera i dagsläget. Vi tycker att deras tanke är spännande och 

intressant, förutsatt att de lyckas genomföra och realisera den. Anledningen till att de inte fått 

arbetet att fungera kunde inte läraren svara på. Vi tänker att det finns säkert fler, tidsaspekten 

spelar möjligen in och andra saker kanske prioriteras före. Vi ser det ändå som viktigt att 

försöka, snart har en termin passerat och barnen i deras grupp saknar en miljö som erbjuder 

och ger dem möjlighet att upptäcka matematik vilket Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) lyfter fram som viktigt. Lärarna kan bidra med sin pedagogik och sitt ledarskap i 

arbetet med matematik men vi anser ändå att miljön är en viktig faktor. Men som Tina sa, 

man måste våga för att lyckas. Det håller vi med om, inget förändringsarbete kan ske om 

lärarna inte testar nya tillvägagångssätt och möjligheter. 

 

Det som genomsyrar lärarnas beskrivning av deras arbete med miljön är orden tillgänglighet 

och variation, vilket även vi anser som viktiga ledord. Vi menar att det måste vara något mer 

än materialet i miljön som reflekteras över i arbetet med att skapa en bra miljö. Fauskanger 

(2008) skriver att matematiken i miljön ska uppmuntras genom att barn får lösa problem och 

använda matematiska begrepp. Veronica beskrev sina tankar om miljön utifrån en helhetssyn. 

De reflekterar inte enbart över vilket material som finns i miljön utan också utifrån 

organisationen av det som erbjuds. Hon anser att om allt finns tillgängligt för barnen  

försvinner problemlösningen. Därför har de har valt att ha mycket synligt men inte allt 

tillgängligt, det finns en idé med att barnen ska få tänka till. Detta tycker vi båda är mycket 

intressant och viktigt att diskutera i arbetslaget. Att se miljön utifrån en helhet, exempelvis 

vilken konsekvens placering och möblering får för barn anser vi är betydelsefullt. Detta fanns 

det en avsaknad av i många av lärarnas beskrivningar och tankar. Vi tror att det finns en fara 

med att enbart se miljön utifrån material, då förloras många av de möjligheter som kan skapas 

för barn och deras lärande anser vi. 

 

De flesta avdelningar vi besökte och dokumenterade miljön hade olika typer av material vars 

syfte var att inspirera till matematik. Vi förvånades över hur några avdelningar hade väldigt 

lite av den typen av material, trots att de vid intervjuerna lyfte fram att de var medvetna om 

vikten av miljön och dess utformning. Orsakerna till detta kan vara många, det som uttrycktes 

var framför allt tidsaspekten och att deras arbete hade fokus på något specifikt just då. Men vi 

anser ändå att det är viktigt att aktivt arbeta med miljön och sträva efter att den inspirerar och 

lockar till många olika områden, även om arbetet för tillfället är inriktat på ett visst område. 
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En avdelning hade ett material som skiljde sig från de andra, matematiklådor med olika 

uppdrag. Exempevis kunde uppdraget handla om att para ihop en bild föreställnade tre bilar 

med en bild av siffran tre. Dessa tyckte vi var intressanta, roliga och vi tror att alla förskolor 

med fördel skulle kunna använda sig av liknande lådor för att skapa spänning och intresse i 

arbetet med matematik. 

5.2.3 Läroplanen 

Alla lärare tog upp att i och med den nya läroplanen har fokuseringen på matematik ökat. En 

anledning till revideringen av läroplanen är att det i större utsträckning ska ges stimulans för 

barns matematiska utveckling (Utbildningsdepartementet, 2008). Om fokuseringen på 

matematik ökar, ökar möjligheten för stimulans men det innebär inte att förskollärarnas 

kunskap och stimulering av barns lärande ökar anser vi. Vad lärarna ansåg att den tilltagna 

fokuseringen innebar i praktiken varierade. Tydlighet av vad som förväntas och vad 

matematik innebär lyfte sju lärare fram, men deras sätt att arbeta och arbetet i sig har inte 

förändrats. Vi anser därav att det är viktigt att reflektera över vad det beror på? Har det att 

göra med att lärarnas arbete sedan tidigare haft mycket fokus kring matematik och att barnen 

redan stimuleras i hög grad eller har det att göra med tid, kunskaper och intresse?  

