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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att utifrån en fenomenologisk ansats utforska hur förskollärarna uppfattar 

matematikundervisning i förskolan. För att undersöka detta använde vi oss av en kvalitativ 

forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Studien berörde nedanstående 

frågeställningar: Vilka upplevelser har förskollärare i matematik? Hur arbetar förskollärarna med 

matematik i förskolan? Hur upplever förskollärarna sitt arbete för att uppnå läroplanens mål i 

förskolan? Resultatet i studien visade på att den didaktiska kompetensen och kunskapen i barnens 

matematiska utveckling har stor betydelse för hur förskollärare väljer att arbeta och medvetandegöra 

matematiken för att få barnen att utvecklas mot de matematiska läroplansmålen. Det sker hela tiden ett 

medvetet arbetssätt i att benämna och uppmärksamma matematiken i verksamhetens dagliga arbete, 

men även i andra situationer som planerade aktiviteter, i leken och skapande. Förskollärarna i studien 

visar tydligt på hur det går att påverka barns känslomässiga förhållningssätt till matematiskt lärande. 

Inte minst därför bör lärarnas arbete för att ständigt försöka skapa intresse betraktas som något oerhört 

betydelsefullt.  
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Förord 

Vi som skrivit denna uppsats heter Malin Beckman och David Lindblom. Vår studie handlar 

om förskollärares upplevelser om undervisning i matematik i förskolan. Vi har alltid varit 

intresserade av matematik och under matematikkursen fick vi möjligheten att möta Karin 

Hultman, Anna Palmer och Hillevi Lenz Taguchi; tre fantastiska lärare vi vill tacka för att de 

påverkat synen på matematik och hur den kan te sig på förskolebarns kunskapssökande och 

lärande genom deras föreläsningar, avhandlingar och seminarium. Ett extra stort tack riktas 

till Karin Hultman som ledde vår fördjupningskurs i matematik innan vårt arbete påbörjades. 

Hennes engagemang samt kunskap i att bemöta våra initiala frågor och funderingar har varit 

till stor hjälp. Vi vill tacka de förskollärare som ställde upp att medverka i våra intervjuer, 

utan er hade det inte varit möjligt för oss att genomföra studien. Tack till vår handledare Sofia 

Grunditz för stöd och utmanande idéer. 

Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete med många timmars intressanta diskussioner och 

tankar som utbytts under skrivprocessens gång.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under vår skrivprocess av studien har vi under nära samarbete skrivit vissa delar tillsammans 

och resterande avsnitt av texten har vi delat upp och skrivit var för sig. I alla delar av texten 

har vi noggrant reflekterat och diskuterat igenom tillsammans där vi utbytt idéer, kritiskt 

granskat samt kompletterat för att förbättra kvaliteten. Vi har tillsammans sökt efter tidigare 

forskning och relevant referenslitteratur till vårt forskningsområde. De vetenskapliga 

artiklarna har bearbetats antingen individuellt eller tillsammans. Under vår process att samla 

in data var vi på samma förskolor och hjälptes åt under intervjutillfällena, där en av oss ställde 

frågorna och den andre antecknade och skötte ljudinspelningen. Vi var båda delaktiga att 

kontakta olika förskolor samt i kommunikationen med förskollärarna. Transkriberingen har vi 

genomfört tillsammans. Vi har tillsammans utfört och diskuterat analysen och diskussionen. 

Under arbetets gång har vi träffats med jämna mellanrum för att diskutera studien innehåll 

och bestämma hur vi ska gå vidare. Texten har genomgående under processen av oss båda 

bearbetats och skrivits i ett gemensamt dokument.  
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Inledning 

Matematiken har en framträdande roll i vårt moderna samhälle. Dagens barn växer upp i en 

miljö som tidigt ställer höga krav på matematisk förståelse. (Utbildningsdepartementet 2010, 

s. 10) För att se var svenska elevers matematiska kunskap befinner sig i jämförelse med 

ungdomar i andra länder tillämpas det så kallade PISA-testet (Programme for International 

Student Assesment). PISA-testet är utarbetat av OECD (organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling) för att utvärdera femtonåringars kunskapsnivåer i matematik, 

naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. PISA-testet görs vart tredje år och ca 57 

länder deltar med 5000 elever vardera (OECD 2019). PISA 2015 visade ett bättre resultat för 

svenska elever än rapporten från 2012, men inte ett tillnärmelsevis lika bra resultat som går att 

se i 2003 års rapport (Skolverket 2015, s. 26). Resultatet från PISA-undersökningen 2018 

visar på bättre resultat, men Sverige har 11:e plats efter länder som: Estland, Japan, Sydkorea, 

Kanada, Finland, Polen, Irland, Slovenien, Storbritannien och Nya Zeeland, och visade ändå 

sämre resultat än år 2000 (Ekonomifakta 2019). Skolverket (2009, s. 109) skriver att 

forskning från Nya Zeeland, England och USA visar att det didaktiska och pedagogiska 

innehållet i förskolan har ett positivt samband med senare skolprestationer. Skolverket har 

tidigare påpekat att det är många elever i grundskolan som har svårt för matematik, och detta 

har lett till förändringar i läroplan för matematik även på förskolenivå (Skolverket 2009, s. 

15). Undervisning i matematik förekommer idag från tidig ålder, redan i förskolan, och 

därmed har förskollärare en betydande roll i barnens matematiska utveckling och lärande samt 

för det fortsatta intresset hos barnet för ämnet, för det livslånga lärandet (jfr. Lundström 2015, 

s. 217). Förskolan ska bedriva omsorg men den ska också undervisa. Begreppet undervisning 

är dock inte nytt, den har funnits i skollagen redan 2010: ”undervisning: sådana målstyrda 

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

genom inhämtande och utvecklande av kunskaper” (SFS 2010:800 Kap.1§3).   

År 1998 fick förskolan sin första läroplan, med strävansmål. I den formulerades de 

matematiska målen: 

·     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 (Skolverket 1998, s. 13).  

Strävansmålen för matematik gav ämnet en tydligare och mer framträdande roll när 

läroplanen för förskolan reviderades år 2010. I och med revideringen blev förskollärares 

ledarskapsroll tydligare och barns tidiga lärande och utveckling inom matematik framhålls 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Skälet för revideringen är bland annat som vi ovan nämnt, 

högre krav hos barn i samhället på matematiska färdigheter. De matematiska målen i den 

reviderade läroplanen uttrycker att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 
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·       sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

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

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

lösningar av egna och andras problemställningar,  

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

samband mellan begrepp, och  

·       sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 

10). 

 

Hur förskollärare väljer att arbeta med matematik i förskolan samt vilken roll den får är 

beroende på förskollärares inställning till ämnet. Tidigare matematisk erfarenhet är avgörande 

för hur det framtida intresset kommer att se ut. Palmer (2013) menar att förskollärare har 

svårare att ordna lärandesituationer inom matematik om de upplever ämnet som ointressant. 

För att överkomma dessa hinder måste förskolläraren fokusera på sin relation till matematiken 

genom att hitta nya perspektiv och infallsvinklar (Palmer 2013, ss. 7, 14). Kronqvist (2003, ss. 

10-11) skriver att det är viktigt att förskollärare har en positiv inställning till matematik vilket 

skapar en högre sannolikhet att barnen behåller ett positivt intresse till matematik. Istället för 

att barnen ska få en känsla av att matematik är något som förknippas med negativa känslor 

vill vi att de ska få en känsla av att ämnet faktiskt är något roligt och som går att erövra på ett 

lekfullt sätt.  

 

Hur ställer sig förskollärare till arbete med matematik ute i verksamheten och vad har de för 

upplevelser själva av ämnet, samt hur arbetar de för att se till att barnen utvecklas mot 

läroplanens mål i matematik? Tidigare forskning vi funnit i ämnet visar på hur inställning och 

förhållningssätt har en avgörande roll i undervisningen och barnens lärande. Vi anser att 

ämnet har en viktig del i professionen som förskollärare och därför vill vi undersöka mer i 

området. Även begreppet undervisning har fått en mer framträdande roll i förskolans läroplan 

sedan revideringen 2018 (Lpfö 18 2018), den nya reviderade läroplanen trädde i kraft i juli 

2019. Vi vill därför även med studien åskådliggöra hur undervisningsbegreppet, som är av 

stor vikt i enighet med nya läroplanen, i förskola uppfattas i matematisk undervisning 

specifikt av förskollärare. 

Tidigare forskning 

Forskning kring matematik och undervisning på förskola är relevant för vår studies syfte om 

förskollärarnas upplevelser kring matematik och undervisning. Vi har valt att tematiskt lägga 

forskningen under: läroplanen i förskolan, förskollärares kompetens och förhållningssätt, 

förskolans undervisning samt miljöns och kommunikationens betydelse för matematiken. 
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Läroplanen i förskolan 

Delacour (2013) har undersökt hur förskollärare transformerar läroplansmålen i matematik till 

situationer med matematik som ämne. Studien visar att de matematiska begreppen resoneras 

olika mycket av förskollärarna men att de talar om alla i helhet. Begreppen räkna, förklara och 

konstruera användes mest frekvent. I resultatet framkom även att språk och matematik är 

något förskollärarna anser höra ihop (Delacour 2013, ss. 74-75). Delacour (2013) fann att 

förskollärarna transformerar läroplanens mål på två olika sätt. I det första som benämns som 

B-inriktning, är det barnens intresse för matematiska begrepp som styr. I det andra sättet som 

benämns som F-inriktning, styr förskolläraren till störst del (Delacour 2013, ss. 83, 87, 136). I 

transformeringen av mål genom B-inriktningen beskrivs att matematik uppmärksammas i 

barnens lek medan i F-inriktad transformering understryks matematik på ett lekfullt sätt 

(Delacour 2013, s. 88). Studien visar att B-inriktningen utgår med hänsyn till barnens 

erfarenheter men att förskolläraren många gånger har en grundidé om matematiska begrepp 

som ska gås igenom, dock är det barnens intresse som styr innehållet. När barnen undersöker 

och uppmärksammar olika matematiska begrepp kan de tillsammans med förskollärare 

resonera, reflektera, söka svar och dra slutsatser (Delacour 2013, s. 132). 

Delacour (2013) beskriver att undersökningar som påvisar att Sverige halkar efter 

kunskapsmässigt är en bakomliggande faktor till den reviderade läroplanen. Barn har idag 

högre krav på sig gällande matematisk förståelse och färdighet i samhället. Regeringen 

bestämde att det behövdes förtydligande i matematik för att undervisningen ska bli 

meningsfull. Förskollärarens roll att genomföra och planera förstärktes samt att matematik har 

en större roll i förskollärarutbildningen (Delacour 2013, ss. 17-18). Ändringarna i den 

reviderade läroplanen förändrar inte förskolans uppdrag att lärandet ska ske efter barnens 

intressen och på ett lekfullt sätt efter deras erfarenheter samt att målen i läroplanen inte ska 

bedöma barnen då de är strävansmål. 

Björklund och Barendregt (2016) betonar att i dagens förskola har matematiken stor plats i 

verksamheten. Innan revideringen av förskolans läroplan fanns enbart ett matematiskt 

läroplansmål. Revideringen av läroplanen medförde fler läroplansmål i matematik samt att 

matematik som ämne tagit större plats (s. 359). Läroplansmålen är något förskolläraren bör 

vara medveten om och ha dessa i fokus i lärandeaktiviteter samtidigt som barnens 

initiativtagande välkomnas och lyssnas in (Björklund & Barendregt 2016, ss. 363-364).  

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013, s. 9) skriver om förskollärarens 

uppdrag att bevara lektraditionen samtidigt som barns kunnande ska utvecklas. Vidare 

beskriver de att begreppet undervisning är kontroversiellt i förskolan för att den har alltid 

använts i skolverksamhet (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013, s. 10). 

Författarna tar upp följande motsägelser som ses i förskollärarnas beskrivning av deras arbete: 

den första är att de ska gå efter barns intressen men det blir problematiskt när de också ska 

följa läroplanen, därför att de upplever att de då måste välja mellan dessa två alternativ. 

Författarna föreslår att förskolläraren ska vara aktiv och rikta barns intressen mot de mål som 
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läroplanen beskriver. Den andra motsägelsen blir mellan att spontant använda situationer som 

fångar barns intressen och att följa deras aktivitetsplanering (Doverborg, Pramling & 

Pramling Samuelsson 2013, ss. 12-13). Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 

(2013, s. 14) skriver utifrån vad många förskollärare säger om den reviderade läroplanen:“de 

egentligen ska göra det de alltid redan gjort synligt.” De menar på att deras arbetssätt redan 

går hand i hand med läroplanen, men att nu blir det att de måste bevisa det för alla andra.  

