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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att analysera hur yrkesverksamma pedagoger beskriver sitt arbete med 

matematiken i förskolan. Den kvalitativa metod vi har valt att använda i studien består av intervju med 

utbildade och erfarna pedagoger. Inom denna metod så har vi valt att se utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv, som innefattar att man beskriver hur människor ser på fenomen i sin omvärld och 

människors olika uppfattningar att se på ett och samma fenomen (Dahlgren & Johansson i Fejes & 

Thornberg 2009). Resultaten inom studien visar på att tidig inlärning av matematik och pedagogernas 

olika arbetssätt att kunna utveckla barnens fortsatta utforskande går hand i hand. Slutsatsen av studien 

blev att informanterna tycker att matematiken är ett svårt och krångligt ämne men om de lägger sina 

egna personliga erfarenheter och åsikter åt sidan och ser till vad barnen verkligen är intresserad av och 

vad de utforskar kring så utvecklas barnens fortsatta utforskande på en högre nivå. 
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Förord 

Denna studie är en C- uppsats som är på 15 högskolepoäng med inriktning mot lärande i förskolan på 

Stockholms universitet, programmet innehåller 210 högskolepoäng. Vi vill tacka alla respondenter 

som har ställt upp på våra intervjuer. Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Ida Bertell som 

funnits här för oss under studiens gång och hjälpt oss med att utforma denna studie.   
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Inledning 

Arbetet handlar om att se hur pedagoger beskriver sitt arbete med matematik i förskolan. Det är viktigt 

att lyfta det pedagogiska arbetet kring matematiken då det även lyfts fram i läroplanen (Lpfö98-

reviderad 2010) och ska prägla verksamheten. Matematiken i förskolan ger barnen grunder för 

förståelse för olika matematiska begrepp som påträffas inom matematiken. I läroplanen lyfts det fram 

att det är viktigt att förskollärarna förmedlar den matematiska grunderna för barnen, ger barnen den 

begreppsbildning de behöver, synonymer för vart ting är placerade, rumsuppfattning, form och mängd. 

I läroplanen står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga 

att föra och följa resonemang” (lpfö98-reviderad 2010:10). Om vi ska utgå från vad läroplanen 

understryker gentemot arbete med barnen i barngrupp så förmedlas det att ”Förskolelärare ska 

ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin 

matematiska utveckling” (Lpfö98- reviderad 2010:10). Att arbetslaget fungerar och har kunskap kring 

matematiken förenklar arbetet så de kan lyfta fram och utmana barnen, i läroplanen står det vidare att, 

”Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation 

samt för matematik, naturvetenskap och teknik” (lpfö98- reviderad 2010:10). Detta underlättar för 

barnens fortsatta utveckling ur ett samhälleligt- och vetenskapligt perspektiv.  

PISAs (2012) undersökning visar att varje individ ska kunna klara sig i olika situationer som 

samhällsmedborgare under olika sammanhang i livet, därför måste man ha olika kunskaper och 

kompetenser inom matematik. PISAs undersökning år 2012 tar upp begreppet mathematical literacy 

som handlar om matematiska kompetenser och kunskaper. Varje människa har enligt PISA (2012) 

mathematical literacy i sig, det menas med att man har en förmåga som individ att kunna använda, 

tolka och formulera matematik i olika sammanhang. Med detta synsätt på matematik som grund är det 

motiverat att studera hur pedagoger i förskolan arbetar med matematik. 

Bakgrund 

Genom ny forskning av skolresultaten från PISA (2013)  visar att svenska elevers matematiska 

förmåga har försämrats och inte lever upp till de förväntade målen (Skolverket 2013). Sveriges 

resultatutveckling inom matematik är även de sämsta inom OECD- länderna (Organisation for 

Economic Co-operation and Development). Samtidigt visar Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd 

(2008) inom sin artikel att förskollärare lägger för lite tyngd på att utveckla barns matematiska 

förmågor i tidig ålder, det har visat sig att yngre barn har en större kapacitet och kognitiv förmåga än 

vad Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd (2008) hade förväntats sig angående barns sätt att lösa 

matematiska problem. Med denna kunskap som grund finner vi det intressant att studera hur 

pedagoger arbetar med matematik i förskolan och hur de lyfter matematiken inom verksamheten. Vi 

anser att pedagogernas tankar kring matematiken är viktiga att lyfta fram, förskolepedagoger har ett 

angeläget uppdrag att förmedla grundkunskaper och synliggör en grundinställning till barnen som de 

för med sig resten av sina liv.  

Utifrån forskning kring hur pedagoger arbetar med matematik så har Heiberg Solem och Reikerås 

(2012) lyft upp att om man som pedagog ska upptäcka matematiken krävs det en annan syn eller 

uppfattning angående ämnet än vad man själv anser att matematik är. Detta underlättar även för 
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pedagogerna om man ser matematiken ur ett barnperspektiv. Matematiken utvecklas mellan ett 

handlande och ett tänkande inom matematiska aktiviteter som kan vara allt från att hälla mjölk vid 

matbordet till en utflykt i skogen. Det handlar om barns tänkande, uttryck i sina tankar och handlande 

därefter, detta blir tydligt när vi granskar barnets utforskande. Även Doverborg (2002) skriver om hur 

man som pedagog kan synliggöra matematiken från ett barnperspektiv. Den fria leken och dess 

utforskande sker också i ett matematiskt sammanhang. Doverborg (2002) skriver hur man utmanat 

barnen med ett igenkännbart material som redskap för att öva begreppsuppfattning. 

 

Vi tolkar det som Doverborg (2002) skriver att pedagoger bör ha ett syfte med varför de genomför en 

aktivitet och inte bara genomföra aktiviteten utan sammanhang. Har man som pedagog ett syfte med 

genomförandet så ser man som pedagog mer av vad man lägger fokus på, är aktiviteten matematiskt 

baserad och pedagogen besitter kunskap om detta så kommer den pedagogen se ur ett perspektiv 

medan en pedagog som innehar mer kunskaper kring språk automatiskt kommer se ur ett annat 

perspektiv. Man skapar sig en egen förståelse för varför man gör som man gör. Det är därför vi valt att 

lyssna till vad pedagogerna har att säga om sina egna erfarenheter kring matematiken.  

Historia om matematikens utveckling och styrdokument fram tills idag 

Vi vill lyfta fram delar av den historiska synvinkeln kring matematiken i förskolan och lite av dess 

utveckling samt styrdokument. Ser man till den matematiska utvecklingen så ser man en förändring 

kring tänkandet och handlandet.  

Vallberg Roth (2002) skriver om Carl af Forsells olika material i början av 1800-talet. Han skapade 

föremål som kom att kallas för skolapparater inom småbarnsskolan. I det matematiska ämnet var de 

Arithmetikon (kulram på fot).  Lärarinnan använde sig av kulramen vid undervisningen genom att 

räkna kulorna samtidigt som hon förflyttade en kula i taget. Kulramen kunde användas vid 

multiplikation, addition, subtraktion och division. Det fanns även tryckta siffror på kort och här nöjde 

sig lärarinnan med att barnen kände igen siffran men inte förstod dess innebörd i mängd. Klockan 

hade också en matematisk innebörd där barnen fick lära sig hur många minuter det gick på en timme 

och hur många sekunder det gick på en minut. Det fanns ytterligare en skolapparat som förknippades 

med matematiken, det var tabellen som visade siffror som var ordnade ett till hundra. Det skedde en 

reformering kring 1860-talet då småbarnsskolans läroplan blev Fröbelinspirerad, det vill säga att 

skolapparaterna ersattes till Fröbelgåvor som var förankrade i en religiös och matematisk anknytning.  

Fröbel hade hämtat materialet till gåvorna från naturen och eftersom naturen var förknippad med Gud. 

Exempelvis bollen som var rund som jorden, färgad som regnbågen och skapad av fårets ull, klot, vals 

och tärning var skapat av jordens träd. Kontakten med naturmaterialet skulle få barnen att lära känna 

sig själva och naturen samt därigenom få en kontakt med Gud. Både Forsell och Fröbels material var 

förknippade med bygglek och matematiska figurer. Fröbel ville visa att världen har en matematisk-

geometrisk struktur och därför skapade han dessa olika lekgåvor (Vallberg Roth 2002). 

Pramling Samuelsson (2008) skriver i lärarens handbok att förskolan fick sin första läroplan 1998, där 

matematiken blev en obligatorisk del i verksamheten i och med att läroplanen blev lagstadgad. 

Matematiken i läroplanen speglas under mål att sträva mot där de förmedlar att ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

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

(lpfö98- reviderad 2010:10f). Under rubriken, utveckling och lärande, står det vad barnen ska utveckla 

inom det matematiska ämnet, här skrivs de att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika läsningar av egna 

och andras problemställningar” (lpfö98- reviderad 2010:10f). Sedan finns det en punkt till som 

förmedlar att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utrycka, 
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undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (lpfö98- reviderad 

2010:10f).  

Enligt Pramling Samuelsson (2008) är läroplanen i den svenska skolan är unik i sitt slag eftersom den 

med enkelhet förklarar skolans uppdrag som perspektiv på lärande men även mål och riktlinjer som 

skolan ska stävar efter. Man vill i tidigt skede introducera förståelse för olika aspekter av barns 

omvärld, ge de värden, normer och färdigheter. Man vill under ett så tidigt stadie som möjligt ange 

riktningar på kompetens och den kunskap man vill att barn ska utveckla under en långsiktig tidsplan. 

Eftersom det är i förskolan man skapar en grund för barnen som de sedan tar med sig under resterande 

skolår så är det viktigt att veta att den svenska läroplanen är väldigt tydlig och visar vilka perspektiv 

det finns i läroplanen och varför förskolans läroplan är så viktig för de pedagoger som arbetar i 

förskolan. Pramling Samuelsson (2008) skriver att det är mycket kvar att arbeta med för att läroplanen 

ska behandlas likvärdig inom alla förskolor, men läroplanen har betytt mycket för personalen och har 

också utvecklat lärarnas kompetens. Den ger oss någonting gemensamt att sträva mot.  

Jonsson (2011) skriver om hur läroplanen har utvecklats och hur den påverkar det dagliga arbetet inom 

förskolan. Hon trycker på att verksamheten ser olika ut beroende på ålder på barnen. Hon förmedlar 

det som att hon tycker att målen i läroplanen är lättare för pedagogen att kunna arbeta mot med barn 

som är i tre till fem års ålder. Hon vill förmedla utifrån sina egna värderingar hur viktigt det är att 

pedagogen finner en balans i verksamheten så man lättare kan identifiera barns meningsskapande. 

Med balans menar Jonsson (2011) att det ska vara lätt för pedagogerna att finna ett lugn i att man 

lättare ska kunna känna att man kan vara till lags och finnas till hands för barnen och inte känna sig 

stressad i att man inte hinner med vissa aktiviteter eller möten med barnen. Om man har en balans i 

verksamheten så kan pedagogerna lättare bemöta barnets olika erfarenheter och behov, samtidigt 

arbeta kring de styrdokument som styr pedagogernas arbete med barnen. Hon anser att det är 

pedagogerna som har den största påverkan på barns lärande inom verksamheten. Sammanfattningsvis 

ser Jonsson (2011) utifrån tidigare forskningsresultat att omsorg och pedagogik inte fungerar som den 

ska enligt vad läroplanen förmedlar. Hon har funnit i sin forskning att ett barnperspektiv är näst intill 

obefintligt och inte lyfts fram inom arbetet på olika förskolor. Pedagoger sätter sin egen kunskap kring 

ämnen i första hand och barnen ifråga får anpassa sig efter det pedagogerna vill förmedla. 