 

En av lärarna som uppgav att hennes arbete med matematik inte förändrats i någon större 

utsträckning eftersom att hon redan arbetade medvetet med matematik och därför hade 

arbetslaget valt att fokusera och lyfta arbetet med teknik och naturvetenskap. Detta upplevde 

även vi utifrån intervjun och dokumentationen av miljön, de arbetade mycket medvetet med 

matematik. Vi tolkar det som att det beror på ett redan medvetet arbete, fokuset ligger därför 

enbart på att bibehålla reflektionen och arbetet som redan finns, därav sker ingen större 

förändring i arbetet. Resterande lärare som uppgav att arbetet inte förändrats lyfte inte fram 

några orsaker till detta, några upplevde att de till en början arbetade mer men att det sedan 

avtagit. Vad kan då orsakerna till detta vara? Förändringsarbete tar tid och är krävande vilket 

gör att vi tror att det kan vara lätt att komma av sig. Vi kan föreställa, utifrån oss själva. att det 

finns många situationer där lärare tänker att de ska göra något och börjar med detta men 

därefter faller tillbaka i gamla vanor, nyhetens behag som spelar in till en början. Vår tolkning 

är att flera av lärare ger uttryck för detta i sina intervjuer. Vi ställer oss därför frågan hur kan 

arbetet se ut för att motverka och komma ifrån detta? Vi anser att det ställer stora krav på 

lärarna, att verkligen utarbeta en plan för hur de ska lyckas med förändringsarbetet och att 

ständigt ha läroplanen i sin närhet för att påminnas. Medvetenhet, reflektion och framförallt 
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vilja och intresse hos alla som arbetar i arbetslaget tror vi är av avgörande betydelse. 

Emanuelsson (2006a) skriver att lärarens inställning till viss del styr barns lärande, om läraren 

är positiv påverkar det hur de utmanar barn. Intresset hos lärarna tror vi ligger till grund för 

hur de väljer att arbeta med matematik och kan därför med största sannolikhet ses som en 

orsak till att arbetet för vissa lärare inte förändrats efter den nya läroplanens inträde. 

 

I vår studie upplevde två av de nio lärarna att deras arbete förändrats i och med den nya 

läroplanen. En av lärarna lyfte fram att hon kände ett större krav nu jämfört med tidigare, det 

är inte längre något som bör utan vad som ska göras, förklarade hon. Det tar även 

Utbildningsdepartementet (2010) upp i ett pressmeddelande, den största skillnaden är att 

målen är tydligare. Detta anser vi väldigt viktigt och upplever det som mycket positivt att det 

till viss del fått genomslag på förskolor. Läraren berättade även att de nu tittar i läroplanen 

och därefter göra sina planeringar istället för att, som tidigare, titta efteråt vad det som 

genomförts kunde inbegripa utifrån läroplanen. Detta anser vi vara en otroligt viktig 

utveckling för lärarens arbete, läroplanen ska vara vad vi medvetet arbetar utifrån och inte 

något som i efterhand tas in efter genomfört arbete. Vi tror att barn och vårt arbete skulle 

gynnas av detta samt att arbetet blir mer genomtänkt. 

 

Greta berättade att de har förändrat deras sätt att planera vilket medfört att matematiken fått 

en större och mer självklar del i arbetet, på så vis kan den inte glömmas bort. Att glömma 

matematiken tror vi kan vara lätt hänt eftersom lärare ofta i samband med matematik pratar 

om att den finns naturligt i alla situationer i vardagen. Emanuelsson (2006a) skriver att 

vardagsmatematik finns över allt och ger barn möjligheter till upptäckter. Men hon poängterar 

att förskolläraren måste ta tillvara dessa tillfällen. Det vi ser som det farliga med att 

matematiken finns överallt och att lärare ser den hela tiden kan vara att vi kanske glömmer att 

enbart arbeta med fokus och medvetenhet över matematiken. Därför anser vi att det är 

jätteviktigt att reflektera över arbetet och arbeta fram en tydlig planering och tanke bakom 

arbetet i vardagen, precis som Greta berättade. Det är ingen självklarhet att barn upplever 

matematiken om inte förskolläraren ger dem verktyg för att uppfatta den (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999). Greta berättade även att deras arbete med matematik utvecklats 

mycket tack vare matematikkursen hon har gått, den har hjälpt henne och arbetslaget mycket i 

arbetet utifrån nya läroplanen. 
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5.2.4 Lärarnas syn på sina kunskaper 