Förskollärares kompetens och förhållningssätt till matematik 

Kronqvist (2003) skriver i sin studie hur förskollärare och deras kunskap inom matematik har 

betydelse för att utmana barnen i matematik. Enligt Kronqvist (2003, s. 7) har många 

förskollärare avsaknad av matematik i deras yrkesutbildning eller ingen alls. Studiens 

delresultat visar att intresset för matematik senare i livet har en avgörande roll i personens 

egna skolgång. Det vill säga att har en person negativa erfarenheter av matematikundervisning 

från tiden i skolan, är risken att dessa negativa upplevelser följer med in i vuxenlivet 

(Kronqvist 2003, s. 8). Kronqvist (2003, ss. 10-11) menar att det är viktigt att förskollärare 

har en positiv inställning till matematik vilket skapar en högre sannolikhet att barnen behåller 

intresset till matematik som ämne. Kronqvist (2003) menar att förskollärare bör arbeta med 

utveckling av grundläggande matematiska begrepp, till exempel i leken. Samt att det är viktigt 

med goda ämneskunskaper i matematik och i planering och utförande upptäcka matematiken 

men även att förskollärares kunskaper måste ligga långt över barnens matematiska tankar 

(Kronqvist 2003, s. 32). 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2011, ss. 39-49) påvisar hur viktigt det är att barn har 

tydligt material för att lära sig matematik, något de har användning för när de vill förklara 

eller resonera utifrån egna funderingar och idéer. För att detta sedan ska producera kunskap 

krävs att pedagogen är närvarande och kommunicerar med barnen, utmanar deras tankar samt 

ställer frågor kring problem som dyker upp. Förskollärarens kompetens utgörs av kunskaper 

inom matematikdidaktik och baskunskaper inom matematik. Begränsad kunskap i matematik 

kan av naturliga skäl leda till att förskolläraren har svårt att vara lyhörd för barns olika 

matematiska uttryck, vilket medför att det matematiska arbetet inte går framåt. Förskollärare 

som inte har tillräckligt med baskunskap inom matematik har svårt att upptäcka möjligheter 

för matematiskt lärande. Dessa förskollärare lägger istället fokus på de ämnen som de känner 

sig mer trygga med. 

 

I Palmers (2009) enkät från 2006 hade de flesta studenter svarat på om de upplevde sig som 

bra eller dåliga när det gäller matematik, om de ansåg sig själva som antingen matematiska 

personer eller inte. Palmers (2009) uppgift var att få dessa studenter att förstå både barnens 

och deras egna känslor för matematik som något som är föränderligt. Det beror på vilken 

situation och med vilka människor man befinner sig med, samt vilket språk som utövas och 

hur uppgifterna genomförs  (Palmer 2009, ss. 392-393). I enkät efter kursen svarade över 90% 

av studenterna att de hade förändrat sin syn på matematik och hur de tänkte arbeta med barn.  
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Palmer (2013, s.6) beskriver att de som läser till att bli förskollärare mer än de som läser till 

andra inriktningar upplever matematik som någon svårt, detta kan dels bero på genus, därför 

att det har i första hand varit män som arbetat med matematik, och tidigare har främst 

kvinnor  valt förskoleyrket där innehållet främst bestått av omsorg av barn. Förskollärarnas 

arbete med matematik är beroende på deras inställning, för om intresset saknas för matematik 

så kommer det påverka lärandesituationen på ett negativt sätt. Därför blir det viktigt att de är 

medvetna och försöker förbättra sin egna matematiska relation (Palmer 2013, ss. 7, 14). 

  

 

Hope et al. (2017) har skrivit en studie vars syfte handlar om att se vad förskollärarna kan 

inom ämnet matematik, och den följer en sociokulturell teoretisk utgångspunkt. Studien 

utfördes i USA, genom att studera 67 avdelningar i förskolor, och kom fram till att lärarnas 

förmåga var högst för läskunnighet och lägst för matematik. Den matematiska 

utbildningsnivån hos förskollärarna visade sig vara för låg, vidare fastslogs att förskollärarnas 

material och praktik behöver ses över och förbättras så att det bygger på vetenskaplig grund 

(Hope et al. 2017). Resultatet i studien visar på att kvalitet i förskola har avgörande betydelse 

för barnens prestation senare i skolan. Lärares övertygelse om vad de kan påverkar deras 

undervisning och de resultat barnen uppnår. Internationellt sett har barn i USA en lägre nivå i 

matematisk kunskap än barn i andra länder (Hope et al. 2017). 

Björklund och Barendregt (2016, ss. 371-372) skriver att didaktisk kunskap och medvetenhet 

i matematik är viktigt för att kunna stötta barnens lärande samt deras begreppsliga utveckling. 

Vidare menar författarna att de behöver förståelse för matematik för barn i förskolan och vara 

stöttande när barnen utforskar matematik och dess begrepp i verksamheten och ta vara på 

barnens intresse och utveckla det vidare. 

Förskolans undervisning 

Alatalo (2017) har till syfte att undersöka förskollärares och lärares uppfattningar om lärande 

och undervisning, men även mötet mellan yrkesgrupperna och deras uppfattningar om 

obligatorisk förskoleklass med tydligare skolförberedande roll. För att ta reda på detta 

intervjuade forskaren olika förskollärare och lärare i förskoleklass, både enskilt och i grupp 

(Alatalo 2017, s. 86). Förskollärare menar i studien att undervisningen i skolan som lärarstyrd 

skiljer sig från förskolans undervisning där den utgår utifrån barnen. Alatalo skriver i 

resultatet att en informant beskriver undervisning i förskolan att den utgår genom lek, 

”undervisning sker genom lek, vilket i praktiken verkar innebära att det inte är läraren som 

undervisar utan ’vi lär oss tillsammans’” (Alatalo 2017, s. 90).  

Med syfte att belysa undervisningens genomförande i förskolan har Hedefalk, Almqvist och 

Lundqvist  (2015) jämfört hur förskollärare bedriver undervisning i förskolan gentemot hur 

lärare undervisar i grundskolan. Förhoppningen är att genom jämföra undervisningspraxis i 

aktiviteter och finna likheter och skillnader i resultatet för att skapa en större förståelse till 

förskolans undervisning. Materialet i studien består av videoupptagningar samt 

fältanteckningar från observationer i förskola och grundskola årskurs 7 (ss. 22-24). Hedefalk, 
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Almqvist och Lundqvist (2015) menar att undervisning i förskolan skiljer sig från skolans 

lärarcentrerade undervisning genom att barnens lekfullhet och nyfikenhet står i centrum där 

förskolans planerade aktiviteter inbegriper barnens spontana initiativtagande samt att 

förskolans läroplansmål innefattas. Vidare menar forskarna att förskollärarnas förmåga att 

leda barnen till ökad förståelse i ett visst kunskapsområde i riktning mot förskolans läroplan 

är vad undervisningen grundas på i förskolan. 

Saebbe och Pramling Samuelssons (2017) studie hade som syfte att undersöka professionella 

undervisningsegenskaper gällande matematik. Det är en kvalitativ studie utifrån 

videoobservationer, som gjorts på förskola i Norge, och de har utgått från sociokulturellt 

perspektiv på lärande (Saebbe & Pramling Samuelsson 2017, ss. 1-3). I resultatet kommer 

författarna fram till att många förskollärare inte kan sätta begrepp på vad som utmärker alla de 

matematiska didaktiska situationer som uppstår i förskolan. Detta lyfter frågan att en 

förskollärare behöver ha kunskap om didaktik i matematik. Författarna menar att 

förskollärarna i Norge är emot att det ska framstå som att de "undervisar". Men de accepterar 

motvillig att de undervisar efter att de analyserar videoupptagningar. Detta tycker författarna 

visar bland annat att förskollärarna har en gammaldags föreställning om hur undervisning går 

till. De tror att katederundervisning och tysta passiva barn är fortfarande det som gäller i 

skolan (Saebbe & Pramling Samuelsson 2017, s. 11). 

Bishop (1991) skriver i sin avhandling utifrån sociokulturell teori om vad matematik består av 

och varför matematiken är densamma oavsett vilken kultur eller vart på jorden man än 

befinner sig. Målsättningen med avhandlingen var att kritisera den då rådande läroplanen. 

Som metod använde Bishop egna iakttagelser och antropologiska texter som studerar 

matematik i olika delar av världen (Bishop 1991, s. XI). Han kommer fram till att matematik 

är en kulturell produkt, där de aktiviteter som samhället stimulerar också utvecklar de 

matematiska begreppen (Bishop 1991, s. XI). Att utbilda människor i matematik handlar om 

mer än att bara undervisa i matematik. “[...]We need to educate them about mathematics, to 

educate them through mathematics and to educate them with mathematics” (Bishop 1991, s. 

3). Bishops sex matematiska aktiviteter är följande: Räkna och mäta (Counting and 

Measuring) som båda har med siffror att göra men från olika ståndpunkter. Att räkna 

associerar saker och nummer (Bishop 1991, ss. 22-23). Ur ett kulturellt perspektiv visar olika 

språk hur de hanterar räkneord som återspeglar människan omgivning (Bishop 1991, s. 27). 

Mätning arbetar med jämförelser, ordningsföljd och storleksbedömningar när det gäller 

kvaliteter och egenskaper (Bishop 1991, s. 34). Lokalisera och Design (Locating and 

Designing) behandlar den matematiska aspekten av kartografier och topografier, samt 

formgivning av olika artefakter (Bishop 1991, s. 23). Lokalisera visar hur den speciella miljön 

har utvecklat idéerna om matematik. Behovet att leta efter mat, navigera på land eller till havs 

och känna till området där man befinner sig är nödvändigt (Bishop 1991, s. 28). Designen 

behandlar artefakter och teknik som utvecklas i alla samhällen olika ändamål som till 

exempel: handel, krigföring, religiositet och spel. Vad som är viktigt för matematik är hur 

man går från det som finns i naturen till att utveckla nya former och mönster (Bishop 1991, s. 

39). Därefter kommer de matematiska aktiviteterna: lek och förklaring (Playing and 

Explaining), där förklaring hjälper oss att förstå vår miljö och kunna förklara den (Bishop 
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1991, s. 23). Lek får en större betydelse genom antropologisk granskning av olika spel och 

historiska dokumentationer (Bishop 1991, ss. 42-43). Bishop inspirerade många länder, och 

det svenska utbildningsdepartementet valde att utgå från hans sex matematiska aktiviteter i 

revideringen av läroplanens 2010 (Utbildningsdepartementet 2010, s. 11).  

Miljöns och kommunikationens betydelse för matematiken 

Lundström (2015) har i sin avhandling Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik 

undersökt hur barn i förskolan kommunicerar matematik samt hur det förmedlas, det vill säga 

vilka matematiska innebörder förekommer i kommunikationen (2015, ss. 27-28). Resultatet 

visar att det uppkom många tillfällen för barnen i förskolan att kommunicera matematik 

genom inbjudande miljöer och det pedagogiska innehållet som bidrar till att barnens 

matematiska kompetens utvecklas. I studien fann Lundström (2015) att miljö och det 

matematiska innehållet anpassas efter barnens intressen och behov och genom förskollärares 

arbetssätt bidrar till att matematisk kommunikation uppstår och barnen upplever det som 

meningsfullt. Barnens informella erfarenheter i matematik som barn gör i förskolan är 

betydelsefulla för deras fortsatta matematiska utveckling i skolan samt för att som vuxna klara 

vardagliga aktiviteter (s. 217). Lundströms (2105) studie visar att olika planerade matematiska 

aktiviteter av förskollärare inte är tillräckligt för barnens matematiska grundläggande 

färdigheter. Därför är det även viktigt att i vardagliga situationer fånga upp barnens 

upplevelser och funderingar och utveckla dessa till matematiska resonemang. Slutsatsen 

Lundström (2015) således drar är att förskollärare behöver matematisk didaktisk kompetens 

för att kunna se till att alla barn utvecklas i deras begreppsliga förståelse, matematiska 

tänkande, förmåga att resonera samt olika strategier för problemlösning. Författaren menar 

även att tidiga insatser i förskolan kan stödja barn som ligger i riskzon att i skolan utveckla 

svårigheter i matematik (ss. 219-220). 

Björklund & Barendregt (2016) har gjort en kvantitativ studie genom intervjuer där de 

undersöker förskollärarnas medvetenhet i hur matematik och dess begrepp används i 

förskolans verksamhet, samt om barnets ålder har betydelse för vad förskolläraren tar för 

olika matematiska begrepp i anspråk i undervisningen. Resultatet visar att 

matematikundervisning sker oftare med barn i ålder 4-5 år än åldersgruppen 1-3 år. Ålder är 

dock inte kopplat till olika matematiska områden förskolläraren tar upp i undervisningen. 

Talförståelse är exempelvis lika förekommande i båda åldersgrupperna. I Björklund och 

Barendregts (2016) studie visar resultatet att kommunikationen mellan barn och förskollärare 

är viktigt i undervisningen samt hur man samtalar och utmanar barnen med matematiska 

begrepp i samspel med barnen för deras fortsatta lärande. Vidare menar Björklund och 

Barendregt (2016) att som förskollärare är det viktigt att se och utnyttja förskolans miljö som 

en resurs för att skapa möjligheter för inhämtning av kunskap. Läroplanen framhåller att det 

är viktigt att barnen får utveckla sin begreppsliga förståelse och att då använda miljön är 

avgörande för den konceptuella förståelsen menar författarna. Björklund och Barendregt 

(2016, s. 361) nämner att i flera vardagliga situationer framkommer matematiken och kan då 

användas på olika sätt, ämnet handlar lika mycket om siffror, räkning och tal som att utforska 
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geometriska former och mönster och där har förskolläraren möjlighet att skapa en 

förutsättning till detta genom miljön. 

