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förskoleklassen –           
en prioriteringsfråga? 

En studie om förskolelärares uppfattningar om volyminspirerat arbete.   

Thérèse Sandgren och Anna Maria Stranneheim  

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få ökad insikt om hur förskolelärare uppfattar sitt eget arbete 
med att främja barns begreppsutveckling inom området volym. Syftet med studien är även att 
få ökad kunskap om vilka aspekter som påverkar den dagliga verksamheten inom området 
volym i förskoleklassen.  
Denna undersökning är baserad på intervjuer med sex förskolelärare, materialet har bearbetats 
och kategoriserats under fem stycken huvudrubriker som belyser olika aspekter av hur 
förskolelärarna uppfattar att de arbetar med området volym i förskoleklassen. Vi har valt att 
belysa denna undersökning ur ett sociokulturellt perspektiv.  

I vår analys har vi kommit fram till att det finns många olika aspekter som påverkar 
utformandet av verksamheten i förskoleklassen. De tydligaste aspekterna som har 
framkommit inom ramen för vår undersökning är: förskolelärarnas egen inställning till ämnet 
matematik, lokalens utformning och begränsningar, tidsaspekten och förskolelärarnas 
tolkning av begreppet vardagsmatematik samt hur förskolelärarna utifrån sin tolkning av detta 
begrepp väljer att utforma sin verksamhetsplanering.  
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Abstract  

The purpose of this study is to gain increased understanding about pre-school teachers’ 
perception of their own work to promote children’s development of concept in the area of 
mathematical volume. The purpose of this study is also to gain increased knowledge about the 
aspects which affects the daily activities within the area of mathematics in the pre-school 
class. This study is based on interviews with six different pre-school teachers, the gathered 
material has been processed and categorized in five main sections. These sections elucidate 
different aspects of how the pre-school teachers consider their work within the area of volume 
in pre-school class. We have chosen to elucidate this study from a socio- cultural perspective.  

In our analysis we draw the conclusion that there are many different aspects which affects the 
design of the daily activities in the pre-school class. The aspects which have emerged as the 
most dominant ones within the frames of our study are: the pre-school teachers own attitudes 
to the subject of mathematics, the design and the restrictions of the classroom, the time aspect, 
the pre- school teachers interpretation of the concept of math in every day life and how the 
pre-school teachers on the basis of the interpretation of this concept chose to design his or 
hers activity planning.  
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Förord  

Vi har blivit intresserade av förskoleklassens verksamhet under vår verksamhetsförlagda 
utbildning. Vi vill studera just området volym eftersom vi vill lyfta fram och synliggöra olika 
sätt att utforma verksamhet för att utveckla elevers begreppsuppfattning inom just detta 
område. Vi vill studera just området volym eftersom vi har upplevt att lärare i förskoleklasser 
inte använder sig av så många olika arbetssätt att utveckla elevers begreppsuppfattning inom 
detta område.  

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som har möjliggjort genomförandet av denna 
undersökning. Vi är tacksamma för den inblick i er verksamhet som vi har fått ta del av och 
för att ni tog er tid att dela med era tankar och erfarenheter av arbetet med volym i 
förskoleklass.   

Vi vill även tacka Ulla Sandgren, Ann och Leif Stranneheim samt Konstantinos Tsampazis 
för ovärderlig hjälp och stöd under arbetet med denna uppsats.  

Vi har utarbetat samtliga kapitel gemensamt och tar därför gemensamt ansvar för huvuddelen 
av arbetet. Anna Maria tar enskilt ansvar för avsnitten bakgrund och resultat. Thérèse tar 
enskilt ansvar för avsnitten inledning och metod.   
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Inledning 

Vi anser att synen på matematik som barn möter i förskola och skola har stor betydelse 
för hur barn utvecklar sin matematiska medvetenhet och förståelse för matematiken 
långt uppe i skolåldern. Vi har uppmärksammat att de sätt som lärare väljer att 
organisera matematikundervisningen på i förskoleklass, får stor betydelse för barns 
vidare utveckling inom ämnet matematik. Emanuelsson (2006) betonar de små barnens 
möten med matematik och menar att dessa möten kan vara avgörande för hur barnen 
förhåller sig till ämnet i fortsättningen av det livslånga lärandet.  

Vi utgår ifrån förskolelärarnas syn på hur matematiken synliggörs och utformas i 
förskoleklass och detta har spelat en central roll för utformningen av vår undersökning. 
Doverborg (2006) menar att när miljön för barns matematiklärande skapas och ska tas 
tillvara, så har lärarens matematiska och didaktiska kunnande en avgörande betydelse 
för detta.  

Vi har valt att fokusera området för vår undersökning på volym inom området 
matematik i förskoleklass, med anledning av vårt intresse för sexåringar och den 
skolform som förskoleklassen representerar. Med benämningen förskoleklassen avser vi 
i den här undersökningen ingen specifik förskoleklass utan benämningen avser 
fenomenet förskoleklass i generell mening. När vi pratar om förskolelärare under 
resultat och analysdelen så är det de förskolelärarna som vi har intervjuat inom ramen 
för vår undersökning.  

Vår erfarenhet av förskoleklassen och hur förskolelärarna lägger upp sin verksamhet 
tyder på att verksamhetens utformning är väldigt individuell från förskolelärare till 
förskolelärare och från klass till klass. Barnens begreppsutveckling kan främjas genom 
att läraren kommunicerar matematiska begrepp med barnen. I vilken utsträckning ett 
korrekt matematiskt språk används i kommunikationen mellan lärare och elev har 
betydelse för hur barnens begreppsutveckling främjas i den dagliga verksamheten. 
Doverborg och Pramling (2004) har skrivit om hur lärande för såväl barn som vuxna 
innebär att skapa mening och innebörd i sina erfarenheter. De menar att hur denna 
innebörd skapas är beroende av hur de vuxna i barnets omgivning agerar och hur barnet 
får respons på vad det säger och gör.  
Pramling (2000) förespråkar att barnets förgivettagna sätt att tänka och förstå sin 
omvärld måste bli utmanat. Den pedagogiska utmaningen blir då, att skapa 
förutsättningar för barnet att uppfatta, erfara och se det pedagogen vill att barnet ska 
utveckla en förståelse för, med variation utifrån en mångfald av sätt att tänka.  

Förskoleklassen lyder under grundskolans läroplan, Lpo 94 men även förskolans 
läroplan, Lpfö 98 har en framträdande roll i utformningen av förskoleklassens 
verksamhet. 

Den syn på kunskap och lärande som ligger till grund för förskoleklassen har sin grund i 

förskolepedagogiken. Barnen i förskoleklassen inhämtar kunskaper och lär sig med hjälp 
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av förskolans viktigaste pedagogiska redskap; lek, skapande och barnets eget 

utforskande. (Lumholdt och Klasén McGrath 2006-06-05:5) 

Vi har blivit intresserade av förskoleklassens verksamhet under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Vi vill studera just området volym, eftersom vi 
vill lyfta fram och synliggöra olika sätt att utforma verksamhet för att utveckla barns 
begreppsuppfattning inom just detta område. Vi vill studera just momentet volym, 
eftersom vi upplever att förskolelärare i förskoleklasser inte använder sig av så många 
olika sätt för att utveckla barns begreppsuppfattning inom detta område.  

Bakgrund  
Under denna rubrik redogör vi för förskoleklassens framväxt under 1990 – talet, 
pedagogens roll och de riktlinjer och de krav för verksamheten som ställs i läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. Här 
avser vi även att redogöra för vilka faktorer som kan påverka organisationen av lärandet 
i förskoleklassen samt hur förskolelärarnas syn på barns lärande och utveckling färgar 
utformandet av verksamheten.  

Styrdokument 

1990 – talet präglades av utbildningspolitiska reformer och 1992 fattade riksdagen 
beslut om att införa flexibel skolstart för sexåringar. I och med regeringsbeslutet från 
1996 så flyttades ansvaret för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg från 
socialdepartementet till utbildningsdepartementet. I anslutning till detta så utarbetades 
en ny läroplan för grundskolan - läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) och förskolan fick sin första läroplan (Lpfö 
98). Dessa två läroplaner började gälla från 1/8 1998. Läroplanerna utgår från en 
gemensam syn på förskolan och skolans värdegrund och genomsyras av samma syn på 
kunskap, utveckling och lärande (Lillemyr 2002).  

Inom det offentliga skolväsendet är förskoleklassen en frivillig skolform som 
kommunerna har skyldighet att erbjuda alla barn från och med höstterminen det år då 
barnet fyller sex år till dess barnet ska börja fullgöra sin skolplikt. Till skillnad från 
grundskolan så existerar inga uppnåendemål för förskoleklassen, utan den präglas 
endast av strävansmål. Förskoleklassens syfte är att fungera som en bro mellan förskola 
och skola. Förskoleklassen arbetar efter Lpo 94 och inom ramarna för läroplanen avgör 
sedan den enskilda kommunen hur verksamheten ska bedrivas. Ett flertal kommuner har 
valt att låta förskoleklassen dela lokaler med grundskolan (Björklund 2006). 

Skolans uppdrag är enligt Lpo94, att främja lärande där individen stimuleras och 
inhämtar kunskaper, men det läggs stor vikt vid att skapande arbete och lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet och i tillägnandet av kunskaper, detta särskilt under 
de tidiga skolåren (Lärarboken 2003, Lpo94: skolans uppdrag). 

Pedagogisk grundsyn 

Enligt Pramling (2000) är pedagogens synsätt på kreativitet, lärande, lekfullhet 
avgörande för verksamhetens utformande och förenligheten hos dessa tre perspektiv en 
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förutsättning för att kunna skapa miljöer där dessa tre integreras. Lillemyr (2002) menar 
att lärare bör genom diskussion med andra lärare förtydliga sin pedagogiska 
utgångspunkt för att därigenom medvetandegöra vilka pedagogiska uppfattningar och 
förhållningssätt som den enskilde lärarens pedagogiska grundsyn bygger på. Denna 
värdegrund blir enligt Lillemyr utgångspunkten för prioriteringar. Målet för dessa 
prioriteringar är att barnen gagnas på bästa möjliga sätt och i överensstämmelse med 
läroplanen.    

Lillemyr definierar pedagogisk grundsyn såsom: 

Synen på vad barn är, vad de kan och vad vi förväntar oss av dem. Men bakom teorin 

ligger alltid en människosyn, en syn på vad barn är och hur man betraktar värdet av 

lärandet eller vilken sorts lärande man tycker är viktigt. (2002:71) 

 Lillemyr menar även att;  

/…/ På samma sätt bildar grundsynen utgångspunkt och referens för vad man menar med 

lärande, hur man förklarar att lärande sker och för vad man tycker är viktigt att lära sig. 

(2002:71) 

Det vill säga grundsynen hänger samman med den syn man har på fostran. Enligt 
Lillemyr besitter läraren en medvetenhet om sin grundsyn som kan vara mer eller 
mindre uttalad. Lillemyr menar att den pedagogiska grundsyn som läraren har inverkar 
också på hur optimistiskt eller pessimistisk läraren är i sin uppfattning om vad som är 
möjligt att lära sig.  

Enligt Lumholdt och Klasén McGrath (2006-05-22) ska förskoleklassens verksamhet 
bedrivas med utgångspunkt i förskolans förhållningssätt till kunskap och lärande. 
Genom förskoleklassen ska förskolepedagogiken komma in i grundskolan. 
Utgångspunkterna för förskoleklasserna ser väldigt olika ut och det kommer krav och 
förväntningar från många håll på vad förskoleklassen ska arbeta med och vad barnen 
ska lära sig.  

Laborativt material  

Ahlberg (2002) framhåller att avsikten med användningen av laborativt material i 
undervisningen är att konkretisera matematiken och att ge barnen stimulans och 
omväxling. Hon menar att det är viktigt att barn får möjlighet att prova olika sorters 
material för att inte knyta sitt tänkande alltför hårt till ett enda laborativt material. Om så 
skulle ske finns risk att barnen får svårt att klara sig utan materialet i fråga.  

Laborativt material behöver inte enligt Furness (1998) vare sig vara speciellt dyrt eller 
omständigt. Han ger exempel på material som brukar finnas i stort sett alla 
verksamheter: klossar, kaplastavar, kulramar, balansvåg, blandade knappar, geobräden, 
plastband, ritpapper, tuschpennor, färgpennor, sand, vatten, hinkar med mera. 

Att organisera lärandet 

Enligt Ahlberg (2002) förekommer olika sätt att organisera situationer för lärandet i 
förskoleklassen. Hon menar att vissa lärare organiserar skolförberedande 
undervisningssituationer medan andra tematiserar och problematiserar de frågor och 
händelser som uppstår i vardagen. De lärare som organiserar matematiken i 
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skolförberedande undervisningssituationer ser matematiken i första hand som en 
skolförberedande aktivitet. Skillnaden mellan undervisningen i förskoleklass och i 
första klass, är att aktiviteterna i förskoleklassen ligger på en enklare nivå.  

Ahlberg menar att denna sorts undervisning ofta bygger på en typ av läromedel som är 
anpassat för sexåringar, så kallade före-skolan böcker. De lärare som enligt Ahlberg 
lyfter fram matematiken i vardagen planerar och organiserar särskilda situationer där 
matematiken som omger barnen synliggörs. Därigenom tar lärare tillvara på de rika 
möjligheterna att träna matematiska begrepp och lösa problem som ryms inom den 
dagliga verksamheten. Genom att synliggöra matematiken i organiserade situationer 
menar Ahlberg att alla barn ges möjlighet att vara med och lära.   