Pedagogerna utrycker härefter att det är barnens vilja, men de går efter vad de själva anser som 

relevant inom verksamheten.  

 

Vi anser att dessa valda delar är relevant i vår studie eftersom de ger oss en bredare ingång och 

kunskap om vad det är vi gör idag och vad vi fortfarande använder oss av i vissa sammanhang. Även 

om tänkandet gentemot matematik har förändrats så lever fortfarande vissa delar kvar, inom studien 

finns det synliga arbetsätt som man kan se likheter med.  

Syfte och frågeställningar  

Utifrån läroplanen ställs det krav och riktlinjer som förskollärare ska ansvara för, de ska arbeta mot att 

barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling (lpfö98- reviderad 2010:10). Syftet med 

denna studie är att analysera hur yrkesverksamma pedagoger beskriver sitt arbete med matematiken i 

förskolan. 

- Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med matematik inom förskolan i förhållande till barn? 
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- Hur framställer pedagogerna sina egna kunskaper kring matematiken? 

Tidigare forskning 

För att kunna få mer information om den tidigare forskningen kring vårt ämne så har vi valt att 

använda oss av olika böcker ifrån tidigare kurser men även av Stockholms Universitets bibliotek och 

även deras databaser, sub.su.se och Google scholar.   

 

Reggio Children (1997) skriver i sin bok skon och måttbandet att det är viktigt att lyssna till hur barnet 

uttrycker sig. Redan i tidig ålder så fascineras små barn av matematikens språk. Barn använder sig 

kontinuerligt av användandet av måttbegrepp, geometriska former och stora tal. Förskollärare i sin tur 

har tagit del av barnens intresse och använder matematikens språk i sång och räkneramsor, detta ger en 

känsla av lek, rytm och glädje. I svenska studier (Reggio Children 1997) har det visat sig att en snäv 

kunskapsinriktad träning leder längre ner i barns ålder. Eftersom att samhället har blivit globalt 

kunskaps- och informationsbaserat, som innefattar internationella jämförelser och resultat så ställs det 

nya kunskaper och lärande i fokus samt krav på barn och ungdomar. En bedömning som görs riktar sig 

inte till barns tänkande och lärande och istället för att se hur barn skapar mening i tillvaron så 

fokuserar man på bedömning för att se hur mycket barn kan. Genom denna snäva kunskapsinriktade 

träning i yngre åldrar har denna studie visat att den inte lämpar sig långsiktigt. Enligt Reggio Emilia så 

inspireras man till nya sätt att tänka kring matematik. Alla barn ses som intelligenta varelser i en värld 

full med upptäckbara möjligheter, där de försöker skapa en mening i den värld vi lever i. I boken får 

man följa pedagogernas försök att stödja kunskapsprocesser inom matematik, där pedagogerna skapar 

situationer men även erbjuder material där den matematiska världen kan utforskas av barnen. 

Pedagogerna låter barnen styra innehållet men de finns där genom att vara ett stöd i läroprocessen. 

Under hela processen så dokumenterar pedagogerna med hjälp av olika redskap (Reggio Children 

1997).  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter i sin bok lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete, hur man kan använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att kunna 

utveckla den pedagogiska verksamheten. Hur man tillsammans med barnen kan bli medvetna om hur 

ett demokratiskt arbetssätt växer fram och med hjälp av den pedagogiska dokumentationen blir det en 

ständig förändring inom verksamheten. Man kan följa de olika delarna i boken och se hur man på ett 

pedagogiskt sätt kan använda dokumentationen som ett redskap inom verksamheten. Hur man som 

pedagog kan stödja, utveckla och fånga barnens intressen. Men även hur man kan inkludera föräldrar 

och hur man kontinuerligt kan vidareutveckla intresse med hjälp av pedagogisk dokumentation.   

Furness (1998) skriver om i sina egna erfarenheter i boken vägar till matematiken, att arbeta med 

barn 5-7 år, hur man kan hitta vägar till matematiskt tänkande för barnen, genom teman och 

aktiviteter. Furness (1998) tar upp relevanta begrepp så som mätning där han lyfter innehållet av vad 

mätning kan innefatta, exempelvis längd, area, vikt, volym och tid. Så som taluppfattning där man ger 

utryck för ”hur många” eller ”lika många” även begrepp som sortera och gruppera. Boken är relevant 

eftersom den inriktar sig på hur man som pedagog kan använda sig av olika material och aktiviteter för 

att synliggöra matematiken för att skapa ett betydelsefullt arbetsätt. Man kan enkelt följa bokens 

exempel på hur man som pedagog kan lyfta och synliggöra matematiken inom barngruppen.  
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Gottberg och Rundgren (2006) lyfter sin bok alla talar om matte redan i förskolan, hur man som 

pedagog kan skapa olika situationer för barn att utvecklas och lära sig kring ämnet matematik, utifrån 

deras egen nyfikenhet. Hur man hittar matematiken i vardagen och vad matematiken egentligen är. 

Gottberg och Rundgren (2006) tar upp olika individers kunskap och vad de betonar är viktigt inom 

matematiken. Så som språk, ordförråd, begrepp och kommunikation men även andra begrepp som 

mönster, lekar och vad som anses vara skönhet inom matematik. Även utmaningar som spel, 

klurigheter och problemlösningar kopplas även till matematiken. Taluppfattning är något som 

förekommer i intervjuerna, men begreppet räkning anses inte vara relevant. Gottberg och Rundgren 

(2006) säger att man lätt kan föra över sina egna negativa värderingar kring matematik, men att det är 

viktigt enligt de intervjuade att uppmuntra matematiken, hitta mönster, prata om sina kunskaper och 

utveckla tal och relationer.  

Björklund och Pramling Samuelsson (2012) skriver i sin artikel om att förskolan fick en reviderad 

läroplan för några år sedan. Inom den nya läroplanen så hade ett nytt begrepp kommit att ta plats, detta 

begrepp innefattar lärande/undervisning. Björklund och Pramling Samuelsson (2012) beskriver hur 

förskolläraren hanterar och undervisar inom matematiken och hur barnen involveras inom det valda 

ämnet. Björklund och Pramling Samuelsson (2012) trycker på att en tidig undervisning för yngre barn 

är en viktig del. De anser att förskolläraren har en viktig och avgörande roll i att stödja barnet i sitt 

utforskande, hur olika begrepp och material kan användas och utforskas med. Genom detta sätt ska 

förskolläraren alltid finnas tillhands för barnet så de känner en fortsatt upplevelse av att lära.  

 

Björklund och Pramling Samuelsson (2012) skriver att matematik inte bara är ett kognitivt ämne utan 

att alla människor kan involveras och lära sig kring matematik. Genom denna syn på lärande så bör det 

finnas en stimulerande och inbjudande miljö för att stödja barnets utforskande. I denna miljö ska 

barnen kunna lära sig själva och även lära sig att respektera andra barns inlärning och argument kring 

matematiken. Björklund och Pramling Samuelsson (2012) anser att tillfället gör lärandet, man kan inte 

skapa samma miljö flera gånger utan det är upp till pedagogen att skapa en likvärdig miljö där barnen 

visar ett tydligt utforskande och meningsskapande. För att skapa ett bra undervisningstillfälle som 

möjligt så måste pedagogen lyssna på barnens frågor och funderingar för att stödja barnen i deras 

meningsskapande och utforskande. 

 

Doverborg (2002) tar även upp förskolans läroplan som kom 1998, hon förklarar att meningen med 

läroplanen är att skapa en struktur samt att den innehåller sammanlänkningar med skolans läroplan. 

Inom förskolan och skolans läroplan finns det ett gemensamt lärandeperspektiv och värdegrund genom 

exempelvis matematik. Meningen är genom läroplanen att förskolepersonal inte längre kan välja om 

matematik ska finnas med i verksamheten utan alla barn inom verksamheten ska utmanas i det 

matematiska tänkandet (Doverborg 2002). Doverborg (2002) ställer även frågan ”vad kan 

matematiken i förskolan innebära?” Hon skriver att det är pedagogens uppgift att synliggöra 

matematiken genom dokumentation i olika vardagliga sammanhang, i leken, rutiner och teman. Även 

att låta barnen ta del av dokumentation och reflektera över de olika situationerna tillsammans. Ska 

man se hur Doverborg (2002) relaterar till förskolans vardag så skriver hon om förskolebarns 

utforskning i leken med klossar. Hur de övar på olika matematiska termer i lek inom bygg och hur 

pedagoger under dessa tillfällen kan utmana barnens upptäckande. Hon förklarar att barn inom dessa 

sammanhang kan se form, storleksrelationer, höjd, mönster, hållfasthet m.m. Barn kan uppmuntras att 

uppskatta och illustrera antal, mäta talets olika funktioner, symboler och mönster. Begrepp så som 

många, långa, breda, höga, ökning, minskning, dubbelt och hälften. Det är också viktigt att föra samtal 

och dialog med barnen kring deras tankar om matematik, se barnens föreställningar och synliggöra 
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dem. 

 

Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) har skrivit en artikel som speglar sig i ett pilotprojekt inom 

en förskola, där fokus på matematiken låg till grund för projektet. Pedagogerna i den studerade 

verksamheten har tagit fram frågeställningar kring hur de ska bemöta matematiken i förskolan med 

hjälp av olika frågor som, ”Hur kan vi lärare i förskolan stimulera och utveckla barnens matematiska 

intresse och förmåga? Hur kan vi göra matematik synligt för barnen? Hur kan vi ta tillvara och 

matematiskt utveckla de aktiviteter som vi har i förskolan? Hur gör vi matematiken spännande, 

meningsfullt och lustfyllt?” artikeln lyfter relevant information om betydelsen av att lyssna till barnens 

intresse.  

 

Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) anser att man som pedagog kan arbeta med barnen med hjälp 

av dokumentation och hur man kan utnyttja tillfällen att utforska. De anser att när man utforskar ett 

material så ska man som pedagog inte bli låst vid ett specifikt ämne eller val av aktivitet, utan man 

måste våga svara på andra frågor och funderingar under arbetets gång, de anser att det är viktigt att 

inte vara låst utan förbli flexibel under hela arbetet. Detta innebär inte enbart matematik utan att ta 

tillvara på sammanhanget för ytterligare skapande i olika material men även tid och rum. Man bildar 

en uppfattning om matematiska begrepp i olika sammanhang, miljöer och nytt skaparmaterial. Som 

pedagog är det viktigt att även se sitt egna pedagogiska arbete. Utveckla arbetet med hjälp av 

dokumentation och att ta tillfällen i akt för skapande kring barnens intresse, då får barnen skapa utefter 

sin egen fantasi och använda sin kreativitet på ett konkret sätt. Eriksson, Mattson och Strömbom 

(2004) lyfter fram att pedagoger kontinuerligt måste arbeta med att utveckla ett fantasifullt skapande 

och finna lösningar för att stimulera barnens matematiska utforskande och förståelse samt 

vidareutveckla deras kunskaper. Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) tar upp sin egen 

slutreflektion kring sitt pilotprojekt och hur de ser på matematiken samt hur de undviker själva att 

använda sig av begreppet matematik under själva utforskandet. De anser att de undviker detta på grund 

av att de själva anser att matematik ses som ett tråkigt ämne, men de har reflekterat över hur kul de 

hade under projektet och utifrån detta har de sett att de borde lyfta matematiken till det positiva. De 

visar för barnen hur kul matematik kan vara och att de själva reflekterar över att matematiken inte 

enbart innehåller siffror i en matematikbok. Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) anser att 

förutsättningarna för att jobba med matematiken är att den ska präglas av lekfullhet, fantasi, 

nyfikenhet och respekt för barnen. Mycket av det roliga vi gör med barnen har ett samband med 

matematik och enligt Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) bör vi också i framtiden lyfta och 

använda ordet matematik i samband med leken. För att kunna förmedla att matematik är spännande, 

roligt och vackert. 