Lek i matematik 

Björklund, Magnusson och Palmér (2018) har i sin studie undersökt hur förskollärare genom 

att delta i deras lek kan utvidga deras kunskaper i matematik. Studiens resultat kom fram till 

att förskollärare huvudsakligen har fyra strategier för att i leken utveckla barnens matematiska 

förmåga. Det första sättet handlar om att barnens intressen där matematik uppträder i leken 

bekräftas och upprepas av förskolläraren. I det andra sättet visar och erbjuder förskolläraren 

barnen olika strategier, till exempel genom att peka samtidigt som barn och förskollärare 

räknar. Författarna menar att det är viktigt att utgå från barnets perspektiv för att finna lämplig 

strategi att erbjuda. I barnens lek kan förskolläraren komma med olika strategier för 

matematiserande, vilket skapar ett matematiskt innehåll i deras lek (Björklund, Magnusson & 

Palmer 2018, ss. 473-474). I tredje sättet kan förskolläraren använda sig av kända begrepp 

genom att t.ex. ställa frågor till barnet som kan uppmuntra barnet att urskilja ett problem i den 

aktuella leken, vilket bidrar till en ökad förståelse för begreppet. Fjärde sättet innebär att 

förskolläraren tillsammans med barnen utforskar med begrepp och problemlösning i leken, 

där olika matematiska begrepp kan resoneras för att vidga barnens förståelse (Björklund, 

Magnusson & Palmer 2018, ss. 473-477). Forskarna drar slutsatsen att det är viktigt att 

förskolläraren är lyhörd inför barnens handlingar och förståelse och samtidigt hålla i jämvikt 

mellan att både förlänga barnens upplevelser och förbli i barnens lek (Björklund, Magnusson 

& Palmer 2018, s. 477). Resultatet visar att leken är ett bra tillvägagångssätt för att undervisa i 

matematik i förskolan och författarna menar att frågan inte är om förskollärare ska undervisa 

med lekens hjälp, utan hur förskollärarna ska undervisa med leken som stöd (Björklund, 

Magnusson & Palmér 2018, s. 478). 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet från tidigare forskning att läroplanen för förskolan har 

utvecklats samt att det är viktigt att arbeta med läroplanen i förskolan. Delacour (2013) 

forskning tar upp hur läroplansmålen transformeras av förskollärare till matematiska 

situationer, vilket är ett komplext arbete då läroplanen inte framhåller metoder, uppdraget blir 

alltså för förskolläraren att tolka teori till praktik. Studierna visar att mycket av det arbete som 

görs i matematik utgår från barnens intressen. En viktig del i barnens matematiska lärande är 

kommunikationen, förskollärare bör samtala begrepp för att barnen ska kunna skapa sig en 

förståelse och använda dessa själv i egna sammanhang. I flera av studierna är det tydligt att 

det är viktigt att förskollärare är medvetna om matematik, det vill säga vad som är matematik. 

Samt ha goda kunskaper i matematikdidaktik för att kunna stötta barnen i deras utveckling i 

ämnet. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att utforska fenomenet matematikundervisning i förskolan samt ta 

reda på hur förskollärare upplever sin lärarroll och det arbete de bedriver för att barnen ska 

utvecklas mot läroplansmålen. Vi vill även undersöka hur de förändringar som skett i 

läroplanen sedan revideringen 2018 har påverkat det dagliga arbetet. Hur har förskollärarnas 

undervisningsmetoder påverkats?  

Studien kommer beröra nedanstående frågeställningar: 

- Vilka upplevelser har förskollärare i matematik? 

- Hur arbetar förskollärare med matematik i förskolan? 

- Hur upplever förskollärare sitt arbete för att uppnå läroplanens mål i förskolan? 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att studera kring förskollärares upplevelser av undervisning av matematik i 

förskolan med fenomenologisk ansats. Angående intervjuns frågor kopplat till fenomenologi 

gäller det att fenomen blir till utifrån en upplevelse någon erfar, vilket sker inuti personen, ett 

inifrånperspektiv. Forskare inom fenomenologi undviker att ställa frågor som “varför”, istället 

är det frågor om “hur” som blir relevanta, därför att det intervjuaren söker för att förklara 

fenomenet är svar på frågor om ”vad?” och ”hur?” för att nå en beskrivande ansats (Simon 

2009, s. 46). Datamaterialet innehåller de intervjuades upplevelser, det vill säga hur de känner 

i kroppen tillsammans med de tankar de hämtar både inifrån och från miljön där informanten 

befinner sig (Simon 2009 s. 48). 

Fenomenologi 

Fenomenologi är en filosofisk teori utvecklad av Edmund Husserl. Fenomenologi handlar om 

att utforska den struktur i upplevelser som fenomen består av, och på så vis kan forskning visa 

hur subjektens olika upplevelser sammanfaller med varandra och skapar delade sammanhang 

(Simon 2009, s. 23). Fenomenologi är läran om fenomen, begreppet fenomen inom 

fenomenologi betyder ”det som visar sig” (Bengtsson 2005, s. 12). Utifrån vår metodansats 

avser vi få fatt i essensen av det utforskade fenomenet, det vill säga förskollärares upplevelser 

av matematik i förskolan (Szklarski 2019, s. 152). Fenomen undersöks utifrån den livsvärld 

den erhålls från, och där vill forskaren fånga upp hur subjektet upplever detta känslomässigt, 

och vilka tankar som dyker upp (Simon 2009, s.48). Fenomenologi blir av betydelse i 
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analysen för forskare som använder metoden att utifrån empiriskt material utforska ett 

fenomen (Szklarski 2019, s. 148). 

Fenomenologiska studier genomförs ofta genom intervju (Szklarski 2019, s. 153) för att 

komma åt förskollärarnas egna upplevelser kring matematik. Fenomenologiska intervjuer kan 

vara ostrukturerade eller semistrukturerade men kräver öppna frågor, ett aktivt lyssnande och 

ett stimulerande samspel med informanten (Szklarski 2019, s. 153). I en fenomenologisk 

studie utgår inte forskaren från hypotes, istället utgår forskaren från ett induktivt 

förhållningssätt som betyder att empirin utgör starten utifrån något forskaren vill undersöka i 

en fenomenologisk studie  (Szklarski 2019, s. 152). Vid fenomenologisk forskning sker 

processen i tre delar: (a) materialinsamling, (b) materialbearbetning och (c) 

resultatredovisning, och den större delen av arbetet faller på bearbetning av materialet. 

(Szklarski 2004, ss. 280-281). Vilket vi har utgått ifrån i vår analysmetod. 

Essens 

Fenomenologi som metod syftar till att utforska fenomenets väsen, vilket är essensen, vilken 

består av särskilda egenskaper hos ett fenomen. Mister fenomenet dess egenskaper kan 

fenomenet inte fortsätta existera. Essensen är kärnan och står för “det oföränderliga i 

fenomenet, det som gör saken till det den är, sakens väsen”. Genom att studera människors 

upplevelser går det att få fatt i essensen (Szklarski 2004, s. 276).  

Livsvärld 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 30) skriver att utmärkande för fenomenologi är intresset att fånga 

människors upplevelser av livsvärldsfenomenet. Bengtson (2005) skriver att begreppet livsvärld är den 

värld vi befinner oss i, är förtrogna med samt tar för givet. Det är den verklighet som vi dagligen 

möter och förhåller oss till, som vi både är oskiljaktiga i från och delar med andra (ss. 29-30). Inom 

fenomenologi menar Bengtsson (2005, ss. 30, 48) att livsvärlden kan undersökas, dock ska man vara 

medveten om att inte hela livsvärlden hos en människa kan tydas. Bengtsson (2005, s. 49) menar att ur 

det studerade är det bara ett utsnitt ur livsvärlden vi får ta del av och inte representerar hela 

livsvärlden. Enligt vår tolkning av detta ser vi det som att vi aldrig kan fullt ut förstå den intervjuade 

som denne förstår sig själv, eftersom vi inte kan gå in i den andres kropp och se dennes upplevelser 

som denne själv kan. 

  

Metod 

I metodkapitlet redogör vi för metoden vi har använt oss av för att samla in empirisk data och 

hur vi gått tillväga under studien. Vi kommer att beskriva detta under rubrikerna metodval, 

urval och avgränsningar, genomförande, databearbetning och analysmetod samt 

forskningsetiska överväganden. 
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Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer som insamlingsmetod av 

material. Metoden valdes för att vi ansåg att den skulle ge en tydlig bild av förskollärarnas 

uppfattningar, erfarenheter och tankar kring matematik. Svaren från informanterna blir en 

utgångspunkt för vidare analys av vårt undersökningsområde. Vi valde att använda oss av 

semistrukturerad intervjumetod, vilket innebär att intervjuaren i förväg har formulerat en 

intervjuguide med frågor i en viss ordning och följd, något som överensstämmer med hur 

Szklarski (2019) beskriver om fenomenologiska intervjuer, att de ska vara ostrukturerade eller 

semistrukturerade med öppna frågor, aktivt lyssnande och stimulerande samspel med 

informanten (Szklarski 2019, s. 153). Samtidigt är det viktigt att vara flexibel. Genom att inte 

ställa frågor i en strikt ordning fick vi mer flyt i intervjun och varje informant gavs tillfälle att 

beskriva sina erfarenheter lättare (Back & Berterö 2019, ss. 168-169). Vi har delat in vår 

intervjuguide i olika kategorier vilket i enlighet med Bryman (2018, s. 563) stämmer överens 

med hur en semistrukturerad intervju utformas, samt att frågorna inte behöver komma i den 

ordning de är skrivna i intervjuguiden utan kan ställas i en annan ordning. Under intervjuerna 

valde vi ibland att hoppa en fråga som vi redan ansåg hade besvarats i en tidigare fråga för att 

undvika upprepning. Bryman (2018) menar att oftast ställs frågorna i den ordning de är 

strukturerade i trots att detta inte är ett krav i en semistrukturerad intervju. 

För att förskollärarna som deltog i studien skulle få möjlighet till att berätta om sina 

upplevelser fritt, valde vi att använda oss av öppna frågor (Bilaga 2), enligt Back och Berterö 

(2019, s. 168) ställs öppna frågor för att undvika att lägga svar i mun på informanten och inte 

endast få svar som genererar ”ja” eller ”nej”. Innan intervjun berättade vi för informanten att 

vi ville höra om dennes upplevelser och erfarenheter, detta är enligt Back och Berterö (2019) 

viktigt så att informanten inte känner att det handlar om att det ska göras en bedömning om 

rätt och fel utifrån svaren (s. 168). 

Szklarski nämner självrapporter som komplement till intervjuer för datainsamlingen i 

fenomenologiska studier, att dessa två metoder kan kombineras för att få fatt i fenomenets 

essens. Vilket går ut på att informanterna skriftligt rapporterar, det vill säga att de skriver om 

det studerade fenomenet, deras egna upplevelser av matematisk undervisning i förskolan. 

Detta för att rapporterna ska bistå forskaren att finna essensen av fenomenet (Szklarski 2004, 

s. 281; Szklarski 2019, s. 153). Tolkningen vi gör av detta är att det hade kunnat hjälpa oss att 

komma närmare förskollärarnas livsvärld, emellertid var det nödvändigt att endast använda 

oss av intervju som metod på grund av tidsbristen för studien. Bristen på tid kan även, enligt 

oss, ha inverkat i hur vi uppfattat och tolkat förskollärarnas (informanternas) livsvärld. Vidare 

anser vi att för att vidga förståelsen för förskollärarnas livsvärld hade vi varit i behov av att 

genomföra ytterligare intervjuer med samma förskollärare. Hur förskollärarna upplevde att 

intervjuas är något vi diskuterat, och om det utsagor de uttryckt kan ha påverkat svaren som 

grundar sig för analysen. Samt att svaren måhända blivit annorlunda om informanterna fått 

intervjuguiden i förväg (Bilaga 2). Vi talade om och tydliggjorde för förskollärarna att svaren 

de ger i sina utsagor inte kommer att bedömas, utan att syftet med studien handlar om att få 

fatt i förskollärares upplevelser av matematisk undervisning i förskolan som fenomen. 
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Urval och avgränsningar 

I studien har vi valt att intervjua sju förskollärare. Vi valde att använda oss av både 

förskollärare vi haft kontakt med under våra år i förskolan, vi kontaktade även rektorer på 

olika förskolor för att se om någon förskollärare ville vara med och delta i vår studie. 

Tidsbegränsningen för genomförandet av studien ledde till att det bara avgränsas till sju 

intervjuer. Förskollärarna som är med i studien arbetar alla med olika åldersgrupper och deras 

examensår är mellan 1986-2019.  

Genomförande 

Vi valde att intervjua förskollärare då de har ansvaret för undervisningen inom förskolan. I 

läroplanen formuleras att ”undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare 

och syfta till barns utveckling och lärande […]” (Lpfö 18 2018, s. 19). 

Sju förskollärare har intervjuats i studien. Vi kontaktade olika förskolor i olika kommuner 

runt om i Stockholm innan intervjuerna genomfördes. De förskolor vi valde att kontakta hade 

vi kollat upp på internet genom deras hemsidor. Vi valde även att kontakta rektorer på 

förskolor vi kände till sedan tidigare för att se om någon förskollärare vid dessa förskolor ville 

delta i studien. Att få tag i förskollärare till att delta i studien hade vi tänkt skulle ta tid i 

anspråk samt vara svårt att få förskollärare att ställa upp på att genomföra en intervju. Det 

visade sig stämma när vi satte igång med att försöka få tag i förskollärare till datainsamlingen, 

totalt skickade vi ut runt tjugo förfrågningar till rektorer på olika förskolor via mail, varav 

fyra förskolor och sju förskollärare tackade ja till att ställa upp i studien. Några av 

förskollärarna har arbetat inom samma förskola men på olika avdelningar. Intervjuerna har 

trots det genomförts individuellt med varje förskollärare. Detta var ett avsiktligt val av oss att 

intervjua förskollärare enskilt, dels för att fånga varje förskollärares egna känslor och 

upplevelser och dels för att vi inte ville att det skulle finnas möjlighet att informanterna 

påverkades av en annan informants (kollegas) svar och utsagor under intervjun. Samtidigt 

handlade det även om ett etiskt ställningstagande från vår sida med att värdera förskollärarnas 

integritet, då det kan upplevas som en obehaglig känsla att svara inför kollegor (Löfdahl 2014, 

s. 37). 