Runesson (2005) menar att om eleven ska utveckla sin matematiska kompetens krävs en 
avvägning mellan innehåll å ena sidan och arbetssätt och arbetsformer å andra sidan. 
Hon menar att om en viss arbetsform eller ett visst arbetssätt tillåts att dominera 
undervisningen blir risken, att innehållet i undervisningen blir för ensidigt. Det är av 
stor vikt att läraren har syftet med undervisningen klart för sig, eftersom vad eleven ska 
lära sig och på vilket sätt detta lärande ska ske hänger ihop.  

Ljungblad (2001) poängterar att för att lägga en stabil grund hos eleverna vad gäller den 
matematiska medvetenheten så krävs det, att läraren är medveten om sitt eget 
förhållningssätt och sitt sätt att synliggöra matematiken för eleverna. Hon betonar även 
att utvecklingen av matematiska färdigheter är en pedagogisk fråga snarare än en fråga 
om mognad hos eleven.   

Höines (2000) betonar att lärarens uppgift är att möjliggöra en vidareutveckling av de 
kunskapsprocesser som redan finns hos eleven när det börjar i skolan. Eleven utvecklar 
sina begrepp och bygger upp sin begreppsvärld på egen hand och Höines menar att 
läraren bör fungera som ledare och inspiratör. Om läraren knyter undervisningen till en 
begreppsvärld som inte har anknytning till vad eleven redan kan och till de kunskaper 
som utvecklas i den dagliga miljön menar Höines att eleven riskerar att bygga upp två 
begreppsvärldar, en för skolan och en för fritiden. Eleven måste hela tiden vara 
utgångspunkten och i kommunikationen med barnet får läraren lära sig hur 
undervisningen kan läggas upp i just den aktuella klassen, antingen det gäller metod, 
kommunikation eller stoff. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att få ökad insikt om hur förskolelärare uppfattar sitt eget 
arbete med att främja barns begreppsutveckling inom området volym. Syftet med 
studien är även att få ökad kunskap om vilka aspekter som påverkar den dagliga 
verksamheten inom området volym i förskoleklassen.  
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Forskningsfrågor 

1. Vilka aspekter påverkar förskolelärarnas utformning av arbetet med begreppet 
volym? 

2. Hur påverkar förskolelärarnas egna inställningar till begreppet volym deras sätt 
att organisera undervisningen? 

3. Vilka planeringssätt använder förskolelärarna sig av? 
4. Vilka arbetssätt skapar möjligheter för eleverna att utveckla förståelse för 

begreppet volym? 
5. På vilket sätt används laborativt material för att eleverna ska utveckla förståelse 

för begreppet volym?       
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Tidigare forskning  

För att vaska fram relevant tidigare forskning rörande vårt ämnesområde så har vi sökt i 
dessa databaser; Lärarhögskolans (Lhs) skolbibliotek, Libris, Google Scholar samt Eric. 
Vi har sökt på dessa nyckelord; didaktik, förskoleklass, matematik, pedagogik och 
volym.  Pedagogik: för att studera synen på barnens inlärning och kunskapsutveckling. 
Förskoleklass: den skolform där vår undersökning äger rum. Volym: för att det är det 
centrala i vår studie. Förskola: för att den är den pedagogiken som ligger närmast 
förskoleklassens sätt att arbeta. 

Här nedan redogör vi för den relevanta forskning som vi har valt att använda oss av i 
vår undersökning.  

Enligt Löwings avhandling från 2004 kan ordet kommunikation likställas med ordet 
undervisning och uttrycket undervisning kan enligt författaren själv möjligen likställas 
med uttrycket mediering. Resultatet av den empiriska studien som författaren har 
genomfört visar att arbetslagen på skolorna där studien genomfördes, hade organiserat 
för att försöka ge eleverna goda möjligheter för att lära sig matematik. Lärarna hade 
planerat för att skapa goda möjligheter för elevernas lärande och undervisningen gav 
intryck av att vara funktionell och följa en modern pedagogik.   

Enligt Löwing så är det vanligt att förklara ett matematiskt begrepp eller sammanhang 
genom att konkretisera, till exempel genom att låta eleverna laborera. I den studie som 
hon genomförde visade det sig, att de laborationer som genomfördes, inte blev 
synliggjorda i relation till det matematiska begrepp eller sammanhang som 
laborationerna avsåg att konkretisera. Dessutom menar Löwing att lärarna saknade ett 
språk för att knyta samman den konkreta och den abstrakta representationsformen. 
Laborationen blev mer en sysselsättning för eleverna snarare än en utveckling av nya 
begrepp. Löwing poängterar att lärarens planering av konkretiseringen är avgörande för 
laborationens resultat. Löwing drar slutsatsen att det mest allvarliga problemet i 
undervisningssituationer som hon studerade, var lärarnas oreflekterade användning av 
hastighetsindividualisering. Den formen av individualisering bygger på att lärarna utgår 
ifrån antaganden att eleverna konstruerar sin kunskap på egen hand och i olika takt.  

Löwing diskuterar att: om individualisering uppfattas som en anpassning av 
undervisningen till olika individers mål, förkunskaper och förmåga, så tar 
hastighetsindividualiseringen endast hänsyn till elevers olika arbetshastighet. Enligt 
Löwing togs inom ramen för hennes studie ingen hänsyn till, att eleverna skulle kunna 
lära på kvalitativt olika sätt. Inte heller fick en elev som inte förstod uppgiften en annan 
förklaring än sina kamrater eller andra mer tillrättalagda uppgifter att arbeta med. 
Löwing menar att om detta är representativt för matematikundervisningen i skolan så är 
detta en viktig orsak till den kris inom skolmatematiken som rapporter från NCM 
(2001) och Skolverket (2003b) beskriver.  

Enligt Löwing är problemet inte att lärarna får förlita sig på traditionella arbetssätt och 
arbetsformer, utan att lärarna inte är medvetna om hur de ska kunna hantera den 
moderna pedagogikens nya arbetssätt och arbetsformer för att kunna sammanföra dessa 
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med sina tidigare erfarenheter. Den slutsats som Löwing drar, som har störst betydelse 
för vår studie, är att flera av lärarna som ingick i hennes studie hade, trots att de var som 
Löwing definierade ”bra lärare”, stora problem med att synliggöra matematiken för 
eleverna. Den komplexitet som råder i undervisningen och som har sitt ursprung i hur 
olika aspekter, så kallade ramar för undervisningen, samspelar är ett viktigt skäl till 
detta. Löwing poängterar att det avgörande för att lärarna ska nå eleverna med 
undervisningens matematikinnehåll är, hur ramarna för undervisningen samverkar, såväl 
inbördes som med matematikinnehållet i undervisningen. Matematikinnehållet ska 
synliggöras utifrån individens personliga behov och förkunskaper. Löwing drar 
slutsatsen att det krävs att lärarna har ett klart mål för undervisningen och att eleverna är 
medvetna om detta mål, för att de ska få syn på matematiken i uppgiften eller i 
laborationen. Enligt Löwing så ger laboration utan reflektion mycket begränsad kunskap 
och ett sätt att synliggöra matematiken är genom att knyta an till en gemensam 
erfarenhet. En förutsättning för meningsfull kommunikation mellan lärare och elev, är 
enligt Löwing att de har ett gemensamt språk och är överens om innebörden i de 
matematiska termer och begrepp som används i undervisningen.   

Enligt Emanuelsson (2006) byggs barns begreppsbildning upp när de med sina sinnen 
utforskar och observerar omvärlden. Det kan ske genom att de själva väljer 
sammanhang och situationer, men för en optimal utveckling behöver barnen också 
utmaningar och initiativ från vuxna. Emanuelsson menar att lärarens roll och förmåga 
att ställa frågor som utmanar barnen och lockar dem till reflektion, är en förutsättning 
för att utveckla förståelse för matematiken och de begrepp som synliggörs. 
Emanuelsson har dragit slutsatsen utifrån det pilotprojekt som rapporten baserar sig på 
att: genom dokumentation och interaktion mellan barn och lärare skapas möjligheter till 
lärande i matematik både för barn och för lärare. Emanuelsson drar slutsatsen utifrån 
pilotprojektet att: en förutsättning för arbetet med matematik är att verksamheten 
präglas av lärarnas inlevelse, kunnande, upptäckarglädje, nyfikenhet och respekt för 
barnen. Det som är avgörande för barns upplevelser och lärande, är lärarnas 
förhållningssätt till matematik och lärarnas egna idéer om hur arbetet med matematiken 
kan gå till. Dessutom menar Emanuelsson att andra förutsättningar för arbetet med 
matematik är samarbetet och kompetensutveckling i matematik och matematikdidaktik.  

Doverborg (2006) menar att barns lärande synliggörs då läraren uppmärksammar barnen 
på den kunskaps- och tankeutveckling som skett i relation till ett matematikinnehåll. 
Barnen kan bli uppmärksamma på, att de utifrån olika sätt av variation kan erfara olika 
matematiska aspekter i omvärlden. Enligt Doverborg är det läraren som skapar 
möjligheter för barn att lära sig nya meningsfulla saker, men lärare måste sträva efter att 
ta barns perspektiv.  

Wistedt (1992) betonar att om eleverna ska kunna nyttja sina vunna erfarenheter i 
matematikinlärningen, måste de göras medvetna om dessa erfarenheter och ha relevanta 
tidigare erfarenheter att knyta an till. Wistedt drar slutsatsen att det vore rimligt att anta, 
att en undervisning där lärare medvetet arbetar för att gynna matematikens 
vardagsanknytning, skulle skapa större möjligheter för eleverna att knyta an till sina 
vunna kunskaper, än vad som kan ske i en rutinmässig undervisning. Wistedt menar att 
lärare bör skilja mellan ”vardagsmatematik”, där kunskaper används på ett oreflekterat 
sätt och ”vardagsanknuten matematikundervisning”, där vi använder våra kunskaper 
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från vardagen för att lära oss matematik. Enligt Wistedt ställer vardagsanknytningen 
inom matematikundervisningen krav på lärarnas ämnesdidaktiska kunskaper och 
arbetssättet ställer krav på lärarnas kunskaper i matematik. Ur en undervisningsaspekt 
handlar det om att ge eleverna redskap, det vill säga ett matematiskt språk att uttrycka 
sina tankar med.   

Enligt Norén och ter Vehn (2007) är en viktig del av begreppsbildning inom matematik, 
att eleven får möjlighet att själv uttrycka sig på ett matematiskt språk. Elever ges inte 
alltid möjlighet att utvecklas matematiskt utifrån sina förutsättningar ifrån tidigare 
erfarenheter. Det kan till exempel vara så att elevens begreppsförståelse är knuten till 
elevens modersmål och förankrad i andra erfarenheter än i dem som utformat 
undervisningen. Även om elevers begreppsuppfattning i matematik är knutna till 
modersmålet, så behöver eleverna inte lära sig begreppen om igen på svenska. Det 
handlar då istället om att finna nya ”krokar” i det svenska språket att kunna hänga upp 
begreppen på.  

Enligt Norén och ter Vehn måste läraren knyta matematikuppgiften till barns erfarenhet 
med hänsyn till ”allas” olika erfarenheter, detta gäller i allra högsta grad för lärare med 
elever från olika etniska bakgrunder. Om detta inte praktiseras kan det leda till att 
eleverna finner uppgifterna främmande och obegripliga. Konsekvensen av detta kan bli 
att eleverna tappar intresset för matematiken. Norén och ter Vehn betonar vikten av en 
kommunikativ matematikundervisning, där samtal mellan lärare och elever, men även 
samtal elever emellan kan göra att problem som uppstår vid eget tyst arbete kan 
undvikas. De betonar att om mening och sammanhang i textuppgifter kommuniceras 
och innehållet knyts till elevers erfarenheter, samt om gemensamma referensramar 
konstrueras, så leder detta till en meningsfullare matematikundervisning för alla elever.  

De slutsatser som Kruseborn och Nordenberg (2006) drar i sin undersökning visar bland 
annat på att elever i förskoleklassen möter en konkret matematik, som bygger på att 
pröva och göra. Författarna menar att inlärning sker genom spel och lek och i konkreta 
vardagssituationer. Det viktigaste är, att skapa förståelse för matematiken, att vara 
konkret och kreativ. Kruseborn och Nordenberg beskriver att lärarna försöker variera 
undervisningen så mycket som möjligt, för att ta tillvara på elevernas förmågor. Fokus 
med undervisningen kan variera, men Kruseborn och Nordenberg menar att svenska och 
matematik måste gå hand i hand. Lärarna i undersökningen poängterar, att det är av stor 
vikt att eleverna upplever matematik som roligt. Författarna drar även slutsatsen att den 
röda tråden mellan årskurserna är viktig, men att den saknas i många fall. 

Puric och Riling (2005) betonar i sin undersökning att den viktigaste aspekten som har 
påverkat samtliga förskolelärares arbeten med matematik, är fortbildningen i ämnet. 
Enligt Puric och Riling arbetar förskolelärarna olika medvetet med matematik. Det kan 
bero på bakomliggande orsaker som att förskolelärarna själva kan ha upplevt 
misslyckanden i matematik och det påverkar hur de själva arbetar med matematik nu. 

Sammanfattningsvis redogör vi här för den relevans som denna tidigare forskning 
har för vår undersökning. 

