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Sammanfattning 

I denna studie undersöks vad förskolepersonalen uppfattar som goda matematiska miljöer 

inomhus- respektive utomhus, samt hur dessa miljöer kan kopplas till läroplanens mål 

gällande matematik. Genom att låta personal i förskolan ta bilder på miljöer samt kommentera 

dessa bilder som de bedömer har goda förutsättningar för matematiskt lärande har vi, med 

hjälp av en semiotisk bildanalys samt en innehållsanalys, kunnat plocka ut viktiga aspekter i 

miljön samt vilka områden som förskolepersonalen lägger mest fokus på i de matematiska 

miljöerna. Resultatet visar att förskolepersonalen som deltagit i vår undersökning lyfter 

matematik som berör läroplansmålen på olika sätt och att många av personalens ord faller in 

under flera kategorier inom läroplanen. Miljöerna inom- och utomhus skiljer sig på flera 

områden men de gemensamma nämnarna i miljöerna är skapande och konstruktion. De goda 

inomhusmiljöerna är de som erbjuder ett välsorterat material och tillfällen för barn att arbeta 

finmotoriskt medan goda utomhusmiljöer erbjuder matematikinlärning med hela kroppen.  

 

Nyckelord: förskola, förskolepersonal, matematik, läroplan, semiotik, innehållsanalys. 
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1. Inledning 

Skolan lägger stor vikt vid matematikundervisningen men trots detta presterade 25 av 34 

länder bättre än Sverige i senaste PISA-undersökningen 2012 (Skolverket 2014). Fokus i 

skolan har de senaste årtiondena legat på läsning, skrivning och räkning, utan goda kunskaper 

inom dessa områden är det svårt att bidra till dagens samhällsutveckling. 

 

I början av matematikkursen inom vår utbildning fick vi ta del av de negativa tankarna som 

våra klasskamrater hade, det var skräckhistorier om matematiklärare, om matematikprov och 

omöjliga ekvationer. Kursen gav oss många aha-upplevelser om vad matematik faktiskt är och 

hur roligt det kan vara. Men varför har många skolelever i dag en negativ inställning till 

ämnet matematik? Kan inställningen ha att göra med hur ämnet introduceras i tidig ålder? Hur 

uppfattas ämnet matematik i förskolan? 

 

En tidigare studie visar att pedagogernas bild av vad matematik är samt hur de arbetar med 

matematik i förskolan kan delas upp i fyra olika kategorier; 1) Matematik är inget för 

förskolebarn. Tids nog får de möta den i skolan. 2) Matematik är en avgränsad aktivitet som 

dock förväntas vara skolförberedande. 3) Matematik utgör en naturlig del i alla situationer. 

Den bara finns där. 4) Matematik måste problematiseras och synliggöras i för barnen 

meningsfulla sammanhang (Doverborg (2008). Forskning visar att det är viktigt att barnen får 

komma i kontakt med matematiska begrepp i förskolan, eftersom barnen gynnas av det i den 

senare matematiska utvecklingen (Riddersporre & Persson 2010). 

 

Vi upplever att matematik faller lite mellan stolarna inom dagens förskoleverksamhet och att 

det sällan sker planerade pedagogiska aktiviteter som berör matematik i förskolan. Matematik 

uppfattar vi är något som sker kontinuerligt under dagen, men vad är en god matematisk miljö 

och hur kan den kopplas till läroplanen? I den reviderade läroplanen för förskolan, 

(Skolverket 2010) står det att förskolläraren ska lägga grunden för ett livslångt lärande, detta 

livslånga lärande berör även kunskaper om ämnet matematik. 

  

Eftersom att den tidigare forskningens fokus har legat på antingen vad matematik är eller vad 

en förskollärare behöver för kompetenser (Johansson & Hildebrand 2007, Riddersporre & 

Persson 2010, Emauelsson & Doverborg, 2006) för att lära ut bedömer vi att det vore 

intressant att ta reda på vad förskolepersonalen upplever har goda förutsättningar för 

matematiskt lärande. Vilka skillnader finns det mellan de goda matematiska miljöerna 

inomhus - respektive utomhus? Eller finns det ens någon skillnad?  

 

Emanuelsson & Doverborg (2006) ger exempel på vad matematik utomhus kan vara; 1) 

gungor - barnen tränar turordning, ordningsföljd och tidsrymd 2) sand - barnen tränar högre – 

lägre och större – mindre 3) stenar - barnen tränar på sortering, jämföra och para ihop 4) 

vatten - barnen tränar på volym. Det är precis dessa fyra områden som vi upplever barnen 

jobbar med utomhus på förskolan om de jobbar med matematik. Framförallt att planerade 

matematiska aktiviteter utomhus oftast handlar om att sortera och jämföra pinnar, kottar och 
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stenar i storleksordning. Men det måste väl finnas andra matematiska miljöer som kan lyftas 

fram utomhus för att jobba med ämnet tillsammans med barnen? 

 

Vi vill i denna studie undvika att få kommentarer i stil med ”matematik finns överallt” och 

istället låta förskolepersonalen ge konkreta exempel på vad de anser är matematik i förskolan. 

Problemet i tidigare forskning är att fokus legat på pedagogers uppfattningar om matematik 

eller vad som kan vara matematik i förskola. Pedagogers tankar och idéer om hur matematik 

används i förskolan speglar kanske inte verkligheten. Med hjälp av denna undersökning vill vi 

bidra med en ny intressant ingångsvinkel till forskning om matematik i förskolan. Med en 

metod som sätter pedagogerna i en sits där de inte kan sväva ut och tänka i banor kring hur de 

tycker de borde vara eller skulle vilja ha det, kommer vi få konkreta exempel på hur de menar 

att en miljö som gynnar barnens matematiska lärande faktiskt kan se ut.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad förskolepersonal anser är en god 

matematisk miljö och hur dessa miljöer kan kopplas till läroplanens mål gällande matematik.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

Vad lyfter förskolepersonal fram som en god matematisk miljö inne- respektive 

utomhus? 

 

Hur kan de goda matematiska miljöerna, som lyfts av förskolepersonal, kopplas till 

förskolans läroplan? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras hur matematikens roll i förskolan har förändrats genom årtiondena, 

hur förskollärarutbildningen har förändrats genom åren, hur läroplanens intåg och revidering 

har förändrat arbetet med matematik i förskolan samt hur den matematiska miljön har 

utvecklats. Trots att verksamheten har haft olika namn genom åren kommer vi hålla oss till 

ordet “förskola” i skrivande om lärande, omsorg och fostran för barn 1-5 år i förskolan.  

 

2.1. Förskolans förändringar 

Enligt Riddersporre och Persson (2010) framställs Sverige i dag som ett föregångsland när det 

kommer till förskolan, eftersom förskolan i Sverige vänder sig till barn och alla typer av 

familjer, samt förenar omsorg med pedagogik. Men på det viset har det inte alltid varit. Sedan 

början av 1800-talet, då Friedrich Fröbel (1782-1852) startade sina barnträdgårdar i Tyskland 

har mycket hänt. 

 

2.1.1 Fröbel lade grunden  

Doverborg (2008) skriver att många av de traditionerna som syns i dagens förskola 

utformades av Friedrich Fröbel. Han menade att matematiken blir synlig inte enbart i den 

yttre- utan även den inre världen och att ämnet handlar om både människa och natur. Fröbel är 

känd för sina lekgåvor som skulle fascinera barnen att utveckla sina uppfattningar om rum 

och form. De olika lekgåvorna uppmuntrade barnen till livs- kunskaps- och skönhetsformer. 

Livsformer kan vara hus, trappor, bord och stolar samt former som vi dagligen möter. 

Kunskapsformerna handlar till exempel om kuben i olika uppdelningar, att barnen får kunskap 

om olika matematiska former som exempelvis kuben och rektangeln medan skönhetsformerna 

uttrycker symmetri, skönhet och harmoni. Dessutom har träklossar och träkuber funnits i 

lekskolorna sedan en lång tid tillbaka, barnen kunde bygga olika konstruktioner och uppleva 

dem med hela kroppen. Författaren lyfter fram att många av dagens förskoleaktiviteter som 

exempelvis vävning, syslöjd och bygglek bär spår av Fröbels lekgåvor som ofta uppmuntrar 

till matematik. (Doverborg 2008) Dessa lekgåvor är intressanta för vår studie eftersom vi 

anser att det finns chans att förskolepersonalen lyfter fram goda matematiska miljöer som 

speglar material som Fröbel lagt grunden för. 

 

2.1.2 Matematiken växer fram i förskolan 

I början av 1900-talet var Fröbelförbundet den organisation som hade huvudansvaret när de 

gällde råd och anvisningar till förskolan. Men när riksdagen år 1943 beslutande att nyöppnade 

förskolor skulle få bidrag från staten flyttades huvudansvaret för barnomsorgen över till 

Socialstyrelsen (Vallberg Roth 2011). År 1968 utfördes en statlig utredning över Sveriges 

förskolor, som bland annat ledde till rätten av allmän förskola och förskolelagen. Utredningen 

gav även ett nytt teoretiskt underlag till förskolans pedagogiska arbete och kom att kallas för 

Barnstugeutredningen. Hon skriver att Barnstugeutredningen bygger på teorier från Jean 

Piaget och Erik H Erikson, vars individinriktade psykologiska perspektiv som kan ses i de 

arbetsplaner Socialstyrelsen skrev för förskolan. I en arbetsplan som Socialstyrelsen gav ut år 

1975 skrevs det om matematik som en del av vardagen, att barn kom i kontakt med matematik 

genom sortering, pussel, att använda former, med mera (Vallberg Roth 2011). I en senare 

arbetsplan från 1981 hittas matematik under området naturorientering, där framkommer det 
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att förskolan ska arbeta med att utveckla matematiska begrepp hos barnen, dock nämns inte 

vilka begrepp (Doverborg 2008) År 1990 ska begrepp som klassificering, sortering, form och 

mönster synliggöras för barnen i förskolan, dock endast de äldre barnen i ålder 5-6 

(Doverborg 2008). 