Intervjuerna med informanterna spelade vi in med hjälp av ljudupptagning på mobiltelefon för 

att få med allt som sades. Både de som sägs explicit, de informanterna uttalar rakt ut i klar 

mening och implicit, de informanterna berättar genom till exempel liknelser, anekdoter eller 

metaforer (Szklarski 2015, s. 280). För att undvika att det skulle bli problem med 

ljudupptagningen under intervjuns gång kontrollerade vi tekniken och ljudupptagningen och 

dess kvalitet ett antal gånger innan intervjuerna. Vi valde även att anteckna stödord och 

viktiga fraser med hjälp av en dator, detta ifall det skulle visa sig att tekniken för 

ljudupptagning inte fungerat ordentligt, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne rekommenderar 

(2015, s. 50). För att informanterna skulle känna sig bekväma under intervjun lät vi de 

bestämma plats där intervjun skulle äga rum, de deltagande förskollärarna valde i alla fallen 
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ett enskilt rum på respektive förskola, Back och Berterö (2019, s. 169) menar att det är viktigt 

att informanten känner trygghet under intervjun och detta kan ske genom att informanten får 

välja plats. Innan intervjun sattes igång, ville vi även skapa trygghet hos informanten genom 

att försöka skapa en trygg och tillitsfull relation mellan oss. Genom att förklara vilka roller vi 

kommer ha under intervjun och att vi betonade att inga bedömningar görs av svaren, att det 

finns inga rätt och fel i deras utsagor då vi vill åt deras upplevelser samt att vi använde oss av 

introducerande frågor som startar intervjun mjuk, var aspekter vi gick efter för att skapa en 

trygg relation innan och under intervjun (jfr. Bryman 2018, s. 268). 

Under intervjun valde vi att eliminera vår påverkan i största mån då vi ville att informanten 

själv skulle berätta om sina upplevelser, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) 

skapar man en möjlighet till att informanten berättar om sin verklighet genom att minska den 

egna påverkan som intervjuare. Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden till förskollärarna 

innan besöket för intervjun, detta för att vi ville fånga deras omedelbara reaktioner. 

Innan vi genomförde de reella intervjuerna, det vill säga med förskollärarna i studien, utförde 

vi en provintervju på varandra och med kontakter som inte deltog i studien, detta visade att 

intervjuer var mer problematiskt än vi tidigare trott. Vi upptäckte att vi behövde omformulera 

frågorna ur ett fenomenologiskt perspektiv genom att lägga till ”beskriv” eller ”berätta” i 

frågorna. Det var också nödvändigt att inte ställa alla frågor, för att hålla flyt i intervjun så att 

den intervjuade lättare skulle kunna beskriva sina upplevelser. De öppna frågorna gav också 

möjlighet till förskollärarna att svara eftertänksamt och utförligt (Bilaga 2). Varje intervju tog 

cirka 20-30 minuter att genomföra. Fördelen med att spela in intervjuerna var att vi kunde 

rikta uppmärksamheten och lyssna aktivt på personen som intervjuades. 

Efter varje genomförd intervju transkriberades den till text samma dag. Transkriberingen 

skrev vi ned ordagrant, även utfyllnadsord. Efter att varje intervju transkriberats läste vi 

igenom svaren upprepade gånger för att skapa oss en bild av förskollärarnas upplevelser, 

erfarenheter och hur de förhåller sig till matematik som ämne. Först ville vi försöka fånga en 

helhetsbild av svaren för att sedan urskilja mönster och markera svar i kategorier utifrån de 

syftesfrågor vi valt. 

Allt insamlat material har avidentifierats samt de anteckningar vi gjorde. Transkriberingarna 

anonymiserades genom att kodas med nummer för att omöjliggöra identifiering av 

informanterna. Detta är viktigt av etiska grunder och en aspekt av det konfidentiella 

avseendet, som är i enlighet med Bryman (2018, s. 173) och Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015, s. 52). 

Databearbetning och analysmetod 

Som grund för databearbetning och analys har vi inspirerats av Husserls fenomenologiska 

perspektiv. Vi har använt oss av Van Kaams fenomenologiska analysmetod för att få fram en 

helhetsbild av fenomenet och dess essens. Vi framställer Van Kaams analysmetod utifrån hur 

den är beskriven av Andrzej Szklarski, som själv använt metoden i sin forskning samt 
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beskrivit metoden stegvis (2004, ss. 282-286). Denna analysmetod sker i sex steg: registrering 

och preliminär gruppering, reduktion, elimination, hypotetisk identifikation, applikation och 

slutlig identifikation. Stegen går ibland in i varandra och kan leda till att vissa steg i analysen 

slås ihop, säger Van Kaam (Szklarski, 2004, s. 282).  

 

Som vi nämnt ovan spelade vi in samtliga intervjuer med informanterna och därefter 

transkriberades dessa bokstavligen, ord för ord, genom detta kan vi både läsa och lyssna samt 

tolka implicita och explicita uttryck från förskollärarnas berättelser. Citaten i vårt resultat 

innehåller tecknet “[...]”, vilket innebär att ett kortare hopp i transkriberingen har gjorts för att 

ur empirin få fram det essentiella. Alla förskollärare har avidentifierats och fått benämning 

Förskollärare med siffror: 1-7, det vill säga Förskollärare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Steg 1: Registrering och preliminär gruppering 

Det första steget innebär en systematisering av insamlad data. Vi började sedan med att 

numrera varje text för att få tydlighet och kunna skilja transkriberingarna åt, och på så sätt 

relatera till korrekt utsaga. De transkriberade texterna lästes igenom var och en i taget till att 

börja med. Utifrån informanternas berättelser kunde vi se att det fanns flera teman som vi inte 

kunde förklara i ord än. Först ville vi försöka fånga en helhetsbild av svaren för att sedan 

urskilja mönster och markera svar i kategorier utifrån de syftesfrågor vi valt. Efter att alla 

texter hade lästs igenom upprepade gånger började vi märka ut alla de utsagor vi fann som 

berörde förskollärares upplevelser kring matematik (matematik, undervisning, läroplan). De 

vi fann i utsagor markerades med överstrykningspennor på utskrivna papperskopior av 

transkriberingarna. Vi försökte finna liknande meningar mellan vad de olika intervjuade 

förskollärarna hade sagt i de olika utsagorna (Szklarski 2004, s. 283). Fokus ska ligga på att 

finna utsagor om den utforskade upplevelsen av fenomenet och därför är det viktigt att 

försöka låta bli att värdera uttrycken när texterna läses igenom (Szklarski 2004, ss. 282-283) 

Utan att lägga in egna värderingar har vi läst igenom texterna ett flertal gånger och samtidigt 

antecknat liknande meningsinnehåll, vilka vi såg kunde passa in i samma kategori. Detta gav 

oss en god överblick av materialet, vilket fick oss att nu fortsätta med nästa steg. 

 

Steg 2 – 3: Reduktion och elimination 

 

I dessa steg sker en fortsatt systematisering av det insamlade empiriska materialet. Det 

huvudsakliga syftet är reduktion, det vill säga att materialet komprimeras utan att utelämna 

eller förvränga något i meningsinnehållet. Syftet är att få tag i meningsbärande delar och 

essensen i utsagorna, vilket görs genom att finna gemensamma nämnare i det insamlade 

materialet. På det sättet elimineras en del text, vilket innebär att materialet komprimeras 

(Szklarski 2004, s. 283). Vi fortsatte att läsa igenom materialet som reducerats med meningar 

och ord relaterade till berättelserna om upplevelser från informanternas utsagor. Här 

eliminerades fraser som inte hade någon gemensam nämnare i informanternas upplevelser. Vi 

läste igenom texterna noggrant då utsagor kan ske både explicit och implicit, det vill säga när 

det direkt sägs av informanter i tydliga ordalag, eller implicit när ett sammanhang lyfter fram 

vad informanten menar med det som sägs indirekt uttalat via metaforer och historier. Dessa 



16 

 

två tolkningar används för att spåra essensen i förskollärarnas berättelser (Szklarski 2004, s. 

280). Syftet är att fånga och i en förkortad form anteckna både den explicita och den implicita 

meningen (Szklarski 2004, s. 283). Vi fortsatte att läsa igenom materialet som reducerats med 

meningar och ord relaterade till berättelserna om upplevelser från informanternas utsagor. 

Efteråt grupperades dessa utifrån följande teman: matematik som språk, negativa upplevelser, 

lekfullt kommunicerande, medvetenhet, kunskapsinriktad läroplan, läroplan som 

arbetsverktyg och normalisering.  

Steg 4: Hypotetisk identifikation 

Systematiseringen av det empiriska materialet färdigställs här. Att utföra en hypotetisk 

identifikation innebär att utsagor grupperas i kluster och teman identifieras samt rubriceras 

med abstrakt term med det som speglar de gemensamma upplevelserna av fenomenet. 

Beroende på meningsinnehållet kan en utsaga eller formulering hamna i fler än ett kluster. På 

så sätt kan ett antal teman urskiljas som gemensamt utgör fenomenet som utforskas (Szklarski 

2004, s. 284). Vi kunde använda oss av tidigare teman och grupperingar vi gjorde i de tidigare 

stegen (2 och 3), vilket underlättade när vi sökte i materialet, även om en del utsagor sållades 

bort under tiden som vi sökte i detta steg. Vi jämförde informanternas yttranden för att kunna 

sortera in de i passande kluster. Efter detta började vi gruppera ord för att komprimera 

materialet och för att få en mer lättöverskådlig bild av det. Detta gjorde vi systematiskt genom 

att söka efter begreppen undervisning, matematik, språk, läroplan, rädsla, förhållningssätt, 

medvetenhet, mål, hela tiden. De teman som identifieras utgör konstituenter av upplevelser 

och kan förberedande ses som hypotetisk identifikation av fenomenets essentiella 

konstituenter. I nästa analyssteg avgörs vilka av de utplockade konstituenterna från detta steg 

som är de verkliga essentiella (Szklarski 2004, s. 284). De preliminära konstituenterna i detta 

steg vi plockat ut; matematik som språk, negativa upplevelser, lekfullt kommunicerande, 

medvetenhet, kunskapsinriktad läroplan, läroplan som arbetsverktyg och normalisering. 

Steg 5 och 6: Applikation och slutledning 

Detta steg i analysen för att få fram en slutgiltig identifiering av fenomenets essens är den 

viktigaste delen i analysprocessen. Van Kaams applikationssteg 5 är det centrala för studiens 

analys, där de konstituenter som uppnår detta steg, går vidare till slutlig identifiering som i sin 

tur innebär upplevelsens essens av studien (Szklarski 2004, s. 284). I detta steg, applikation 

och slutledning, förnimmas essensen utifrån förskollärarnas upplevelser, där följande tre 

grundläggande kriterier uppfylls: 

  

1. Meningsinnehållet måste explicit uttryckas av någon av informanterna. 

2. Meningsinnehållet måste uttryckas implicit eller explicit i majoriteten av texterna. 

3. Meningsinnehållet ska gå samman med data som inte har detta meningsinnehåll, hos den 

konstituent som gestaltas och får inte strida mot vad som annan data för studien tar fram 

(Szklarski 2004, s. 284). 

 

Vi kontrollerade de preliminära konstituenterna utifrån de tre ovannämnda kriterier som ska 

uppfyllas för att få fram upplevelsens essens. Vi försökt få fatt i en helhetsbild innehållande 
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meningsfulla hänseenden av fenomenet, det vill säga av förskollärares upplevelser av 

undervisning i matematik i förskolan. Vi letade efter gemensamma nämnare i förskollärarnas 

individuella utsagor och berättelser i analysen som skulle bli strukturen av fenomenets kärna, 

alltså essensen. När vi hade undersökt alla preliminära konstituenter blev resultatet sex 

slutgiltigt identifierade konstituenter; upplevelser i förändring (negativa upplevelser i steg 4), 

lekfullt och kommunicerande arbetssätt, medvetenhet, kunskapsinriktad läroplan, läroplanen 

som arbetsverktyg samt normalisering. Matematik som språk, var en preliminär konstituent 

som inte klarade sig utifrån de tre kriterierna för att utgöra en essens. Applikationssteget 

mynnade ut i de sex slutgiltiga konstituenterna med dess essens, vilka är vad som framgått 

bakom förskollärarnas skildrade upplevelser genom utsagor. Av det förskollärarna beskriver 

utifrån sin livsvärld såg vi att dessa kunde ha ursprung till fler än endast en konstituent, alltså 

att flera utsagor går in i varandra genom att ha samma betydelse.  

Forskningsetiska överväganden  

Innan vi genomförde intervjuerna förklarade vi och informerade till informanterna vad vår 

studie handlar om samt vilket syfte. Att vi hade för avsikt att spela in intervjun var vi tydliga 

med och frågade om de gick med på detta, alla förskollärare gav sitt samtycke. 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig 

forskning. 

Informationskravet uppfylls genom att informera deltagarna om studiens syfte. Vi förklarade 

för informanterna både muntligt och skriftligt om studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha ett samtycke från de deltagande och att de 

själva bestämmer över sin medverkan. Detta uppfyller vi genom att skicka ut ett 

informationsbrev till förskollärarna där vi skrev att deltagandet är frivilligt och att de 

närsomhelst kan avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet går ut på att forskaren är skyldig att avidentifiera alla deltagarna i 

studien. Vi informerade förskollärarna innan vi genomförde intervjun att de kommer vara 

anonyma genom att de kommer få fingerade namn, att förskolans namn inte kommer nämnas 

och att materialet kommer avidentifieras. 