Löwings avhandling är relevant för vår studie därför, att den behandlar 
kommunikationen mellan lärare och elever i undervisningen och hur lärare utformar 



 

10

 
undervisningen med hänsyn till de ramfaktorer som finns. Eftersom vår fokus ligger på 
de aspekter som läraren menar påverkar deras val av undervisningspraktik, så är denna 
avhandling mycket relevant för vårt syfte.   

Doverborgs och Emanuelssons rapport är relevant för vår undersökning, eftersom 
Pilotprojektet har genomförts med små barn. Projektet syfte var att förskolelärarnas 
förhållningssätt till barns lärande och till matematik skulle medvetengöras. Hur 
förskolelärarna förhåller sig till matematikämnet påverkar vilket lärande som barnen 
kommer att utveckla men också barnens begreppsutveckling. Rapporten är relevant för 
vår undersökning då vårt syfte är att få ökad insikt om hur förskolelärare uppfattar sitt 
eget arbete med att främja barns begreppsutveckling inom området volym.  

Wistedts rapport är relevant för vår undersökning eftersom hon behandlar begreppet 
vardagsanknuten matematik i vår undersökning och detta begrepp har påtalats 
upprepade gånger av våra informanter. Wistedts rapport behandlar skolelever, men vi 
har valt att lägga fokusen på hur förskolelärarna utformar sin verksamhet för att 
utveckla barns begreppsuppfattning, med fokus på volym inom området matematik.  

Noréns och ter Vehns rapport är aktuell och relevant för vår undersökning eftersom den 
behandlar matematikundervisning för elever med ett annat modersmål än svenska. Vi 
har i vår studie intervjuat förskolelärare i förskoleklasser där eleverna kommer ifrån 
många olika kulturer och har ett annat modersmål än svenska.  

Krusenborn och Nordenbergs undersökning har en stor relevans för vår studie i och med 
att den har gjorts inom i princip samma ämne men med ett annat, vidare fokus. Den ger 
en bra överblick över arbetet med matematik i förskoleklass och de slutsatser som 
författarna kommit fram till i sin studie är relevanta för, att belysa vår undersökning. 
Eftersom vår undersökning strävar efter att belysa olika aspekter som har inverkan på 
lärares sätt att utforma sin verksamhet i förskoleklassen, så måste vi beakta det som 
tidigare skrivits inom ämnet som relevant, i större eller mindre utsträckning för vår 
studie. 

Purics och Rilings studie är relevant, eftersom de undersökte hur förskolelärare i 
förskoleklass utformar sin verksamhet och det är något som vi också undersöker, trots 
att vi i vårt arbete valt att avgränsa till matematikområdet. Denna undersökning har en 
stor relevans för vår studie i och med det att den har gjorts inom i princip samma ämne 
men med en annan fokus. 

Teoretiskt perspektiv  
Under detta avsnitt redogör vi för det teoretiska perspektivet som är centralt i vår 
undersökning. Vi har valt ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt, dels i den 
ryske psykologen och pedagogen Vygotskij teorier om förutsättningar för barns 
begreppsutveckling och dels i den svenske professorn i pedagogisk psykologi R. Säljö 
och hans teorier om kunskapsprocessen som mediering.    

Vygotskijs teorier om barns lärande fokuserar på den interpersonella nivån, vilket 
innebär att fokusen ligger på den mellanmänskliga kommunikationen och dess 
betydelse för barnets utvecklande av språk. Vygotskij (2001) menar att social 
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kommunikation är en förutsättning för utveckling av språk och tänkande. Språkets och 
tänkandets process förenas genom ordbetydelsen, det vill säga språkets och tänkandets 
minsta gemensamma nämnare. Enligt Vygotskij handlar begreppsutvecklingen om hur 
ordbetydelsen utvecklas i förhållande till olika föremål i omgivningen. Vygotskij 
använder sig av uttrycket pseudobegrepp för att definiera den process där barnet 
tillägnar sig ordens färdiga betydelser från de vuxna. Han menar att den ömsesidiga 
förståelsen, den språkliga kommunikationen mellan den vuxne och barnet skulle ha 
varit omöjlig, om inte dessa pseudobegrepp sammanföll med eller mötte de vuxnas 
begrepp. Han beskriver pseudobegreppet som en bro mellan barnets konkreta åskådligt 
bildliga tänkande och det abstrakta tänkandet. Enligt Vygotskijs teorier om 
begreppsutveckling får ordet en innebörd eller betydelse i konkreta situationer och kan 
då utvecklas till ett begrepp. Begreppen vidgas och överförs till andra konkreta 
situationer och blir till slut medvetandegjorda hos barnet. Vygotskij skiljer mellan 
utvecklingen av vardagliga - och vetenskapliga begrepp.  

/…/ de vetenskapliga begreppen som bildas i en process där barnet bibringas ett bestämt 

system av vetenskapliga kunskaper. /…/ de [vardagliga begreppen] har sitt ursprung i 

barnens egen livserfarenhet. /.../ de vetenskapliga begreppen följer i sin utveckling en 

annan väg än de vardagliga begreppen.”(2001:260) 

Enligt Vygotskijs teori sker barnets inlärning när de vetenskapliga begreppen 
konfronteras med barnets vardagliga begrepp i undervisningssammanhang. Vygotskij 
menar att det är genom samarbetet mellan pedagogerna och barnet som de vetenskapliga 
begreppen får möjlighet att utvecklas.  

/…/ att en medveten undervisning där man lär eleven nya begrepp och ordformer inte 

bara är möjlig, utan också kan vara en källa till högre utveckling av egna begrepp som 

redan skapats hos barnet  /…/. Detta arbete är inte slutpunkten för det vetenskapliga 

begreppets utveckling utan bara dess början. (2001:259) 

Enligt Vygotskij är ett centralt moment för hans teorier om inlärningens betydelse för 
utvecklingen, den tes som han har utvecklat om den närmaste utvecklingszonen och 
dess innebörd för barnets förmåga. Han menar att barnets förmåga att genom samarbete, 
höja sig till en högre intellektuell nivå och med hjälp av imitation få nya kunskaper är 
det viktigaste momentet i relationen mellan inlärning och utveckling.   

Enligt Säljö (2000) handlar det sociokulturella perspektivet om hur människor tillägnar 
sig kulturella aktiviteter och formas av sitt deltagande i dessa, samt hur människor 
använder sig av de redskap som kulturen tillhandahåller. Säljö använder det 
sociokulturella perspektivet för att analysera utveckling, lärande och reproduktion av 
färdigheter samt kunskaper. Han menar att fokusen i ett sådant perspektiv är samspelet 
mellan individ och kollektiv. Enligt Säljö är språket ett sätt att lagra kunskaper, insikter 
och förståelse hos individer och kollektiv, han menar att;  

Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av 

erfarenheter. Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader 

mellan objektiv och vi kan lära oss något om hur vi skall ska förhålla oss till dem i olika 

sammanhang. (2000:34)  
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Säljö menar att undervisning och kunskapstradering alltid utgår ifrån antaganden och 
idéer om hur lärande går till och hur kunskaper är beskaffade. Kommunikativa 
processer är ur ett sociokulturellt perspektiv helt centrala, därför att det är genom 
kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv kan individen inte undvika att lära sig, utan frågan är vad 
individen lär sig i olika situationer. Grundläggande i ett sociokulturellt perspektiv är att 
verkligheten medieras via fysiska och intellektuella/språkliga redskap. Denna mediering 
sker för individer i konkreta kontexter. Språket är människans allra viktigaste redskap, 
vår kultur med dess intellektuella och fysiska redskap färgar vårt tänkande och våra 
föreställningsvärldar. Säljö menar att språket kan fungera som en länk mellan kultur, 
interaktion och individens tänkande. Detta därför att språket är på samma gång ett 
kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap. Han menar att språket 
fungerar som ett redskap för att skapa mening mellan människor som agerar i och 
genom språket i sociala praktiker. Språkligt buren kunskap bör inte ställas mot fysiskt 
kunnande såsom är vanligt i många resonemang enligt Säljö, som menar att diskursen 
ofta är negativ när den handlar om prat som ställs emot praktiskt handlande (vår 
kursivering).  

Tvärtom poängterar Säljö att språket har en avgörande roll när vi agerar fysiskt 
tillsammans med praktiska redskap och att dessa det vill säga språket och de praktiska 
redskapen utgör varandras förutsättningar i vardaglig verksamhet. Enligt Säljö är det ur 
ett sociokulturellt perspektiv viktigt att betona tänkandets kommunikativa och 
kollektiva karaktär. Han påtalar att tänkandet är något som vi deltar i och kognition är 
något som finns mellan människor som är engagerade i gemensamma aktiviteter. 
Genom deltagande kommunikation möter individen nya sätt att tänka, resonera och 
handla.  

Tänkandet sker genom att man upprättar och vidmakthåller en gemensam förståelse av 

vad man håller på med och dessutom utvecklar man denna delade förståelse genom 

kommunikation. (2000:111) 

Säljö har utgått ifrån Vygotskijs teorier om en utvecklingszon för lärande och denna kan 
enligt Säljö ses som en guidning i en speciell kulturs eller delkulturs sätt att uppfatta en 
företeelse. Individens utveckling äger rum inom ramen för de praktiker och de olika 
uvecklingszoner i det komplexa samhället där han/hon befinner sig vid inlärningen. På 
detta sätt utgör de sociokulturella betingelserna både den miljö som utvecklar individen, 
och samtidigt den omgivning som förser honom/henne med de upplevelser och de 
aktiviteter som driver utvecklingen åt ett visst håll. Skolans kommunikativa praktiker 
har en avgörande roll för utvecklingen av kognitiva och sociala färdigheter i det 
komplexa samhället. Kunskaper och insikter som barnet ska ta till sig, måste förstås 
genom de intellektuella redskap och färdigheter som barnet redan behärskar. Säljö 
menar, att individens handlande sker utifrån de kunskaper och erfarenheter som hon har. 
Handlingarna är situerade i sociala praktiker och individens alla handlingar är delar av 
en kontext. Den sociokulturella synen på vad som är utmärkande för kunskaper är att de 
existerar utifrån ett perspektiv och är giltiga inom ramen för ett verksamhetssystem. De 
kunskaper som har utvecklats inom ramen för en verksamhet och speglar verksamhetens 
speciella arbetssätt och prioriteringar. Kunskaper och färdigheter växer fram och blir 
brukbara genom det speciella perspektiv på verkligheten där de formas.  
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Centrala begrepp 
Under denna rubrik avser vi att beskriva de begrepp som vi kommer, att återknyta till 
senare i studien vid analysen och diskussionen av vår empiri. Begreppen är sprungna ur 
det teoretiska perspektiv som ligger till grund för undersökningen. Dessa begrepp är 
centrala i vår undersökning; 

Vardagliga begrepp 

Vardagliga begrepp är begrepp som har sitt ursprung i barnens egen livserfarenhet. 

Vetenskapliga begrepp 

De vetenskapliga begreppen får möjlighet att utvecklas ur de vardagliga begreppen i 
samspelet mellan barnet och pedagogen.  

Situerade praktiker 

Individens alla handlingar är delar av en kontext och dessa handlingar är situerade i 
olika praktiker. Individens utveckling äger rum inom ramen för de praktiker där han/hon 
befinner sig vid inlärningen.  

Artefakter 

Artefakter är de fysiska och intellektuella/språkliga redskap som verkligheten förstås 
igenom.              
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Metod  

Uppläggning och genomförande 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer, för att med hjälp av specifika frågor 
kunna sålla fram de svar som är relevanta för vår undersökning. Metodvalet var även 
grundat på att vi under en intervju skulle kunna ställa följdfrågor om vi kände att det var 
något som behövdes utvecklas. Vi började med att konstruera frågor som var relevanta 
för det som vi ville undersöka i vår studie. För att kunna få så uttömmande svar som 
möjligt valde vi att formulera våra intervjufrågor så öppna som möjligt, det vill säga 
frågor som inte endast kunde besvaras ja eller nej. Dessa frågor handlade om 
förskolelärarnas planeringssätt, vilka faktorer som påverkar deras inställning till 
matematik, tillgång till laborativt material med mera (se bilaga 1). De frågor som vi 
valde att använda oss av i vår intervjustudie utformade vi så att de skulle vara så 
relevanta som möjligt för vårt syfte.  

Vi hade med utgångspunkt i tidigare forskning läst; Koinbergs och Svalins c- uppsats 
(2006) och funnit att ett par av deras intervjufrågor hade stor relevans även för vår 
undersökning och därför använde vi oss av dessa (se bilaga 1, fråga 1-3).  

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans, för att vi båda skulle vara lika insatta i 
vad informanterna sade, vilket skulle minska risken för feltolkningar vid 
transkriberingen. Varje intervju tog mellan en halvtimme och en timme i anspråk och 
kombinerades med rundturer i klassrum och matematikverkstäder på respektive skola.  

Urval 
Urvalet gick till så, att vi kontaktade tre förskolelärare från vår verksamhetsförlagda 
utbildning och frågade om det fanns intresse för att ställa upp på en intervju. Sedan 
kontaktade vi en före detta arbetsplats till en av oss och bad om att få komma och 
intervjua två förskolelärare. De övriga letade vi upp via Internet, vi sökte på 
grundskolor i våra hemkommuner och valda ut sju stycken förskoleklasser som låg 
geografiskt nära våra hem. Från de sju förskoleklasserna ställde fyra stycken 
förskolelärare ifrån tre olika skolor upp på intervju. Av våra fem utvalda skolor låg två 
av de utvalda förskoleklasserna i innerstaden och de övriga fem låg i de södra 
förorterna, relativt nära varandra geografiskt sett. Av de sammanlagt nio förskolelärarna 
som från början ställde upp på att bli intervjuade föll två ifrån på grund av sjukdom och 
en ändrade sig i sista sekunden. En av skolorna var en friskola och låg i ett 
mångkulturellt område, de övriga fyra var kommunala skolor varav en låg i ett 
segregerat innerstadsområde medan de övriga tre låg i mångkulturella områden.  