 

2.1.3 Läroplanen gör entré 

År 1998 skedde stora förändringar inom förskolan, det var detta år som ansvaret för 

barnomsorgen flyttades från Socialstyrelsen till Skolverket och det ledde till att förskolan fick 

sin allra första läroplan. Den största skillnaden gällande läroplanen och de tidigare riktlinjerna 

och dokumenten var att det nu fanns mål att sträva mot inom verksamheten för pedagogerna 

(Tellgren 2008). Läroplanen fick stora konsekvenser för matematikens plats i förskolan 

eftersom den innebar att varje pedagog hade som skyldighet att planera och genomföra 

förskoleaktiviteter för att ge barnen möjlighet till matematiklärande (Doverborg 2008). 

Ridderporre och Persson (2010) framhåller dock att ännu i dag har matematiken en 

undanskymd plats i den dagliga förskoleverksamheten. Detta menar de beror på pedagogernas 

omedvetenhet om att barn ständigt utforskar sin omvärld med hjälp av matematik. 

 

2.1.3.1 Matematik i dagens läroplan 

I 17 år har den svenska förskolan haft en läroplan att lägga upp den pedagogiska 

verksamheten kring. Läroplanen har under denna tid även reviderats år 2010. I 1998 års 

upplaga av läroplanen hittar vi ordet “matematik” endast två gånger. Den första under 

rubriken “utveckling och lärande”: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och 

använda matematik i meningsfulla sammanhang (Skolverket 1998:9). 

 

Andra gången ordet matematik nämns i styrdokumentet är under samma rubrik men under 

“riktlinjer för arbetslaget”. Där står det att “arbetslaget skall stimulera barns nyfikenhet och 

begynnande förståelse av skriftspråk och matematik (Lpfö98:10). Vi bedömer att det även 

finns ett till mål under “utveckling och lärande” som behandlar ämnet även om inte ordet 

“matematik” nämns uttryckligen: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utveckla sin förståelse för grundläggande 

egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i 

tid och rum (Skolverket 1998:9).  

 

I den första upplagan läggs fokus på att barnen ska få upptäcka vad matematik kan vara i 

vardagliga händelser och att de i dessa händelser får använda sig av olika begrepp som tal, 

mätning och former, men att de även ska få utveckla en förmåga om hur man orienterar sig i 

tid och rum. I den reviderade upplagan från år 2010 har matematiken fått en större plats, mer 

än dubbelt så många gånger har ordet matematik använts. Hela fyra läroplansmål gällande 

matematik för förskolan går att hitta under rubriken “utveckling och lärande” nämligen att 

förskolan ska sträva efter att varje barn: 
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Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp. 

 

Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Skolverket 

2010:10).  

 

I den ursprungliga läroplanen finns det även en punkt som inte innehåller ordet matematik 

men har en tydlig inriktning på ämnet, nämligen att 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 (Skolverket 2010:10). 

 

I den reviderade upplagan har även riktlinjerna utvecklats, bland annat har det lagts till vad 

förskolläraren och förskolechefen har för ansvar. Nu ligger det på förskollärarens ansvar att 

stimulera och utmana barnen i deras matematiska utveckling. Dock ligger det inte enbart på 

förskolläraren att utmana barnen, det går även att läsa: “arbetslaget ska utmana barns 

nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, 

naturvetenskap och teknik” (Skolverket 2010:11).  

 

Vi bedömer att skillnaderna mellan den första och den reviderade läroplanen är relevanta för 

vår studie eftersom den första läroplanen endast uttrycker vad förskolan ska sträva efter inom 

arbetet med matematik. Den reviderade versionen har gett förskollärarna ett särskilt uppdrag 

med koppling till matematik samt gett arbetslaget ett ansvar att utveckla goda matematiska 

lärandesituationer tillsammans. En annan skillnad mellan de gamla styrdokument och det 

reviderade är att i den reviderade versionen finns betydligt fler mål och matematiska begrepp 

som förtydligar hur förskolan ska jobba för att utmana och utveckla barnen. Kan den 

reviderade läroplanen, som vi uppfattar har tydligare riktlinjer, göra det mera greppbart vad 

som faktiskt är matematik så att all personal inom förskolan vet inom vilka områden de kan 

utmana barnen matematiskt? Kommer det personalen nämner som goda matematiska miljöer 

återspegla de begrepp som den reviderade läroplanen lyfter eller kommer de endast vara tal, 

mäta och former som fått fokus?  

 

2.1.4 Förskollärarutbildningens förändringar med avseende på matematikinnehåll 

Nedan presenteras förskollärarutbildningens förändringar med fokus på hur matematiken 

synliggjorts i utbildningen och hur den har förändrats i och med den reviderade läroplanen. 

 

År 1899 startade den första utbildningen för barnträdgårdslärarinnor i Stockholm, 

utbildningen var fram till 1920-talet ettårig och kallades för seminarier. År 1943 togs beslutet 

att seminarieutbildningen måste vara längre för att kunna arbeta med ett sådant krävande yrke. 

Förskollärarutbildningen blev högskoleutbildning år 1977 och år 1997 förlängdes 
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förskollärarutbildningen till fem terminer med samma omfattning som utbildningen av lärare 

mot grundskolans tidigare år (TAM-Arkiv 2014). 

 

Tellgren (2008) skriver att när förskollärarutbildningen blev högskoleutbildning skulle 

utbildningen organiseras i ett linjesystem, högskolelagen och högskoleförordningen skulle 

från och med nu styra över förskollärarutbildningen. Omvärldsorientering samt 

naturvetenskaplig omvärldsorientering fick vid detta skede större resurser. 

Kommunikationsblocket i utbildningen bestod av svenska, drama, bild och form samt musik 

och rörelse. Under 80-talet hade studenterna på förskollärarutbildningen fyra veckors praktik i 

grundskolan för att förvärva sig kunskaper och metoder gällande läs- och skriv- samt 

matematikinlärning (Tellgren 2008).  

 

År 2001 framförde Utbildningsdepartementet att lärarutbildningarna hade bristande 

vetenskaplig grund och viktiga kunskapsområden saknades (SOU 2008). Fokus för 

förskollärarna lades nu på läs-, skriv- och matematikutvecklingen samtidigt som 

förskollärarprogrammet blev treårigt med möjlighet till ett påbyggnadsår. 

 

År 2011 förändrades förskollärarutbildningen den skulle ge studenterna en starkare 

yrkesidentitet samt stärka hela lärarprofessionen. Med avseende på matematiken i den 

reviderade läroplanen och den nya skollagen menar Engdahl (2011) att utbildningarna runt 

om i landet kan se styrdokumentens påverkan på utbildningen. Då denna undersökning riktar 

sig till all personal i förskolan är det viktigt att har kunskaper om hur synen på matematik kan 

se annorlunda ut beroende på vilken utbildning man har, samt när man har läst den. Detta 

eftersom att matematiken genom åren har fått större plats i både styrdokument och utbildning 

och med detta gett pedagogerna i förskolan olika kunskaper och förutsättningar för 

matematiklärandet.  

 

2.2 Matematik i förskolan 

I detta kapitel kommer en redogörelse för tidigare forskning som vi bedömer är relevant för 

vår undersökning av goda matematiska miljöer i förskolan.  

 

2.2.1 Pedagogers arbete med matematik 

I en enkätundersökning riktad till pedagoger i förskolan och förskoleklass (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2004) ställdes bland annat frågan: “Vad gör du nu i arbetet med barnen 

som du tycker har med matematik att göra?” Svaren som pedagogerna gav var: 

antalsförståelse, måttenheter, geometriska former, jämförelse- och lägesord, ramsräkning, 

sifferskrivning, symboler, sortering, problemlösning, tid, statistik, hälften–dubbelt och ålder. 

Det vanligaste svaret var att de arbetar med att utveckla barnens förståelse för antal och 

räknesituationerna oftast uppstår vid samlingen och måltiderna. I de fall pedagogerna arbetar 

med former anser de att de viktigaste formerna är de fyra geometriska grundformerna. Om de 

arbetar med siffror eller sifferskrivning handlar det sällan om att få barnen att förstå 

innebörden av siffersymbolerna, utan istället om att lära barnen känna igen siffrorna och dess 

former. I enkäten nämner ingen pedagog hur de arbetar med rumsuppfattningen på förskolan 

och endast en nämner tid som ett matematiskt begrepp. Resultaten bygger dock endast på 45 
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besvarade enkäter vilket motsvarade 11 procent av de tillfrågade, vilket är ett extremt lågt 

svarsantal. Vi bedömer att undersökningen ändå är relevant för vår studie eftersom nästan alla 

pedagoger som svarade på enkäten håller med om att matematik finns i förskolan, dock är det 

få som uttrycker hur ämnet skall lyftas fram, problematiseras och synliggöras för barnen. 

Endast tre av 45 pedagoger i enkätundersökningen utgick från läroplanens mål när de jobbade 

med att utmana barnens matematikinlärning. Majoriteten av pedagogerna ansåg att små barn 

lär sig hela tiden och att de lär sig av sig självt och att det är vikten av att lyfta fram ämnet 

som något intressant och väcka barnens nyfikenhet som är det viktiga (Doverborg 2008). 

Denna studie återspeglar bilden av pedagogernas syn om att matematik finns överallt och att 

det inte läggs särskilt mycket fokus på planerade och genomförda matematiska aktiviteter 

inom verksamheten. Kommer denna syn att återspeglas i vår undersökning? Kommer 

deltagarna i undersökningen lyfta fram en hel miljö eller en enskild aktivitet, eller ett visst 

material? 