Nyttjandekravet betyder att insamlat material endast får användas till forskningsändamålet. 

Kravet uppfylls genom att vi innan intervjuerna förklarade för deltagarna att allt material 

kommer att förstöras när studien är klar och att ingen annan än vi och handledaren kommer få 

ta del av materialet under studiens gång. 

 

Maktförhållande i avseende diskuterade vi om det kunnat förefalla i intervjusituationen 

mellan oss och informanter, detta har vi övervägt om det rent etiskt är adekvat att vi båda 

närvarar vid intervjutillfällena. Frågor vi diskuterat är om eller hur informanterna påverkas av 

intervjuerna, hur det kan kännas att vi är två och de är en under intervjukontexten. Vad vi 
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emellertid kom fram till är att båda behövs i genomförandet av intervjuerna för att 

komplettera varandra, då vi hade olika ansvar under intervjutillfället (en intervjuade och en 

spelade in samt antecknade). På detta sätt tänker vi att det skapar en trygghet av det faktum att 

en av oss kan lyssna aktivt och skapa ögonkontakt under hela intervjutillfället, vilket är 

svårare för den som antecknar under tiden. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 45) 

menar att om den som intervjuar tydliggör sitt intresse genom att be informanten berätta 

vidare med dennes egna ord i följdfrågor, eller för att få utförligare svar i en fråga, kan bidra 

till att den som intervjuas känner trygghet och lyssnad till istället för att fråga ”vad betyder 

det?” som kan skapa en press hos informanten. 

 

Studiens kvalitet 

I kvalitativ forskning  kan kvaliteten i en studie bedömas utifrån reliabilitet och validitet. 

Validitet syftar till om studien mäter sig med det den är avsedd att undersöka (Thornberg & 

Fejes 2019, s. 275). Vi anser vår studie göra detta då vi har förhållit oss till vårt syfte med 

dess frågeställningar. Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär hur tillvägagångssättet i en studie 

ger samma resultat vid annat tillfälle om den görs med likställda villkor, vilket innebär 

pålitligheten för datainsamlingen till studien har utförts (Thornberg & Fejes 2019, s. 276). I 

och med att vi har använt oss av en metod med semistrukturerade intervjuer där vi ställt 

samma frågor till alla informanter ser vi att studien är tillförlitlig. Vår studie utgår från sju 

förskollärares  erfarenheter och tankar, därför kan inte studien generalisera resultatet för alla 

förskollärare i Stockholmsområdet, det kan däremot ge en bild av hur förskollärare uppfattar 

arbetet kring matematisk undervisning i förskolan. Vi är även medvetna om att intervjuer kan 

framkalla olika resultat beroende på hur informanterna påverkas eller hur deras tillstånd är i 

stunden för intervjun, samt vårt förhållningssätt och hur vi ställer frågorna. 

När vi bestämde att det är matematik i förskolan vi ville utforska började vi att diskutera hur 

vi skulle gå tillväga för vår undersökning, samt vilket perspektiv och metod vi ville använda 

oss av. Det vi var mest intresserade och nyfikna på är förskollärares upplevelser kring 

undervisning i matematik i förskolan som fenomen och hur förskollärare tänker kring 

matematisk undervisning i förskolans kontext. Vi valde därför att använda oss av en kvalitativ 

forskningsansats för vår undersökning genom att intervjua förskollärare. Enligt Eriksson-

Zetterquist är intervju inom samhällsforskning som metod användbart för att få ta del av 

erfarenheter, känslor och upplevelser av informanterna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 34).  

Det som varit mest problematiskt under arbetets gång var att finna informanter som ville delta 

i studien. Detta var väntat från vårt håll men inte hur svårt det skulle vara. Att vänta på svar 

från de rektorer vi skickade ut förfrågning till tog tid i anspråk. Något som även drog ut på 

tiden gällande att få ihop informanter, var att vi från början ville ha både förskolor som utgav 

sig för att vara medvetna matematiskt och förskolor som inte utåt sett uttalat detta, till 

exempel genom deras hemsidor, för att kunna göra en jämförelse. Vi märkte att detta inte var 

lätt att finna i sökandet. Vi började därför resonera hur vi skulle gå vidare och bestämde oss 
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för att söka förskolor utan detta krav, då lyckades vi hitta några förskolor med olika 

inriktningar. De två första intervjuerna vi genomförde var genom kontakter vi fått från våra 

praktikplatser (VFU), dock vill vi framhålla att ingen intervju är gjord eller utförd med någon 

förskollärare från våra tidigare VFU-förskolor. Vi uppfattade efter dessa intervjuer att det 

största hindret till att förskollärare inte ville eller kunde ställa upp i någon intervju var på 

grund av tidsbrist. Genom att vi började ta kontakt med fler förskolor samt frågade fler 

kontakter om de kunde tänka sig att ställa upp i en intervju eller hålla ögonen öppna om någon 

förskollärare de kände kunde tänka sig ställa upp i studien, fick vi slutligen ihop sju 

intervjuer. Flera av de förskollärare som tackat ja till att delta i studien berättade att de ställde 

upp på grund av att de fann ämnet intressant, att det handlade om just matematik. 

Förskollärarna i studien är spridda på olika platser runt om i Stockholm och alla har olika lång 

tids erfarenhet av att arbeta med barn i förskolan. Vilket vi ser som en styrka med vår studie 

då vi har haft möjlighet att intervjua förskollärare i olika åldrar och med olika lång tids 

erfarenhet i yrket i både i kommunala och privata förskolor. Erfarenhet som de intervjuade 

förskollärarna har inom yrket är från åren 1986-2019.  

Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat med fenomenets essens. Utifrån det empiriska 

materialet genom analys enligt Van Kaams tre kriterier för hypotetisk identifikation, där vi 

vidare i steg fem och sex testat konstituenterna och kom fram till en slutlig identifikation, det 

vill säga essensen av de utmärkande konstituenterna. För att få fatt i det utforskade 

fenomenets essens testades alla preliminära konstituenter som identifierats utifrån steg fem 

och sex i analysprocessen med de tre kriterier om meningsinnehåll i texterna (Szklarski 2004, 

s. 284). Det vill säga att meningsinnehållet i konstituenten måste ha uttryckts explicit (direkt 

uttryckt) av någon av informanterna. Meningsinnehållet måste även i konstituenten vara 

uttalad explicit eller implicit av majoriteten av informanterna. Samt att meningsinnehållet i 

konstituenten ska vara förenligt med data som inte har maningsinnehållet och får inte gå emot, 

alltså motsägas, i någon annan text (ibid. s. 284). 

Resultatet i analysen presenterar sex konstituenter; upplevelser i förändring, lekfullt och 

kommunicerande arbetssätt, medvetenhet, kunskapsinriktad läroplan, läroplanen som 

arbetsverktyg samt normalisering. Dessa essenser är vad som framgått bakom förskollärarnas 

skildrade upplevelser genom utsagor.  

Upplevelser i förändring 

  
Förskollärarna blev tillfrågade vad de har för upplevelser av matematik. Majoriteten uttryckte 

att de haft en negativ upplevelse av matematik från och under sin egna skoltid. Förskollärare 

7, 6 och 4 förklarar att från deras egen skolgång är matematik förknippat med negativa 
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känslor och något som upplevdes som jobbigt och svårt. Förskollärare 5 upplever att 

matematik som ämne alltid varit väldigt roligt men att det varit svårt. Förskollärare 1 uttrycker 

sina upplevelser kring matematik med orden: 

  
Hela skolan har matematik aldrig varit bra, det har bara varit siffror, det har bara varit 

tråkigt, absolut inte min grej. 

  

Förskollärare 3 förklarar sin upplevelse av matematik: 

  
Matematik var jätteroligt tyckte jag i början, i skolan, sen blev det bara svårare och 

svårare och då tappar jag väl lite intresse. 

  

Förskollärare 2 säger istället att hon inte upplevt matematikämnet som något negativt: 

  

Ja, alltså… Jag hör nog inte till de som tyckte matematik var väldigt svårt och så jag 

har liksom inte undvikit det utan kan tycka det är spännande.  
 

Fenomenet matematik är i förskollärarnas livsvärld ett ämne som är svårt att förstå. När 

förskollärare 2 säger att hon inte hör till de som tycker att matematik var väldigt svårt så säger 

hon implicit att andra förskollärare upplever det. 

 

Genomgående i svaren från förskollärarna nämner de att deras negativa matematiska 

upplevelser ändrades under deras högskolestudier. Den nya positiva relation de fick till 

matematik har lett till att de själva vill ge barnen möjligheter och undervisningstillfällen för 

att uppnå det. Förskollärare 5 förklarar att genom sin utbildning i matematikdidaktik fick hon 

upp intresse för att ge barnen möjligheter att uppleva matematik på ett positivt sätt, genom att 

skapa matematiska undervisningstillfällen som barnen uppskattade. Förskollärare 6 nämner 

att hennes utbildning bidrog till en annan förståelse för matematikämnet än tidigare. Hon gick 

från en negativ upplevelse till en positiv inställning och tror att den egna attityden är viktig i 

det dagliga arbetet med barnen. Hon förklarar att detta kan åstadkommas genom att ladda 

ordet med något positivt. På liknande sätt förklarar förskollärare 7 att inställningen i 

matematik är viktig och att det är betydelsefullt att benämna för barnen att det är matematik 

de håller på med i leken för att barnen ska erfara en positiv bild och känna sig självsäkra samt 

trygga i ämnet. Förskollärare 3 nämner att hon inte har någon utbildning i matematikdidaktik 

men att hennes inställning till matematik har ändrats positivt när hon utgått från barnens 

perspektiv. Förskollärare 3 beskriver hur hennes egen inställning implementeras i sitt 

arbetssätt med barnen:  

  
[…] att man gör det så att det inte känns så här gör pust och trist som känsla utan det 

ska kännas ”åh”, roligt och lekfullt men ändå att de lär sig. 

 

Begrepp som nämns explicit eller implicit av förskollärarna är: svårt ämne, intressantare på 

universitetet, skapa matematiskt intresse. 
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Lekfullt och kommunicerande arbetssätt 

  
Majoriteten av förskollärarna berättar att i den matematiska undervisningen är leken central, 

och i den använder sig förskollärarna av samtal och dialog med barnen där de kan 

kommunicera om matematiska begrepp. Även om svaren skiljer sig mellan förskollärarnas 

berättelser hur de konkret arbetar med matematik fann vi att en röd tråd var explicit, vilket 

handlade om att utmana barnens egna tänkande, samtala och att ställa frågor till barnen. 

Undervisning i matematik sker genom att förskolläraren interagerar med barnen, vilket 

handlar om att vara lyhörd och att bemöta barnens tankar. Alla förskollärare är överens om att 

undervisningen ska utmärkas av att vara lockande, lekfull, utgå från barnens intressen och 

inbjuda till samtal. Flera av förskollärarna förklarar att genom samtal och resonemang 

löpande i undervisningen medför att de tillsammans kan använda, tänka och samtala 

matematiska termer och begrepp i samspel.  

  

Förskollärare 4 förklarar hur hon genom leken är med och skapar en problemlösande atmosfär 

och samtidigt ge barnet tillfälle till att resonera och ställa frågor: 

  
Det är ju framför allt i leken som man kommer åt matematiken och det är i leken som 

barnen också kan bearbeta med problem som de möter […]. […] Jag är ju med i leken, 

en medlekande roll, vilket gör att jag också kan vara med och visa på hur de kan gå 

tillväga. Eller hjälpa till med vägledning och visa vägen för att de ska få erfarenhet av 

problemlösningen och ställa olika typer av frågor. Eeh… så genom att vara väldigt 

aktiv i det barnen säger och gör så är jag med och skapar den här problemlösande 

atmosfären. […] Matematik är ett sätt att föra resonemang och diskussion för att lösa 

problem. Och det kan vara verbalt men kroppsligt också. 

  

Förskolläraren fortsätter förklara hur detta kan te sig i leken: 

  
T.ex. så har vi ett exempel med ett barn som satt med vår kassaapparat och tryckte på 

alla knappar med siffror och ville att jag skulle upprepa vilken siffra det var. Först ett, 

två, tre. Sen tre, två, ett… eh, och så började det här barnet också rabbla de här 

siffrorna.  

  

Förskollärare 6 berättar att de använder bygg -och konstruktionslek för att resonera och 

kommunicera om matematiska begrepp med barnen: 

  
Mycket matematik kommer in i bygg -och konstruktionsleken skulle jag säga eh… 

mycket med begreppen och också att de får liksom förståelse för begreppen när de 

använder dem rent praktiskt. I vårt senaste projekt om staden, kunde vi prata mycket 

olika begrepp och de fick tänka till lite… I samtal och dialog så hör vi och ser när 

barnen lär sig, när de resonerar matematiskt […].  
  

Fortsätter: 
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[…] det är mycket vilket förhållningssätt vi har gentemot barnen, just det här att prata 

och benämna korrekta termer så mycket som möjligt. 

  

  

Förskollärare 3 nämner att under matematiska lekar som gömma och hitta former eller 

kurragömma, är tillfällen då barnen får tänka efter och sedan sätta egna ord på föremål eller 

formen som de ska söka efter eller räkna i kurragömmaleken. På detta sätt menar 

förskolläraren att det uppstår tillfällen att kommunicera med barnen om olika matematiska 

begrepp. Förskollärare 5 uttrycker att de löser konflikter genom att ta till matematiken. Detta 

kan ske mellan förskollärare och barn, där de kan samtala om att exempelvis två barn vill ha 

samma frukt: ”hur gör vi då?”, ”kan vi dela den i två?” eller ”om du har det fem minuter och 

du fem minuter sedan?”. Förskolläraren utvecklar sin berättelse och förklarar att barnens 

intressen fångas upp och hur det kan bli en lekfull matematisk undervisningssituation med 

inbjudan till mycket dialog: 

  
Ser vi barn som är intresserade av exempelvis längd gör att vi då börjar sätta upp 

bilder på det som fascinerar gällande längd så sätter vi upp en tumstock på väggen och 

så vill barnen spontant mäta sig, de vill mäta de vuxna, och så gör vi det och sätter upp 

lappar så de kan stå och mäta. Det blir jättemycket samtal, alltså hela dagen. 