Vi vill betona att vår undersökning inte är en jämförelse mellan eller inom skolorna. 
Resultaten ifrån vår undersökning gör inte anspråk för att på något sätt vara statistiskt 
generaliserbart. Vi valde uteslutande att intervjua behöriga förskolelärare med en 
gedigen yrkesbakgrund, för att ge vårt valda perspektiv och de resultat som vi kan 
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redovisa en stor trovärdighet som möjligt. Vi sökte våra informanter via e -mail i första 
hand, men även per telefon i vissa fall.   

Informanternas yrkesrelaterade bakgrund   

Här redogör vi för informanternas yrkesrelaterade bakgrund. De tillfrågade 
förskolelärarna har arbetet mellan 10 till 40 år inom sitt yrke, samtliga uppgav att det 
inte ingick någon matematik i deras utbildning. Tre förskolelärare uppgav att de hade 
gått på fortbildning inom matematik medan de övriga uppgav att de inte hade gått på 
någon fortbildning inom matematik.  

Avgränsning  
För att avgränsa vårt kunskapsområde hade vi läst litteratur som rör matematikdidaktik, 
barns utveckling i pedagogiska sammanhang, utveckling av arbetsmetoder med tonvikt 
på undersökande arbete. Vi hade även läst litteratur som berör olika pedagogiska 
traditioner som förekommit i förskola och skola samt kompetensutveckling för lärare 
med avsikt för att utmana barns lärande i matematik. Andra områden som berördes i vår 
läsning av litteratur var samverkan och integration mellan förskola och skola, barns 
matematiska tänkande samt utformningen av ett problemorienterat arbetssätt.  

Vi kontaktade en universitetsadjunkt i matematikdidaktik på Lärarhögskolan i 
Stockholm och via denne fick vi möjlighet att höra oss för om det fanns några 
avhandlingar i matematik för yngre barn som vi kunde använda oss av i vår studie. 
Beskedet vi fick var, att det i nuläget inte fanns någon färdig avhandling som 
behandlade detta område.  

Den litteratur som vi upplevde som relevant för vår undersökning delade vi upp emellan 
oss och sedan läste vi och diskuterade texterna utifrån vår forskningsfråga.  

Materialbearbetning 
Vi spelade in alla intervjuer med mp3- spelare och transkriberade dem. Vi ansvarade var 
och en för sig för att transkribera ett visst antal intervjuer. Transkriberingen gick till så 
att vi valde att redogöra för informanternas muntliga utsagor på ett sätt som ligger 
närmare skriftspråket än talspråket. Detta för att underlätta för den läsare som vill ta del 
av vår empiri. Vi skrev ut intervjuerna och diskuterade dem i detalj.  

Vi kodade informanternas svar vid transkriberingen och tilldelade informanterna 
nummer ifrån ett till sex, för att säkerställa att deras anonymitet inte kränktes. I empirin 
valde vi att återge den information som vi upplevde var relevant för vår frågeställning.  

Vi gjorde en induktiv kategorisering av vår empiri. Vi gick tillväga så, att utifrån de 
intervjuer som vi genomförde och transkriberade, studerade vi noggrant informanternas 
svar för att försöka synliggöra så många variabler som möjligt i relation till våra 
forskningsfrågor. Med utgångspunkt i våra forskningsfrågor kunde vi i informanternas 
utsagor definiera olika kategorier inom ramen för den variation i de svar som 
informanterna gav oss. Kategorierna som vi definierade redogjorde vi för under 
respektive forskningsfråga för att på så sätt skapa en tydlig koherens mellan 



 

16

 
forskningsfråga och kategorisering. Denna kategorisering återkommer i resultat med 
analysdelen och även i diskussionsdelen. Under rubriken resultat med analys redogör vi 
under varje kategori både för den empiri som vi har fått och den analys av empirin som 
vi har gjort.   

Dessa är kategorierna:  

Vilka aspekter påverkar förskolelärarnas utformning av arbetet med begreppet 
volym? 

- Förskolelärarens egen yrkeserfarenhet 

- Vardagssituationer 

- Tidigare kollegors engagemang 

- Tidsbrist  

- Olika mål för verksamheten 

Hur påverkar förskolelärarnas egna inställningar till begreppet volym deras sätt 
att organisera undervisningen? 

- Miljöns utformning  

- Läroplanen  

- Kunskapsprioritering 

- Förskolelärarnas reflektioner över den egna inställningen till arbetet med volym  

Vilka planeringssätt använder förskolelärarna sig av för att planera arbetet med 
volym? 

- Grovplanering för en hel termin/läsår.   

- Grovplanering på veckobasis.  

- Avsaknad av planering med hänvisning till att det kommer in naturligt i 
vardagen.  

- Avsaknad av planering med hänvisning till att det tas upp när barnen spontant 
visar intresse för volym. 

- Grovplanering för läsåret med en mall för vad som ska hinnas med under året.  

Vilka arbetssätt skapar möjligheter för eleverna att utveckla förståelse för 
begreppet volym? 

- Användningen av ett konkret arbetssätt  

- Vardagliga situationer 

- Flexibilitet  

- Artefakter   

På vilket sätt används laborativt material för att eleverna ska utveckla förståelse 
för begreppet volym?  

- Stor tillgång på laborativt material 



 

17

 
- Liten tillgång på laborativt material 

- Ingen tillgång på laborativt material 

Tillförlitlighetsfrågor 
Samtliga intervjuer genomfördes på den tid och plats som informanterna själv valde. 
Merparten av intervjuerna skedde under förmiddagstid på informanternas arbetsplatser. 
Vi valde att spela in intervjuerna på en mp3- spelare och att inte föra anteckningar under 
intervjuns gång. Vi upplevde att det var lätt att tappa fokus på vad informanterna sade, 
när vi hela tiden skulle koncentrera oss på att anteckna det som sades. Vi fann i 
efterhand att det fanns ett antal faktorer som kunde påverka reliabiliteten i vår 
undersökning. Under samtliga intervjuer förekom det störningsmoment av olika slag, 
som till exempel barn som uppehöll sig i samma rum eller pedagoger som någon 
avledning avbröt den primära informanten. Miljöns utformning i rummet kunde ha 
påverkat informanternas koncentration eftersom vi som intervjuare oftast satt på varsin 
sida av informanten. Detta kan ha lett till att denne fick svårigheter med att avgöra 
vilken av oss som han/hon skulle tilltala. Det faktum att vi var två stycken som 
intervjuade kan ha lett till ett visst obehag ifrån informantens sida under själva 
intervjun, vilket kan ha påverkat de svar som gavs. Vid ett tillfälle var även 
informanterna två stycken vilket ledde till en viss rörighet beträffande vilken fråga som 
besvarades av vem. Detta ledde till att vissa frågor besvarades grundligare än andra 
frågor. Trots dessa brister i reliabiliteten som vi har identifierat, anser vi ändå att den 
information som informanterna har försett oss med, har en hög grad av trovärdighet. 
Detta baserat på samtliga informanters öppenhet och villighet att visa och berätta om sin 
verksamhet. Vi inser att vi inte, inom ramen för den här undersökningen, kan göra 
anspråk på att ha belyst samtliga aspekter för vad förskolelärarna faktiskt gör, för att 
främja barns begreppsutveckling med fokus på volym. Detta därför att de intervjuer som 
vi gjorde, ger oss endast informanternas utsagor att gå efter och dessa utsagor kan av 
olika orsaker vara ofullständiga. En orsak till utsagorna eventuella ofullständigheter kan 
vara att, fastän vi skickade våra intervjufrågor till informanterna minst en vecka innan 
intervjutillfället, så var det endast en förskolelärare som var förbered och hade satt sig in 
i frågorna. Den reaktion som de övriga gav i relation till våra frågor var att innehållet i 
deras respektive verksamheter inte svarade mot den information som vi sökte. En annan 
orsak till att vi inte kan göra anspråk på att belysa samtliga aspekter, är att 
förskolelärarna själva kanske inte var medvetna om precis hur de gick tillväga för 
främja barns begreppsutveckling med fokus på volym inom den egna verksamheten och 
därför inte kunde delge oss samtliga fakta.    

Ejvegård (2003) menar att med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det 
som man avser att mäta. Vi anser att de resultat som vi har fått fram med utgångspunkt i 
de intervjuer vi har gjort, har en hög validitetsfaktor i relation till vår frågeställning. De 
svar som informanterna gav på våra intervjufrågor upplever vi som mycket relevanta för 
vår frågeställning.   

Intervjuerna var ändamålsenliga i enlighet med det som vi ville ta reda på inom ramen 
för vår undersökning i och med att vi har valt att fokusera vår studie på hur 
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förskolelärarna uppfattar sitt eget arbete med att främja barns begreppsutveckling inom 
området volym 

Etiska aspekter 
Vi skickade ett e – brev till informanterna med en förfrågan om de ville delta i denna 
undersökning. Vi gick tillväga så att ingen av informanterna kunde få information om 
någon av de andra informanterna utifrån dessa e - brev, detta för att säkra den enskilde 
informantens anonymitet.   

Vi uppgav undersökningens syfte, att intervjun skulle spelas in och transkriberas, samt 
att banden skulle förstöras efteråt. Vi informerade om att deltagandet skulle ske 
anonymt och att allt material skulle behandlas konfidentiellt (Ejvegård 2003).  
Informanterna tillfrågades efter intervjun om han/hon ville ha en kopia av utskriften, 
vilket merparten av informanterna ville ha.  

Konsekvensen för informanternas deltagande i vår undersökning kunde bli, att den 
verksamhet som de bedrev löpte risken att bli granskad och mer eller mindre ifrågasatt, 
inom ramen för den studie som vi bedriver. Det positiva med att delta i undersökningen 
var för informanterna att få möjlighet att medvetandegöra för sig själva, vilka 
prioriteringar som gjordes inom ramen för verksamheten och vem dessa prioriteringar 
gagnade.                
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Resultat med analys 

Under denna rubrik redogör vi för de resultat och den analys som vi kommer fram till 
inom ramen för vår undersökning. Resultaten med analys är kategoriserade utifrån de 
kategorier som vi redogjorde för under avsnittet materialbearbetning. Vi kommer att 
genomföra analysen kopplat till resultatet under varje kategori och där knyta an till vårt 
teoretiska perspektiv/tidigare forskning.   

Empiriresultat med analys 
Syftet med denna studie är att få ökad insikt om hur förskolelärare uppfattar sitt eget 
arbete med att främja barns begreppsutveckling inom området volym. Syftet med 
studien är även att få ökad kunskap om vilka aspekter som påverkar den dagliga 
verksamheten inom området volym i förskoleklassen.  

Vilka aspekter påverkar förskolelärarnas utformning av arbetet med 
begreppet volym? 

Förskolelärarna lyfter fram olika aspekter som de upplever kan påverka utformningen 
av den dagliga verksamheten. 

Förskolelärarens egen yrkeserfarenhet 

Resultat  

Förskolelärare 1 talar om att den egna erfarenheten från ett långt yrkesliv präglar arbetet 
inom verksamheten. Förskoleläraren menar att tiden inte räcker till för att göra allt som 
ska göras under terminen och att det inte finns någon möjlighet till att hinna reflektera 
över de aktiviteterna som genomförs i verksamheten.  

/…/ jag har jobbat så många år så plockar jag lite av varje under vår planeringstid. Tiden 

räcker inte till under våren. 

Förskolelärare 3 hänvisar till sin ringa erfarenhet av volyminspirerat arbete, men menar 
att det skulle vara att föredra att introducera begreppet volym tidigt.  

Jag har jobbat för lite med det för att kunna säga. 

Analys 

En aspekt som framkommit inom ramen för vår undersökning, är den som rör hur den 
enskilde förskoleläraren väljer att utforma sin verksamhet. Förskolelärarnas egna 
yrkeserfarenheter präglar planeringen av den framtida verksamheten. Även en brist på 
erfarenhet inom ett visst område kan leda till att förskoleläraren väljer att prioritera bort 
aktiviteter kopplade till just det området. Förskolelärarna i vår undersökning påtalar att 
just området volym är ett område som lätt blir bortprioriterat.  
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Vardagssituationer 

Resultat  

Förskolelärare 2 och 4 talar om de vardagssituationer som har störst betydelse för hur 
arbetet med matematiken ter sig. Förskolelärare 2 menar att det är hela tiden 
grundläggande begrepp som kommer in i förskoleklassen och så fort det uppstår en 
situation där matematiken synliggörs så är det viktigt att försöka ta tillvara på den. 
Förskoleläraren menar att den tidiga begreppsutvecklingen är viktig för att barnen så 
småningom ska kunna vidareutveckla sina begrepp.   

Något som jag tycker är väldigt bra när man talar om volym är att baka med barnen eller 

laga mat, att man har deciliter och liter och de får träna hur mycket det går i och så. 

Förskolelärare 4 menar att i leken kommer matematiken in helt plötsligt och då gäller 
det att ta tillvara på situationen för att belysa matematiken och skapa intresse hos 
barnen.   

Så började vi titta på det, hur lång är den här skolgården, för vi gjorde de här 

serpentinerna för några veckor sedan, som hänger i taket. Då sa jag, kan vi göra 

serpentiner som sträcker sig över hela skolgården, kan vi mäta skolgården med 

serpentiner? 