 

2.2.2 Matematik som arbetssätt i förskolan 

Björklund (2007) framhåller att matematik är mer än symboler och uträkningar, men att det är 

den bilden de flesta har gällande ämnet. Enligt författaren handlar även matematik om att 

upptäcka mönster, tal -och rumsuppfattning samt att kunna se sambandet mellan olika 

matematiska relationer. Författaren tar upp betydelsen av att barnen får uppleva matematiken i 

flera olika sammanhang eftersom det ger en variation av lärandet. Det är viktigt att 

förskollärare skapar möjligheter för barnen och att de möter samma typ av matematiska 

problem men ur olika perspektiv för att det fördjupar barnens matematiska kompetens. 

Emanuelsson (2008) nämner även vardagsmatematiken samt vikten och lusten att upptäcka 

den tillsammans med barnen. Det handlar om att ta vara på de spontana matematiska 

stunderna som uppstår men även vara förberedd på hur man kan gå vidare med det som de 

spontana stunderna bidrar med. Heiberg Solem, Reikerås & Kirsti (2010) lyfter fram att 

mätning av längd, vikt och storlek som matematik och ger konkreta förslag på hur ett arbete 

med ämnet utgående från dessa kategorier kan se ut i förskolan ett exempel är att mäta med 

pinnar.   

 

Att ha kunskap om matematik för att kunna lära och utmana barnen framhåller Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2009) som en viktig aspekt. Författarna skriver vidare att det 

framkommit att förskollärarna upplever matematikämnet som tråkigt, och därför har de jobbat 

med att “lura i barnen” matematik, på detta sätt får inte barnen reda på att matematik är tråkigt 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2004). I en utvärdering och uppföljning som Skolverket 

(2008) gjorde av arbetet med läroplanen konstateras det att det inte har lagts särskilt stor vikt 

vid matematiken, varken hos kommunerna eller hos lärarna. När kommunen utvärderat har 

föräldrasamverkan, värdegrundsfrågor samt språk och kommunikation varit bland de mest 

prioriterade områden, medan matematiken finns på plats nio av tolv möjliga. På 

förskollärarnas utvärdering har de sju punkter, och i första hand lägger de sitt fokus på social 

utveckling och språk, medan matematiken finns på den sjunde och sista platsen. 

 

Denna tidigare forskning anser vi är relevant till vår studie eftersom den lyfter hur personal i 

förskolan ser på matematiken och vilken roll ämnet har i förskolan. Vi tror man bör ha en 
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positiv inställning till matematik samt tycker att ämnet är viktigt för att kunna se goda 

matematiska miljöer.  

 

2.3 Miljö och material ur ett matematiskt perspektiv 

I förskolan arbetas det mycket med att anpassa och bygga upp miljöer som lockar till lek och 

lärande av olika slag. I texten som följer kommer vi att redogöra miljön och materialets 

betydelse för matematiken i förskolan.  

 

2.3.1 Miljön och materialets betydelse 

En studie gjord av Johansson & Hildebrand (2007) visar att förskollärarna förhåller sig till 

frågan om hur de jobbar med att förändra förskolans miljö för att utmana barnen i 

matematiken på tre olika sätt: 1) de lägger fokus på den fysiska miljön och de material barnen 

erbjuds, till exempel siffror på väggen och byggrum 2) de lägger fokus på den egna 

kompetensen, antingen på att de försöker få in matematik i det som de arbetar med på 

förskolan, eller att de känner att de behöver fortbilda sig 3) fokus ligger på både första och 

andra punkten.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) framhåller att barn behöver få jobba med ett 

konkret material för att tydliggöra matematik, på samma sätt som de behöver ett konkret 

material för att gestalta sin fantasi i leken. För att förstå innebörden av matematiska begrepp 

behöver barnen ett konkret material att jobba med, men för att kunna utmana barnen måste 

materialet kombineras med språklig kommunikation och reflektion. Detta är relevant för vår 

undersökning eftersom det lyfter vikten av att barnen erbjuds ett konkret material för att 

synliggöra matematik, men även hur stor roll matematik har i den dagliga verksamheten.  

 

2.3.2 Vad kan en matematisk miljö erbjuda? 

Enligt Emanuelsson och Doverborg (2006) kan ett problem inom matematikinlärningen för 

barn vara just det faktum att knyta an matematiken med verkligheten. Genom praktiskt arbete 

och undersökande i naturen menar författarna att barnens intresse och förståelse för 

matematiken ökar. De nämner även att de barn som har svårt att finna ro inomhus och 

behöver mer tid för att lära och förstå ofta påverkas positivt av uteverksamhet. Detta eftersom 

att i utemiljön får alla plats och det finns en uppsjö av material som passar varje individ. Även 

Molander, Strandberg, Kellander, Lättman-Masch, Wejdmark och Bucht (2011) skriver om 

hur inlärning och förståelse gynnas av att vi använder oss av våra kroppar och alla våra sinnen 

när vi är ute i naturen. De menar att för att förstå grunderna i matematiken måste lärandet ske 

med hela kroppen. Till exempel använder barn hela kroppen när de får vara med och bygga en 

hinderbana och sedan sätter pedagogen ord på vad barnen gör som exempel olika lägesord, 

över/under framför/bakom.  

 

Nordin-Hultman (2005) skriver att vid en inventering av material på förskolor har hon 

kommit fram till att förskolorna ofta har gott om material för olika skapande aktiviteter, men 

att barnen sällan får tillgång till materialet, exempelvis övningsböcker, pennor, färger, kritor, 

lera och pärlor. Dockor, dockleksaker, fordon och fordonsmaterial nämns även som 

vardagliga material samt material för grovmotorisk lek. Materialet kan enligt författaren delas 
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upp i två kategorier; tillgängligt och otillgängligt för barnen. Där det tillgängliga materialet 

oftast är sådant som är lättstädat och det otillgängliga sådant som kan vara vått och kladdigt 

eller material som lätt blir stökigt till exempel pärlor. Lättstädat material kan bland annat vara 

klossar, pussel, lego och annat konstruktionsmaterial. Forskaren skriver även att det i 

förskolorna finns några enstaka typer av bygg- och konstruktion samt hopfogningsmaterial, 

detta material kan vara klossmaterial i trä eller lego, duplo och ofta kapla-stavar. Annat 

konstruktionsmaterial som exempelvis kartong, pinnar, tejp, snören och gem hålls som regel 

åtskilt från övrigt konstruktionsmaterial, på detta sätt minskar variationen och 

kombinationsmöjligheterna i barnens skapande. Hon lyfter fram att material som finns i stora 

mängder eller högar bidrar till att fånga barnens intresse och uppmärksamhet. Denna typ av 

“störtexponering” är ofta vanlig när det gäller konstruktionsmaterial, där stora klossar eller 

pinnar ligger i hög. Nordin-Hultmans studie bedömer vi är relevant i vår undersökning 

eftersom hon forskat om förskolemiljöernas utformning som exempelvis berör vad som 

räknas som lättillgängligt material, material som möjligen kommer att lyftas som goda 

matematiska miljöer av förskolepersonalen (Nordin-Hultman 2005).  

 

2.4 Matematik som problemlösning i förskolan 

Doverborg (1998) utförde en studie för att se hur man kan jobba med att göra matematik 

synligt för barn i förskolan genom att visa och tydliggöra den matematik som finns runt 

omkring, det kan till exempel handla om att titta på teckningar och diskuterar hur många 

stjärnor som ritats på bilden. Studien genomfördes med femåringar och visade bland annat att 

barn tycker om att lösa problem. Det visade att barn som inte fick ett problem att lösa av en 

vuxen ofta hittade egna problem att lösa. Doverborg (1998) skriver även om att när 

femåringar ställs inför vardagsproblem använder de sig av funktionella och personliga 

matematiska tillvägagångssätt till exempel när barnen funderar över något i den egna 

vardagen och själva finner lösningar på problemet och att en lösning aldrig kan vara fel. Detta 

kan kopplas samman med Vygotskijs (1978) teori om att barns lärande sker genom 

problemlösning tillsammans med andra människor i barnens omgivning. Barnens abstrakta 

tänkande äger rum redan när de upptäcker betydelsen av olika föremål, något som Vygotskij 

menar sker innan barnen uppmärksammar färg och form på ett föremål och på grund av det är 

det viktigt att barn får leka och laborera med föremål innan de matematiska egenskaperna 

synliggörs. Detta kan vara när ett litet barn staplar klossar, undersöker vilka som går att ställa 

på varandra utan att vuxenvärlden lyfter fram formernas betydelse för ett stabilt bygge. 

 

2.5 Tidigare examensarbeten om matematik i förskolan 

Nedan presenteras resultaten från tre examensarbeten som vi anser relevanta för vår 

undersökning eftersom de lyfter fram att miljön har betydelse för matematikinlärningen hos 

barn och att läroplanen har påverkat pedagogernas arbete med matematik i förskolan. 

 

I ett examensarbete från Uppsala universitet (Larsson & Renman 2015), baserat på intervjuer 

med pedagoger i förskolan, har studenterna kommit fram till att pedagogerna inte använder 

miljön som redskap, utan att matematik för pedagogerna snarare är ett förhållningssätt som 

används när de arbetar med barnen. Utifrån intervjuerna kunde studenterna dra slutsatsen att 

pedagogerna talar mer om hur de använder språket och vikten av ett matematiskt 
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förhållningssätt när de arbetar med matematik i förskolan, än om miljöernas utformning. Alla 

de intervjuade pedagogerna lyfte fram vardagssysslorna, exempelvis dukning, en matematik 

som sker på förskolan dagligen och även att benämna matematiska begrepp på rätt sätt när de 

är tillsammans med barnen. Sortering var även en arbetsmetod som nästan alla de intervjuade 

pedagogerna i undersökningen nämnde.  

 

Ett annat intervjubaserat examensarbete, genomfört vid Linnéuniversitetet (Persson 2012), 

visar på att pedagogerna ansåg att de stimulerar matematik under hela dagen på förskolan och 

att samspel, lek och motivation har stor betydelse för barns utveckling inom matematiken. 