  

Utifrån förskollärarnas berättelser är det viktigt att ta fasta på barnens intressen. Dessutom är 

det viktigt att bemöta deras tankar och funderingar genom att delta i dialoger med barnen. 

Dialogen medför att barnen under undervisningstillfället får en möjlighet att komma till tals i 

olika reflektioner i undervisningen.  

  

Förskollärare 7 pratar om hur samtalen är centrala i undervisning med barnen, att en 

kontinuerlig dialog är viktig för deras matematiska lärande och begreppsförståelse.  

  

Vi har undervisning i matematik i pepparkaksmatte just nu. […] Vi bakar pepparkakor 

och barnen får välja former. Vi har sju, åtta former och barnen får välja antal själva. 

Hur många kan det vara, hypotes? Vad… hur många pepparkakor tror du vi har bakat? 

Vi går i grupper om tre och tre och pratar om det. Vi avslutar aktiviteten när vi fyller 

plåten. Och då kan jag prata om... stjärnor och storlekar, det var ju tre olika storlekar. 

Störst, mellan, minst, så, allt… Ett medvetet val, att då kan man prata medan man 

bakar. Då kan man hela tiden prata om störst och minst och hur många pepparkakor 

ska det vara för att fylla plåten och hur länge ska de gräddas. 

  

På liknande sätt berättar förskollärare 5 hur betydande interaktionen är i 

undervisningstillfällen och hur matematiska begrepp kommuniceras: 

  

  
[…] Och skapar vi små pepparkakshus, då blir det liksom i skala och vi ska ha en gran 

till huset, hur stor ska den va? frågar vi barnen. Plattan till den är så här stor, hur får vi 

till det och var får vi plats men sen så börjar de mäta hur många kottar lång kan man 

var i situationen. 
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Förskollärare 1 beskriver hur matematiska begrepp kommuniceras i undervisningstillfällen. 

Hon berättar att de brukar läsa Bockarna bruse mycket, då det är populärt bland barnen för 

tillfället, och berättar vidare att utifrån sagan blir det ett undervisningstillfälle där matematiska 

begrepp kan benämnas och samtala om med barnen: 

  
Där kan man använda väldigt mycket matematiska begrepp... de här: stor, mellan, 

liten, över och under.. ja, det mesta.  

Förskollärare 3: 

  
I samlingen, barnen kan då räkna sina kompisar och sedan kan vi samtala om det att 

”vi är elva stycken idag men vi saknar en, då blir vi tio”. 
 

[…] Som det exemplet med puffarna när de började rada upp och vi bara direkt: ”hur 

många har du?”, ”kan du räkna de?” och alltså… och det för mig är undervisning  
 

Medvetenhet 

I de intervjuade förskollärarnas livsvärld är matematik något som finns överallt och innefattar 

väldigt mycket. Förskollärarna uttrycker att matematik är något som förekommer i deras 

vardagliga arbete, där det centrala handlade om att benämna olika matematiska begrepp för 

barnens utveckling och lärande i matematik. Undervisning av matematik i förskolans kontext 

utmärks av medvetenhet i svaren av förskollärarna. I förskolans kontext förefaller det kunna 

innebära att undervisning sker i stort sett under hela dagen, vilket sker genom att 

förskolläraren har ett medvetet förhållningssätt för att kunna fånga upp de spontana 

situationer som uppstår i matematik. Ett explicit uttalat fenomen vi fann genomgående i 

förskollärarnas beskrivningar i vad matematik i förskolan kan innebära är att fånga lärandet i 

stunden genom att sätta ord på matematiska begrepp i vardagen med barnen. Begrepp som 

nämns explicit och implicit av förskollärarna är medvetenhet, närvaro och utmana.  

 

Förskollärare 7 upplever att matematik är något som används hela tiden och att det är viktigt 

att vara medveten om situationerna det uppstår i och förklarar vidare att det kan handla om att 

benämna och sätta ord i situationer till exempel: ”nu ska ni para ihop hur många kompisar det 

är på fjorton stycken”. Förskollärare 1 förklarar att i vardagen är tillfällen där man kan 

uppmärksamma och fånga upp barnens intresse för matematiska begrepp genom att vara 

observant och ta till vara på situationen. Vidare berättar förskolläraren att miljön är viktig för 

barnens matematiska lärande:  

 

Mycket hur det ser ut i miljön, hur jag väljer medvetet för att kunna lyfta matematik 

[...] att barnen konkret upplever den. 

 



24 

 

Flertalet av förskollärarna beskriver att matematik är något de arbetar med i vardagliga 

situationer som till exempel vid påklädning eller måltidssituationer. Det kan innebära att man 

räknar hur många barn som kommer att äta, eller dela upp frukten och att prata samt benämna 

hur många delar var man får. Förskollärare 2 beskriver sitt förhållningssätt i vardagen till 

matematik: 

  

Det är mycket att fånga upp matematik i vardagliga situationer […] Sen är det 

situationer där det ska kläs på ”jag ska ha två stövlar eftersom jag har två 

fötter” där kommer matematiken in. Duka bord, där barnen ska duka till arton 

barn och tre vuxna och måste tänka hur många gafflar behövs då.  

  

  

I svaren från förskollärarna framträder det att de på ett medvetet sätt tar till vara på tillfällen 

där matematik uppkommer, och skapar undervisningstillfällen utifrån dessa i det vardagliga. 

Att observera för att kunna planera undervisning i matematik är viktigt i sammanhanget. 

Undervisning sker sakligt i situationer när barn och förskollärare fångar upp något i vardagen 

och som kan samtalas och beskådas, det kan handla om olika föremål, stenar, böcker eller 

experiment. Förskollärare 3 pratar om matematisk undervisning i vardagen med barnen på 

detta sätt: 

  
Man jobbar mycket med matematik och man tar in mycket i vardagen […]. Oftast i 

olika rutinsituationer försöker vi få in matematik, t.ex. i samlingen, barnen kan då 

räkna sin kompisar. Även i situationer när vi ska klä på oss pratar vi om matematik, 

tex. ”du har en vante, men du behöver två, hur gör vi då?”.  

  

Förskollärare 5 talar explicit om hur betydelsefull den egna inställningen är genom att vara 

öppen för att se och utforska situationerna innehållande matematik som kan uppstå i 

vardagen: 

  
Det handlar bara om hur medveten du är i stunden och om du tänker utifrån de 

termerna, vilket man ofta gör i förskolan när barnen säger något eller gör något eller 

ställer en fråga så kan man alltid stå där och utmana vidare ”jaha försöker du se hur 

lång den är?” eller ”hur kort är den?”. Ska vi hämta måttbandet? 

  

  

Undervisning i matematik utmärks av medvetenhet. I förskolans kontext förefaller det kunna 

innebära att undervisning sker i stort sett under hela dagen i vardagen och detta genom att inta 

ett förhållningssätt som innebär medvetenhet och att ha på sig matematikglasögonen. 

Förskollärare 1: 

Jag tänker att när jag arbetar med barn, hur lärmiljön ser ut, hur man kan 

uppmärksamma matematik i vardagen, att man fångar det när barn visar intresse för 

matematiska begrepp. Att vara nära och observant, att ta till vara det.  
 



25 

 

Förskollärare 3: 

 

Man jobbar mycket med matematik och man tar in mycket i vardagen, men även att vi 

försöker få de här undervisningstillfället men jag anser ju att jag undervisar hela tiden. 

Oftast i olika rutinsituationer försöker vi få in matematik, t.ex. i samlingen, barnen kan 

då räkna sina kompisar och sedan kan vi samtala om det att ”vi är elva stycken idag 

men vi saknar en, då blir vi tio”. Men det är väldigt mycket matematik, det finns runt 

oss hela tiden och min uppgift som förskollärare är att belysa det för barnen att vi har 

matematik t.ex. vid mellanmålet. 

 

Förskollärare 6:  

 

Aha du vill ha en halv? […] så det kan ju bli att man sitter och pratar i en kvart om 

matematik fast det kanske... och det, för att man har en tanke liksom ett 

förhållningssätt, att fånga de situationerna där de uppstår, där intresset uppstår och 

frågorna kommer. Det kan räcka med att en fråga kommer, så kan man ha stoff att 

prata om [...]. 

 

  
  

Utifrån förskollärarnas livsvärldar beskrivs tillfällen där matematik uppkommer och som 

medvetet används i undervisning. Begrepp som nämns explicit och implicit av förskollärarna 

är utmana, medvetenhet och fånga situationen. 

  

 

Kunskapsinriktad läroplan 

Tidigare stod det i läroplanens mål (Lpfö 98 2016, s. 9) att förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar de matematiska förmågorna. I nya läroplanen (Lpfö 18 2018, s. 12) beskrivs 

det istället att förskolan ska ge barn förutsättningar för att utveckla sin matematiska förmåga. 

Förskollärarnas upplevelse av den nya läroplanen från 2018 är att den inte förändrats mycket 

när det gäller matematik, men att läroplanen lägger större betydelse på kunskap och är mer 

medveten och ger mindre möjlighet för bredare tolkning. 

Förskollärare 2 (examensår 1989): 

 Känns som man blivit mer inriktad på kunskap på något sätt. 

 

Förskollärare 3 (examensår 1986) beskriver: 

Jag tycker liksom det höjer våran status, att vi också har en läroplan som vi arbetar 

efter [...] lite enklare, mera lättläst än förra. 
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Förskollärare 6 (examensår 2008) beskriver att det är en lång och svår process att anamma en 

ny läroplan: 

 [...] Vi håller på att brottas med det [...] få syn på vad det verkligen är. […] alla sånna 

här förändringar [...] ändras ju inte på en dag för att läroplanen börjar gälla. 

Förskollärare 7 (examensår 2013) säger liknande: 

Ja det är ju lite utmaning [...] lite större krav.  

Utifrån förskollärarnas livsvärldar så är den nya läroplanen mer inriktad på kunskap. 

Förskollärarna 2, 3 och 6 som har ett äldre examensår nämner de kunskapsinriktade 

förändringar som en möjlighet att ge yrket högre status. De upplever också att läroplanen har 

tydligare mål som är lättare att förstå, men att det tar tid att genomdriva förändringar. Begrepp 

som nämns explicit och implicit av förskollärarna är: kunskapsinriktat, tydligare mål, högre 

status och utmaning. 

 

Läroplanen som arbetsverktyg 

 

 

Förskollärarna svarar att de integrerar de matematiska målen i verksamheten genom att först utgå från 

läroplanen, för att barnen ska uppnå de matematiska målen. Förskollärare 1 beskriver hur hon 

använder läroplanen för att se var barnen befinner sig i enlighet med de matematiska målen: 

Vi planerar in. Jag använder mycket läroplanen för att se att barnen har alla mål med 

som finns i läroplanen. och då planerar veckan. Man har grovplanering en gång i 

veckan och så planerar man in vad man ska arbeta med.  

Förskollärare 4 beskriver läroplanen som ett hjälpmedel för förskollärarna att se till att barnen 

ges möjlighet att få utveckla sig så mycket som möjligt i matematik: 

Det blir ju ett verktyg för oss att hålla... hålla röd tråd i verksamheten, och det blir ett 

verktyg för oss att säkerställa att vi gör det som står i läroplanen […]. 

Undervisningsbegreppet inom matematik säkerställer ju då att vi faktiskt jobbar med 

matematik utifrån hur läroplanen förmedlar. 

Förskollärare 5 beskriver en planerad undervisningsform där barn ges inflytande men också 

den spontana undervisningen i matematik som sker: 

Vi lägger planeringen, vilka strävansmål jobbar vi mot […] och vilken arbetsform har 

vi, vi vill att det ska vara mycket barns inflytande […]. Jag vill att de ska kunna 

resonera matematiskt med varandra […]. Då får jag dels presentera de för någonting, 

eller bara ta på ett sammanhang som uppstår och höra om vi kan […] resonera. 
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Förskollärare 2 beskriver på liknande sätt betydelsen av barnens inflytande i undervisningen:  

Det innebär ju att du behöver […] liksom erbjuda barnen möjlighet att upptäcka och 

utforska och jobba med matematik på många olika sätt. Och att jag behöver gå tillbaka 

och fånga upp vad de tog till sig för att kunna planera framåt. 

  

Förskollärare 7: 

Utifrån kvalitetsverktyg tittar vi på vilka begrepp som inte arbetats tillräckligt mycket 

med […] förut kunde vi lite mera [..] se någon aktivitet, observera och ah. När man 

gör pedagogisk dokumentation, då kunde vi hitta delar där i matematik och nu efter 

första juli är det lite annorlunda. Också schoolsoft som kvalitetsverktyg, där kan man 

se att vi har inte jobbat så särskilt mycket med de begreppen […].  

Förskollärare 6: 

[…] Vi gör baklängesplanering, att vi har mål och sen ska man nå upp till de. Förut 

var det mer såhär: vi ska se vad barnen är intresserade av […] sen ska vi pricka av 

målen efter det. Men nu har vi målet först och sen ska vi jobba ditåt […]. 