 

Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd (2008) lyfter fram i sin artikel att barnen har en större 

kapacitet och kognitiv förmåga att kunna lära sig mycket mer än det förskollärarna lägger tyngd på att 

lära ut. Att tidigt lära ut matematik har Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd (2008) sett att barnen 

lär sig bättre att lösa olika matematiska problem, lära sig de olika begreppen så som siffror och former. 

Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd (2008) anser också att det är viktigt att ha en stimulerande 

miljö för barnen och att det ska finnas inspirerande material som kan användas till det barnen vill 

arbeta med. När det finns en stimulerande miljö lockas barn till egenskapande och efter ett 

egenskapande intresse kan också pedagogerna vidareutveckla och sätta ord på vad barnen gör. På så 

sätt skapas det ett samspel mellan barnperspektiv och barnets perspektiv. Vidare skriver Ginsburg, Sun 

Lee och Stevenson Boyd (2008) att barn lär sig det matematiska mönstret på egen hand och skapar 

även ett eget intresse för matematiken. Ett exempel på detta är att barn tidigt börjar räkna på fingrarna, 

intresse kring större tal utvecklas samtidigt. Det problematiska inom det matematiska mönstret som 
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Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boy (2008) uppfattar det är att barn inte förstår innebörden och 

mängden av siffran för att de kan rabbla den, detta inkluderar även formbegreppen så som cirkel och 

fyrkant. Barn lär sig undermedvetet dessa begrepp men behöver hjälp för att förstå och utveckla 

innebörden. Barn behöver daglig stimulans inom matematiken, Ginsburg, Sun Lee och Stevenson 

Boyd (2008) anser här att pedagogerna har nyckelrollen inom barnens utveckling, lärande och 

förståelse om begreppsbildningen. Det är upp till pedagogerna att hjälpa barnen och sätta ord på 

begreppen, för att barnen sedan ska kunna tillämpa dessa begrepp på de olika objekten så som siffror 

och former. Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd (2008) har tagit del av forskning från USA där 

matematikundervisningen inte tillämpas på ett vägledande och stimulerande tankesätt. Det har visat 

sig att pedagogerna inte utvecklar barnens förmågor inom matematiken utan står fast vid samma 

drillande undervisningsmetoder. 

 

Här ovan har det visat sig att tidig inlärning av matematik redan i förskoleåldern ger en bra fortsatt 

utveckling för barnet under de kommande skolåren. Det har även lyfts fram att matematiken ses som 

ett svårt och tråkigt ämne av de vuxna, men att man ska släppa de tidigare erfarenheterna för att kunna 

undersöka och utveckla barnens intresse och koppla samman det med matematiken, så att det blir på 

en nivå där barnen blir i fokus och inte de vuxnas erfarenheter. Behovet med den här studien är 

relevant eftersom matematiken är ett viktigt ämne för barn i yngre åldrar, man ska uppmärksamma 

matematiken och lyfta fram den på ett fantasifullt sätt. Eftersom syftet med denna studie är att 

analysera hur yrkesverksamma pedagoger beskriver sitt arbete med matematiken i förskolan, så har vi 

valt att se utifrån våra frågeställningar hur pedagoger ser kring matematiken ifrån ett personligt 

perspektiv.  

Teoretiskt perspektiv och metod 

Fenomenografin är ett perspektiv man kan förhålla sig till medan en metod är något man använder sig 

av inom en studie. Vi har valt att fokusera på fenomenografi både som ett perspektiv och en metod och 

kommer här nedan först att förklara fenomenografins perspektiv och sedan gå vidare till hur den 

lämpar sig som metod. Eftersom fenomenografins perspektiv och metod går hand i hand inom denna 

studie.  

 

Inom fenomenografi handlar det om att förmedla hur människor beskriver hur de upplever olika 

fenomen i sin omvärld. Inom perspektivet så uppmärksammar man variationen mellan vad individer 

uttrycker sig, det vill säga att man ser skillnader på varje individs utsagor och koncentrerar sig inte på 

likheterna (Dahlgren & Johansson i: Fejes & Thornberg, 2009).  

 

S. Larsson (2011) förklarar begreppet fenomenografi som hur människor uppfattar sin omvärld. Det 

vill säga att man går till sig själv och rannsakar sin egen kunskap som man sedan vill föra vidare i ett 

intervjusammanhang. Den insamlade empirin är inte en självklarhet och behöver inte anses som ett rätt 

svar, då det är intervjupersonens egna uppfattningar och erfarenheter som tas upp kring ämnet 

matematik. Reis (2011) anser också att fenomenografin kan användas som en kvalitativ metod som 

inriktar sig på en empirisk ansats. Hon menar att genom olika sätt beskriva hur människor upplever sin 

omvärld och hur personen i sig uppfattar sin omgivning.  Detta fenomenografiska perspektiv lämpar 

sig väl i vår studie som vi valt att genomföra, för att vi har valt att fokusera på intervjuer. Att ha 
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fenomenografin som ett teoretiskt perspektiv handlar om att försöka förstå vad människor uttrycker 

och hur man ska kunna se skillnader i individers utsagor.  

Val av metod 

Inom en fenomenografisk metod så använder man sig av ett halvstrukturerat och ett tematiskt 

intervjusätt. Man strukturerar intervjuguiden så att det endast innehåller ett mindre antal frågor som är 

tematiskt baserade efter vad man vill att den intervjuade ska förklara. Man använder sig av probing för 

att få ut så mycket av intervjuaren som möjligt. Man vill ha så rikliga svar som möjligt, det är en 

teknik för att kunna fördjupa de man samtalar kring. För att inte avbryta men ändå visa intresse kan 

man använda sig av icke-verbal probing som innefattar ett ”hummande” eller ett nickande för att visa 

att man lyssnar på vad informanten förmedlar för information (Dahlgren & Johansson i: Fejes & 

Thornberg, 2009). För att på bästa sätt, enligt Dahlgren och Johansson (2009) få en helhetsbild och ett 

så tillförlitligt material som möjligt så använder man sig av inspelningsverktyg. För att sedan kunna 

genomföra analysarbetet korrekt och få fram det relevanta innehållet för den genomförda studien inom 

en fenomenografisk metod så kan man transkribera det inspelade materialet.  

Vi anser även att en kvalitativ metod möjliggör för oss att se utifrån ett individ perspektiv. Genom den 

kvalitativa metoden anser Backman (1998) att det viktiga är hur personen i fråga framställer och tolkar 

sin realitet. Med en kvalitativ metod menar Backman (1998) att man bör intressera sig för individens 

tolkningar av sitt arbete i relation till tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi anser att det ger oss 

bättre erfarenheter och förutsättningar för den studie vi har valt att genomföra. För att på bästa sätt ta 

del av pedagogernas kunskaper så valde vi att intervjua. Genom intervjun fick vi höra hur ett 

fungerande matematiskt arbetssätt inom förskoleverksamheten fungerar, och hur viktigt det är att lägga 

fokus på pedagogernas kunskaper kring matematiken. Ser man sen till Kvale (1997) så lyfter han i sin 

tur fram intervju som en kvalitativ forskningsmetod. När man använder sig av denna metod öppnar 

man en relation mellan de båda parterna som i sin tur ger möjligheter att ta del av personens 

erfarenheter, känslor och förhoppningar i verksamheten. Våra intervjufrågor är framtagna på ett 

relevant sätt så att det stäcker sig från ett personligt perspektiv till ett professionellt perspektiv. På 

detta sätt så anser Kvale (1997) att det skapar en god atmosfär för båda parterna. Detta för att den 

intervjuade ska kännas sig trygg nog för att kunna tala fritt och vilja svara på intervjuarens frågor 

(Kvale 1997). Vi ville även att våra informanter skulle få en känsla av trygghet och vi började med 

enkla ingångsfrågor, där de fick berätta om sig själva och deras erfarenheter. När man använder sig av 

en kvalitativ metod är syftet och frågeställningarna en viktig grund för att framhäva en tydlig bild av 

verksamheten samt mål och riktlinjer. Med intervju kan man skapa sig ett vardagligt utbyte av 

information i en god miljö. Respondenterna bör få en känsla av trygghet inför och under intervjun där 

de får möjlighet att uttrycka sina känslor om sitt arbete. Genom ett visat intresse mellan de båda 

parterna vid intervjuerna så skapas en kunskap och en förståelse kring andras verkligheter (Kvale, 

1997 & Patton 2001).  

 

Vi har valt att höra vad olika pedagoger har att säga om sitt arbete kring matematik och vårt intresse 

var enbart att höra hur pedagogerna beskrev utifrån sina egna erfarenheter och arbetssätt. Därför valde 

vi en kvalitativ studiemetod. Med hjälp av den tidigare forskningen har vi kunnat se hur man kan 

arbeta med matematik i förskolan. Vi valde att inrikta oss på ett fenomenografiskt perspektiv och 

metod eftersom den strukturerar upp vårt arbetssätt och val av forskning. Perspektivet är utvecklat för 

att analysera den insamlade empirin ifrån våra valda informanter utifrån en halvstrukturerad 

intervjuguide (Dahlgren & Johansson i: Fejes & Thornberg, 2009). 
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Eftersom vi valt att göra en kvalitativ forskningsstudie får vi enbart information om hur pedagoger 

uttrycker sig att de arbetar kring matematiken på förskolorna och det gör att vi måste beskriva den 

verklighet vi fått genom ljudinspelningarna under intervjuerna (Fejes & Thornberg, 2009). Vi anser 

dock att detta kan bli ett undersökningsproblem eftersom vi enbart hör till vad pedagogerna har att 

säga angående ämnet matematik. 

Urval och avgränsningar 

Vi har under utbildningen fått kontakter inom flera olika kommuner och vi valde att ta kontakt med 

personer vi vet besitter kunskaper kring matematiken eller tycker finner detta område intressant.  

Därefter skickade vi ut informationsbrev (bilaga1) via mejl men tog även kontakt via telefon med 

informanterna för att på så snabbt sätt som möjligt kunna börja intervjua. Vårt val av informanter 

grundar sig i att se hur pedagoger inom olika kommundelar beskriver sitt arbete och hur de ser på 

matematiken. Vårt intresse var att finna pedagoger med olika års yrkeserfarenhet eftersom vi hoppas 

på att få ett så varierat arbetsmaterial som möjligt.  