Pedagogerna ansåg att matematiken sker spontant i barnens vardag och att deras uppgift i 

förskolan handlar om att göra barnen medvetna om ämnet genom att stimulera och synliggöra 

den i praktiska och roliga situationer. Studien visade att miljön, enligt pedagogerna, har stor 

betydelse för matematisk stimulering i förskolan, som exempelvis knappar, spel, naturmaterial 

och mätredskap. Studien visade även att skogen är en viktig miljö för barns 

matematikutveckling eftersom många matematiska begrepp synliggörs i naturen.  

 

Ytterligare ett examensarbete, genomfört vid Högskolan i Gävle (Faxlin 2011), visade 

förskolläararens syn på vad matematik är, hur barnen kan stimuleras och att matematik är 

något som sker kontinuerligt. I denna enkätundersökning lyfts även förskollärarnas skilda 

uppfattningar om vad barnen i förskolan ska lära sig av det och om läroplanen har påverkat 

arbetet med just matematiken. Resultatet visade att de flesta av pedagogerna upplevde att de 

börjat arbeta mera med matematik sedan läroplanen infördes i förskolan samtidigt som de 

flesta av förskollärarna tror att den reviderade läroplanen från 2010 kommer att utveckla 

barnens kunskaper inom matematik ytterligare. 

 

2.6 Summering av tidigare forskning 

Forskningen som presenterats visar att samtliga är överens om hur matematik lyfts fram i 

förskolan alltså vad som ses som matematik, hur ämnet bemöts av pedagogerna och vilken 

betydelse det har att lyfta fram ämnet i tidig ålder. Några större motsättningar har vi i 

allmänhet inte funnit i de tidigare studier som berör matematiken i förskolan. Tidigare 

forskning visar att fokus legat på förskolepersonalens uppfattning gällande matematik inom 

förskolan samt olika sätt att jobba med ämnet och vad som räknas som matematik för småbarn 

(1-5 år). Forskning har även lyft fram miljöerna samt materialets betydelse och utformning 

men några konkreta exempel på vad goda matematiska miljöer kan vara finner vi inte. Vår 

undersökning syftar till att bidra med kunskaper om miljöer för matematik i förskolan. 
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3. Metod  

För att få svar på våra frågeställningar har deltagarna i denna studie fått i uppdrag att 

fotografera fem inomhusmiljöer samt fem utomhusmiljöer som de tycker har goda 

förutsättningar för matematiskt lärande. Med hjälp av denna metod får vi en klar bild av hur 

dessa miljöer kan se ut. Om vi hade valt enkätundersökning eller intervju som metod är det 

lätt för personalen att beskriva hur en god miljö kan se ut medan i det insamlade material i 

denna studie kommer visa är hur miljöerna faktiskt ser ut. Personalen tvingas helt enkelt att 

sätta ner foten och visa vad de anser är en matematiskmiljö och vi undviker att få svaret “det 

finns överallt” (se t.ex. Doverborgs & Pramling Samuelssons (2004) studie). Genom att 

personalen även får skriva en kommentar till varje tagen bild framkommer en tydligare 

uppfattning av vad det är deltagaren lägger fokus på. Vi kommer att använda två olika 

analysmetoder; semiotisk bildanalys och innehållsanalys. 

 

3.1 Urval och avgränsningar 

Vi formulerade ett brev som vi sände till en kontaktperson på sex olika förskolor inom Umeå 

kommun och bad dem vidarebefordra vårt meddelande till den övriga personalen. 

Kontaktpersonerna är personer som vi känner sedan tidigare genom arbete och praktik. 

Informationen om deltagande i vår studie uppskattar vi har nått ut till cirka 70 personer varav 

elva deltog. Genom att ta hjälp av förskolepersonal som vi har goda relationer till bedömde vi 

att det kunde vara lättare att få in data till vår undersökning. I undersökningen har alla inom 

förskolan fått delta oavsett om de är förskollärare, barnskötare eller har annan utbildning. 

Detta urval menar vi ger oss större mängd data. De förskolor som deltar i undersökningen är 

både ålders -och icke-åldersindelade förskolor, de är gamla och nya och barackförskolor, de 

ligger i olika områden inom kommunen och har nyexaminerad personal men även personal 

som arbetat 30 år inom verksamheten. En del av förskolorna har fått utmärkelse för deras 

arbete med hållbar utveckling, något som vi anser kan vara relevant även gällande goda 

matematiska miljöer eftersom att de då kanske använder sig av naturmaterial i 

matematikarbetet istället för nyproducerade matematiska hjälpmedel. Utåt sett ser förskolorna 

olika ut och deras utemiljö skiljer sig från välplanerade utegårdar där mycket arbete lagts på 

utformningen av miljön till en förskola med endast en sandlåda, några träd och ett förråd. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Eftersom förskolorna har tillgång till Ipad och kameror att dokumentera verksamheten med, 

har vi valt att låta dem använda sig av dessa verktyg för att göra det så lätt som möjligt för 

deltagarna. Genom att använda oss av mejl vid utskick av deltagandet i studien och insamling 

av data sparas tid, vilket vi även tror att personalen uppskattar. En nackdel med att endast 

använda sig av virtuell kommunikation kan vara att uppgiften misstolkas och att antalet 

deltagare i undersökningen sjunker. För att undvika detta har informationsbrevet till 

personalen gjorts tydligt och metoden att fotografera hoppas vi ska väcka personalens intresse 

till medverkan.  

 

3.3 Forskningsetik 

I informationsbrevet (se bilaga 8.1) som mejlades ut till våra kontaktpersoner innehöll 

information om : 1) samtyckeskravet - deltagare i en undersökning har rätt att själva 



15 
 

bestämma över sin medverkan 2) nyttjandekravet - uppgifter insamlade om enskilda personer 

får endast användas för forskningsändamål 3) informationskravet – forskaren skall informera 

de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte 4) 

konfidentialitetskravet – uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 2014). 

 

3.4 Semiotisk analys 

Den första analysmetoden bestod av att tolka bilderna som personalen har tagit, för att få fram 

vad de uppfattade som en bra matematisk miljö. Vår förhoppning var att kunna finna ett 

mönster i bilderna. För att få dessa kunskaper använde vi oss av en typ av bildanalys som 

kallas semiotisk analys (Cornell, Dunér, Millroth, Nordström och Roth-Lindberg 2006). 

Elsner (1998) menar att semiotik handlar om budskapet i tecken och teckensystem, det vill 

säga när vi ser en bild tolkas den på olika sätt beroende på vår kulturella bakgrund samt 

erfarenheter. Hon menar att bilder kan ses som en typ av språklig handling, men för att kunna 

utföra en sådan handling krävs det att handlingen har en sändare, en mottagare och ett 

innehåll (budskap). I detta fall blir personalen sändare, vi blir mottagare och bilderna blir 

budskapet.  I vår studie blev den bild som mottogs alltså den bild som personalen tagit en 

subjektiv upplevelse men det är det som finns på bilden som blev det analyserbara. Det sanna 

ur bilderna plockades ut, det som inom semiotiken kallas tecken (Elsner 1998). Vi kunde inte 

vara objektiva i vad som plockades ut ur bilderna eftersom vi som blivande förskollärare har 

erfarenheter från förskolan och därmed ser på det faktiska med kunskaper som en person 

utanför förskolan kanske inte gör. Detta är något Cornell m.fl. (2006) framhäver som en viktig 

del i analysen av bilder eftersom analysen troligen inte skulle bli precis likadan om någon 

med en helt annan utbildning analyserade bilderna. 

 

Språkforskaren Ferdinand Saussure myntade begreppet semiologi (= teckenlära). Han menade 

att ett tecken innehåller ett materiellt uttryck, eller ”signifier” på engelska, och ett immateriellt 

innehåll, på engelska ”signified” (Gripsrud 2002). I semiotiken finns begrepp som till 

exempel konnotation, symbol, index, ikon och denotation. Denotation är det som 

framkommer i betraktandet av en bild av något slag, exempelvis en pojke, en flicka, en röd 

tröja och konnotationen är det som sammansvetsar det som framkommer med våra 

erfarenheter och vår kultur, när vi blir åskådare av en bild (Gripsrud 2002). Genom att 

använda oss av både denotation och konnotation i vår semiotiska analys av pedagogernas 

bilder kunde vi besvara vår frågeställning: “ Vad lyfter förskolepersonal fram som en god 

matematisk miljö inne- respektive utomhus?” 

 

3.5 Innehållsanalys 

I den andra analysmetoden undersöktes innehållet i personalens kommentarer till bilderna. 

Den valda metoden var en innehållsanalys som är en lämplig metod när tillvägagångssättet är 

att mäta eller räkna exempelvis förekomsten av ord och uttryck (Bergström & Boréus 2013). 

Analysmetoden valdes eftersom vår undersökning fokuserades på hur förskolepersonalen 

jobbade med matematik i relation till läroplanen. Genom att kategorisera bilderna och 

kommentarerna utefter begrepp plockade ur läroplanen kunde vi se vilka områden som 
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personalen tog mest fasta på och som besvarade vår frågeställning: ”Hur kan de goda 

matematiska miljöerna, som lyfts av förskolepersonal, kopplas till förskolans läroplan?” 

 

Nilsson (2013) skriver om fyra viktiga punkter att ha i åtanke när en innehållsanalys 

genomförs, (1) analysen av ett innehåll ska vara objektiv, det vill säga oberoende av den 

forskare som utför den, (2) analysens tillvägagångssätt ska vara systematisk och klart 

definierat, (3) de variabler som ingår i analysschemat ska kunna beskrivas kvantitativt och (4) 

analysen begränsas till det som klart går att utläsa ur texten, ett “manifest innehåll”. 

 

Objektiviteten och “manifest innehåll” ansåg vi hålla eftersom personalen redan skrivit 

kommentarer till varje bild och det var kommentarerna vi arbetade utifrån, vi lade inga egna 

värderingar i analysen. Systematiken jobbade vi med genom att analysera en bild i taget och 

lägga varje begrepp under en särskild kategori, en kategori som plockats ur läroplanens mål 

gällande matematik. Kvantitet jobbade vi med genom att räkna och kategorisera begreppen 

och sammanställa dem i olika kategorier.  