Förskollärare 6 och 7 tar upp förändring i planering som har gått från att först se vilka 

aktiviteter barnen var intresserade av och vad den pedagogiska dokumentationen visade, till 

att mer handla om att utgå först från läroplanen och andra kvalitetsverktyg som schoolsoft. 

Detta kallas av förskollärare 6 som en baklängesplanering. Utifrån förskollärarnas livsvärldar 

återkommer begrepp som nämns explicit och implicit: verktygslåda, mångfald i matematiska 

aktiviteter, följa barns intressen.  

 

Normalisering 

Förskolans arbete har länge kännetecknats av omsorg. Begreppet undervisning nämndes inte i 

läroplanen förrän 2018, men fanns i skollagen som även gäller förskolan: “undervisning: 

sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 

utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” 

(Skollagen 2017:570). I läroplanen (Lpfö 18 2018, s. 19) står följande om förskollärarens 

ansvar i undervisningen: “Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare 

och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper 

och värden.” 

När förskollärare planerar och genomför undervisningen så måste hänsyn tas till läroplanen 

och till de erfarenheter barnen har. Förskolläraren har också ansvar för utveckling av 

innehållet i pedagogik och för att utmana barnens nyfikenhet och intressen (Lpfö 18 2018, s. 

19). I läroplanen från 2016 har förskolläraren ansvar för de förutsättningar som krävs för att 
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barn ska “stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” (Lpfö 98 2016, s. 11). 

Förskollärarna svarar på hur de ser på begreppet undervisning i den nya läroplanen: 

Förskollärare 5: 

Undervisning kännetecknas av intentionen [...] att sträva mot ett läroplansmål utifrån 

skollagens skrivelse. Men sen ska hela utbildningen vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet [...] sen så är det så att undervisning bedrivs av förskollärare, och 

det är också förskollärare som juridiskt ansvarar för den undervisningen som hen 

bedriver [...]. Undervisningen [...] planeras av förskollärare, så kan den senare 

genomföras av annan personal som har förmåga och kunskap och kan stimulera och 

utmana i riktning mot läroplanens mål och intentioner. 

 Förskollärare 4: 

Undervisningsbegreppet är ett verktyg för att hålla röd tråd i verksamheten, [...] 

undervisningsbegreppet i matematik säkerställer att vi jobbar med matematik utifrån 

hur läroplanen förmedlar. 

Förskollärare 1 beskriver det nya undervisningsbegreppet var svårt i början att tolka för att det 

var så kopplat till skolan: 

Det känns bra att man fick det här begreppet. I början blev det lite svårt... att vad 

betyder det [...] Men det är så mycket annat så jag tycker det är bra. Det har stärkt mig 

[...]. 

 

Förskollärare 3: 

Först när det kom och vi skulle säga utbildning och undervisning, då blev jag 

såhär och det lät jättekonstigt, för vi sa verksamheten och aktiviteten och men 

alltså nu känns det nästan normalt att säga för det är det vi gör hela dagarna: 

undervisning i stort sett. 

Förskollärare 1 och 3 var först väldigt kritiska till undervisningsbegreppet men de har senare 

accepterat begreppet och ser nytta i det. 

 

Några anledningar till förskollärarnas tidigare negativa inställning till undervisning tas upp av 

följande förskollärare. 

Förskollärare 6: 

[...] Risken med undervisningsbegreppet är att folk börjar tänka undervisning som 

skola, dela in ämnen och tror inte det skulle gynna förskolan. 

Förskollärare 1: 
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[...] Eftersom det varit så kopplat till skolan. Mycket tanke, nu är det jag som ska lära 

ut någonting. Och barnen ska ta ut min kunskap. 

Förskollärare 5 beskriver att läroplanen inte definierar vad som menas med undervisning i 

förskolan men att detta ska ses som en möjlighet att få bestämma över innehållet: 

Vad är undervisning i förskolan? Det är ju inte riktigt definierat. Vilket också ger en 

möjlighet att faktiskt definiera det. 

Ett fenomen som beskrivits av förskollärarnas livsvärldar är att de accepterar 

undervisningsbegreppet och finner möjligheter för det i deras arbete. Begrepp som nämns 

explicit eller implicit av förskollärarna är: från kritik till acceptans av undervisningsbegreppet, 

röd tråd, katederundervisning, säkerställa matematiska mål.  
 

Diskussion  

I det här avsnittet går vi först igenom studiens syfte och dess frågeställningar. Därefter jämför 

vi hur vårt resultat förhåller sig till den tidigare forskningen. Sist diskuteras de slutsatser vi 

dragit av studien samt möjligheter för fortsatt forskning inom fältet. Syftet med studien var att 

utforska fenomenet matematikundervisning i förskolan samt ta reda på hur förskollärare 

upplever sin lärarroll och det arbete de bedriver för att barnen ska utvecklas i linje med 

läroplansmålen. Vi ville även visa på hur de förändringar som läroplanen genomgått sedan 

revideringen 2018 har påverkat det dagliga arbetet och förskollärarnas undervisningsmetodik. 

Studien berör nedanstående frågeställningar: Vilka upplevelser har förskollärare i matematik? 

Hur arbetar förskollärare med matematik i förskolan? Hur upplever förskollärare sitt arbete 

för att uppnå läroplanens mål i förskolan? Studiens resultat analyserades fram med hjälp av en 

fenomenologisk analysmetod med fokus på förskollärares medvetenhet i undervisningen, hens 

förhållande till läroplanens formuleringar samt hur själva arbetet med barnen fortlöpte.  

Från en negativ till positiv matematisk upplevelse 

Resultat utifrån förskollärarnas livsvärldar beskriver hur de explicit eller implicit upplevt 

matematik som svårt. De beskriver också hur intresset för ämnet tillkommit i samband med 

förskollärarutbildningen, och Palmer (2009) som fick ett resultat liknande vårt beskriver att 

detta beror på att studenter behöver förstå både barnens och deras egna känslor för matematik 

som något som är föränderligt. Vilken situation som råder och med vilka människor man 

befinner sig med, samt vilket språk som utövas och hur uppgifterna genomförs är av betydelse 

för att man ska kunna bli matematisk (Palmer 2009, ss. 392-393). Samtliga av förskollärarna 

som medverkade i studien ville ge barnen positiva matematiska undervisningstillfällen, och de 

upplever att deras personliga attityd till ämnet har stor betydelse i att skapa intresse åt barnen. 
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Förändringar i läroplaner kräver tid 

Förskollärarna beskriver explicit eller implicit att deras förhållande till den nya läroplanen 

inte har förändrats nämnvärt men den lägger större vikt på kunskap, är mer 

medvetandegörande och ger mindre möjlighet för bredare tolkning. Arbetssättet i sig har inte 

förändrats mycket anser de, och detta befästs av Doverborg, Pramling, Pramling Samuelsson 

(2013, s. 14) på följande sätt: “de [...] ska göra det de alltid redan gjort synligt. Det förefaller 

då som om de tycker att de redan har en verksamhet i linje med läroplanen, men att de på 

något sätt måste visa fram det för omvärlden som inte vet att de gör detta”. Björklund och 

Barendregt (2016) skriver att revideringen av läroplanen 2010 gett matematik större plats, 

med mål som ska vägleda förskollärare när de planerar upp aktiviteter, eller vid de spontana 

undervisningssituationerna där de fångar in barns intressen (Björklund & Barendregt 2016, ss. 

359, 363-364). Även om Björklund och Barendregt inte syftar på läroplanen från 2018 så 

skriver författarna att förskollärare utgår från mål i läroplanen och sedan väver in det i 

verksamhetens spontana och planerade aktiviteter. Förskollärarna i denna studie beskriver 

också explicit eller implicit att de ser läroplanen som en verktygslåda för att lättare se att 

målen efterföljs och hur barnen utvecklas, något som bidrar till en bättre lärmiljö för barnen. 

Många förskollärare upplever att deras arbetssätt inte behöver förändras för att de ska klara av 

att uppnå den nya läroplanens målsättning. Detta indikerar att de alltid, antingen explicit eller 

implicit har arbetat efter den målsättningen, men att de ändå inte har lyckats att få samhället 

att förstå att de gör detta (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013, s. 14). I 

resultatet framgår att det tar tid att genomföra förändringar av läroplanen för att det är en lång 

process. 

Undervisningsbegreppet normaliseras 

I studien framgår att de flesta av förskollärarna innan de gick sin förskollärarutbildning hade 

svårigheter med matematikundervisning, vilket väcker frågan om hur de upplever 

undervisningsansvaret som läroplanen (Lpfö 18 2018) kräver av förskollärarna. Vi tyder 

resultatet av deras svar att de i början var negativt inställda till undervisning därför att de 

bland annat drog kopplingar till katederundervisning i skolan, och Alatalo (2017, s. 90) 

skriver i sin studie att förskollärarna upplever grundskolans undervisning som lärarstyrd 

medan förskolans lärande baseras på utforskande genom lek. Saebbe och Pramling 

Samuelsson (2017) skriver i sin studie om hur förskollärare i Norge tog avstånd i början från 

att kalla deras planerade verksamhet med barn för undervisning. Ett annat problem som 

förskollärarna i vår studie tar upp är risken med att undervisningsbegreppet ska följa skolans 

arbetssätt med indelning i olika skolämnen, vilket skulle vara ogynnsamt i förskolan där 

arbetet sker transdisciplinärt, det vill säga att ämnena vävs samman. Förskollärarna i vår 

studie har accepterat undervisningsbegreppet och beskriver utifrån deras livsvärldar att 

arbetsprocessen för att uppnå de matematiska målen har blivit lättare att nå upp till. Hedefalk, 

Almqvist och Lundqvist (2015) skriver att förskollärarnas förmåga att leda barnen till ökad 

förståelse i ett visst kunskapsområde, i enlighet med förskolans läroplan, är vad 

undervisningen grundas på i förskolan. Således faller det förskollärarna fritt att navigera efter 
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leken och barnens egna intressen, det handlar om som Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) skriver att införliva barnens kreativa lek med läroplanens mål. 

Medvetenhet i vardagen 

  

Vi har kunnat tyda utifrån resultatet att alla förskollärare i studien är eniga om att 

matematiken finns överallt runt omkring oss. Resultatet visade att matematik är något som har 

en naturlig del i förskollärarnas vardagliga arbete, att fånga spontana uppkomna situationer. 

För att fånga och upptäcka dessa tillfällen berättar flera av förskollärarna att det handlar om 

att hela tiden vara medveten. Detta sker oftast genom att benämna, betona och att utmana 

barnen. Alla tillfällen som uppstår tar förskollärarna tillvara på och medvetet arbetar med 

dessa i rutinsituationer, vilket Lundströms (2015) studie har visat betydelsen av att ta tillvara 

på tillfällen i vardagen, för att skapa möjligheter till barnen att både utforska och utveckla sina 

matematiska förmågor. Resultatet av vår studie visade att flera av förskollärarna ansåg att de 

arbetade med matematik hela dagen och tillsammans med barnen skapar samtal och 

resonemang i matematik, detta visar Björklund och Barendregts (2016) studie, där de menar 

att kommunikationen är viktig i den matematiska undervisningen, och hur man samtalar och 

utmanar barnen är betydande för deras matematiska utveckling. Vår tolkning är att det hela 

tiden sker ett medvetet arbetssätt i att benämna och uppmärksamma matematiken i 

verksamhetens dagliga arbete, men även i andra situationer som planerade aktiviteter, i leken 

och skapande. Situationer där matematiken ofta används och uppkommer som förskollärarna 

använder sig av är på och –avklädningstillfällen i hallen, där förskollärarna ofta kan utmana 

barnen i frågor som utmanar och skapar samtal i matematik där barnen själva får resonera, 

som förskollärare 2 berättar i resultatet om hallen ”du har en vante, men du behöver två, hur 

gör vi då?”. Vi ser detta som ett tillfälle där förskolläraren öppnar upp till samtal och skapar 

tillfälle för barnen att tänka matematiskt. Andra situationer förskollärarna använder sig av för 

att kommunicera matematiskt är måltidssituationer och i barnens lek och samling. I 

måltidssituationer kan det handla om att duka till lika många barn som finns i gruppen och 

samtidigt prata med barnen om matematiska begrepp som antal, form och räkna, eller att 

räkna antal grönsaker på tallriken. Under samlingen förs resonemang om att dela frukt eller 

räkna antal kompisar. Resultatet har likheter med Lundström (2015) och Björklund och 

Barendregts (2016) studier som visar att förskolans dagliga aktiviteter och dess miljö skapar 

flera tillfällen att lyfta fram och kommunicera matematik som för barnen är meningsfulla. Vi 

vill lyfta ett citat från en av förskollärarna som vi anser beskriver hur det medvetna 

förhållningssättet skapar möjlighet att upptäcka matematiken i barnens vardag: 

  
Matematiken är allt, alltid närvarande, och hur mycket matematik du ser handlar bara 

om hur medveten du är. 