Analys  

För ett par av förskolelärarna verkar det som att de främsta aspekterna för arbetet med 
volym, är de situationer som spontant uppstår och som de sedan går vidare med. Dessa 
spontana situationer beskrivs av förskolelärarna som exempelvis insamlingen av 
kastanjer i parken, utelek med regnvatten och hinkar eller undersökningar för att se hur 
mycket vätska går det i en Coca Cola flaska. Ljungblad (2001) menar att det är viktigt 
att läraren är medveten om sitt eget sätt att synliggöra matematiken för barnen för att 
barnen ska kunna skapa sig en matematisk medvetenhet. Förskolelärarna i vår 
undersökning är väldigt medvetna om den roll som de själva spelar i synliggörandet av 
matematiken i de situationer som uppstår i verksamheten. 

Tidigare kollegors engagemang 

Resultat  

Förskolelärare 3 berättar att en tidigare kollegas engagemang för matematikämnet har 
fungerat som en inspirationskälla. Förskoleläraren berättar att om sin ursprungliga brist 
på intresse för matematiken och om hur en kollegas inspiration har synliggjort 
matematiken som ett centralt moment i verksamheten.   

Då började jag tycka det var jätteviktigt för barnen att de fick de här grundläggande 

begreppen och uppfattningarna och det är väl det som har gjort att man har brunnit lite för 

det.      
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Analys  

Någonting som påverkar förskolelärarnas utformning av verksamheten är inspirationen 
från kollegor, där förhållningssätt och inställning till matematiken och dess möjligheter 
har påverkats på ett positivt sätt hos förskoleläraren.  

Tidsbrist  

Resultat  

Förskolelärare 5 och 6 berättar att de arbetar mycket med att barnen ska hitta sina egna 
lösningar och idéer. De menar att volymområdet lätt prioriteras bort på grund av 
tidsbrist. En förskolelärare berättar att volym inte ingår som ett moment någonsin i 
undervisningen och menar att man inte hinner göra allt under året i förskoleklassen.  

Analys  

Tidsaspekten tas upp av majoriteten av förskolelärarna som en stor orsak till att arbetet 
med volym inom matematiken prioriteras bort. Dagarna är så fulla med allt vad som ska 
hinnas med och schemat är så fullspäckat, att det lämnar lite eller inget utrymme till 
barnens spontana aktiviteter eller ens aktiviteter av ordnade former, med fokus på 
begreppsutveckling inom volymmomentet, såsom att hjälpa till att blanda saft till 
mellanmålet.  

Olika mål för verksamheten 

Resultat  

Förskolelärare 1och 2 tar upp de lokala målen som de arbetar efter i sin verksamhet. 
Medan förskolelärare 3 tar upp den form av kravnivåer för sexåringar i skolan, som de 
själva arbetar efter i förskoleklassen. Förskolelärare 4 berättar vilka personliga mål som 
finns för verksamheten och menar att det främst är begreppsbildning och att göra 
matematiken rolig för barnen. Förskolelärare 5 och 6 visar en arbetsplan där de har 
utvecklat individuella utvecklingsplaner för varje enskilt barn i matematik. De påtalar 
även avsaknaden av uppnåendemål och vikten av att ha kvar förskolepedagogiken i 
förskoleklassen.  

Analys  

Samtliga förskolelärare berättar om de mål som just deras verksamhet har och det blir 
tydligt i vår undersökning att varje förskoleklass har sin egen tolkning av läroplanen och 
de mål som ska strävas efter.  

Hur påverkar förskolelärarnas egna inställningar till begreppet volym 
deras sätt att organisera undervisningen? 

Förskolelärarnas inställningar till arbetet med volym påverkar på olika sätt deras 
organisation av undervisningen. Två av sex förskolelärare poängterar att miljöns 
utformning påverkade deras val av aktiviteter.  
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Miljöns utformning  

Resultat  

Förskolelärare 2 utrycker uppfattningen om att lokalens utformning och 
förvaringsmöjligheter utgör ett hinder för att kunna organisera utforskande och 
experimentella aktiviteter. Förskoleläraren upplever att den egna tillgängligheten i 
klassen försvåras när material måste hämtas utifrån på grund av att lokalen inte skapar 
förutsättningar för att ta tillvara på barnens intresse direkt när det uppstår.    

Jag vill kunna gå till skåpet och hämta det jag behöver om det blir intresse här, inte 

behöva springa till andra sidan huset. 

Förskolelärare 3 menar att det som gynnar verksamheten är att ha ändamålsenliga 
lokaler och möjligheter till att använda lokalerna fullt ut. Förskoleläraren poängterar att 
det viktigt att kunna ha material framme så att barnen blir inspirerade och berättar att 
den lokal där förskoleklassen har sin verksamhet för närvarande inte kan betraktas som 
optimal. Det faktum att lokalerna som nyttjas av förskoleklassen även utgör 
fritidslokaler på eftermiddagen upplever förskoleläraren som hindrande för att kunna 
förvara laborativt material tillgängligt för barnen hela tiden.  

Tanken om vi byter lokal är att kunna ha en mattehörna där vi har allt material samlat och 

man kan ta fram och jobba med det. 

Analys  

Tillgängligheten upplevs utgöra en förutsättning, för att barn ska bli intresserade och 
vilja undersöka och experimentera. Det sociokulturella perspektivet förespråkar att den 
fysiska och sociala miljön (lärande -rummet) har stor betydelse för vilket lärande som 
äger rum och att det är viktigt att miljön är rik på artefakter för att möjliggöra lärandet.   

En aspekt som flera förskolelärare tar upp som ett hinder för att kunna arbeta med 
volym i förskolklassen, är miljöns utformning. Ett exempel på miljöns utformning är 
lokalen där verksamheten bedrivs. Enligt förskolelärarna själv är lokalerna antingen inte 
anpassade för vattenexperiment eller så finns ingen plats för laborativt arbete. Flera av 
förskolelärarna uttrycker en önskan om att de skulle vilja arbeta mer med volym, men 
att de känner sig begränsade av den miljö som verksamheten är placerad i. De påtalar 
även att då det inte finns naturliga utrymmen för att till exempel hålla på med 
vattenexperiment så blir ett experimentellt utforskande arbetssätt inte en naturlig del av 
verksamheten. Förskolelärarna menar att den laborativa verksamheten blir lidande, just 
för att det materialet som kanske lämpar sig för det man håller på med för tillfället, inte 
finns inom klassrummets väggar. En förskolelärare påtalar att det faktum att lokalerna 
som nyttjas av förskoleklassen även utgör fritidslokaler på eftermiddagen. 
Förskoleläraren upplever detta som hämmande för att kunna förvara laborativt material 
tillgängligt för barnen hela tiden och därigenom så blir miljön där lärandet ska ske 
”fattig” på de artefakter som skulle kunna hjälpa barnen i sitt lärande.  
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Läroplanen  

Resultat  

Förskolelärare 3 påtalar vikten av att ta tillvara på barnens intresse och erbjuda ett bra 
pedagogiska material när barnen väl blivit intresserade. Förskoleläraren menar att 
eftersom det inte finns någon klar mall för hur man ska jobba i förskoleklassen så blir 
utformningen av verksamheten väldigt olika beroende på hur varje arbetslag tolkar 
läroplanen. 

Analys    

En inställning som påverkar förskolelärarnas utformning av verksamheten är relationen 
mellan förskoleklassen och läroplanerna, Lpo94 och Lpfö 98. Vid intervjutillfällena 
framgick det väldigt klart att denna relation mellan förskoleklassen och läroplanerna 
upplevs av förskolelärarna själva som problematisk. Denna tolkning är baserad på det 
helhetsintryck av förskolelärarna och verksamheten som vi fick vid intervjutillfällena. 
Bland de förskolelärare som vi har intervjuat framkommer det, att problematiken med 
hur arbetet ska utformas i förskoleklassen är att det egentligen inte finns någon klar mall 
för vad som ska ingå i matematikundervisningen under året i förskoleklass. Varje 
förskolelärare får utforma verksamheten utifrån sin tolkning av grundskolans läroplan. 
Den aspekt som flera av förskolelärarna ger uttryck för, är vikten av att ha kvar själva 
förskolepedagogiken i viss mån även i förskoleklassen, med den syn på barnet och på 
lärandet och med allt vad detta innebär. Några av förskolelärarna ger uttryck för att de 
upplever att det är lätt att bli formad av skolan och skolans synsätt på barn och barns 
lärande.  

Kunskapsprioritering 

Resultat 

Förskolelärare 5 och 6 uppger att de har sådan liten tid att de prioriterar bort volym och 
arbetar i stället med andra områden inom matematiken. Förskolelärarna menar däremot 
att när intresset uppstår så tar man tillvara på det men att de inte medvetet arbetar med 
just volym.  

Vad gäller volym så är det ju ingenting som säger att man inte kan jobba med det men det 

handlar om prioritering att man inte hinner. 

Analys 

Förskolelärarnas inställning till området volym inom matematiken tyder på, att volym 
och dess betydelse för barns förförståelse och begreppsutveckling inom detta moment 
inte är ett prioriterat område. Genom att arbeta med andra områden inom matematiken 
menar förskolelärarna att barnen utvecklar dessa volymrelaterade begrepp ändå.  

Förespråkarna för det sociokulturella perspektivet menar att skolinlärning är en av de 
viktigaste källorna till barnets begreppsutveckling och de vetenskapliga begreppen 
skapas i inlärningsprocess i skolan. De vetenskapliga begreppen uppstår ur de 
vardagliga begreppens generalisering och kan inte föras in i barnets medvetande utifrån. 
Då förskolelärarna i vår undersökning menar att barnen automatiskt kommer att tillägna 
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sig de vetenskapliga begreppen kopplade till området volym tar de inte hänsyn till att 
dessa begrepp behöver uppstå ur en kontextbunden lärandesituation.  

Förskolelärarnas reflektioner över den egna inställningen till arbetet med volym  

Resultat  

Förskolelärare 2 menar att barnen kommer ihåg situationer som varit situerade i den 
praktik där lärandet pågår och menar att det praktiska lärandet har fördel framför det 
verbala. Förskolelärare 3 lyfter fram reflektioner över sin egen inställning till arbetet 
med volym och belyser några tankar: hur gör man för att tydliggöra volym för barnen, 
hur kan vi göra för att det ska blir en naturlig del och hur arbetar vi med det här. 
Förskoleläraren menar även att det kan vara så att man är lite låst i sina egna tankar om 
volym, att det ska vara vätska eller dylikt, men att det kanske finns andra sätt att arbeta 
som man själv inte tänker på. Förskoleläraren reflekterar över att inlärningen är väldigt 
individuell och att ju mer tid som läggs på ett visst moment och ju konkretare 
förskoleläraren är desto lättare blir det för barnen. Förskolelärare 4 uttrycker den 
inställningen till arbetet med volym att begreppsinlärningen är beroende av vad barnet 
är för individ och på vilken nivå barnet befinner sig. Förskoleläraren diskuterar 
kontextens betydelse för begreppsutvecklingen. Förskolelärare 5 och 6 reflekterar över 
att ord och begrepp blir extra viktigt för de att arbeta med i sin verksamhet eftersom de 
arbetar i invandrartättområde där samtliga barn är två- eller flerspråkiga.  

Analys  

Förskolelärarnas inställning till arbetet med volym som en del av verksamheten tyder i 
undersökningen på, att volym inte är något som det i första hand läggs så stor vikt vid. 
Förskolelärarna uppvisar en rad olika inställningar till ämnet volym och dess betydelse 
för barns begreppsutveckling.  

Samtliga förskolelärare som vi har intervjuat reflekterar över att begrepp som är för 
abstrakta för barnen är svårare att lära sig, än de konkreta begreppen som 
förskolelärarna arbetar med i den vardagliga verksamheten.  

Vilka planeringssätt använder förskolelärarna sig av för att planera arbetet 
med volym? 

Förskolelärarna använder olika planeringssätt för att främja barns begreppsutveckling 
inom området volym.  

Resultat 

- Grovplanering för en hel termin/läsår, finplanering utifrån grovplaneringen 
en gång i veckan. 

Förskolelärare 1 beskriver verksamheten utifrån den grovplanering som arbetslaget 
utarbetar till varje termin. I grovplaneringen förekommer teman till varje termin och 
sedan i finplaneringen beskrivs exakt vad som ska göras vecka för vecka.  

- Grovplanering på veckobasis, individuell finplanering en eftermiddag i veckan 
med fokus på just den aktivitet som den enskilde vuxne har ansvar för. 
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Förskolelärare 3 berättar att de har en dag i veckan då de grovplanerar hela sin 
verksamhet tillsammans och sedan fördelar de uppgifterna sinsemellan. De har en 
eftermiddag för individuell finplanering av aktiviteterna. 

- Avsaknad av planering med fokus på volym och med hänvisning till att det 
kommer in naturligt i vardagen.  

Förskolelärare 2 säger att hon inte planerar så mycket runt begreppet volym, utan att det 
kommer in naturligt i vardagen. Däremot förekommer planering inom den övriga 
matematiken, t.ex. former tas upp i slutet av höstterminen. Förskoleläraren anser att 
momentet volym inte är svårplanerat utan att aktiviteter uppstår spontant och då tas 
momentet volym tillvara.  

Nu när det är vatten ute så kan man ju prata med dem vid utelek, hinkar och så. Hur 

mycket tror du att det är?  