 

I denna analysmetod drogs paralleller mellan pedagogernas kommentarer till bilderna och 

begrepp i läroplansmålen som berör matematik. Vi valde att jämföra de begrepp som 

personalen lämnat i kommentarer till sina bilder med tre av de fyra läroplansmålen som rör 

matematik. De mål som kommer att användas är följande:  

 

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 (Skolverket 2010:10). 

 

Målet “utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang” bedömde vi blev 

svårt att koppla samman med orden som personalen uppgett till sina foton, eftersom vi inte 

hade ställt följdfrågor för att ta reda på fler tankar kring just de kommentarer personalen gett. 

 

Då deltagarna inte alltid gav de specifika begreppen som lyfts i läroplansmålen tog vi hjälp av 

Riddersporres och Perssons (2010) indelning, som gav en bredare bild utav vad de olika 

begreppen kunde beröra:  

 

Mätning - här kommer barnet i kontakt med jämförelse ord, t.ex. hög-högre-högst. 

Författarna lyfter fram hur matematiken kan ses som ett språk, ju mer ord och begrepp 

barnet lär sig, desto mer precisa kan barnens jämförelser bli.  
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Rumsuppfattning - ord som beskriver läge och plats. 

 

Tid - upprepning, riktning, och förändring 

Geometri - hjälper till att bygga upp den spatiala förmågan hos barnet, barnet får 

förståelse och upplevelser om helhet, begriplighet och sammanhang (bollen rullar men 

inte legoklossen) 

 

Mönster - barnet får komma i kontakt med upprepningar (sånger, sagor, ramsor) och 

detta kan ses som grund till de talmönster som barnen får möta senare i matematikens 

värld.  

 

Sortering och klassificering - egenskaper, storlek, former 

  

Tal - syftet är att barnen ska få uppleva antal, delar, helhet eller uppdelning i olika 

situationer, för att kunna använda siffersymboler i den senare utvecklingen 

Riddersporre och Persson (2010:159). 

 

Sedan placerades orden som personalen nämnt till sina bilder direkt ihop med orden i 

läroplansmålen eller via Riddersporre och Perssons (2010) förtydligande av begreppen.  
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4. Resultat 

I följande kapitel redovisas resultatet i form av diagram och tillhörande text. När slutdatumet 

för inlämningen av bilder kom hade vi fått in bilder av sammanlagt elva personer av 70 

tillfrågade och drygt 100 bilder eftersom några valde att bara fotografera fyra utomhusbilder 

eftersom de upplevde utomhusmiljön som en svår miljö att fotografera. Av de elva stycken 

pedagoger som deltog är tio förskollärare och en utbildar sig till förskollärare och arbetar på 

förskola vid sidan om studierna. Alla de tio utbildade har läst eller påbörjat utbildningen innan 

förändringen av förskollärarutbildningen år 2011 samt jobbat inom förskolan 1-15 år.  

 

 

 

4.1 Semiotisk analys   

Den semiotiska bildanalysen är genomförd med hjälp av denotation och konnotation. 

Denotationen är det konkreta som finns på bilderna. Svaret kan vara det samma för många, 

men genom att lägga till konnotationen, vilket i vårt fall är våra erfarenheter av förskolan, kan 

svaret gällande vad bilderna visar bli helt olika beroende på vem som analyserar fotografierna. 

I svaret på följande frågor kommer konnotationen fram, det vill säga, hur vi tolkar bildens 

innehåll baserat på våra tidigare erfarenheter. Vi har helt enkelt ställt frågan: Vad ser jag? I 

våra bilder har vi utgått från att titta närmare på (1) Vad ser vi för föremål på bilderna, (2) Vad 

är det för typ av föremål vi ser på bilderna? (3) Hur är föremålen på bilderna 

placerade/ordnade? (4) Är föremålen på bilderna tillgängliga/otillgängliga för barnen? Fråga 

fyra är inspirerad från Nordin-Hultmans (2005) forskning som berör tillgängligheten på 

materialet för barnen i förskolan. 

 

För att tydliggöra vårt tillvägagångssätt kommer här ett exempel på hur vi har analyserat figur 

1: 

 

 

1. ringar, stenar, kaplastavar, målade papprör, 

plastlådor, hylla, träföremål i olika former 

(eventuellt gardinknoppar)   

2. bygg -och konstruktionsföremål 

3. placerat på hylla i olika lådor, sorterade enligt 

form och material 

4. monterad hylla i barnens höjd, materialet är 

tillgängligt för barnen. 

 

 

 

Figur 1 (t.v) är en exempelbild för att tydliggöra 

tillvägagångssätt i analysen. 
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Vi delade upp bilderna i inomhus - och utomhusbilder och såg att personalen valt att ta foton 

från två olika perspektiv. Många bilder är tagna mer ovanifrån och är närbilder av olika 

föremål som kan användas i matematiska lärandesituationer exempelvis pärlplattor och lego, 

men som inte är en direkt uppbyggd matematisk miljö inom förskolan (se figur 5, 6 och 7). De 

andra typerna av bilder är tagna med ett perspektiv som visar en vy och återspeglar en fysisk 

matematisk miljö, där personalen exempelvis har fotograferat en bygghörna eller en 

fotbollsplan (se figur 10). 

Nedan kommer vi att presentera vår tolkning av personalens bilder av god matematiska 

miljöer samt material och hjälpmedel som personalen fotograferat för att få ytterligare 

aspekter på vad den goda matematisk miljö kan innehålla. 

  

4.1.1 Goda matematiska miljöer inomhus 

Tabell 1. I tabellen kan vi se resultatet av den semiotiska analysen av inomhusbilderna: 

 

 

Sammantaget, visar den semiotiska analysen en miljö med flera olika material för barnen. Det 

finns bilder på väggarna som visar på olika byggexempel, siffror eller talbilder, samt ritningar 

och konstruktioner över vad som kan skapas i just den miljön. Bygghörnor är en 

återkommande miljö och de är många olika varianter av byggmaterial som är framdukade för  

barnen och är tydligt sorterade i backar eller lådor och har en synlig plats och är lättåtkomligt 

för barnen (se figur 2 och 3). I pysselrummen där barnen får skapa, syns ett liknande mönster 

gällande sortering av material och åtkomlighet.  

1) Vad ser vi för föremål 

på bilderna? 

lego, kaplastavar, djur, kuddar, lådor, magneter, pärlor, former, 

pennor, spel, pussel, siffror, tågbanor, ballonger, måttsats, löv, 

plus plus, projektor, limpistol, balansgång, handfat, kakformer, 

buss, bilder 

2) Vad är det för typ av 

föremål vi ser på bilderna? 

bygg - och konstruktionsföremål, skapande, undersökande, träna 

balans, spela spel, skapa upplevelser 

 

3) Hur är föremålen på 

bilderna 

placerade/ordnade? 

sorterat i lådor enligt form, färg och material, bilder på väggar 

och golv 

 

4) Är föremålen på 

bilderna 

tillgängliga/otillgängliga 

för barnen? 

enkelt tillgängliga för barnen, hyllor placerat i barnenes höjd, 

byggmaterial på golvet.  
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Figur 4 visar hur barnen på 

förskolan kan träna matematik 

i vardagssituationer. 

   
 Figur 2.     Figur 3. 

 

Figur 2 och 3 visar ett lättillgängligt bygg – och konstruktionsmaterial som är sorterat enligt 

färg, form och material. 

 

En miljö som har goda förutsättningar för matematiskt lärande menar personalen är rummet 

där barnen tvättar sig, då de är en aktivitet som kopplas till turtagning. I figur 4 syns att det 

finns bilder både på väggar och golv som skulle kunna vara till hjälp när barnen ska vänta på 

sin tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns även bilder som visar specifika material och hjälpmedel. Även här ser vi att 

sortering har en stor plats. Sättet att sortera på skiljer sig från sortering efter färger, former, 

eller material. Större delen av de material som visas på bilderna är ämnad för skapande eller 

konstruktioner av olika slag som exempelvis pärlplattor och lego (se figur 5). Dessa bilder kan 

dock inte visa hur de är ordnade eller placerade då de endast är närbilder. Ett fåtal av bilderna 

visar även på spel och pussel som ett bra hjälpmedel inom matematikinlärning (se figur 6 och 

7) 
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Figur 5, 6 och 7 visar på matematiska hjälpmedel som används i förskolan men som inte är 

en uppbyggd matematisk miljö. 

 

 

4.1.2 Goda matematiska miljöer utomhus 

Tabell 2. I tabellen kan vi se resultatet av den semiotiska analysen av utomhusbilderna: 

 

1) Vad ser vi för föremål 

på bilderna? 

däck av olika modeller, plankor, rutschkana, klätterställning, 

plaströr, kakformar, hinkar, pinnar, stenar, löv, kottar, 

vattenbana, fotbollsmål, målningar, gungor, spadar, bollar, 

flaskor, skogen, sandlåda, diskbänk, kulle 

 

2) Vad är det för typ av 

föremål vi ser på bilderna? 

bygg - och konstruktionsföremål, skapande, undersökande, 

träna balans, kroppsarbete, vattenlek 

 

3) Hur är föremålen på 

bilderna 

placerade/ordnade? 

materialet är placerat i lådor, men är inte sorterat 

 

4) Är föremålen på 

bilderna 

tillgängliga/otillgängliga 

för barnen? 

enkelt tillgängliga för barnen, förvarade på marken 

 

 

 

Bilderna som är tagna utomhus visar på miljöer och aktiviteter som lyfter fram barnens 

skapande samt kroppsuppfattning och grovmotorik. Ett flertal av bilderna visar en bygg - och 

konstruktionshörna där barnen kan arbeta med stora material och med hela kroppen (se figur 

8). En skillnad gällande bygghörnan inne- och utomhus är att utomhus ser vi inga tecken på 

sortering samt att materialet är betydligt större. Fotbollsmål, klätterställningar och målningar 

på marken är andra bilder som lyfter fram hur barnen kan lära sig matematik med hela 

kroppen (se figur 9, 10 och 11). Utomhus erbjuds barnen även vattenlek vilket inte lyfts fram 

inomhus. Endast en av 51 utomhusbilder visar skogen som en bra miljö för 

matematikinlärning. 