Förskollärare 5 
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Matematik i leken 

Förskollärare bör arbeta utvecklande med grundläggande begrepp inom matematiken i leken 

enligt Kronqvist (2003). Det syns i vårt resultat att barnens lek har stor betydelse i 

förskollärarnas berättelser, det är där matematiken lyfts fram. Vi är av samma åsikt som 

Kronqvist och de intervjuade förskollärarna att leken har stort värde i barnens matematiska 

utveckling. Vi ser i resultatet att alla förskollärare arbetar aktivt och engagerat med matematik 

även om den inte alltid är planerad, och det förskollärarna är överens om är att leken är ett bra 

tillfälle att synliggöra matematiken. Flera av förskollärarna i vår studie berättar att de tar leken 

som ett tillfälle att benämna begrepp samt att de utifrån barnens erfarenheter skapar 

tillvägagångssätt för att barnen ska komma vidare i sitt matematiska tänkande. Det här ser vi 

höra ihop med vad Björklund, Magnusson och Palmér (2018) skriver i deras studie, om 

förskollärarens olika sätt för att utvidga barnens kunskaper i matematik. Vi ser tydligt att 

Förskollärare 4 agerar som medlekare och skapar en problemlösande atmosfär när hon ingår i 

barnens lek, som Björklund, Magnusson och Palmér (2018, ss. 476-477) skriver i sin studie 

att förskolläraren tillsammans utforskar begrepp och problemlösning i leken. I resultatet lyfts 

matematiken fram i både den organiserade och oplanerade leken. Resultatet visar att ibland 

använder förskollärare planerade lekar för matematisk undervisning eller för att få barnen att 

tänka matematiskt. Det finns här likheter i detta arbetssätt med vad Delacour (2013, s. 90) 

kallar F-inriktning, där förskollärare förbereder en matematisk aktivitet med fokus på vissa 

begrepp som mål. Flera förskollärare i studien nämnde att de tog upp begrepp i planerad 

aktivitet om de märkte att det var något begrepp som barnen behöver träna särskilt på. Även 

om vi såg likhet med F-inriktningen, ser vi ändå i resultatet att större delen av förskollärarnas 

arbetssätt utgår från B-inriktning (Delacour 2013, s. 132). Vi ser i resultatet att B-inriktningen 

tydligt framträder i förskollärarnas berättelser om matematik i barnens lekar, alltså att barnens 

intressen styr innehållet, som är i enlighet Delacours beskrivning av B-inriktat arbetssätt 

(2013, s. 132). I resultatet ser vi att förskollärarna beskriver hur de i barnens lekar tar tillfälle 

att samtala olika begrepp. Vi märkte att det är barnens intressen som förskollärarna utgår från 

för att bygga vidare matematiska undervisningstillfällen. Förskollärare 1 berättar om barnens 

intressen för Bockarna bruse och att hon därefter låter detta bli ett tillfälle att samtala 

matematiskt med barnen om olika begrepp samtidigt som hon använder rekvisita i aktiviteten. 

Vi ser en överensstämmelse i arbetssättet med Doverborg och Pramling Samuelssons (2011, 

ss. 39-49) studie som betonar vikten av material för att lära sig matematik i samspel med en 

förskollärare som med barnen kommunicerar matematiskt, utmanar och ställer frågor. Vi 

tolkar det som ett medvetet förhållningssätt hos förskollärarna för att arbeta matematiskt i 

leken samt vara uppmärksam på barnens intressen för att arbeta vidare matematiskt med 

barnen. 

Didaktisk kompetens 

Studien visar på att didaktisk kompetens samt kunskaper i hur barn utvecklas matematiskt 

behövs hos förskollärare för att kunna skapa ett främjande arbetssätt i matematik i förskolan. 

Didaktisk kompetens handlar om kunskap inom matematikdidaktik och att besitta 

grundläggande kunskaper i matematik för att arbetet ska utvecklas framåt och öka 
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förskollärarens lyhördhet inför barnens matematiska tankar och uttryck. Didaktisk kompetens 

hos förskollärare bidrar till att barns begreppsliga förståelse utvecklas (Doverborg och 

Pramling Samuelsson 2011;Lundström 2015). Resultatet av den tidigare forskningen går ihop 

med vårt resultat att förskollärare behöver didaktisk kompetens för att arbetssättet ska gynnas 

inom matematik. Fem av sju förskollärare i vår studie har matematikdidaktisk utbildning, 

vilket vi upplever oss se utifrån resultatet i förskollärarnas arbetssätt och medvetenhet i 

matematik. Utifrån resultatet fångar och tar förskollärarna de matematiska tillfällena i 

handling för lärande. Vi ser att resultatet med förskollärarnas arbetssätt och didaktiska 

kompetens går i enighet med vad Björklund och Barendregt (2016) kom fram till i sin studie 

om hur betydelsefull matematisk didaktisk kompetens är för barnens matematiska lärande och 

begreppsförståelse. Det vi upplever som utmärkande hos de förskollärare som har 

matematikdidaktisk kompetens är hur läroplanen ligger i fokus i deras berättelser om hur de 

arbetar med matematiken i förskolan, främst hur de beskriver de matematiska begreppen. 

Vilket går ihop med Bishop (1991) med det han beskriver som sex aktiviteter, som förskolans 

läroplan utgår ifrån i de matematiska målen. De begrepp förskollärarna använder mer frekvent 

är räkna och mäta. De flesta förskollärare i studien med didaktisk kompetens framställer 

miljöns betydelse för barnens matematiska lärande. Förskollärare 1 betonar att miljön är ett 

medvetet val att organisera för att lyfta fram matematiken i vardagen, vilket går ihop med 

studien av Björklund och Barendregt (2016, s. 361) som menar att det är viktigt att 

förskollärare kan se och utnyttja förskolans miljö som en resurs för att skapa möjligheter att 

främja barnens matematiska lärande och förståelse för matematiska begrepp. Vi tolkar det 

som att den didaktiska kompetensen och kunskapen i barnens matematiska utveckling har stor 

betydelse för hur förskollärare väljer att arbeta och medvetandegöra matematiken för att få 

barnen att utvecklas mot de matematiska läroplansmålen. 

  

 

Slutsatser 

Undervisningsbegreppet i den nya läroplanen har accepterats av alla intervjuade förskollärare 

i studien men som det påpekas tar det tid innan läroplansintentioner kan implementeras i deras 

arbete. Förskollärarna är medvetna om att matematik finns överallt, och därför gäller det att 

rikta barnens intressen i leken mot läroplanens mål. Förskollärarna beskriver att vid planering 

av deras aktiviteter så följer de läroplanens matematiska mål, och antingen använder de 

situationer som barnen själva visar intresse för eller så är det läraren som försöker rikta 

barnens uppmärksamhet mot bestämda aktiviteter där dessa mål kan uppnås. Genom detta 

arbetssätt, som Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson föreslår (2013), undviker 

förskollärarna det dilemma som valet innebär att antingen utgå från läroplanens målsättning 

eller att utgå från barns intressen. Förskollärarna är medvetna om matematisk betydelse i vårt 

liv och de uppmärksammar matematiken i det dagliga arbetet och använder sig av barnens 

egna lekaktiviteter för att ta tillvara på barns intressen för att medvetandegöra de med 

matematiken. Det sker hela tiden ett medvetet arbetssätt i att benämna och uppmärksamma 

matematiken i verksamhetens dagliga arbete, men även i andra situationer som planerade 

aktiviteter, i leken och skapande. Studien visar  att den didaktiska kompetensen och 

kunskapen i barnens matematiska utveckling har stor betydelse för hur förskollärare väljer att 
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arbeta och medvetandegöra matematiken för att få barnen att utvecklas mot de matematiska 

läroplansmålen.  
 

Betydelse för praktiken och professionen 

I detta avsnitt kommer vi att framföra våra tankar hur studien har betydelse för professionen 

som förskollärare. Som vi nämnt tidigare har vi alltid varit intresserade av matematik i 

förskolans kontext. Att utforska detta område kändes angeläget för oss då det har med vår 

blivande profession att göra. Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018) uttrycker vilka 

matematiska mål förskolläraren ska arbeta mot för att skapa förutsättningar för barns 

utveckling. 

Genom att förskollärarna upplevde förändringar i känslor relaterat till matematik när de läste 

matematikdidaktik på universitetet kunde de resonera sig fram till att de negativa upplevelser 

de hade av tidigare erfarenheter, är övergående, vilket betyder att detta är förändringsbart hos 

alla. Detta skapar en medvetenhet för yrkesrollens möjligheter att påverka barns intresse för 

matematik (jfr. Palmer 2009).  

Det finns olika dilemman som förskollärarna upplever i sin yrkesutövning. Den här studien 

visar hur förskollärarna framgångsrikt löser följande: när det kommer till att arbeta efter 

läroplanen eller efter barnens intressen så ser inte förskollärarna det som ett val, istället tar de 

sin undervisningsroll och riktar barnens intresse mot de mål läroplanen kräver. Att planera 

verksamheten kontra att finna spontana lärtillfällen är inget val det heller, utan kombineras för 

det handlar om att ha en bra planering så att det ges tid att finna kontext ur de spontana 

situationerna som uppstår i vardagen (jfr. Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 

2013). 

 

Många människor betraktar matematik som något svårt och ofta förknippat med tråkiga 

skoltextböcker och dåliga resultat. Men det går att göra matematikundervisningen mer 

lustfylld. Förskollärarna i denna studie upplever att det går att finna matematiken överallt bara 

man är tillräckligt uppmärksam. De använder sig ofta av situationer i vardagen som stöd för 

sin undervisning. På så vis krävs inga dyra materialkostnader för att skapa en didaktisk 

lärmiljö för barnen. Arbetet med matematik får då ofta en mer lustfylld prägel. Mycket av det 

som förskollärarna har att säga i denna studie kan hjälpa andra lärare att också upptäcka 

fördelarna med en matematikundervisning integrerad i det återkommande vardagliga 

förskolearbetet. 

Vidare forskning 

Vi har i vår studie undersökt hur förskollärare upplever undervisning i matematik i förskolan. 

I vår studie har vi inte undersökt digitalisering men vi uppmärksammade att ingen av 

förskollärarna nämnde digitalisering i intervjuerna, varken kopplat till matematik eller som 
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enskilt. Den nya läroplanen 2018, som trädde i kraft i juli 2019, nämner vikten av att barnen 

ska få utveckla digital kompetens. Att genomföra en studie som undersöker matematik och 

digitalisering tillsammans tycker vi därför skulle vara intressant.  

Frågeställningar: 

 

- Hur integreras digitala verktyg i den matematiska undervisningen med barnen? 

- Hur kan digitala verktyg bidra till barnens matematiska lärande och utveckling? 

- Vad har förskollärare för erfarenhet inom digitalisering i förskolans kontext? 

- Vad är förskoleläras upplevelser av digitalisering i förskolan? 
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Bilagor  

Bilaga 1 Informationsbrev 

  
  
  
Hej! 
  
Vi heter Malin och David och är två studenter som läser sista terminen till förskollärare vid 

Stockholms universitet. Vår sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen är att skriva 

ett examensarbete där vi valt ett område som ska undersökas. Det övergripande syftet med 

studien är att undersöka förskollärares upplevelser kring matematik och hur förskollärarna 

arbetar med matematik för att uppnå läroplanens mål för matematik 
  
För att samla in material till vår undersökning har vi valt intervju som metod och vi vill därför 

gärna besöka er förskola någon dag mellan 2/12-16/12. Vid besöket vill vi intervjua en 

förskollärare om matematik i förskolan. Är det ingen av de föreslagna tiderna som funkar så 

kom gärna med egna förslag då vi är flexibla och anpassar oss för vad som ni anser passar 

bäst. Intervjun tar ca 20-30 minuter. 
  
Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Vilket innebär att det är frivilligt att delta i studien och 

deltagandet kan när som helst avbrytas. Förskollärare som deltar kommer att informeras om 

studiens syfte. Insamlad data kommer endast användas av oss i detta forskningssyfte och 

ingen utomstående får ta del av det. Materialet kommer att förstöras efter att studien är 

slutförd. Konfidentialitet kommer tillgodoses genom att deltagarna i studien får anonymitet. 
  
Har du/ni möjlighet att delta i studien vill vi gärna att du mailar oss för att komma överens om 

en tid som passar för ett besök till att genomföra intervju. 
  
  
Kontakta oss gärna om du har frågor eller för ytterligare information! 
  
Med vänliga hälsningar Malin Beckman och David Lindblom 
  
Malin Beckman: mabe3399@student.su.se 
  
David Lindblom: dali0834@student.su.se 
  
Vår handledare: Sofia Grunditz, Stockholms universitet 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

  

Intro/bakgrund 

 
1.     Vad har du för utbildning? 
2.     När blev du färdig förskollärare? 
3.     Hur länge har du arbetat på förskola?  
4.     Hur länge har du arbetat här? 
5.     Ingick matematikdidaktik i din utbildning? 

  
Matematik 

 
6.     Beskriv vad matematik är för dig? 
7.     Berätta vad du har för erfarenhet av matematik?  
8.     Berätta, vad har du för inställning till matematik? 
9.     Beskriv vad matematik i förskolan är för dig? 
10.  Beskriv hur du arbetar med matematik i förskolan? 

  
  
Undervisningsbegreppet och läroplanen 
  

11.  Beskriv hur du arbetar för att integrera de matematiska strävansmålen i 

verksamheten? 
12.  Upplever du att ditt arbetssätt har förändrats efter revidering av läroplanen genom 

åren som gått? 
13.  Berätta hur du tänker kring förändringarna i läroplanen genom åren relaterat till 

matematik?  
14.  Hur vet du att de matematiska strävansmålen i läroplanen uppfylls?  
15.  Berätta hur du blir medveten om vart barn ligger till i sitt matematiska lärande? 
16. Vad innebär strävansmålen inom matematiken i läroplanen för dig?  
17. Vilka begrepp använder du dig utav när du planerar en matematisk aktivitet? 
18.  Beskriv vad du anser du om undervisningsbegreppet inom matematik? 
19.  Beskriv vad undervisning är för dig? 
20.  Beskriv när du blir medveten om vart barn ligger till i sitt matematiska lärande? 
21.  Hur ofta har ni undervisning i matematik? 
22.  Beskriv hur ni arbetar med matematik, hur gör ni konkret då?
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