Undersökningspersoner 

Det samlade materialet är hämtat ifrån intervjuer som innefattar fem personers personliga åsikter om 

matematiken inom förskolan. Utav dessa fem personer som vi valt att intervjua är en av dem 

barnskötare och resterande utbildade förskollärare inom olika åldrar. Fyra stycken av 

intervjupersonerna är kvinnor och en är manlig. Dessa personer har ett yrkeserfarenhetsspann mellan 

sex till trettioåtta år inom olika verksamheter.  Vi har utgått ifrån konfidentialitetskravet och valt att 

benämna de olika informanterna med bokstäverna A, B, C, D och E för att de inte ska bli 

igenkännbara.  

Insamlingsteknik och genomförande 

Vi valde att använda intervju som metod eftersom vi vill få fram hur pedagogerna beskriver hur de 

arbetar med matematiken i förskolan. Vi stävar efter att få en inblick i hur pedagogerna använder och 

synliggör sin kunskap om matematiken, hur de personligen förmedlar matematiken till barngruppen 

men även den övriga personalen och föräldrarna.  

 

Genom vårt syfte och frågeställningar har vi lyft fram relevanta intervjufrågor (bilaga2).  Vi har delat 

upp våra intervjufrågor utifrån de två forskningsfrågor vi tagit fram. Vi har kontaktat våra informanter 

via telefon och mail för att kunna få ut informationsbrevet samt boka tid för intervjuer. För att öppna 

upp för en dialog började vi med att presentera vårt syfte med arbetet och dess upplägg inför intervjun. 

Vi gick även igenom de olika forskningsprinciperna och dess innebörd i informationsbrevet.  

 

Vi har valt att begränsa oss till trettio minuter eftersom vi känner att de förekommer tidsbrist inom 

förskoleverksamheten. Under alla intervjuer valde vi att spela in för att lättare kunna gå tillbaka och 

transkribera materialet. Vi hade frågorna framför oss så vi kunde bocka av de frågor vi kände att vi fått 

svar på. Vi försökte under intervjun förtydliga och anpassa följdfrågor. Genom återupprepning visade 

vi tillsammans ett intresse för vad informanten gav oss för information kring våra frågor. På så vis 

försökte vi skapa en interaktion i samspelet mellan de båda parterna.  
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Vi utformade först ett informationsbrev för att kunna sända ut via mail till alla informanter vi ville ha 

kontakt med. Resterande kontakt skedde via telefon. Därefter skrev vi ihop en intervjuguide efter ett 

halvstrukturerat förhållningssätt som är utformat efter det fenomenografiska perspektivet (Dahlgren & 

Johansson i: Fejes & Thornberg, 2009). Det vill säga att man använder sig av ett mindre antal färdiga 

frågor men det finns även utrymme till att kunna ställa eventuella följdfrågor för att få ut så mycket 

information av respondenten som möjligt. Samtliga informanter tog intervjutiden och platsen på sitt 

arbete under en rast eller planeringstid, detta just för att informanterna skulle känna sig trygga och 

säkra och inte känna någon prestationsångest över att bli intervjuad och inspelad. Vi började med att 

förklara studiens syfte och varför vi vill intervjua personen. När vi satte oss ner med informanten 

berättade vi att vi är intresserade av deras personliga erfarenheter och åsikter. Vi valde att ställa frågor 

som exempelvis ”kan du vidareutveckla” och ”det låter intressant vad gjorde ni då?”. Genom att ställa 

dessa fenomengrafiska följdfrågor ville vi att informanten skulle utveckla sina svar på ett så rikhaltiga 

och uttömmande sätt som möjligt (Dahlgren & Johansson i: Fejes & Thornberg, 2009) och för att vi 

skulle en så bred uppfattning som möjligt av informantens kunskaper inom matematiken. Eftersom 

den fenomenografiska forskningsansatsen beskriver hur människor förstår sin omvärld genom olika 

fenomen så ville vi att informanterna skulle förtydliga sina svar och därför valde vi att ställa frågor 

som exempelvis, ”vill du ge ett exempel?”, för att vi skulle få en bredare uppfattning kring 

pedagogernas tankesätt (Dahlgren & Johansson i: Fejes & Thornberg, 2009). Vi förtydligade även för 

oss själva genom att upprepa vad informanten sagt genom följdfrågor så som ” förstår jag det rätt med 

att ni…” för att få en tydligare bild av informantens uppfattning kring hans eller hennes omvärld. Efter 

vi ställt alla intervjufrågor så hade vi en sista fråga där informanten får chansen att tillägga något eller 

om de har några tankar kring intervjun. Om det fanns några frågor eller någonting de ville tillägga så 

informerade vi intervjupersonen att det fanns möjligheter att ta kontakt med oss, via mail eller telefon. 

Innan vi skiljdes åt frågade vi informanten om denne kunde skriva under informationsbrevet vi 

tilldelat i början av intervjun.  

 

 

I vår insamlade empiri har vi analyserat hur de intervjuade har förklarat sina erfarenheter och 

uppfattningar kring matematik. För att underlätta för oss själva så skrev vi ut det transkriberade 

materialet och på så sätt ta ut relevant och överblickande material kring vad informanterna tar upp 

gällande sina åsikter om matematiken. Även detta kopplar vi till ett fenomenografiskt synsätt genom 

att det görs på ett så grundligt och tillförlitligt sätt som möjligt (Dahlgren & Johansson i: Fejes & 

Thornberg, 2009). 

 

K. Larsson (2011) förklarar begreppet fenomenografi som att en människa som innehar kunskaper och 

erfarenheter inom ett specifikt område lättare kan ge en förklaring kring arbetssätt, tankesätt och 

synsätt till sin omgivning. Genom våra intervjufrågor vill vi få fram de olika informanternas kunskap 

de har kring arbetssätt, tankesätt och synsätt till sin omgivning. För att på så konkret sätt som möjligt 

framhäva den kunskap pedagogerna har samlat på sig genom åren och även genom sin 

utbildningskompetens så har vi utgått ifrån ett fenomenografiskt perspektiv och en kvalitativ metod.  

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

För att få en så bra inblick som möjligt i arbetet och dess delar, har vi valt att sitta och skriva allt 

tillsammans. Detta var ett självklart val eftersom vi bor så pass nära varandra och har den möjligheten 

att kunna träffas när som helst.  Det enda som vi har delat upp inom arbetet är att en av oss har kollat i 

litteraturen och den andra har kollat texter och avhandlingar på internet, för att sedan sammanställa 

den relevanta informationen tillsammans.  
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Vi ville prova på att göra en intervju på egen hand och därefter transkribera den. Sedan valde vi att 

göra resten av intervjuerna tillsammans, men transkriberat på olika håll. Vi försökte tillsammans föra 

en dialog med informanten men den ena personen var mer ledande i frågeställningarna kring 

huvudfrågorna, medan den andra hade ansvar för följdfrågorna och såg även till att alla intervjufrågor 

blev besvarade. 

Vi skrev ut det transkriberade intervjumaterialet för att tillsammans gå igenom alla svaren vi fått.  

För att få en kortare och mer konkret text så tog vi ut det mest relevanta intervjupersonen förmedlade. 

Databearbetning och analysmetod 

Vi har utgått från de centrala delarna ur Dahlgren och Johanssons (2009) fenomenografiska 

analysmodell för att få en helhetsbild genom de sju sammanställande stegen till en analys. Ifrån vår 

sammanställning av tidigare forskning har vi plockat ut de relevanta begreppen. Björklund och 

Pramling Samuelsson (2012) skriver om den nya läroplanen som innefattar ett nytt begrepp detta är 

lärande och dess undervisning. De anser att tidig undervisning för yngre barn är en viktig del av 

verksamheten. De trycker även på förskollärarens viktiga roll för barns utforskande. Även Doverborg 

(2002)  stärker detta med att det är pedagogens uppgift att synliggöra den vardagliga matematiken 

inom olika sammanhang med hjälp av dokumentation. Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) 

förmedlar också det kontinuerliga arbetet med att pedagogerna utvecklar det fantasifulla skapandet hos 

barnet och där igenom stimulerar det matematiska utforskandet hos barnet.  

 

Vi har under flera tillfällen suttit tillsammans för att gå igenom och analysera det transkriberade 

materialet som vi har valt att använda i studien och tagit ut tyngdpunkterna i vad informanterna säger 

om matematik. När man går till väga på detta sätt menar Dahlgren och Johansson (2009) att man 

bekantar sig med materialet för vidare utveckling. Vi har valt att behandla empirin genom att ta ut 

stycken med informanternas uttalanden för att de senare ska bli en grund för jämförelsen, detta kallas 

för kondensation (Dahlgren & Johansson i: Fejes & Thornberg, 2009). För att underlätta jämförelsen 

har vi valt att rubricera informanternas fingerade namn med A, B, C, D och E för att lättare finna vem 

som sagt vad i intervjuutskrifterna. Vi har valt att fokusera på skillnader mellan de olika 

informanternas texter, detta är fenomenografins primära mål enligt Dahlgren och Johansson (2009). 

Genom att gruppera dess skillnader och likheter så blev det lättare för oss att framställa 

informanternas skillnader och likheter till varandra. Genom empirin så fann vi många relevanta förslag 

på rubriker och ur dess helhet kunde vi namnge de mest relevanta förslagen på rubrikerna. Eftersom vi 

ville få fram så exklusiva och uttömmande rubriker som möjligt, för vad det handlar om, så valde vi att 

utgå från dessa tre ”Hur tänker pedagogen kring matematik”, ”Matematiken i vardagen” och ”Att 

uppleva matematik” och på detta sätt få en så kontrastiv fas som möjligt. (Dahlgren & Johansson i: 

Fejes & Thornberg, 2009).  

Forskningsetiska aspekter  

Från början ville vi observera och intervjua men det försvårade arbetet eftersom det finns skyddad 

identitet på vissa förskolor som vi ville observera på, detta tog vi hänsyn till. I och med detta så valde 

vi att enbart intervjua istället för att både intervjua och observera. En svaghet som Kvale (1997) tar 

upp är att intervju som metod enbart framhäver pedagogens beskrivning av arbetssättet och därigenom 

får man ingen helhetsbild av arbetet som pedagogen påstår sig arbeta med. 
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Inom vetenskapsrådet rapportserie God forskningssed (2011) lyfter de fram vikten av etiska principer, 

det vill säga att man som forskare bör, under sin forskning, alltid sträva efter en hög kvalitet inom sin 

studie. Forskningen ska vara godtrogen, man som forskare ska alltid vara öppen med sitt arbete för de 

som medverkar i forskningen och man bör bedriva sin forskning efter att aldrig skada den 

medverkande parten. Man ska inte förändra tilldelad information och man ska vara rättvis i sin 

bedömning av andra forskares studier (Vetenskapsrådets rapportserie1:2011, Esaiasson, Gilliam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2002). 