Ahlberg (2001) skriver att lärarens syn på sina egna kompetenser och erfarenheterna de bär 

med sig påverkar deras undervisning. Ingen av lärarna i vår studie uppgav att de upplevde 

otrygghet eller att avsaknad av kunskaper för att kunna arbeta med matematik. Detta är något 

som vi ser som mycket positivt eftersom om de känner att de har tillräckligt med kunskaper 

finns goda förutsättningar för dem att arbeta med matematik. Om lärare har goda kunskaper 

påverkar de stimulansen och synliggörandet av matematik för barn (Doverborg, 2006a). Vi 

har reflekterat över om alla lärare uppger att de känner sig trygga med sin kunskap men ändå 

inte alltid arbetar med fokus på matematik i stor utsträckning, vilket de fanns lärare som 

uttryckte, vad är det som hindrar dem från ett medvetet och aktivt arbete i vardagen? Vid 

frågan om de känner sig trygga och har kunskap kan möjligvis lärarna relaterar det till hur 

deras arbete ser ut i verksamheten. Utifrån arbetet och den nivå där de befinner sig kanske 

deras kunskaper är tillräckliga men för att ta arbetet ytterligare ett steg fram kanske det skulle 

krävas fördjupad kunskap. Vi anser att det kan även ha att göra med intresse och de val 

läraren gör. Emanuelsson (2006a) skriver att barns lärande är beroende av förskollärarens 

inställning och val av innehåll, vi tror att till viss del avgör intresset vilket innehåll som 

läraren väljer och även inställningen spelar in. Kan det vara en orsak till att det inte är en 

självklarhet att lärare arbetar med matematik i större utsträckning? 

 

Vi kunde uttolka två perspektiv av hur lärarna gav uttryck för sina kunskap, två av lärarna såg 

sina kunskaper ur ett rent matematiskt perspektiv. Medan resterande pratade om sin trygghet i 

termer om att omsätta den kunskap de har i arbetet, praktisk kunskap. Doverborg (2006a) 

skriver att det finns olika uppfattningar av vad matematik i förskolan är och hur arbetet kan se 

ut. Lärarens uppfattning av sina kunskaper i matematik är avgörande för hur barns frågor tas 

tillvara och utmanas (Doverborg & Emanuelsson, 2006). Detta håller vi med om och tror att i 

de fall där läraren ser sin egen kunskap utifrån hur mycket matematik hon kan, finns det en 

risk för att missa möjligheten att utnyttja de tillfällen som ges beroende av sin syn på 

matematik. Vi anser att de är en fördel att betrakta sina kunskaper i förhållande till praktiken 

och hur den matematiska kunskapen kan användas för att tillvarata barns tankevärld. Barns 

lärande är beroende av vad läraren riktar deras uppmärksamhet mot (Ljungblad, 2001). För att 

kunna rikta uppmärksamheten anser vi att det krävs att läraren betraktar sin egen kunskap 

utifrån ett matematiskt perspektiv. 

 

Skolverket (2003a) tar i en rapport upp att många lärare upplever att de saknar kunskap för att 



38 

 

kunna stimulera barns intresse för matematik och att många anser sig ha behov av att fördjupa 

sina kunskaper. Detta uttryckte inte de lärare vi intervjuat i lika hög grad, fyra av dem säger 

att de skulle vilja ta del av mer kunskap om hur de kan arbete med matematik. Vi uppfattade 

att det fanns en tydlig skillnad hos de lärare som läst en matematikkurs efter sin examen, de 

uttryckte sig annorlunda om sin trygghet och syn på matematik i jämförelse med hur de 

beskrev att de kände innan kursen. Vi anser därför att även fast alla känner sig trygga skulle 

det gynna matematikarbetet i förskolan om lärarna fick mer kunskap och förståelse för 

matematik då de finns en tendens till att lärare inte ständigt arbetar medvetet och med fokus 

på matematiken. 