 

       
 Figur 5.      Figur 6.       Figur 7. 
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            Figur 12.          Figur 13.  

Figur 8, 9, 10 och 11 visar matematiska miljöer utomhus som ger barnen möjlighet till 

skapande men även träna matematik med hela kroppen.  

 

Även i utomhusmiljön tog personalen kort på material och hjälpmedel. Flera bilder visade på 

naturmaterial som kan användas för att mäta, räkna eller bygga mönster. Flera bilder var även 

tagna på material att använda i sandlådan, dessa skulle kunna användas för att bygga och 

undersöka. 

Figur 12 och 13 visar olika material som kan stödja matematikinlärningen utomhus. 

 

Vår första frågeställning lyder: ”Vad lyfter förskolepersonal fram som en god matematisk 

miljö inne- respektive utomhus?” Resultatet visar att miljöer för matematikinlärning kan 

innehålla någon form av skapande eller undersökande. Genom att konstruera små eller stora 

saker kan barnen få möta många olika områden inom ämnet matematik, som 

skillnader/likheter, volym, mätning och mängd. Ytterligare en viktig aspekt i de miljöer 

personalen visat som goda är att det ska finnas tillgång till material som kan vara till 

inspiration, som bilder på byggen i anslutning till bygghörna. I utomhusmiljöerna kan barnen 

bli erbjudna att utforska matematiken med hela kroppen medan de inomhus erbjuds 

     
Figur 8.  Figur 9.  

     
Figur 10.  Figur 11. 
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undersökande i mer finmotoriska övningar och lekar. Inomhus är matematikmaterialet sorterat 

i framförallt färg, form och material i olika backar eller lådor som ger en känsla för struktur 

och ordning och som är tydligt tillgängliga. Samtidigt är utomhusmiljön osorterad och 

erbjuder situationer där undersökande av volym står i fokus jämfört med inomhusmiljön. Både 

inom- och utomhus är materialet lättillgängligt för barnen. 

 

4.2 Innehållsanalys 

Genom att studera förskolepersonalens kommentarer till bilderna plockade vi ut de stödord 

som förtydligade det matematiska innehållet i deltagarnas bilder. Eftersom deltagarna i vår 

undersökning ibland haft flera begrepp kopplade till en och samma bild, som exempelvis 

“färg”, “form”, “antal” har vi räknat med alla dessa ord var för sig, bilderna har i genomsnitt 

haft tre-fyra begrepp. För att kunna få en klar bild över vad personalen tycks lägga störst fokus 

på skrevs varje ord ner i ett dokument för att sedan kunna tydliggöra hur många gånger varje 

ord omnämns totalt, sett tillalla de olika bilderna. För att få en konkret bild över skillnaderna i 

vad personalen lyfte fram i sina bilder delade vi även upp dessa i två olika kategorier, ute samt 

inne. Eftersom att vi inte har gett deltagarna möjlighet att utveckla tankarna om 

kommentarerna kan vi inte med säkerhet veta vad de menat med alla ord. För att kunna 

besvara vår andra frågeställning, ” hur kan de goda matematiska miljöerna, som lyfts av 

förskolepersonal, kopplas till förskolans läroplan?” behövdes våra egna tolkningar och 

kategorier. För att få ner antalet olika ord valde vi att döpa om vissa, bland annat hade några 

skrivit stor/liten eller under/över, dessa fick hamna i en grupp för “jämförelseord” samt 

“lägesord”. Andra ord ansåg vi behövde stå var för sig eftersom att de hade olika mening, som 

till exempel orden “tal”, “antal” och “talföljd”. Vi upplever tal som ett, två och tre, antal som 

en summa, något som fås genom exempelvis addition och subtraktion medan talföljd är första, 

andra, tredje och så vidare. 
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4.2.1 Goda matematiska miljöer inomhus 

I diagrammet nedan syns vilka ord som personalen gett till bilderna som de fotograferade 

inomhus.  

 
Figur 14: Matematik inomhus. Ord plockade ur personalens kommentarer sammanställda 

efter antal omnämningar.  

 

Som vi kan se i diagrammet har förskolepersonalen kommenterat sina inomhusbilder med 

orden “former” och “antal” flest gånger. “Likheter”, “spel”, “balans”, “sortering” “mätning” 

och “samarbete” hamnade längst ner på listan då de endast nämndes en gång. 

 

4.2.2 Goda matematiska miljöer utomhus 

I diagrammet nedan syns vilka ord som personalen gett till bilderna som de fotograferade 

utomhus.  

  

Figur 15: Matematik utomhus ord plockade ut personalens kommentarer sammanställda efter 

antal omnämningar.  
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I diagrammet som presenterar utomhusmiljön kan vi se att stort fokus har lagts på “antal”, 

“former” och “räkna”. Längst ner på listan ses “rulla”, “färger”, “riktning”, 

“rumsuppfattning”, “mäta”, “skogen”, “problemlösning” samt “hastighet” och “mönster” då 

de endast nämndes en gång.  

 

4.3 Skillnader i inom- och utomhusmiljöerna 

Med hjälp av diagrammen synliggörs det vad personalen tagit fasta på i inomhus- respektive 

utomhusmiljön. Bland annat syns det att i inomhusmiljön har personalen lagt stort fokus på 

färg som en del i den matematiska miljön medan i utomhusmiljön hamnar färg långt ner i på 

listan. “Volym” förknippar förskolepersonal oftare med utomhusmiljö och begreppet 

“kroppsuppfattning” nämns endast på utomhusbilderna. I båda diagrammen hamnar “antal” i 

topp tre och likaså “form”. Andra intressanta jämförelser är ”mönster” som nämns betydligt 

oftare i inomhusmiljön jämfört med utomhusmiljön, samt ”symmetri” och ”turordning” som 

bara nämns i inomhusmiljön. 

 

I övrigt bedömer vi att större delen av de medverkande har tänkt väldigt lika när de 

fotograferat och skrivit sina kommentarer. Detta syns extra tydligt då det var många 

medverkande från samma förskola då de framförallt utomhus tagit fotografier på samma saker 

som exempelvis bygghörnan, vattenleken och klätterställningen.  

 

4.4 Matematik i relation till styrdokument 

För att kunna besvara vår frågeställning ”hur kan de goda matematiska miljöerna, som lyfts av 

förskolepersonal, kopplas till förskolans läroplan?” jämförs orden vi fått fram utifrån den 

insamlade datan med begrepp plockade ur läroplansmålen gällande matematik. Då deltagarna 

inte alltid har gett de specifika begreppen som lyfts i läroplansmålet har vi som tidigare nämnt 

tagit hjälp av Riddersporres och Perssons (2010) indelning, som exempel har begreppen ”över 

och under” nämnts, men då de inte förkommer i läroplanen kan vi ta hjälp av indelningen och 

placera in dessa under ”rumsuppfattning”. 

 

4.4.1 Resultat kopplat till läroplanen 

Ovan har vi visat diagram över vad de är personalen lägger fokus på i goda matematiska 

miljöer inomhus och utomhus. Då vår frågeställning inte berör skillnaden mellan ute och inne 

utan mellan personal och läroplan kommer vi här att göra en generell undersökning av 

kopplingar till de tre läroplansmål som vi plockat ur styrdokumentet. 

 

4.4.1.1 Läroplansmål nr. 1 

 

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid 

och förändring (Skolverket 2010:10). 
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Från de tidigare diagrammen kan vi se att deltagarnas kommentarer berör alla begrepp som 

läroplanen nämner gällande matematik. Vissa begrepp läggs det dock större fokus på än 

andra, ett exempel är “antal” och “form”, medan “tid” aldrig nämns. Dock anser Riddersporre 

och Persson (2010) att tid används vid arbetet med “riktning”, vilket är ett begrepp som 

pedagogerna har nämnt. Begreppet “rumsuppfattning” nämns av endast en deltagare men då 

författarna beskriver rumsuppfattning som ett område där lägesord berörs kan vi få upp antalet 

som nämnt läroplansbegreppet “rum” då lägesord är nämnt 13 gånger.  

 

”Mäta” är ett begrepp få deltagare nämnt, endast två gånger men som står med som ett av 

begreppen i läroplansmålet. Men med hjälp av Riddersporres och Perssons (2010) 

förtydligande av begreppet mätning kan vi se att mätning handlar om jämförelseord vilket är 

ett begrepp många deltagare nämnt, hela nio gånger totalt. 

 

Ett begrepp som har fått stort fokus i inomhusmiljön av deltagarna är “färg”, vilket är ett 

begrepp som inte nämns under målen i läroplanen gällande matematik, inte heller 

Riddersporre och Persson (2010) nämner “färg” som ett matematiskt begrepp.  

 

4.4.1.2 Läroplansmål nr. 2  

 

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (Skolverket 

2010:10).  

 

Deltagarna har nämnt begrepp som ”beräkna”, ”problemlösning” samt ”bygg och 

konstruktion” till sina bilder. Dessa begrepp är inget som Riddersporre och Persson (2010) 

nämner men vi anser att de faller in under ovanstående läroplansmål eftersom att samtliga 

innebär ett undersökande tankesätt där reflektioner av olika problem kan stå i fokus.  

 

4.4.1.3 Läroplansmål nr. 3 

 

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp (Skolverket 2010:10). 

 

Förskolepersonalen som deltagit i undersökningen nämner “likheter”, “jämförelse”, 

“problemlösning” och “begrepp” i kommentarerna till sina bilder.  