 

Med öppna frågor gav vi respondenterna möjlighet till att dela med sig av vad de själva tyckte var 

relevant till intervjufrågorna, genom detta tankesätt ville vi visa respondenterna att de kunde känna en 

trygghet och en möjlighet till att få ”bestämma” själva vad som skulle lyftas fram. Vi frågade 

respondenterna i informationsbrevet (bilaga1) om det var godtagbart att spela in under intervjun, även 

när vi var på plats tog vi upp detta. När vi skulle påbörja intervjun bad vi respondenterna att läsa 

igenom informationsbrevet och skriva under. Detta just för att de själva skulle ha möjlighet att dra sig 

ur intervjun både efter och under, det är vad som menas med ett samtyckeskrav. För att tydliggöra 

resterande underlag inom brevet så förklarade vi begreppet informationskravet som innebär 

information om studiens syfte och varför vi valt dessa deltagare till just vår studie. Vi tog hänsyn till 

konfidentialitetskravet och informerade respondenterna om offentligheter och sekretess 

(Vetenskapsrådets rapportserie1:2011, Esaiasson, Gilliam, Oscarsson & Wängnerud, 2002). Det 

underlättade vårt arbete med att vi visste vilka vi ville kontakta för intervju. Vi valde att inte avsluta 

vår kontakt med respondenterna när intervjun var slut, utan frågade om det var okej att ta kontakt vid 

ytterligare frågor eller funderingar. Vid slutet av intervjun så förklarade vi innebörden av 

nyttjandekravet. Detta innebär att materialet endast kommer att behandlas av oss men att 

respondenternas identitet även kommer synas för vår handledare som även hon har tystnadsplikt. Vi 

valde att avkoda personerna med en bokstav för varje person men att benämna han eller hon så 

personen i sig kan mycket väl känna igen sig själv, men det finns ingen möjlighet för andra i 

omgivningen att känna igen den intervjuade personen eftersom vi inte skriver ut i vilken kommun eller 

förskola som respondenterna jobbar på (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011, Esaiasson, Gilliam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2002).  

Studiens kvalitet 

Inom det fenomenografiska perspektivet så använder man sig av en intervjuguide som är 

halvstrukturerad, det vill säga att den endast innehåller ett mindre antal frågor som är tematiskt 

baserade efter vad man vill att den intervjuade ska förklara (Dahlgren & Johansson i: Fejes & 

Thornberg, 2009). Eftersom informantens svar speglar sig i hans eller hennes kunskap och tidigare 

erfarenheter så kan hans eller hennes svar bli återupprepning eller memorering kring läroböcker 

(Dahlgren & Johansson i: Fejes & Thornberg, 2009) eller läroplanens förväntade mål inom 

matematiken. Tillförlitligheter i vår studie blir här bristande eftersom intervjupersonen här inte går 

utifrån sina egna erfarenheter utan memorerar ifrån läroböcker kring vad som de tror anses som ett 

korrekt svar när de får exempelvis frågan ”vad matematik är”. Kvale (1997) använder sig av de två 

begreppen som är tillförlitlighet och trovärdighet. Kvale (1997) förklarar trovärdigheten som att en 

intervju som metod kan ifrågasättas, eftersom den inte är tillförlitlig det vill säga icke trovärdig 

eftersom man enbart får höra pedagogens påståenden kring hur de arbetar med matematiken inom 

förskolan. 
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Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2002) beskriver innebörden av validiteten med 

begreppet giltighet, det vill säga att man fått fram de man vill undersöka. Syftet med vår studie är att 

analysera hur yrkesverksamma pedagoger beskriver sitt arbete med matematiken i förskolan. Vi anser 

att validiteten och tillförlitligheten i vår studie har framförts genom vårt syfte och våra frågeställningar 

genom respondenternas svar. Detta stämmer även överens med den datainsamlingsmetod vi valt att 

använda oss av. Kvale (1997) skriver att tillförlitligheten innebär att man på ett så konkret sätt ska 

förmedla vad respondenten svarar på frågorna med hjälp av exempelvis citat och inte gör egna 

tolkningar av vad respondenten sagt. Eftersom respondenten förmedlar sin personliga bild av frågorna 

så går det inte att förvänta sig samma svar av en annan respondent.  

Resultat  

Vi har valt att under detta kapitel lyfta fram vad vi anser som relevant information ifrån de olika 

intervjupersonerna. För att förtydliga varje intervjuperson har vi valt att presentera dem under enskilda 

rubriker. För att tydliggöra resultatet i detta kapitel så kommer vi att sammanställa respondenternas 

svar ifrån empirin. I nästkommande kapitel kommer vi att analysera resultatets likheter och skillnader 

som man tar del av här nedan.  

 

Intervjuperson A 

Intervjuperson A berättar för oss att han har jobbat med barn i trettioåtta år och varit utbildad 

förskollärare i trettiotvå år. Han anser att sorterat material är en viktig del i verksamheten för att 

barnen inte ska störas i sin bygg lek. Material ska sorteras efter egenskap och form för att barnen 

lättare ska kunna ta till sig materialet. A arbetar efter att vilja avdramatisera synen på matematik 

eftersom han själva har dåliga erfarenheter kring sin skolgång. Han drar paralleller mellan sig själv när 

han var barn och hur han idag personligen inte kan se det matematiska mönster medan han har sett att 

andra barn har lättare att se sammanhanget mellan de olika strategierna. A förklarar att personalen i 

verksamheten gått en kurs inom pedagogisk dokumentation och men hjälp av denna kurs så 

utvecklades deras förmåga att se matematiken med andra ögon. När man ser matematiken i vardagliga 

sammanhang ser man den på ett klarare sätt. A tar upp några exempel på hur de arbetade för att 

synliggöra matematiska sammanhang i vardagen som ”matteknappar” där barnen sorterar utifrån olika 

färger, siffror och sorterade ut i olika högar. Även i utemiljö där barnen intresserade sig av en stor sten 

och med hjälp av ett plastband kunde de mäta stenens omkrets. Därefter tog de med sig plastbandet in 

för att sedan behandla stenens längd, de utvecklade barnens ide och intresse till ett matematiskt 

samspel även i inomhusmiljön.  

 

A tar även upp dukning - och samlingssituationer som matematiska tillfällen under vardagliga 

situationer. Barnen som dukar får räkna hur många som sitter vid bordet och vad som behövs för att 

alla ska kunna äta. Sedan under samlingen tar de tillfället i akt och räknar hur många tjejer och killar 

som finns närvarande. Dansstopp var även något som kom på tal, här räknar de hur många barn som är 

delaktiga i leken och tar fram en stol mindre än antal barn eftersom leken går ut på att barnet som inte 

hinner ta någon stol innan musiken slutar åker ut. Med enkla medel genomför A övningar med 

matematiska sammanhang, barnen blir tilldelade uppgifter exempelvis att hämta 6 stycken legoklossar 

som barnen sen ska ta med sig till A för att förklara hur de har tänkt.  
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Någonting vi tyckte var intressant som A tog upp under intervjun var en innebandyhändelse. A och ett 

barn var i ett lag och tre andra barn i det andra laget, det stod 2-1 efter fruktstunden. Matchen fortsatte 

och ett av barnen i det andra laget gjorde mål och säger då ”Nu står det 2-1”. A försöker förklara att 

det står 2-2 eftersom han nu gjorde ett till mål inom laget men pojken insisterade på att de stod 2-1. A 

reflekterar då över att pojken enbart räknade sitt personliga mål och inte sina lagkamraters.  

 

Intervjuperson B 

B berättade för oss att hon först gått en tre års gymnasial utbildning inom barn- och fritidsprogrammet, 

efter de tre år på lärarhögskolan för att få en förskollärarexamen. Hon har nu jobbat som förskollärare 

under tolv år. B berättar att hon under arbetstiden gått matte och språk på förskolelyftet samt att hon 

nu håller på och går en Pedagogista utbildning på Reggio Emilia institutet. Hon anser att man bör som 

pedagog ha kunskap och fortbildning kring matematiken. 

 

För att lättare kunna synliggöra för sig själv vad man gör och vad de har för syfte. För att synliggöra 

matematiken på förskolan inom arbetslaget tittar de på dokumentationer. B berättar att eftersom det 

står i läroplanen att de som arbetar inom förskolan ska synliggöra matematik, naturvetenskap och 

teknik för barnen, så måste man ha olika fokus vid analystillfällena när man ser efter just matematiken. 

För att synliggöra för föräldrar och även till sig själva så skriver de ut bilderna och den dokumenterade 

texten som ett kollage för att sätta upp på dokumentationsväggen. Vid dokumentationsväggen finns 

det även tillgång till läroplanen. B berättar även att de återkopplar dokumentationen till barnen och det 

är där det blir en pedagogisk dokumentation.  

 

B berättade om matematik i ett leksammanhang som exempelvis att para ihop strumpor, stövlar och 

vantar. Hur man skapar matematiska miljöer så som siffror på väggen och att man visar på ett abstrakt 

sätt både siffrans och mängdens sammanhang. B pratar om hur man kan använda sig av matematiken i 

utomhusmiljön. Hon tar upp hur man kan se trädens storleksskillnad med hjälp av antalet barn.  

Sen finns det de som B uttrycker sig vara klassiska matematiska sammanhang, som vid fruktstunden 

när man räknar hur många barn det är och om alla ska ha ett halvt äpple var, hur många äpplehalvor 

blir det då? 

 

B trycker på att hon inte vill dela upp matematik, naturvetenskap och teknik, utan hon arbetar efter vad 

barnens intresse befinner sig och plockar därefter ut material som passar barnens utforskande. Hon 

säger att hon vill se helheten och därifrån plocka ut specifika delar att arbeta med.  

Även B tar upp rädslan och ångesten som uppstår när man tänker på matematiken från skolan. 

 

Intervjuperson C 

Intervjuperson C har jobbat sedan 1979 som innefattar trettiofyra år inom förskoleklass, 

deltidsförskola och femårsgrupp. Hon är utbildad barnskötare och nu befinner hon sig på 

småbarnsavdelningen med ett till två åringar som är nytt för henne. Inom fortbildning har hon 

erfarenheter kring kvällsföreläsningar och föreläsningar samt läst en del litteratur om matematik i 

förskolan bl.a. utomhusmatematik. C arbetar mycket med begreppsbildning eftersom hon arbetar efter 

språkprojektet Veli. C strävare efter att alltid försöka benämna föremål och hon berättar ett exempel 

för oss ” Olle kan du vara snäll och gå till bänken som står framför och ta vanten som ligger ovanpå” 

i stället för att ”gå dit och hämta vanten”. C menar att om man talar på detta vis får man in både de 

matematiska begreppen, ordförståelsen och rumsuppfattningen.   

 

Hon tar även upp matematiska vardagssituationer och hur de arbetar under fruktstunden. Här lyfter 

hon händelsen med mandarinen. Eftersom en mandarin kan innehålla olika mäng med klyftor så är det 



16 

 

ändå lika mycket mandarin barnen har blivit tilldelade. C säger att de vi ett tillfälle tagit fram vågen 

för att se om de var samma vikt på olika mängd klyftor. De har även använt sig av en linjal för att 

mäta hur långa skal de kan skala. De mäter även barnen med snören för att förtydliga längd ”den var 

inte lika lång som dig”. 

 

C pratar om utomhusmatematiken och hur de gått tillväga för att genomföra olika aktiviteter till 

exempel hur många barn som behövs för att nå runt ett träd, om man tar ett smalare träd, behövs de 

lika många barn då? Hur man tillsammans kan räkna med naturmaterial så som kottar, stenar eller löv. 

För att lättare synliggör dokumentationen för föräldrarna kring matematiken så har de en 

dokumentationsvägg där de finns fotografier och för att förtydliga detta har de även kopplat 

dokumentationen till läroplanen. Dokumentationen lyfts även fram under föräldramötena.  