5.2.5 Avslutande reflektioner 

Syftet med vår studie var att undersöka hur lärarna ser på sitt eget arbete med matematik i 

vardagen samt om de upplever att deras syn och arbete med matematik har förändrats efter 

inträdet av den reviderade upplagan av läroplanen för förskolan. Vi anser att vi har uppnått 

studiens syfte eftersom informanterna har uttryckt sina tankar och upplevelser av deras arbete 

med vardagsmatematik. Vi har även fått tagit del av lärarnas synpunkter kring den nya 

läroplanens betydelse för arbetet med matematik. 

 

Samtliga av de vi intervjuat uttryckte att matematiken finns överallt och att de arbetar med 

matematik framförallt kring rutinsituationer. Det lärarna huvudsakligen lyfte fram var 

samtalet med barnen, att kunna benämna begrepp samt att räkna. Vi anser att det är av stor 

betydelse för verksamheten hur lärare väljer att arbeta med matematik. Arbetet vid 

rutinsituationer menar vi bidrar till att det finns goda möjligheter för att arbetet blir en naturlig 

och självklar del i vardagen. Utifrån intervjuerna kan vi tolka att alla lärare anser miljön vara 

viktig men uttryckte att de inte lyckats organisera den optimalt utifrån barns lärande. Bland 

annat angav de tidsaspekten som en orsak, det är ett arbete som tar tid att genomföra. Arbetet 

med miljön upplever vi bör vidareutvecklas. Konsekvensen av att miljön inte användas och 

anordnas utifrån ett matematiskt lärande menar vi blir att matematiken inte ständigt finns 

närvarande. Matematikens naturliga närvaro anser vi vara viktigt i arbete. Sju av lärarna ansåg 

att deras arbete med matematik inte har förändrats efter att läroplanen reviderats. Vad detta 

beror på kan vi inte med säkerhet fastställa, en lärare uppgav att de redan arbetade mycket 

med matematik och att arbetet av den anledningen inte förändrats. Vi menar att det inte enbart 

kan vara orsaken. Vi anser därför att det finns ett intresse för att undersöka anledningen till att 

revideringen inte medfört någon förändring. 
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Denna studie anser vi kommer att vara till hjälp för oss och andra som verkar inom förskolan 

genom att påminna om att matematiken omger barn konstant i deras vistelse i förskolan. Det 

är inte bara siffror och räkning som är matematik, att klä på sig och lokalisera sig i rummet är 

även matematik. Vår förhoppning är att studie ska uppmuntra pedagoger inom förskolan att 

använda sig av matematiska begrepp och att förståelsen för miljöns betydelse ökar.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

När tog du din examen? 

Vad hade din utbildning för inriktning? 

Har du utökat din kompetens efter din examen? Om Ja, på vilket sätt? 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

Hur länge har du jobbat på denna förskola samt i arbetslaget? 

Hur ser fördelningen ut i ditt arbetslag, fskl/bsk/övrigt? 

Ålder på barnen i barngruppen? 

 

 

Vad är matematik för dig? 

Beskriv hur du jobbar med matematik i vardagen på förskolan? 

Känner du dig trygg med dina kunskaper i matematik samt att arbeta med matematik i 

vardagen? 

Vad ser du för möjligheter och eventuella hinder för att jobba med matematik i vardagen? 

Beskriv hur ni organiserat miljön utifrån matematiskt lärande för barnen?  

Beskriv hur du samtalar med barnen kring matematik?  

Hur tillvaratar och använder du dig av barnens tankar och intressen kring matematik i barnens 

fria lek? Ge exempel 

Upplever du att ert arbete med matematik har förändrats sen den nya läroplanens inträde? Om 

ja, hur? Ge exempel. 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

Du får gärna höra av dig om du kommer på något mer du vill tillägga. Telefon och mail. 