- Avsaknad av planering med fokus på volym med hänvisning till att det tas upp 
när barnen spontant visar intresse för volym. 

Förskolelärare 4 berättar att de hittills har arbetat med matematik som tema och försökt 
göra det så intressant som möjligt, men att de nu ska förändra verksamheten till att 
arbeta med matematik när intresset uppstår i barngruppen, samtidigt som de vill försöka 
locka barnen till matematiken.  

Det ena ger det andra, när de, har kommit in i det och börjat tillämpa saker så vill de ha 

mer och då gäller det att man har material som man kan ösa på med så att det fortsätter. 

- Grovplanering för läsåret med en mall för vad som ska hinnas med under 
året, finplanering med flexibilitet för vad som intresserar barnen för tillfället.  

Förskolelärare 5 och 6 säger att de gör en grovplanering för vad de ska hinna med under 
det aktuella läsåret samt en finplanering för varje termin. Förskolelärarna menar även att 
de tar tillvara på den matematik som uppstår ur barnens intresse.  

Analys  

Samtliga förskolelärare använder en grovplanering och en finplanering, för att 
strukturera upp verksamhetens innehåll, men däremot så ingår inte momentet volym 
som planerad aktivitet i någon av verksamheterna.  

Vilka arbetssätt skapar möjligheter för eleverna att utveckla förståelse för 
begreppet volym? 

Förskolelärarna berättar om vilka arbetssätt som de anser skapa bäst möjligheter för 
eleverna utveckla förståelse för begreppet volym.  

Användningen av ett konkret arbetssätt  

Resultat 

Förskolelärare 1 säger att nya begrepp introduceras under samlingen med hjälp av 
konkret materiel och konkreta exempel men att volym inte är något som de arbetar med.  

/…/ konkreta sätt och i arbetsgrupper, men även hur man bjuder in barnen i aktiviteten. 

Med sin röst och sin kropp. 
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Förskolelärare 2 och 3 förespråkar bakning och matlagning som bra arbetssätt för att 
eleverna ska få träna med litrar och decilitrar och på så sätt utveckla förståelse för 
volym. Förskolelärarna poängterar att det är viktigt att eleverna får använda sig av 
volym i vardagen och förespråkar den praktiska inlärningen i kontextbundna situationer 
med möjlighet till reflektion för både lärare och elever. Förskolelärarna 5 och 6 tycker 
att det är svårt att kunna ge exempel på arbetssätt inom området hur volym, eftersom de 
inte arbetar strukturerat med det men de påtalar att de försöker vara så konkreta som 
möjligt och att barnen får använda sig av olika metoder för att lära sig.    

Analys  

I vår undersökning framkommer det att förskolelärarna är av den åsikten att ett konkret 
arbetssätt är det som mest gynnar barns begreppsutveckling inom området volym, som 
till exempel ges bakning, matlagning och saftblandning. Förespråkarna för det 
sociokulturella perspektivet menar att undervisningen måste läggas på rätt nivå, annars 
tappar barnen intresset. Förskolelärarna i vår undersökning poängterar att det är viktigt 
att eleverna får använda sig av volym i vardagen och förespråkar den praktiska 
inlärningen i kontextbundna situationer med möjlighet till reflektion för både lärare och 
elever. Det framkommer även att förskolelärarna är av den uppfattningen, att material 
med koppling till volym bör få ligga framme och vara tillgängliga för barnen, när de 
själva blir intresserade av materialet. Matematik är inget som ska stoppas i en låda och 
tas fram vid speciella tillfällen menar en av förskolelärarna.  

Vardagliga situationer 

Resultat 

Förskolelärare 1 säger att volymbegreppet inte är något som lyfts fram i verksamheten 
utan berättar om när matematiken generellt sett lyfts fram; 

Så fort de [barnen] börjar, i vardagssituationer, i samlingen och vi har alltid aktiviteter efter 

samlingen. Vi har matte två gånger i veckan. 

Förskolelärare 2 menar att volym tas upp av läraren när det faller sig naturligt. Först ska 
alla begrepp komma in sedan arbetar de med volym.  

/…/ det som barnen visar intresse för är det som vi arbetar vidare med. Hur mycket som 

går i en Coca - Cola flaska t.ex. 

Förskolelärare 4 anser att matematik är allting som dyker upp i vardagen med 
exempelvis matlagning, och blanda saft med mera. Förskoleläraren hävdar att 
matematik finns med hela tiden och menar att det inte längre känns som att man ska 
introducera det, utan det känns som att man ska identifiera det. Det handlar om att se 
vart intresset är och när det uppkommer. Då kan man påvisa olika sätt och ge verktyg, 
på så sätt är det ingen introduktion längre. 

Det gäller att ha öga för när matematiken dyker upp och det är då man ska försöka slå till 

och locka till så många som möjligt. 

Analys 

Att ta tillvara på momentet volym när det faller sig, eller när barnen visar intresse för 
det är en inställning som delas av flertalet av förskolelärarna. Enligt Löwing (2004) så 



 

27

 
kan matematiken endast synliggöras genom att lärarna har ett klart mål för 
undervisningen och att eleverna är medvetna om detta mål. Matematikundervisning som 
utgår ifrån barnens spontana intresse riskerar att stå utan ett tydligt mål och därigenom 
blir matematiken inte synliggjord. Löwing menar att en undervisning utan reflektion ger 
mycket begränsad kunskap.  

Ytterligare andra förskolelärare inom ramen för undersökning väljer att helt prioritera 
bort momentet volym till fördel för andra moment inom matematiken och därigenom 
prioriteras även den volymrelaterade kunskapen bort.   

Flexibilitet  

Resultat 

Förskolelärare 2 berättar att verksamheten i förskoleklassen är beroende av den 
flexibilitet som förskoleläraren är kapabel till eftersom det hela tiden är barnens intresse 
som ska tas tillvara på och lyftas fram. Samtliga förskolelärare uttrycker sig om yrkets 
krav på flexibilitet både för verksamheten och för förskolelärarna själva.  

Analys 
Utifrån ifrån informanternas utsagor om att hela tiden synliggöra matematiken när den 
dyker upp eller ta tillvara på elevernas spontana intresse framkommer att kravet på 
flexibilitet i fråga om förskolelärarnas förmåga och verksamhetens utformning är 
betydande.  

Artefakter   

Resultat 

Förskolelärare 4 berättar om de artefakter som förskolelärarna skapar tillsammans med 
eleverna för att ge barnen åskådliga och användbara verktyg som barnen själva ska 
kunna använda sig av. Förskoleläraren tar som ett exempel den gången då det fanns 
väldigt mycket kastanjer i en närbelägen park och barnen samlade in massor av 
kastanjer och blev intresserade av att veta hur många det var. Förskoleläraren beskriver 
hur de med hjälp av maskeringstejp gör ett rutmönster på hela golvet, barnen utgår ifrån 
mängden tio som motsvarar antalet fingrar och lägger 10 kastanjer i varje ruta. På detta 
sätt fick barnen redskap för att med hjälp av förskolelärarna kunna räkna efter det 
exakta antalet kastanjer. Förskoleläraren berättar vidare att barnen själva sedan kommer 
på att de kan använda sig av detta system för att räkna antalet legobitar.  

Analys 

Merparten av förskolelärarna i vår undersökning uttrycker uppfattningar om att barnens 
vardagliga begrepp är tillräckliga för den ålder där de befinner sig, och att de 
vetenskapliga begreppen kan vänta till skolåldern. De artefakter och verktyg inom 
området volym som barnen förses med i förskoleklassen har mer karaktär av informella 
mät – eller vägningsmått. Genom att ge barnen konkreta redskap för att mäta, räkna 
eller uppskatta till exempel ”hur många kastanjer har vi samlat” så menar 
förskolelärarna att barnets begreppsutveckling främjas på ett för barnen förståeligt och 
roligt sätt. De vetenskapliga begreppen inom området volym, som barnen genom ett 
strukturerat arbete med laborativa material skulle ha haft möjlighet att utveckla, förblir 
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endast vardagliga inom ramen för förskoleklassens verksamhet. Detta därför att 
förskolelärarna prioriterar bort det momentet till fördel för andra områden inom 
matematiken, med motiveringen att volym ändå kommer in naturligt i vardagen.   

På vilket sätt används laborativt material för att eleverna ska utveckla 
förståelse för begreppet volym?  

Förskolelärarna belyser tillgången på laborativt i sina respektive verksamheter och 
berättar om det laborativa materialets betydelse för utformningen av verksamheten.  

Resultat 

Stor tillgång på laborativt material 

Förskolelärare 4 uppger att de har väldigt mycket laborativt material som används och 
ständigt är tillgängligt för barnen.  

Former, olika vikter, timglas, det försöker vi använda oss mycket av, men också det att 

man har naturliga saker. Kartonger som man har slängt tidigare, man behöver inte alls 

köpa allt ifrån Brio och ibland tror jag att det ser väldigt fin ut i våra ögon men barnen ser 

grejer i skrot. 

Liten tillgång på laborativt material 

Förskolelärare 1 menar att laborativt material är en bristvara i verksamheten.  

/…/ vi har inte så mycket laborativt material vi har timglas, vi har en våg som vi använder 

för att väga olika saker. 

Ingen tillgång på laborativt material 

Förskolelärare 2 berättar att förut så användes mått – och mätenheter mycket i 
verksamheten för att det fanns tillgängligt och då höll eleverna väldig mycket med detta. 
Dock påtalar förskoleläraren att i dagsläget finns det ingenting av detta material kvar. 
Förskolelärare 3 berättar att det inte alls finns något rent konkret laborativt material att 
tillgå men att de använder det material som finns tillgänglighet för att utföra planerade 
experiment.   

Inget av det materialet vi har är egentligen något som utmanar eller uppmuntrar till att 

jobba med volym. /…/ man behöver mer kreativt material.  

Analys  

En av de aspekter som framgår tydligt och som har en stor inverkan på förskolelärarnas 
arbete med volym, är tillgången till konkret laborativt material. Det finns ett klart 
samband mellan de förskolelärare som säger att de har stor tillgång till laborativt 
material och de verksamheter där matematikundervisningen bedrivs som experimentell 
och utforskande. I de fall där förskolelärarna säger sig ha tillgång till litet eller inget 
laborativt material så har undervisningen, enligt förskolelärarna själva inte alls eller 
endast vid enstaka tillfällen innehållit någon form av laborationer eller experiment med 
fokus på volym.  
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Sammanfattning 

Vi sammanfattar här vårt resultat och vår analys under respektive forskningsfråga.  

Vilka aspekter påverkar förskolelärarnas utformning av arbetet med begreppet 
volym? 

De sammanfattade aspekterna som de olika förskolelärarna lyfter fram som 
betydelsefulla för utformandet av den egna verksamheten inom området volym är: den 
egna yrkeserfarenheten, vardagliga situationer, inspiration ifrån andra kollegor, tidsbrist 
samt de olika mål för verksamheten som förekommer.  

De aspekter som enligt förskolelärarna själva har inverkan på hur de strukturerar sin 
undervisning med fokus på volym är; användningen av ett konkret arbetssätt, tillgången 
till konkret laborativt material, miljöns utformning, tidsaspekten, flexibilitet i 
verksamheten och hos yrkesutövarna samt tillvaratagandet av elevernas spontana 
intressen. 

Hur påverkar förskolelärarnas egna inställningar till begreppet volym deras sätt 
att organisera undervisningen? 

Ett par förskolelärare uppfattar lokalens utformning som ett hinder för att kunna 
använda sig av ett experimentellt och utforskande arbetssätt. Andra förskolelärare 
uppger att de har så lite tid att de prioriterar bort volym till förmån för andra moment 
inom matematiken. 

Förskolelärarnas inställning till området volym inom matematiken tyder på, att volym 
och dess betydelse för barns förförståelse och begreppsutveckling inom detta moment 
inte är ett prioriterat område. 

Samtliga förskolelärare som vi har intervjuat säger att begrepp som är abstrakta är 
svårare för barnen att lära sig, än de konkreta begrepp som förskolelärarna arbetar med i 
den vardagliga verksamheten.  

Vilka planeringssätt använder förskolelärarna sig av? 

De planeringssätt som de olika förskolelärarna lyfter fram är; grovplanering för termin 
med finplanering veckovis, grovplaneringen veckovis med individuell finplanering för 
varje aktivitet, temaplanering samt avsaknad av planering inom området volym.   

Vilka arbetssätt skapar möjligheter för eleverna att utveckla förståelse för 
begreppet volym? 

Den första förskoleläraren introducerar nya begrepp under samlingen med hjälp av 
konkret material, den andra förskoleläraren menar att det tar man när det faller sig. Den 
fjärde förskoleläraren menar att det finns med hela tiden. Samtliga sex förskolelärare 
menar att de lyfter fram volymbegreppet i de vardagssituationer där det uppkommer 
naturligt. Förskolelärare 1 till 4 menar att användningen av ett konkret arbetssätt är det 
som mest gynnar barnens begreppsutveckling. Förskolelärarna 5 och 6 tycker att det är 
svårt att kunna ge exempel på arbetssätt inom området volym, eftersom de inte arbetar 
strukturerat med det området.  
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De redskap och verktyg som barnen förses med i förskoleklassen har karaktär av 
informella mät – eller vägningsmått. Förskolelärarna menar att barnets 
begreppsutveckling främjas på ett för barnen förståeligt och roligt sätt genom åskådliga 
redskap för mätning, vägning etc. Förskolelärarna poängterar att det är viktigt att barnen 
får använda sig av volym i vardagen och förespråkar den praktiska inlärningen i 
kontextbundna situationer. I konkreta kontextbundna situationer får barnen möjlighet att 
skapa innebörd i de begrepp som används just i den situationen och detta lägger 
samtliga förskolelärare stor vikt vid.  