Hon tar även upp hur musiken ingår i matematiken hur man kan använda sig av rytm eller turtagning 

inom olika aktiviteter.  

 

Någonting intressant som C tar upp är hur barnen i vissa sammanhang kan rabbla siffrorna 1-10 men 

de behöver inte förstår siffrans mängd och innebörd. Här tar hon ett exempel på ett spel som innehåller 

kort med olika siffror på. Barnen får dra ett kort med en siffra och därefter ska de plocka så många 

bönor som siffran visar. Detta visar ofta att barnen känner igen siffran men inte mängden den står för.  

 

Intervjuperson D 

D har jobbat sedan 2007, snart sex år. Hon gick sin grundutbildning på lärarhögskolan och hade som 

inriktning matematik och naturvetenskap. 

 

Hon tycker att matematiken finns med hela tiden, det beror enbart på hur man som pedagog lyfter fram 

den. D tar samlingen som ett exempel där man kan räkna hur många barn det är, hur många flickor och 

hur många pojkar. Fruktstunden återkommer även i denna intervju där man frågar om barnen vill ha ett 

halvt äpple, ett fjärde dels äpple eller ett helt. Sen tar hon upp barnens rumsuppfattning om de kan 

över, under, bakom, framför och bredvid detta ser hon som en grundläggande kunskap kring 

matematiken för barnen.  

 

D tar även upp ett exempel som hon kallar för ”ett gyllene tillfälle” då en tjej har radat upp kastanjer 

för att räkna hur många de blev tillsammans. Denna situation fotograferades och hängdes upp för att 

föräldrarna och andra barn skulle kunna ta del av dokumentationen. D menar att detta stärker tjejens 

självförtroende.  

 

D ser även matematiken i olika byggmaterial som lego och kaplastavar, hon anser att allting man 

egentligen kan bygga med är ett matematiskt material.  

Hon anser att man bör arbeta med matematik dagligen för att de lägger en bra grund i barnens 

matematiska tänkande inför deras skolgång.  

 

Intervjuperson E 

E har tolv års yrkeserfarenhet fem år förskoleklass och fem år på förskola och har där emellan blivit 

mamma. Inom fortutbildning har hon under förra året deltagit med extra fokus på matematik, där de 

med hjälp av pedagogisk dokumentation och matematisk litteratur tagit sig fram.  

 

Inom vardagsmatematik som E förklarar där de benämner exempelvis som positionsord första, andra 

lägesord på, under, över och ord som benämner fler, färre, färst. Mängd och hur många, lång kort, 

större än, mindre än, delar och gångrar tal. E berättar därefter för oss att hon ansåg att barnen hade 
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bättre uppfattning än hon trodde eftersom hon själv känner svårigheter kring exempelvis diagram ifrån 

högstadiet då hon personligen förknippar det med att vara jätte krångligt. 

 

När E är med barnen i utomhusmiljö som exempelvis skogen så använder hon sig av naturen som 

redskap, här använder E sig mycket av sortering som av kottars storlek, smala, tjocka, långa eller 

korta. Olika former av löv och barr samt olika tjocklek och tunnhet av träden.  

 

E berättar att de lättare kan stötta barnen i deras utforskande inom matematiken med hjälp av 

dokumentation, de synliggör den dagliga verksamheten på ett pedagogiskt sätt.  Med hjälp av 

fotografier eller filminspelning så återkopplar de tillsammans med barnen för att de på ett konkret sätt 

ska få en uppfattning om vad de arbetat med eller utforskat under exempelvis ett projekt. E anser att 

matematiken är ett lätt ämne att samtala med föräldrar om, eftersom det kommer upp på 

utvecklingssamtal, vardagssituationer när föräldrarna hämtar på förskolan eller att man kan visa 

föräldrarna med hjälp av dokumentationer.  

 

E förklarar för oss att de har en matematikhörna inomhus, här är barnen ofta men det är vanligtvis 

ingen vuxen med barnen under deras utforskande. Hon förklarar att barnen oftast inom detta område 

utforskar, kategoriserar och laborerar med siffror. Inom denna hörna blir fokus mycket på siffrorna 

och barnens egna tankar. E menar på att de matematiska samtalen med pedagogen mest äger rum vid 

matbordet när alla är samlade.  

 

E berättar för oss om hur hon tänker kring barns eget utforskande, hon anser att man inte vid alla 

tillfällen behöver sitta med barnen och bekräfta vad som är ” rätt och fel”. Utan att barn måste själva 

få utforska och lära på egen hand sen måste personalen finnas där när det finns funderingar och 

förklara vissa moment och begrepp ” vad har vi gjort nu”, för att barnen i senare ålder ska förstå 

innebörden kring ett matematiskt tänkande. E tar även upp sång och musik som ett utforskande inom 

matematiken och spel med tärning är någonting som väcker ett matematiskt utforskande.  

 

E är nöjd med upplägget kring matematiken på förskolan och hon tycker även att barnen har en bra 

begreppsuppfattning. 

Analys 

Vi har valt att analysera resultatet utefter våra två frågeställningar. Inom det två frågeställningarna så 

behandlas respondenternas svar med koppling till fenomenografiskt perspektiv och metod samt med 

hjälp av relevant litteratur. När man i enlighet med fenomenografisk metod jämför materialet kan man 

få syn på skillnader mellan individers utsagor och utifrån deras yttranden få en bättre kunskap och ett 

bredare perspektiv på de olika individernas erfarenheter. För att synliggöra vad matematiken innebär 

för respondenterna har vi valt att dela upp empirin efter likheter och skillnader för vad respondenterna 

har för tankar och synsätt på matematiken inom förskolorna. Respondenternas olika års 

yrkeserfarenheter speglar sig i deras beskrivningar av vad matematik i förskolan är.  
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Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med matematik inom förskolan i 

förhållande till barn?  

Intervjuperson A berättar att han arbetar med att avdramatisera matematiken för barnen för att han 

personligen har haft det svårt med detta ämne som barn. Samtidigt syns detta i majoriteten av 

intervjupersonerna som förknippar sin skolgång med matematiken som dåliga erfarenheter av både 

rädsla och ångest. Ser man då utifrån vad Gottberg och Rundgren (2006) tar upp olika pedagogers 

tankar och synsätt på vad de anser att matematiken innebär. Annika Persson i (Gottberg & Rundgren, 

2006) anser att genom teman kan man komma närmare matematiken på förskolan. Samtidigt kan ett 

tema innehålla en rad olika intressen som barnen har men man ska ta till vara på den matematik som 

finns samtidigt tänka på att skapa situationer där barnen möter matematiken och deras tankar utmanas. 

Annika anser det är viktigt att barnen ska få en förståelse kring att matematiken inte enbart innehåller 

räkning utan att det är fyllt av lust och fantasi.  

 

Intervjuperson E som beskriver att hon personligen hade svårigheter med matematik i skolan. Hon 

kom fram till att det var hon själv som krånglade till matematiken inom ett projekt och hon märkte att 

barnen hade en mer realistisk syn på matematiken än vad hon förväntat sig. Både Eriksson, Mattson, 

Strömbom (2004) och Heiberg Solem, Reikerås (2012) tar upp i sina texter om hur vuxna ser på 

matematik. De anser att de undviker matematiken på grund av att de själva anser att matematik ses 

som ett tråkigt ämne och att de personligen ser matematiken på ett svårare sätt än vad det behöver 

vara, matematik är inte bara geometri, talräkning, algebra, ekvationer och statistik utan innefattar så 

mycket mer. 

 

Om vi ser utifrån intervjuperson C och hur hon jobbar med begreppsuppfattning i vardagliga 

sammanhang. Hon anser genom att man sätter ord på föremål så får barnen in ordförståelse och 

rumsuppfattning som hon bedömer innehåller matematik. Ser man då utifrån vad Gottberg och 

Rundgren (2006) tar upp i intervjun med Margareta Forsbäck om att hon personligen anser att man ska 

introducera begrepp och göra dem begripliga för barnen, hon menar att man hjälp av 

begreppsuppfattning så hjälper hon barnen att ge barnen verktyg för att upptäcka matematiken.  

Matematiken i vardagen 

Intervjuperson A berättar under intervjun om ett matematiskt material som kallas för matteknappar. 

Detta är trähjul i fyra olika färger, de är framtagna för att man ska bygga, lägga geometriska mönster 

och räkna med. A förklarar en händelse i skogen, som handlar om att mäta en sten, där använder sig A 

av ett platsband för att han och barnen ska kunna mäta stenens omkrets. Furness (1998) tar upp 

matematiska material, som tillexempel plastband och matteknappar. Intervjuperson A berättar vid 

intervjutillfället, om hur han anser att sorterat material är en viktig del inom verksamheten, han vill att 

materialet även ska sorteras efter egenskap och form eftersom han anser att de underlättar för barnen 

att ta till sig materialet. Doverborg (2002) tar upp barnens utforskande med klossar. Genom att erövra 

matematiska termer med hjälp av lek i form av bygg och konstruktion kan pedagoger vid dessa 

lektillfällen utmana barnens utforskande inom leken och samtidigt ta det till en ny nivå. Inom dessa 

relaterade sammanhang kan barnen se form, storleksrelationer, höjd, mönster och hållfasthet. Med 

tanke på de som Doverborg (2002) tar upp med att barn ska uppmuntras till att illustrera antal, möta 

talets olika funktioner, symboler och mönster, så förenklar A för barnen att bilda sig en uppfattning 

kring detta med att använda sig av sorterat material inom utforskandet av matematik. 

 

Vi lyfter det intervjuperson A tar upp, det vill säga vikten av sortering av olika byggmaterial och A 

anser personligen att materialet blir mer inbjudande för lek. Gottberg och Rundgren (2006) har i en av 
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sina intervjuer med Margareta Forsbäck lyft hennes tankar kring vad hon anser vara viktigt inom 

matematiken. Margareta använder begreppet matteglasögon som är någonting hon anser vara viktigt 

för att synliggöra matematiken inom olika aktiviteter. Margareta tar även upp att matematiken finns i 

allting vi gör i vardagen utan att vi tänker på det. Hon anser att matematiken inte bara handlar om att 

räkna utan också ett sätt att upptäcka världen. Margareta anser att man ska göra matematik rolig, att 

använda sig av begreppet sortering är något hon föredrar eftersom de är grunden i all matematik 

(Gottberg & Rundgren 2006). Även intervjuperson D ser matematiken i olika byggmaterial så som 

lego och kaplastavar, men hon anser också att allting man egentligen kan bygga med är ett 

matematiskt material. Doverborg (2002) anser också att det är viktigt att föra en dialog genom att 

samtala kring barnens tankar om matematiken, se deras frågeställningar och synliggöra barnens egna 

funderingar.  

 

Eftersom intervjuperson C arbetar mycket med begreppsbildning så anser hon att både de matematiska 

begreppen, ordförståelsen och rumsuppfattningen kopplas in när man artikulerar på ett korrekt och 

utbildande sätt, som menas med att sätta ord på vad barnen gör och ha ett syfte med varför man arbetar 

på detta sätt. Detta kan även styrkas med det Doverborg (2002) tar upp med olika 

begreppsuppfattningar som många, långa, breda, höga, ökning, minskning, dubbelt och hälften.  