 

4.5 Summering av innehållsanalys 

Med hjälp av detta resultat kan vi dra slutsatsen att förskolepersonalen som deltagit i vår 

undersökning jobbar med läroplansmålen som berör matematik på olika sätt och att många av 

personalens ord faller in under flera kategorier inom läroplanen. Men hjälp av diagramen (se 

figur 14 och 15) kan vi se att form och antal har fått störst utrymme i pedagogernas bilder. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyserad och diskuteras paralleller mellan vårt resultat och den tidigare 

forskningen rörande matematik i förskolan. 

 

Deltagarna i vår undersökning har fotograferat miljöer som visar på barnens möjligheter till 

matematiska aktiviteter samt ett fritt matematiskt skapande. Bilderna visar på möjligheten till 

finmotoriska matematiska aktiviteter men även aktiviteter där grovmotoriken står i fokus 

samtidigt som vi tolkar det som att barnen har en valfrihet gällande aktiviteterna. Barnen har, 

beroende på vilken aktivitet de är intresserade av just då, tillgång till olika områden inom 

matematik. Björklund (2007) visade i en studie att det är viktigt att barn i förskolan får möta 

matematiken i olika sammanhang och att personalen skapar möjligheter för barnen att möta 

och lösa olika former av matematiska problem. 

 

Flertalet bilder i vår studie visar på olika typer av skapandemiljöer där barnen kan få 

undersöka och skapa med olika konkreta material och träna på vardagliga matematiska 

begrepp som exempelvis ”storlek” och ”lägesord”. Miljöerna är uppbyggda på det viset att 

barnen skulle kunna kombinera olika former, färger eller material i olika skapande aktiviteter 

eller lekar. I vår undersökning lyfts bygg– och konstruktionshörnor fram som goda 

matematiska miljöer eftersom tio av elva pedagoger fotograferat någon typ av bygg -och 

konstruktionsmiljö eller material. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) nämner i sin 

studie hur viktigt det är att barn blir erbjudna konkreta material att jobba med för att förstå 

innebörden av olika matematiska begrepp. 

 

Många av bilderna som är fotograferade utomhus visar på möjligheter till praktiskt arbete i 

exempelvis bygghörnor. Dock upplever vi att naturmaterial endast används i begränsad 

utsträckning både inom- och utomhus, något som är smått överraskande med tanke på 

miljömedvetenheten överlag i dagens förskolor. Att endast en förskollärare nämner skogen 

som en bra miljö för matematik överraskar oss ännu mera, eftersom vår erfarenhet säger att 

skogen är en vänlig matematisk miljö för barnen eftersom pedagoger och barn tillsammans 

skulle kunna samla på sig naturmaterial till förskolan. Det som gör skogen till en bra 

matematisk miljö kan vara skogens tillgång till material. Med det menar vi att många 

matematiska begrepp kan lyftas i skogen när barnen söker efter långa och korta pinnar, eller 

stora och små kottar. Emanuelsson (2008) framhåller att det kan vara svårt att knyta 

matematiken till verkligheten men ett sätt för att öka barnens intresse och förståelse för 

matematik kan vara genom praktiskt arbete och undersökande i natur och miljö. Detta 

nämndes även i det tidigare examensarbetet som var gjort vid Linnéuniversitetet där studien 

visade att skogen är en viktig miljö för barns matematikutveckling då många matematiska 

begrepp synliggörs i naturen (Persson 2012). 

 

Den tidigare nämnda enkätundersökningen, som genomförts av Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2004), lyfter fram vad pedagogerna menar är matematik. Svaren var; 

antalsförståelse, måttenheter, geometriska former, jämförelse- och lägesord, ramsräkning, 

sifferskrivning, symboler, sortering, problemlösning, tid, statistik, hälften–dubbelt och ålder. 

Många av dessa begrepp förekommer även i de kommentarer som våra deltagare gett till sina 
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bilder. I enkätundersökningen var det vanligaste svaret att pedagoger arbetade med förståelse 

för ”antal”, ett begrepp som i vår undersökning nämnts många gånger i deltagarnas 

kommentarer både inom - och utomhus. Däremot har ingen av pedagogerna som deltog i vår 

undersökning nämnt begreppet “tid”. Våra erfarenheter säger att olika klockslag nämns 

dagligen inom förskoleverksamheten och en del av de äldre barnen vet vilken tid de 

exempelvis blir hämtade, men varför jobbar inte förskolepersonalen mera med tid och klockan 

på förskolan? Tid kan vara mer än ett klockslag, Riddersporre och Persson (2010) nämner tid 

som ett område där ett undersökande av upprepning, riktning och förändring sker vilket skulle 

kunna kopplas samman med de kommentarer som deltagarna gett rörande spel, beräkningar, 

mätning och hastighet. Men själva arbetet med tid som i timmar och minuter lyfts inte fram i 

kommentarerna till bilderna. En anledning till detta skulle kunna vara att deltagarna anser att 

en bild på en klocka skulle vara för enkel och inte representera en miljö, som vi bad om i 

informationsbrevet.  

 

I pedagogernas inomhusbilder är matematikmaterialet ofta placerade i backar och korgar, fint 

sorterade enligt ”form”, ”färg” eller ”mönster”, synligt och lättåtkomligt för barnen. Detta ger 

ett intryck av ordning och reda, vilket är något som Nordin-Hultman (2005) lyfter fram som 

vanligt förekommande i svenska förskolor. I bygg -och konstruktionshörnor utomhus ser vi i 

våra bilder något som författaren beskriver som “störtexponering”, där de har lagt olika typer 

av byggmaterial i högar huller om buller. Detta kan väcka ett intresse hos barnen för att skapa 

och jobba med hela kroppen. Begreppet “volym” nämndes sju gånger i utomhusmiljön och 

endast en gång i inomhusmiljön i vår undersökning, vad kan det bero på? Kan det vara på det 

viset att de flesta förknippar volym med vatten? Vatten är ett material som de flesta föredrar 

att arbeta med utomhus, är det för att undvika en sölig avdelning precis som författaren 

skriver? Hon menar att de material eller aktiviteter som skapar söliga situationer oftast 

förekommer utomhus då de är mer accepterat att kladda eller spilla vatten på gräset eller 

sandlådan än vad de är att spilla och kladda på golv och mattor inomhus (Nordin-Hultman 

2005).  

 

Något som förvånar oss är att ”rumsuppfattning” endast nämns i samband med 

utomhusmiljön och då bara en gång. Rumsuppfattning är något som vi som blivande 

förskollärare upplever att barnen använder sig av otroligt mycket framförallt inomhus, bland 

annat när de ska städa undan och sortera allt de material de använt eftersom de vet att var sak 

har sin plats och var denna plats är. När barnen genomför en aktivitet som sortering eller 

städning använder sig barnen av olika lägesord, vilket går under Riddersporres och Perssons 

(2010) beskrivning av rumsuppfattning. Med hjälp av den beskrivningen kan vi tolka att 

rumsuppfattning omnämns betydligt fler gånger då ”lägesord” nämns tio gånger i 

utomhusmiljön dock endast tre gånger i inomhusmiljön. 

 

Ett begrepp som vi inte förväntade få i undersökningen var “färg” som många pedagoger lyft  

framförallt med koppling till inomhusmiljön. Vi har svårt att koppla ihop ”färg” som något 

matematiskt i läroplanen eller koppla det samman med litteraturen. Färg kan pedagoger jobba 

med vid språkutveckling, då man tillsammans med barnen använder olika färger för att 
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beskriva föremål. På pedagogernas bilder var material ofta sorterat i färg, på detta sätt blir 

färg ett begrepp som kan gå under ”sortering” precis som ”längd”, ”form” eller ”storlek”.  

 

Vår erfarenhet från praktik och tidigare arbete inom förskolan säger att utomhus leker barnen 

ofta fritt och att planerade pedagogiska aktiviteter sällan lyfter ämnet matematik, detta kan 

bero på att personal glömmer bort allt det som faktiskt är matematik även utomhus. Till 

exempel kan arbete med matematik utomhus ske genom att ta tid på hur långt barnen hinner 

springa på en minut, låta barnen hitta något som väger ett kilogram eller göra egna linjaler och 

mäta olika sträckor (Emanuelsson & Doverborg 2006). Barn utomhus leker ofta fritt och 

kommer då i kontakt med flera olika områden inom matematiken, det är då viktigt att 

pedagoger finns där och ska synliggöra matematiken och begreppen barnen möter (Björklund 

2007, Emanuelsson 2008). Med enkla hjälpmedel kan pedagogerna utveckla barnens lekar 

utomhus till matematiska lärande situationer utan att ha gjort komplicerade pedagogiska 

planeringar. 
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6. Slutsatser 

Efter att ha undersökt den insamlade datan gällande goda inne -och utomhusmiljöer kan  

vi dra några slutsatser utifrån personalens bilder och kommentarer. Nedan presenteras dessa 

slutsatser kopplade till våra tidigare nämnda frågeställningar.  

 

Vad lyfter förskolepersonal fram som en god matematisk miljö inne- respektive 

utomhus? 

 

En god matematisk miljö inomhus är en miljö som framförallt erbjuder skapande i olika 

former som exempelvis lego, pärlor och byggklossar men även en miljö som ger barnen olika 

matematiska utmaningar som spel och pussel. I flera av bilderna, framförallt bilderna av 

bygg- och konstruktionsmiljöerna, där barnen får uppleva matematik med hela kroppen, kan 

spår av de lekgåvor Friedrich Fröbel införde i sina barnträdgårdar i början på 1800-talet ses, 

då de bland annat berör kuber och klossar av olika slag (Doverborg 2008). Materialet inomhus 

är lättillgängligt, det är synligt och placerat i den höjd att barnen når det på egen hand, 

samtidigt som det är sorterat enligt färg, form och material. Vi kan se att det finns en tydlig 

gräns mellan inom- och utomhusmiljön framförallt när de kommer till ordning och reda. 