På vilket sätt används laborativt material för att eleverna ska utveckla förståelse 
för begreppet volym?  

Endast en av de sex förskolelärarna uppger att det finns väldigt mycket laborativt 
material på hans/hennes arbetsplats. Fem av de sex förskolelärarna uppger att de har 
litet eller inget laborativt material att använda i undervisningen kring volym.  

Det finns ett klart samband mellan de förskolelärare som säger att de har stor tillgång 
till laborativt material och de verksamheter där matematikundervisningen bedrivs som 
experimentell och utforskande. I de fall där förskolelärarna säger sig ha tillgång till litet 
eller inget laborativt material så har undervisningen, enligt förskolelärarna själva inte 
alls eller endast vid enstaka tillfällen innehållit någon form av laborationer eller 
experiment med fokus på volym.    
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Diskussion 

Här diskuterar vi utvalda delar av den analys som vi har gjort med utgångspunkt i vår 
empiri och sätta dessa i relation till vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi knyter även 
an till vårt teoretiska perspektiv och till tidigare forskning samt till litteraturen som vi 
har läst inom ramen för vår undersökning.    

Diskussion 

Vilka aspekter påverkar förskolelärarnas utformning av arbetet med 
begreppet volym? 

En aspekt som vi vill belysa är den problematik som framkommer i vår undersökning 
och som handlar om lärarnas benägenhet att till största delen utgå ifrån sitt tidigare 
arbetssätt och innehåll. Vi menar att ett sådant förfarande riskerar att begränsa utbudet i 
verksamheten. Det finns en risk för att detta kan hämma barnen, eftersom 
barngrupperna är olika från år till år. Förskoleläraren riskerar vid ett dylikt arbetssätt att 
bli hemmablind och det kan leda till att fokusen läggs mer på innehållet i verksamheten, 
än på de enskilda individerna i barngruppen. Faran för att verksamheten blir oflexibel 
ligger i förskolelärarens val av de aktiviteter som är välkända och trygga. Enligt Wallby 
et al. (2005) behöver matematiska aktiviteter sökas utanför läromedel och stenciler, det 
som händer i och utanför skolan i vardagen kan användas för att visa det meningsfyllda 
i matematikens redskap. Wallby betonar att läraren är nyckelfiguren när eleverna 
utvecklar synen på matematik och lusten på att lära matematik. Lärarens roll framhålls 
som viktig för att utmana eleverna till att göra egna upptäckter och skaffa nya 
kunskaper. Lillemyr (2002) betonar att läraren bör medvetandegöra sin egen 
pedagogiska grundsyn för sig själv. Detta för att därigenom bli medveten om de 
pedagogiska uppfattningar och förhållningssätt som bildar utgångspunkt för de 
prioriteringar som läraren gör inom ramen för verksamheten. Vi menar att ett 
pedagogiskt förhållningssätt som innebär att förskoleläraren inte söker sig utanför det 
redan beprövade för att föra in något nytt till verksamheten, kan innebära att barnens 
syn på matematik och lusten att lära blir lidande. Vi upplever att förskolelärarens egna 
begränsningar kan bli ett hinder för barnen att aktivt skapa ny kunskap. I intervjuerna 
framgår att momentet volym prioriteras bort för att förskolelärarna inte känner att de 
hinner med detta moment. Momentet volym med sitt speciella experimentella arbetssätt 
kan upplevas som tungt och oöverskådligt av förskolelärarna och detta kan vara en av 
anledningarna till att de väljer att prioritera bort det redan från början. Förskolelärarna 
kan uppleva sig inte vara tillräckligt insatta i momentets olika delar för att försöka sig 
på laborationer, eller för att riskera att misslyckas.    

Hur påverkar förskolelärarnas egna inställningar till begreppet volym 
deras sätt att organisera undervisningen? 

I vår undersökning framkommer, att det finns en utbredd vetskap om konkreta arbetssätt 
som kan användas för att främja barns begreppsutveckling. Det framgår också att, trots 
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denna vetskap så förekommer dessa konkreta arbetssätt exempelvis bakning eller 
vattenexperiment ytterst sällan i de verksamheter som vi besökte. Brorman (2000) 
framhåller läroplanens betoning på att lärandet bör ske genom många uttrycksformer 
som ska ges likvärdig status. Hon menar att en förutsättning för att uppnå dess olika 
uttrycksformer för lärandet, är att se över sin miljö och vad den kan erbjuda. Lärarna 
bör diskutera i arbetslaget hur miljöer för barns lärande ska arrangeras, så att barn får 
möjlighet att skapa sin egen kunskap. Med den pedagogiska miljön menar Brorman hur 
rummen utnyttjas och är möblerade, vilket material som finns och hur tillgängligt detta 
är. 

Miljön där lärandet sker är väldigt viktigt ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom 
lärandet ses som kontextbundet. Beroende på i vilken miljö barnet befinner sig, så 
hanterar det liknande situationer på olika sätt. Kunskaper och färdigheter måste förstås 
och behärskas genom kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar. 
Merparten av förskolelärarna i vår underökning belyser att det är viktigt att barnen får 
använda sig av volymbegrepp i vardagen för att barnen ska kunna skapa innebörd för 
dessa begrepp. Förskolelärarna förespråkar den praktiska inlärningen i kontextbundna 
situationer med möjlighet till reflektion för både lärare och elever. I vår undersökning 
framkommer dock att lokalens utformning och läge upplevs av ett par av förskolelärarna 
som hindrande, för att kunna genomföra experimentella aktiviteter med fokus på volym. 
Trots att förskolelärarna uttrycker medvetenhet om hur undervisningen på bästa ska 
organiseras för att eleverna ska kunna få bästa möjliga förutsättningar för att utveckla 
ny kunskap, så visar det sig inom ramen för undersökning, att på grund av olika skäl så 
organiserar merparten av förskolelärarna inte sin verksamhet med utgångspunkt i detta.   

En aspekt som vi upplever att det råder delade meningar om bland de förskolelärare som 
vi har intervjuat, är hur förskoleklassen ska förhålla sig i relation till de båda 
läroplanerna. Meningarna går djupt isär angående om den pedagogik som bör råda i 
förskoleklassen ska stödja sig på Lpfö 98 och den verksamhetsutformning som 
förespråkas för förskolan eller inte. De förskolelärare som förespråkade detta menar att 
de i sin verksamhet prioriterar förskolans sätt att arbeta, framför en alltför skolmässig 
verksamhet. De förskolelärare som menar att de prioriterar det förhållningssätt som 
Lpo94 förespråkar gör detta med hänvisning till att det även i denna läroplan står att 
lärande ska ske under lustfyllda och lekfyllda former. Enligt Lpo94 (Lärarboken 2003) 
är skolans uppdrag att ge utrymme för olika kunskapsformer såsom fakta, förståelse, 
färdigheter och förtrogenhet. Dessa förutsätter och samspelar med varandra och skolans 
arbete måste enligt Lpo94 inriktas på att skapa ett lärande där dessa kunskapsformer 
balanseras och blir till en enhet.  

Löwing (2004) menar att undervisningen är beroende av olika ramar, fasta och rörliga. 
De fasta ramarna är sådana som inte kan påverkas av läraren, till exempel 
styrdokument, lokalaspekten och den rådande kunskapssynen. Rörliga ramar är sådana 
aspekter som läraren på kort sikt kan påverka till exempel arbetssätt, arbetsformer och 
val av undervisningsmaterial. Vi menar att medan det är svårt för lärarna att frångå 
undervisningens fasta ramar, så finns det inget hinder från att ta med sig undervisningen 
utanför dessa ramar och skapa undervisningssituationer utanför lokalens väggar. Enligt 
Löwing är lärarens möjlighet att skapa en god undervisning beroende av både de fasta 
och rörliga ramarna. Löwing har i sin avhandling visat på, att även om undervisningens 
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ramar i sig inte leder till inlärning, så skapar dessa ramar ändå förutsättningar för en 
effektiv, individanpassad undervisning. 

Flera av de förskolelärare som vi har intervjuat uttrycker uppfattningen, om att barn 
kommer att utveckla volymrelaterade begrepp naturligt och att det inte behövs specifika 
undervisningssituationer, där man arbetar med volym just för utvecklingen av dessa 
begrepp. Detta synsätt bygger på antagandet om att barn automatiskt överför kunskap 
från en situation till en annan och får möjligheter att utveckla begreppsförståelse 
spontant i de situationer som uppstår. Vi upplever att detta synsätt på barns lärande kan 
vara riskabelt, eftersom de begrepp som barnet inte får möjlighet att skapa sig förståelse 
för när det kommer i kontakt med dessa begrepp på ett naturligt sätt, förblir 
outvecklade. Förespråkarna för det sociokulturella perspektivet menar att det är i 
samarbete med läraren som barnens vardagliga begrepp får chansen att utvecklas till 
vetenskapliga begrepp, i konkreta situationer blir dessa begrepp vidare och kan 
överföras till andra situationer där de så småningom blir medvetandegjorda. Vi menar 
att om det inte skapas situationer inom ramen för undervisningen där barnet får uppleva 
meningsfyllda aktiviteter med syftet att utveckla dessa begrepp, riskerar barnet att få 
svårigheter med dessa begrepp längre fram i skolan. Detta gäller i allra högsta grad barn 
som har ett annat modersmål, än det språk som undervisningen bedrivs på. Eftersom ett 
par av de förskolelärarna som vi har intervjuat arbetar i områden där majoriteten av 
barnen är flerspråkiga, så har dessa förskolelärare betonat vikten av att arbeta intensivt 
med att främja barns begreppsutveckling. De flesta av dessa aktiviteter sker dock utan 
konkretisering i undervisningen. Det blir tydligt att barns vetenskapliga 
begreppsutveckling är beroende av lärarens inställning till hur verksamheten organiseras 
och vilka kunskaper som premieras inom ramen för undervisningen. Norén och ter 
Vehn (2007) menar att inom andraspråkforskning skiljer man på vardagsspråk och 
skolspråk, där skolspråket representerar det språk som är funktionellt för lärandet i 
skolämnen. Eftersom ord med en särskild betydelse på matematikspråket kan betyda 
något annat på vardagsspråket, så kan elever med ett andra språk få stora svårigheter när 
de stöter på begrepp som de inte får en adekvat förklaring för. Enligt Löwing (2004) 
uppstår lätt konflikter i undervisningssituationer om pedagogen använder sig av 
vetenskapliga begrepp, som barnet inte kunnat utveckla utifrån sina vardagliga begrepp, 
eftersom lärare och elever då inte har samma innehållsreferenser. 

Vilka planeringssätt använder förskolelärarna sig av för att planera arbetet 
med volym? 

Furness (1998) poängterar att mycket av planering ligger i val av material, organisering 
av tid, möblering av rum och en medvetenhet om möjligheterna att kunna utgå ifrån 
barnens kunskapsnivå, samt iakttagelser av vad barnen faktiskt gör. Den problematik 
inom området som visar sig genom vår undersökning är de fall då planering inom 
området volym saknas med hänvisning till att volym ofta kommer in naturligt i 
vardagen eller att volym synliggörs när barnen själva visar intresse. Denna avsaknad av 
planering kan leda till att förskoleläraren inte är förberedd för ämnet, när det väl dyker 
upp naturligt i verksamheten. Det kan saknas material vid just det tillfället och 
förskoleläraren kan själv känna sig osäker på volym och välja att inte ta tillvara på 
tillfället. Om förskoleläraren inte har planerat att arbeta med volym och på grund av 
olika aspekter som påverkar ramar för verksamheten är förhindrad, från att ta tillvara på 
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barnens spontana intresse, så kan barnet tappa intresset och istället få en negativ bild av 
matematik som ämne. Som lärare bör man vara beredd att locka barnen till de moment 
som inte kommer upp spontant eller naturligt i verksamheten, som till exempel volym. 
Även om momentet inte är inplanerat så bör barnen få tillfälle att utveckla de 
matematiska begrepp förknippade med just området volym i matematiken. Ahlberg 
(2002) menar att en av svårigheterna med att inte planera in någon särskild situation där 
matematikens innehåll uppmärksammas, är detta med att nå fram till alla barn. Hon 
menar att det är ofta barn som redan är intresserade och har goda kunskaper som deltar i 
aktiviteterna. Dessa barn lär sig mera, medan andra barn som skulle behöva delta i 
aktiviteterna men som uteblir på grund av bristande intresse, inte heller får chansen att 
utveckla sitt kunnande eftersom dessa barn inte uppmärksammas. 

Inom ramen för vår undersökning uppmärksammar vi även risken med att tvärtom 
planera in för mycket i den dagliga verksamheten. Faran med detta kan bli att barnens 
spontana intresse aldrig kommer att tas tillvara, för att dagarna är så fyllda med andra 
inplanerade aktiviteter. En ambitiös planering som strukturerar upp dagen och rutar in 
tillvaron riskerar att bli oflexibel och faran med detta, kan bli att barnen finner 
verksamheten meningslös, eftersom motivationen kanske inte infinner sig till att 
aktiviteter som ”måste” göras. Höines (2000) betonar att läraren måste organisera 
undervisningen i barnets erfarenhetsvärld, för att kunna vidareutveckla de 
kunskapsprocesser som redan finns hos barnet.  