 

Man kan se likheter med ett spel som C berättar om som går att kopplar till det Carl af Forsell under 

1800-talet kallar för skolapparater som kunde visa matematiska formler. I detta fall är det spelet där 

barnen får dra ett kort med en siffra på, siffran som visas på kortet ska barnen därefter plocka ut 

samma mängd bönor som siffran visar. Enda skillnaden är att lärarinnan under 1800-talet inte tryckte 

på betydelsen av mängden (Vallberg Roth 2002). Det C vill komma fram till är att detta ofta visar att 

barnen känner igen siffran men inte mängden den står för, hur barnen i vissa sammanhang kan rabbla 

siffrorna ett till tio men de behöver inte förstår siffrans mängd och innebörd.  

Även intervjuperson E pratar om mängd, positionsord, lägesord och sortering. Men hon tar även upp 

någonting hon kallar för matematikhörna, hon anser att barnen ofta utforskar på egen hand vid denna 

”station” och de förklarar hon med att barnen oftast inom detta område utforskar, kategoriserar och 

laborerar med siffror. E berättar hur hon tänker kring barns eget utforskande och hon anser då att man 

inte bör sitta med barnen vid alla tillfällen och bekräfta vad som anses som ”rätt och fel” utan att barn 

på egen hand måste få utrymme att utforska på egen hand. Hon menar på att personalen måste finnas 

där för frågor och funderingar, även förklara vissa moment eller begrepp. Även Eriksson, Mattson och 

Strömbom (2004) anser att man ska öppna upp för andra sinnen med hjälp av nya material. 

 

Någonting som Gottberg och Rundgren (2006) fått höra från Margareta Forsbäck är olika situationer 

med sortering som ger barnen många matematiska begrepp vid exempelvis dukning, para ihop kläder, 

jämföra storlek, längd och mätning. Här kan man koppla det som samtliga intervjupersoner tar upp i 

empirin, hur de personligen återkopplar olika tillfällen med matematik. Exempelvis C som tar upp 

mandarinen vid fruktstunden som ett givande exempel på matematiktillfälle genom att räkna hur 

många klyftor varje mandarin innehåller samt hur långt skalet kan bli när man skalar. Hon kopplar 

även in mandarinens vikt. Även B och D tar upp samlingen som ett matematiskt tillfälle då man kan 

räkna hur många barn som är där, hur många flickor och hur många pojkar.  

 

Enligt Heiberg Solem och Reikerås (2012) så utvecklas matematiken mellan ett handlande och ett 

tänkande inom olika matematiska aktiviteter, detta kan vara allt ifrån hälla mjölk vid matbordet till en 

utflykt i skogen. Även här kan vi se att respondenterna C och E tar upp utflykt till skogen som en bra 

matematisk aktivitet. Där barnen kan räkna kottar, mäta barr och mäta olika tjocklek på träd med hjälp 
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av varandra. Heiberg Solem och Reikerås (2012) menar att det handlar om barns tänkande, hur det gör 

uttryck i sina tankar och handlandet därefter. Detta blir tydligt när man granskar barnens utforskande. 

Änggård (2009) skriver att när ett barn springer omkring och klättrar överallt så undersöker barnen sin 

omgivning och skapar därefter ett förhållande mellan sig själv och världen. Änggård (2009) menar att 

när barnen gör allt detta så mäter de världen med sin kropp och upplever sig själv genom kroppen. 

Detta kan vi se utifrån vad respondenterna A, C och E har berättat om de matematiska aktiviteterna 

inom sång och musik. Där kommer en aktivitet upp som kallas för dansstopp. Där barnen ska gå runt 

stolar till musik och det är en stol mindre än hur många barn det är. När musiken stannar så ska barnen 

försöka finna en stol så fort som möjligt. Den som blir utan stol åker ut. Detta kan vi även koppla till 

hur barnen får använda sin kropp till att utforska och undersöka sin omgivning med sin kropp.  

Heiberg Solem och Reikerås (2012) anser att det är viktigt att sätta ord på begrepp, om man studerar 

små barn så ser man att de skapar sig tidigt en uppfattning om rummet, med hjälp av placerings ord 

och lokaliserings ord så som bakom, först, sist, under, nedanför, högt eller nära. Här skapas en 

uppfattning kring matematiska begrepp och barnen kan orientera sig i rummet och bilda en uppfattning 

om var saker är placerade. Detta blir då ett undermedvetet lärande. Alla respondenter i våra intervjuer 

tog upp begreppsbildning i olika former. De uttryckte sig att det är viktigt för barnen att lära sig de 

olika positionsorden och lägesorden för att kunna fortsätta utveckla sin matematiska förmåga och bilda 

sig en uppfattning kring omvärlden.  

Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd (2008) skriver om att barn lär sig det matematiska mönstret, 

på egen hand, om hur man kan räkna upp till tio. Här kan man koppla det som intervjuperson E säger 

om matematikhörnan, om att barn lär sig på egen hand men att man ska finnas där som stöd i barnens 

utforskande och anser att man som pedagog vid andra tillfällen i exempelvis matsituationer där de 

samtalar kring matematik. Mylesand (2007) tar i boken bygg och konstruktion i förskolan upp material 

i bygghörnan som relaterar till det intervjupersonerna tar upp. Bygghörnan ska vara konstruerad efter 

varje barns behov och intressen. Materialet ska utmana barnen inom alla olika nivåer de befinner sig 

inom. De tar upp material som kaplastavar, lego, kapsyler, färger, djur av olika slag. 

Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd (2008) tar även upp att barn skapar ofta på egen hand ett 

intresse för matematik. Ett exempel som de ger är att barn tidigt börjar räkna på fingrarna. Det finns 

även problematik som Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boy (2008) tar upp inom det matematiska 

mönstret och det är att de uppfattar det som att barn inte förstår innebörden och mängden av siffran för 

att de kan rabbla den. Detta tar även intervjuperson C upp med at hon berättar om att barnen oftast kan 

rabbla siffrorna till tio men inte har förstått vad mängden tio har för innebörd.   Ginsburg, Sun Lee och 

Stevenson Boyd (2008) fortsätter med att skriva att barn lär sig undermedvetet dessa begrepp men 

behöver hjälp för att förstå och utveckla innebörden. Barn behöver daglig stimulans inom 

matematiken. Medan Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) tar upp Problemlösarfrågor som 

exempelvis, ”ska vi pröva?”, ”Vad händer om..?”, ”hur blir det om..?”, ”hur gör man för att..?” och 

”hur tänker du nu?” så tar Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd (2008) upp att de anser att 

pedagogerna har nyckelrollen inom barnens utveckling, lärande och förståelse kring 

begreppsbildningen. De är upp till pedagogerna och hjälpa barnen att sätta ord på begreppen, för att 

barnen sedan ska kunna tillämpa dessa begrepp på de olika objekten så som siffror och form. Detta 

kan man koppla samman att, med hjälp av problemlösarfrågor, så får pedagogerna lättare en förståelse 

och kan därefter se var barn befinner sig i sin utveckling. Genom att pedagogerna låter barnen pröva 

men de finns samtidigt där för att hela tiden ställa utforskande frågeställningar kring hur de 

tillsammans kan gå vidare efter barnens intresse.  
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Dahlberg och Eskesen (1997) tar upp i boken Skon och måttbandet: barn och mätande hur man på 

olika sätt kan arbeta med att uppmuntra barnen med hjälp av olika läroprocesser där man utvecklar och 

fördjupar barnens upplevelser och teorier utan att pedagogerna öppnar upp och låter barn skapa på 

egen hand.  De tar även upp att pedagogerna uppmuntrar barnen att lyssna på varandra och därigenom 

utbyta kunskaper. Detta kan kopplas till det som C tar upp om hur hon anser att det är viktigt att 

barnen får öva turtagning inom olika aktiviteter. Samtidigt enligt Doverborg (2002) är det viktigt att 

pedagogerna synliggör matematiken i olika vardagliga sammanhang med hjälp av dokumentation. 

Både inom leken, rutinerna och teman så barnen kan reflektera och återberätta för föräldrar. Men även 

som intervjuperson D säger med att låta barnen stöttas i ett eget utforskande men att de även utvecklar 

och stärker barnens självförtroende.  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om dokumentation och återkoppling till barnen, hur man hela 

tiden återgår till barnens minnen och erfarenheter. De anser att när man återkopplar barnens kunskaper 

så underlättar planeringen av fortsatta arbeten för pedagogerna med barnen.  Detta eftersom de där kan 

utgå ifrån vad barnen redan erfar för kunskaper kring vad de gör och därefter utveckla kunskaperna 

stegvis. De lyfter även att man här då använder sig av barnens reflektioner och upptäckande som 

motivation. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver också om olika dokumentationsverktyg som man 

kan använda sig av vid olika sammanhang beroende på vad det är man utforskar. Exempelvis som 

fotografering och filminspelning som intervjupersonerna D och E nämner i empirin men E tar även 

upp att man med hjälp av dokumentation ska stödja barns utforskande.  

Genom att involvera föräldrarna så visar enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) att man tror på sitt 

arbete, men man skapar även ett förtroende mellan pedagog och föräldrar eftersom man vill de bästa 

för barnen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om att det inte alltid är så lätt att erbjuda 

föräldrarna delaktighet men när man väl kommer till det stadiet kan man ta del av varandras resurser. 

Men när föräldrarna väl får ta del av hur pedagogerna tänker kring barnen i förskolan så möts 

pedagogerna oftast av nyfikenhet, glädje, förståelse och respekt. Man kan även göra så som C berättar 

om, att man kan använda sig av en dokumentationsvägg. Då kan barnen reflektera över deras arbete 

men föräldrarna kan även få en inblick i vad barnen gör och erfar. Det synliggör även förskolans 

arbete inom verksamheten.  

Att uppleva matematik 

Intervjuperson A tar upp en matematisk situation om en sten som barnen hade funnit intresse för, han 

ville vidareutveckla detta till ett matematiskt utforskande genom att mäta stenens omkrets med hjälp 

av barnen och ett platsband, som han därefter tog med in för att få en koppling mellan inomhus och 

utomhus miljö. Mylesand (2007) tar upp naturmaterialen som en viktig del inom barns utforskande, 

eftersom de ger en koppling mellan utomhus och inomhus. Det ger barnen en känsla av att materialet 

är levande, att därefter se hur barnen använder utomhusmaterialet i en inomhusmiljö är enligt 

Mylesand (2007) spännande. Materialet som används har olika användningsområden beroende på i 

vilken miljö barnen befinner sig i. Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) tar även upp vikten av att 

ta barnens utforskande till en ny nivå för att vidareutveckla barnens intresse. Reggio Children (1997) 

tar upp att de kopplar barns utforskande av tal och geometriska former till matematikens språk som 

inkluderar exempelvis dans och sång. Det skapar också en glädje att använda sig av det matematiska 

språket i form av lek och rytm. Detta kan man se likheter utifrån de C tar upp men aktiviteten 

dansstopp som hon har kopplat till utomhusaktiviteter. C förklarar aktiviteten som en musiklek där 

barnen springer runt och när musiken eller ljudet stannar så ska barnen fånga ett träd. Detta kan man se 

utifrån de Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) trycker på med aktiviteter med samarbete och 

grupparbete. Det är pedagogens roll att reflektera över aktiviteterna med barnen genom att vara, 

lyhörda, flexibla, inspiratörer. Det handlar om lärarens förhållningsätt och om att lära i leken.  
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Reggio Children (1997) lyfter fram det Francis Bacon säger;  

 

”Om hjärnan och handen handlar var för sig så lyckas det inte med något, om det 

handlar tillsammans kan de uppnå något, men om de handlar tillsammans med ett 

verktyg kan de uppnå så mycket mer ”( Reggio Children 1997;10). 