Inomhus har var sak sin plats medan det i utomhusmiljön existerar i mindre utsträckning. Det 

tycks också vara skillnad på vilket material som används för undersökande  inom- och 

utomhus, sand och vatten tycks vara sådant som bör hållas kvar i utomhusmiljön. Fokuset i 

det goda matematiska miljöerna ligger framförallt på ”antal” och ”form” oavsett om det är 

inom- eller utomhus. 

 

Utomhus är det inte samma fokus på ”sortering”, men materialet är fortfaranade lättillgängligt 

för barnen. Ute läggs det större fokus på att lära sig matematik med hela kroppen, det handlar 

alltså om att träna grovmotorikt genom att klättra, hoppa, springa och lyfta. En bygg- och 

konstruktionshörna utomhus är något som de flesta lyfter fram som en bra miljö för 

matematiskt lärande. ”Volym” nämns mycket oftare i samband med utomhusmatematiken 

jämfört med inomhusmatematiken. I vår undersökning nämns ”rumsuppfattning” endast i 

utomhusmiljön, dock nämns begrepp som beskriver ”läge” och ”plats” i både inom- och 

utomhusmiljön. Skogen är en plats som knappt nämns av deltagarna i vår undersökning, dock 

förekommer det bilder med naturmaterial som går att koppla till skogen. 

 

”Färg” är ett begrepp som många av deltagarna nämner som en del av de goda matematiska 

miljöerna inomhus. Detta är ett begrepp som inte finns i läroplanen eller lyfts i litteraturen 

dock finns förståelse för hur ”färg” kan användas som en del inom matematiken. 

 

Hur kan de goda matematiska miljöerna, som lyfts av förskolepersonal, kopplas till 

förskolans läroplan? 

Med hjälp av den insamlade datan kan vi dra slutsatsen att bilderna som förskolepersonalen 

bidragit med går att koppla samman med läroplansmålen som berör matematik på olika sätt 

och att många av personalens ord faller in under flera kategorier inom läroplanen. 

Läroplansmålet med tydliga matematiska begrepp som ”rum, form, läge och riktning” samt 
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”mängder, antal, ordning och talbegrepp och mätning, tid och förändring” läggs det mera 

fokus på än mål med fokus på undersökande. En anledning till detta kan vara att de andra 

områden som, “undersökande” och “urskilja” och “uttrycka” kan falla in under frasen “finns 

överallt” och inte uppmärksammas på samma sätt som siffror och olika typer av mätredskap. 

Dessa uttryck är sådana som lätt kommer fram i samtal som berättar om arbetet med 

matematik men det förblir något abstrakt, precis som uttrycket ”det finns överallt”. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Från den insamlade datan kan vi dra slutsatsen att ingen personal som jobbat fler än 15 år 

deltagit i vår studie. Vad detta kan beror på är svårt att besvara, men det kan ha uppfattats  

som något krångligt att fotografera och skicka bilder. Vi har även upplevt att många har sett 

detta som en stor och krävande uppgift, medan några varit positivt inställda till den nya 

metoden att samla in data på. En orsak till bortfallet i vår undersökning tror vi kan bero på att 

den äldre personalen såg fotografering och mejlande som något krångligt. Detta kan bero på 

bristande IT-kunskaper. Genom att använda sig av en annan insamlingsmetod exempelvis 

enkät eller intervju skulle bortfallet troligen vara mindre. En annan orsak kan även vara brist 

på tid. Bortfallet kan ha påverkat resultatet genom att det inte enbart är förskollärare som 

jobbar på förskolan och måste följa läroplanen, det finns även barnskötare och outbildade. 

Hade även dessa deltagit i studien skulle vi ha kunnat få helt andra bilder och ett annorlunda 

resultat jämfört med nu då tio av deltagarna har läst förskollärarutbildningen och en deltagare 

är mitt i utbildningen. Med tanke på hur förskollärarprogrammet har förändrats med den 

reviderade läroplanen hade vi hoppats på att se skillnader mellan deltagarnas bilder i avseende 

på deras utbildning och syn på matematiska miljöer. Som vi nämnt tidigare gav den 

reviderade läroplanen ämnet matematik större plats samtidigt som det lyftes i 

förskolläraraprogrammet. De som gått den nya utbildningen har möjligen en starkare 

professionell yrkeskompetens och känner sig säkrare inom matematikområdet. De kan se vårt 

“uppdrag” som en lättare utmaning då matematikinnehållet i utbildningen har fått större 

utrymme medan de med den äldre utbildningen kan vara osäkra och tycka att det är en svårare 

uppgift. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) har även visat på att personalen upplever 

matematik som något tråkigt och något som de måste lura i barnen. Detta kan vi inte koppla 

till vår undersökning eftersom den baserar sig på endast bilder och ord. Kan de som upplever 

matematik som tråkigt även har svårt för att fotografera miljöer som har goda matematiska 

förutsättningar just för att de inte ser dem och därför väljer att inte delta i studien? 

 

Vår insamlingsmetod, att låta personalen på förskolorna fotografera goda matematiska 

miljöer, kan vara ett exempel på en nytänkande undersökningsmetod. Vi ville göra något 

annorlunda istället för enkäter och intervjuer, eftersom vi upplever att förskolepersonal ofta 

ser intervjuer som en extra börda i den allmänt stressiga arbetsmiljön. Genom att använda oss 

av denna metod hoppades vi få fler deltagare i undersökningen och få större mängd data att 

analysera för att kunna ge svar på de tidigare nämna frågeställningarna på ett rättvist sätt. 

Eftersom personalen själva fått fotografera påverkas de inte av våra föreställningar gällande 

goda matematiska miljöer, vilket kanske hade varit fallet vid en intervju eller enkät. 
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6.2 Fortsatt forskning 

Efter att ha genomfört denna studie har tanken att be förskolepersonal inom ett större område 

delta i forskningen slagit oss. Finns det skillnader gällande landsregionerna? Med tanke på 

dagens matematikresultat i den svenska skolan skulle en jämförelse över hur förskolor i andra 

länder jobbar med matematik och hur deras matematiska miljöer ser ut vara intressant. På det 

viset kan kunskap fås om hur Sverige kan jobba med ämnet redan i förskolan för att höja dess 

status samt matematiska resultat framöver i skolan. Att låta barnen fotografera vad de tycker 

är matematik och jämföra barnens och personalens bilder kan också vara en intressant 

forskningsmetod. Genom att använda sig av exempelvis intervjuer som komplement till 

bilderna skulle man ha fått personliga möten med personalen och kunnat ställa följdfrågor om 

varför de upplever ämnet som de gör. Skulle intervjuer använts parallellt till vår studie skulle 

vi kunnat få svar på hur de har tänkt med just sina fotografier. En enkätundersökning kan ge 

mer data att analysera, eftersom vi tror att fler skulle delta i en undersökning med enkla 

kryssfrågor samtidigt som de kan genomföra enkäten när de har tid över, något som kan vara 

värt att tänka på vid en vidare studie. De vore även intressant att studera vidare hur examensår 

och utbildning påverkar matematikverksamheten. I denna studie hade tio av den medverkande 

den äldre utbildningen, alltså de som påbörjat sin utbildning innan år 2011. En av deltagarna 

höll på med sin utbildning. Skulle den insamlade datan se annorlunda ut om endast personal 

med den nyaste förskollärarutbildningen deltog i studien? Ytterligare frågor som väcks är om 

det skulle behövas någon form av fortbildning hos personalen, när det gäller miljöer för 

matematik, och hur skulle den kunna se ut? Kan fortbildning av förskolepersonal i ämnet 

matematik lyfta fram fler sätt att jobba med matematik samt utforma miljöer som gynnar det 

matematiska lärandet?  
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8. Bilagor 

 

Hej! 

 

Vi är två blivande förskollärare som håller på att avsluta våra studier och vi genomför just 

nu ett examensarbete. För att kunna utföra studien och bidra med ny intressant forskning 

gällande förskolan ber vi nu om din hjälp. Vi vet att dagarna är hektiska och har försökt 

göra deltagandet så enkelt och smidigt som möjligt. Vår studie handlar om förskolemiljöer 

som har goda matematiska förutsättningar inom förskolans verksamhet. För att kunna ta del 

av dessa miljöer ber vi dig att fota fem platser inne- respektive utomhus (sammanlagt tio 

stycken bilder). Du ska alltså fota miljöer som du tycker har goda förutsättningar för 

matematiskt lärande. 

 

Eftersom man bara kan bifoga max fem bilder i ett mejl, ber vi dig att skicka 

inomhusbilderna i ett mejl och utomhusbilderna i ett annat. Skriv en enkel kommentar till 

varje foto varför du anser att just denna bild har goda matematiska förutsättningar. 

Kommentaren behöver inte vara lång, en mening räcker, bilderna kan du fota med mobil, 

ipad eller det alternativ som passar dig bäst. Bilderna kommer endast att användas i 

undersökningssyfte och du kommer förbli anonym i arbetet, din mejladress kommer vi inte 

synliggöra. Genom att du skickar mejlen till oss samtycker du till att delta i 

undersökningen, du kan när som helst avbryta din medverkan. Det är viktigt att bilderna 

inte visar barn, eftersom att det ställer andra etiska krav på studien. Om barn 

dokumenteras i forskningssyfte måste deras vårdnadshavare få information och möjlighet 

att välja om deras barn får dokumenteras. Detta är av praktiska skäl inte möjligt inom den 

korta tid vi har för att färdigställa examensarbetet. 

 

Bifoga bilderna i dina mejl och bygg upp textinnehållet enligt denna mall: 

Bild 1: kommentar 

Bild 2: kommentar 

Bild 3: kommentar 

Bild 4: kommentar 

Bild 5: kommentar 

 

Vi vill även att du svarar på två enkla frågor: 

1: Är du förskollärare? (om ja, när tog du din examen?) 

2: Oavsett utbildning, hur många år har du jobbat inom förskolan? 

 

Ert bidrag vill vi ha senast fredag 23 oktober. 

 

Tack för din tid! 