Vilka arbetssätt skapar möjligheter för eleverna att utveckla förståelse för 
begreppet volym? 

Förskolelärarna påtalar att de tar tillvara på matematiken i vardagen, det vill säga när 
barnen spontant visar intresse och därför menar de att de moment i matematiken som 
liksom volym ingår i många vardagssituationer inte behöver planeras in i verksamheten. 
Problematiken kring detta resonemang är, att eftersom det inte ägnas någon tid i 
planeringsarbetet åt dessa moment, som enligt förskolelärarna kommer in naturligt i 
vardagen, så blir de aktiviteter som uppstår ur barnens intressen ostrukturerade och 
oplanerade. Enligt Ahlberg (2002) så bör lärare som vill ta tillvara på matematiken i 
vardagen, synliggöra detta inom ramen för planerade och organiserade situationer, det 
räcker inte med att resonera som så att vardagsmatematiken tas upp när barnen spontant 
visar intresse eller när det faller sig. Ahlberg framhåller att vardagsmatematiken inte ska 
uppfattas som något som automatiskt kommer in i verksamheten, utan att 
vardagsanknyta matematiken kräver omsorgsfull planering och väl genomtänkta 
undervisningssituationer. Det är viktigt att läraren medvetet synliggör den 
vardagsanknutna matematiken, eftersom synliggörandet är en förutsättning för att alla 
barn ska få en möjlighet att vara med och skapa sig matematisk medvetenhet. Vi menar 
att om förskolelärarna synliggör den vardagsanknutna matematiken i leken skapas 
förutsättningar för eleverna att kunna utgå ifrån sina vardagliga begrepp. Interaktionen 
mellan eleverna och omgivningen är en förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla 
och skapa mening i den nya kunskap som uppstår hos eleven. Säljö (2000) poängterar 
att språket och det fysiska agerandet utgör varandras förutsättningar för att skapa 
mening i sociala praktiker. Utvecklingen av kunskap och insikter måste enligt Säljö 
förstås via de färdigheter och de intellektuella redskap som barnet redan behärskar.   
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Förskolelärarnas inställning till området volym inom matematiken tyder på, att volym 
och dess betydelse för barns förförståelse och begreppsutveckling inom detta moment 
inte är ett prioriterat område. Genom att arbeta med andra områden inom matematiken 
menar förskolelärarna att barnen utvecklar dessa volymrelaterade begrepp ändå. Wistedt 
(1992) ifrågasätter om de kunskaper som barn lärt sig i ett sammanhang kan omsättas i 
ett annat sammanhang och menar att denna generalisering inte kan ske per automatik 
hos barnet. Enligt Wistedt blir det skolans uppgift att hjälpa elever att bygga broar 
mellan vardagens informella lärsituationer och matematik. Hon menar att pedagogen 
inte kan anta att eleverna själva ska klara av att omsätta det som de har lärt sig i ett 
sammanhang till ett nytt sammanhang. Frågan blir då, hur pedagogen kan hjälpa eleven 
att koppla ihop det intuitiva kunnandet med matematiken. Wistedt menar att den 
pedagogiska ambitionen att knyta ämnesstoffet till elevens erfarenheter är det som 
döljer sig bakom uttryck som ”konkretion”, ”laborativ undervisning” och 
”vardagsanknytning”.   

På vilket sätt används laborativt material för att eleverna ska utveckla 
förståelse för begreppet volym?  

Bristen på konkreta arbetssätt som genomförs i praktiken kan härledas till 
förskolelärarnas egen uppfattning om tillgången på laborativt material i verksamheten. 
Det visar sig inom ramen för vår undersökning, att när det laborativa materialet inte 
finns i verksamheten eller inte är lättillgängliga, så blir de experimentella utforskande 
aktiviteterna i stor utsträckning bortprioriterade. En sociokulturell lärandemiljö innebär 
att det konkreta material som används i en kontext ses som ett redskap för att kunna 
tolka och förstå sambandet mellan konkret och abstrakt. I vår undersökning visar det sig 
att även om samtliga förskolelärare påtalar vikten om att använda sig av medierande 
redskap i situerade sammanhang så är det endast en av förskolelärarna som ger uttryck 
för att verksamheten faktiskt förser eleverna med dessa redskap. Barn behöver ges 
förutsättningar för att kunna utvecklas och för att konstruera sin kunskap. Kunskapen 
blir något som barnet använder sig av i sitt handlande och en resurs med hjälp av vilken 
barnet löser problem. Med hjälp av sina kunskaper kan barnet hantera kommunikativa 
och praktiska situationer på ändamålsenliga sätt. Vi menar att volym är ett sådant ämne 
som ger många möjligheter till experiment, laborationer och ett utforskande 
förhållningssätt, vilket utgör grunden till ett konkret arbetssätt och en konkretisering av 
abstrakta begrepp. Volymrelaterade begrepp som används utan anknytning till ett 
volyminspirerat arbete kan bli abstrakta och svåra för barnen att förstå. Enligt 
Emanuelsson (2006) är det som är avgörande för barns upplevelser och lärande, lärarnas 
eget förhållningssätt till matematik och lärarnas egna idéer om hur arbetet med 
matematiken kan gå till. 

Flertalet av förskolelärarna menar att tillgången på konkret laborativt material har 
inverkan på hur de väljer att utforma sin undervisning. Det konkreta, experimentella 
arbetssätt som kan åstadkommas med hjälp av laborativt material, blir enligt 
förskolelärarna lidande på grund av bristen på material. Furness (1998) påpekar att det 
material som finns runt omkring oss i vardagen duger alldeles utmärkt till all sorts 
laborativt arbete. Även en av de intervjuade förskolelärarna uttryckte, att man faktiskt 
inte behöver köpa allt ifrån Brio, utan menade att exempelvis kartonger kan i aktiviteter 
med barnen, vara lika ändamålsenliga som något liknande exklusivt inköp material.  
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Sammanfattningsvis så har vi utifrån vår undersökning kunnat identifiera olika 
aspekter som påverkar förskolelärarnas arbete med volym i förskolklassen. 

Vi kan inom ramen för vår undersökning utröna att förskolelärarna egen inställning till 
ämnet matematik är en av de största aspekterna som påverkar hur den enskilde 
förskoleläraren väljer att utforma matematikundervisningen  

Vi drar slutsatsen, att matematikundervisningens utformandet med fokus på volym 
hänger lika mycket på förskolelärarnas vilja att bedriva utforskande experimentella 
aktiviteter som faktiskt tillgång till laborativt material. Inställningen är lika avgörande 
som materialtillgången, för att skapa experimentella och utforskande 
undervisningssituationer. Vi har kommit fram till att lokalens utformning upplevs som 
hindrande för att utforma en verksamhet som bygger på ett utforskande förhållningssätt. 
Vi ifrågasätter varför matematikundervisningen bör begränsas till lokalen. Vi har inom 
ramen för denna undersökning inte stött på något hinder, för att 
matematikundervisningen, speciellt med fokus på volym inte i alla fall delvis, skulle 
kunna förläggas till andra mer ändamålsenliga pedagogiska miljöer, exempelvis till 
naturen, parken eller simhallen. Detta kan tyda på att förskoleklassen blir för 
skolifierad, undervisningstraditionen blir att på skolans vis att hålla sig inom 
klassrummets väggar och förskolepedagogiken tappas mer eller mindre bort på vägen.  

Vi kommer inom ramen för denna undersökning fram till, att de sätt att tolka begreppet 
vardagsmatematik som förskolelärarna i vår intervju ger uttryck för, får konsekvenser 
för utformandet av matematikundervisningen i verksamheten. Samtliga förskolelärare 
säger sig tolka begreppet vardagsmatematik som den matematik som dyker upp 
naturligt i vardagen, när barnen spontant visar intresse för just det. En konsekvens av 
denna tolkning av begreppet menar vi, kan bli att utan planering så försvinner syftet 
med undervisningen, och utan syfte så blir undervisningen meningslös och den röda 
tråden försvinner. Om det inte förekommer någon planering för ett visst moment inom 
matematiken, så kan läraren inte heller skapa ett adekvat mätinstrument som vid 
reflektion kan ge svar på om aktiviteten svarade mot sitt syfte, och om barnen haft 
möjlighet att utveckla sin kunskap i relation till syftet med aktiviteten. Vi kommer fram 
till, att det verkar föreligga en feltolkning hos förskolelärarna av begreppet 
vardagsmatematik och vad detta innebär. Med stöd i den tidigare forskning och den 
litteratur som vi har läst inom ramen för denna undersökning, så kommer vi fram till att 
vardagsmatematiken eller den vardagsanknutna matematiken inte bör lämnas åt 
slumpen, utan kräver minst lika mycket planering och organisering som den övriga 
matematikundervisningen. Om den vardagsanknutna matematiken inte planeras in, 
riskerar den att inte bli synliggjord.  

Vi drar slutsatsen att förskolelärarna upplever sig ha ett för allt fullspäckat schema och 
detta leder till att de känner sig tvungna att prioritera bort vissa arbetsområden.  Volym 
är det av de moment i matematikundervisningen som ofta prioriteras bort av denna 
anledning eftersom det upplevs av förskolelärarna som alltför tidskrävande att 
organisera för utforskande aktiviteter.     
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Betydelse  
Den betydelse som denna undersökning kan få för praktiserandet av ett mer utforskande 
arbetssätt i förskoleklassens verksamhet, är genom att synliggöra vikten av att utveckla 
barns begreppsuppfattning med multisensoriska inlärningsmetoder. Den direkta 
inverkan som undersökningen skulle kunna få på våra informanter är, att de blir 
medvetna om sitt eget förhållningssätt till momentet volym i undervisningen och om 
vilka aspekter som påverkar detta förhållningssätt.  

Den här undersökningen strävar efter att belysa momentet volym i förskoleklassens 
arbete med matematik och dess potentiella betydelse för barns konkretisering av 
abstrakta begrepp. För blivande förskolelärare i förskoleklassen har vår undersökning 
potential att ge riktlinjer om hur viktigt det är, att läraren är medveten om sin egen roll i 
selekteringen av vilka kunskaper som barnen i barngruppen kommer att utveckla.  

Även som nyexaminerad lärare behöver man få nya kunskaper och inspirationskällor. 
Det är viktigt att lärarens egen kunskapsutveckling inte avstannar och stagnerar, utan att 
läraren hela tiden klarar av att förnya sin undervisning.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Vi har genom forskningsprocessen med denna undersökning blivit medvetna om den 
oerhörda innehållsvariation som finns i verksamheter som betecknas med den 
gemensamma benämningen förskoleklass. Vi har från processens början och genom 
hela processen fram till där vi nu är, i slutet av denna process kommit att förändra vårt 
synsätt på lärarens roll och dennes betydelse för barnens utveckling och framgång i 
skolan.    

Under forskningsprocessen har vi kommit att skifta fokus och vår studie har lett oss in 
på nya vägar till att skapa en förståelse för och en medvetenhet om komplexiteten i 
lärarprofessionen. Synliggörandet av komplexiteten i lärarens profession tror vi kommer 
att ha stor betydelse för oss i vår kommande yrkesroll.   

Nya frågor/vidare forskning  
De nya frågorna som har väcks under undersökningens gång har varit många och 
intressanta men vi har valt att lyfta fram två som vi känner är speciellt intressant med 
utgångspunkt i vår egen studie.   

 

Hur påverkar det barnen när de kommer upp i skolan om de har fått möjlighet att 
utveckla volymrelaterade begrepp i förskoleklassen?  

 

Betydelsen av en pedagogisk helhetssyn som delas av både lärare i förskolan, 
förskoleklass och grundskolans tidigare år med utgångspunkt i den röda tråden 
som ska följa barn upp genom skolan. Vad innebär det för barns 
kunskapsutveckling att få vara delaktiga i en helhetssyn, som delats av samtliga 
lärare under de första nio åren i barnens liv?   
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Bilagor   

Bilaga 1 

Bakgrundsfrågor  

1. Ingick det matematik i din lärarutbildning? Om inte – har du själv gått någon 
fortbildning inom ämnet?  

2. Finns det några lokala/personliga mål att uppnå i matematik i förskoleklass?  

3. Har du något annat samarbete eller utbyte med någon annan förskolelärare som 
arbetar med förskoleklass?  

Planeringssätt 

4. Vilka aspekter har enligt dig själv haft betydelse för din inställning/ ditt arbete 
med begreppet volym?  

5. Beskriv hur du planerar arbetet med volym i din förskoleklass. Ge exempel   

6. Kan du ge exempel på laborativt material som du använder dig av i den 
undervisningen för att eleverna ska få förståelse för begreppen? 

Arbetssätt  

7. Hur och när introducerar du begreppet volym?   

8. I vilka situationer lyfter du fram volymbegreppet?  

9. Vilka arbetssätt tycker du är mest lämplig att använda sig av för att eleverna ska 
träna begreppet volym?  

10. Är det några begrepp som är svårare eller lättare för eleverna att lära sig?   
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Bilaga 2  

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som just nu skriver vårt examensarbete. Vi studerar på 
Lärarhögskolan i Stockholm. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilken matematik 
det finns i förskoleklassen. Med anledning av detta vill vi intervjua lärare som arbetar i 
förskoleklasser. 
Intervjun tar c: a 45 - 60 minuter. Alla intervjuer kommer att bandas och skrivas ut 
därefter förstörs banden. Inga namn kommer att förekomma i uppsatsen vare sig på 
personer eller skola. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

Vi är tacksamma för svar snarast.  

Mvh 

Therese Sandgren 
Anna Maria Stranneheim                      
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