 

Detta kan kopplas till det som intervjupersonerna C, D och E pratar om angående naturmaterial, så 

som exempelvis kottar, löv, kastanjer och stenar, hur de tillsammans med barnen utforskar 

naturmaterial i samband med matematiken. Även det Änggård (2009) lyfter fram om att uppfatta 

världen innebär samtidigt att uppfatta sig själv och sin komplementära roll till världen. När ett föremål 

används är det en slags förlängning av handen eller en del av användarens kropp. Gränsen mellan 

individ och omgivning är på så sätt inte fixerad vid hudens yta. Både B, C och E pratar om utomhus 

aktiviteter i form av matematik. Här tar de upp hur man gemensamt med barnen kan hjälpas åt att mäta 

trädens tjockhet eller tunnhet.  

 

Heiberg Solem och Reikerås (2012) skriver att om man som pedagog ska få en uppfattning kring 

matematiken i barnens vardag, så måste man studera hur barnen bemöter olika situationer och 

aktiviteter. Vi behöver lyssna till barnet för att se var och hur matematiken förekommer inom olika 

sammanhang i leken. Med hjälp av till exempel aktiviteter kan vi lättare se vart barnen befinner sig i 

sitt utforskande inom matematiken och samtidigt därefter skapa oss kunskap kring vad barnet tycker är 

roligt och samtidigt utveckla det aktiva intresset. Om vi kopplar detta till vad A berättade om 

bandyspelandet, där en pojke bara räknade sina egna mål och inte hela lagets utifrån detta kan vi 

tydligt se hur pedagogen måste studera barnet för att förstå hur han/hon tänker i vissa situationer och 

varför de tänker som det gör. 

Sammanfattningsvis  

Här knyter vi samman pedagogernas olika tankar kring matematiken. Någonting vi observerade under 

intervjuerna med pedagogerna var att de uttryckte att dem var obekväma kring matematiska situationer 

och att de själva krånglar till matematiken mer än nödvändigt. Vi tycker det är viktigt att lyfta, att 

matematiken inte är ett tungt ämne utan roligt och spännande i många sammanhang, och att man kan 

försöka avdramatisera matematiken genom att hela tiden använda den i vardagliga sammanhang. 

Samtidigt som man fokuserar på att benämna saker med ord anser vi att man ger barnen den 

begreppsuppfattning och grundförståelse barnen behöver för att vidareutveckla det matematiska 

tänkandet. 

Matematiken i vardagen innehåller flera olika faktorer, det gäller att man se det med hjälp av 

matematiska glasögon, eftersom vi anser att matematiken finns överallt. Ska vi se utifrån sortering kan 

man här fokusera på en mängd olika situationer, material och sammanhang. Något vi vill lyfta är 

samlingen, där vi märkt att sånger och ramsor inte lyfts upp. Det finns en mängd olika sätt att 

involvera barnen i matematiken med hjälp av detta. Våra resultat tyder på att när man presenterar 

matematiken för barnen på ett roligt och fantasifullt sätt så öppnar man upp för nyfikenhet kring 

matematiken i andra sammanhang för barnen. Vi har även sett att begreppet sortering förkommer 

mycket, det behöver inte bara innehålla material utan även hur man kan exempelvis går till väga vid 

fruktstunden som där blir ett verktyg för matematiskt utforskande. Vi tyckte det som intervjuperson C 

tog upp var intressant med mandarinerna. Hon visade för barnen att en mandarin kunde innehålla olika 

mängd klyftor, vi tycker att hennes sätt att tänka är realistiskt eftersom barnen självmant kommenterar 

”hon har fått mer klyftor än mig”. Vi tycker det är viktigt att man lyfter detta inom verksamheten, 
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eftersom allt man gör är matematik. Att man då visar för barnen att det fortfarande är samma innehåll i 

en mandarin även fast det är olika mängd klyftor. 

Problemlösningsfrågor är också någonting som är intressant, hur man försöker få barnen att utveckla 

sitt tänkande genom att ställa frågor som tillexempel ”hur tänkte du nu?”. Beroende på vilket material 

barnen arbetar med så kan deras tankar se olika ut kring matematiska situationer, det är då här som vi 

tycker det är intressant att fråga barnen hur de tänker kring sitt utforskande, för att barnen ska kunna 

sätta ord på sina egna tankar och erfarenheter så att vi får en tydligare bild av hur de tänker kring 

matematiken. Det är viktigt att man som pedagog är med barnen och sätter ord på olika begrepp, som 

de inte förstår, för att barnen ska kunna utveckla sin begreppsuppfattning kring matematiken.  

Utifrån våra resultat har vi sett att dokumentationen är en viktig del som genomsyra i hela 

verksamheten, för att kunna underlätta arbetet med barnen men även för att kunna synliggöra för sig 

själv, för att kunna få en bättre uppfattning kring vad barnen utforskar och vad det är intresserade av. 

Vi tolkar det som att informanterna anser att det är betydelsefullt att man involverar barnen i 

dokumentationerna genom att man återkopplar tillsammans så att barnen får en uppfattning kring vad 

man arbetat med men även att barnen ska få vara med och ta kort på vad det är de har gjort, för att de 

ska få känna en stolthet över något de åstadkommit. 

Vi har sett att informanterna tycker att det är givande för barnen att få ta del av olika miljöer, både ute 

och inne. Eftersom att det ger barnen en bredare utveckling kring deras utforskande. Men även att de 

får ta del utav andra material att utveckla sin fantasi och matematiska förmåga med. Vi har hört av 

samtliga pedagoger att när man gör utflykter till skogen så tar de tillfället i akt och använder 

naturmaterialet till att räkna eller mäta med. Men det tar också naturmaterialet med sig till förskolan 

för att se hur barnen beroende på kontext använder det tillsammans med det redan bekanta material 

som finns inomhus.  

 

Det har varit lite tal om aktiviteter både inomhus och utomhus som är förknippat med matematiken. 

Här kan man fråga sig varför pedagogerna inte använder sig av mer aktiviteter som går att utveckla 

matematiken med. Tillexempel i leken ”under hökens vingar kom”, där man lägger tyngd på olika 

färger men man kan även utveckla den till att barnen ska efterlikna något eller samarbeta för att 

efterlikna något tillsammans. Detta tycker vi är bra aktiviteter att göra med barnen då de får tänka 

själva men även ta del av varandras tankar och erfarenheter kring hur något är eller vilken färg som är 

vilken.  

 

Vi har även fått höra av samtliga pedagoger att det är viktigt att lyfta barnens intressen och att även 

lyssna till vad barnen säger för att kunna vidareutveckla utforskandet kring matematiken med barnen. 

Vi har även fått höra att matematiken är ett svårt ämne och om man inte är utbildad eller gått 

fortbildning eller har erfarenheter kring matematiken så vet man oftast inte vad det är för syfte med att 

arbeta på ett visst sätt, exempelvis räkna barnen i samlingen. Då ställer vi oss frågan varför man inte 

här är mer involverad kring att ta del av andra förskolors sätt att tänka och lyfta fram matematiken i 

olika sammanhang. Eftersom det är en viktig aspekt som lyfts upp i läroplanen att varje förskola ska 

arbeta med. Inom det fenomenografiska perspektivet så koncentrerar man sig på skillnaderna kring 

vad människor beskriver. Det vill säga att alla människor har olika erfarenheter kring olika ämnen, och 

beroende på vilken utbildning man har eller hur många års yrkeserfarenheter man har så speglar det 

sig inom sitt arbetssätt i verksamheten.  



24 

 

Diskussion  

Eftersom studiens syfte är att analysera hur yrkesverksamma pedagoger beskriver sitt arbete med 

matematiken i förskolan. Så lyfter vi här nedan upp resultat ifrån studiens analys som vi kopplar till 

relevant litteratur.  

Resultatdiskussion  

Björklund och Pramling Samuelsson (2012) lyfter att i och med den nya läroplanen så kom ett viktigt 

begrepp att lyftas fram, lärande och undervisning. Detta ser vi starka kopplingar till de resultat vi 

kommit fram till under analysen. Eftersom att informanterna tycker det är viktigt att använda 

matematiken som ”ett gyllene tillfälle” att undervisa eller lära barnen genom att sätta ord på olika 

begrepp, men även utveckla pedagogernas och barnens egna erfarenheter kring vad matematiken 

innefattar. Björklund och Pramling Samuelsson (2012) skriver även att det är viktigt hur barnen 

involveras i utforskandet och att tidig undervisning av matematik visat sig som en positiv del av 

verksamheten. Men även att pedagogens roll är viktig för att kunna hjälpa och stödja barnet i sin 

fortsatta utveckling kring utforskandet av matematiska situationer. Detta kan vi även se starka 

kopplingar kring inom det fenomenografiska perspektivet, där man ser till hur människor uppfattar sin 

omvärld förknippat till olika fenomen. Det vill säga barnens sätt att tänka kring matematiken är 

förknippat med hur de ser på sin omvärld. Detta har vi även reflekterar över och vi har funnit att alla 

våra informanter är överens om. Eftersom att de har sett att genom att stödja barnen i deras 

utforskande och sätta ord på begrepp så underlättar det för barnen och det ger dem de verktyg som gör 

att de lättare kan förstå matematiken. En av våra informanter talar mycket om att sätta ord på saker 

men även inkluderar matematiska termer i sin meningsuppbyggnad. Resultatet av detta blir att barnen 

får en grundläggande matematisk uppfattning samtidigt som det är språkutvecklande. På detta sätt ger 

pedagogen barnen en grundförståelse för matematiska termer. Björklund och Pramling Samuelsson 

(2012) trycker även på att barnen ska kunna utforska i sin egen takt och utvecklas därefter så krävs det 

att det finns en inbjudande och stimulerande miljö där själva utforskandet äger rum. Detta har även två 

av våra informanter tagit upp och tryckt på, dessa miljöer är exempelvis ”mattehörnan” och 

”bygghörnan”. Deras argument för dessa miljöer var att barnen lättare ska kunna sitta själva och 

utforska med andra barn, och även ha lättare för att kunna leka utforskande och matematiska lekar. 

Informanterna förklarar att man inte alltid behöver finnas där barnen utforskar utan att den 

matematiska dialogen kan förekomma var som helst inom verksamhetens väggar. Men att man alltid 

ska stödja och sätta ord på begrepp som barnen inte förstår eller som de undrar över.  

Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd (2008) har funnit att barnen tidigt utvecklar ett intresse för 

matematiken, eftersom barnen oftast rabblar siffror och räknar på fingrarna. De har även funnit att 

barnen oftast inte förstår innebörden eller mängden av siffrorna utan bara lära sig att rabbla som till 

exempel en räkneramsa. Samtidigt skriver Doverborg (2002) om att barnen oftast inte förstår 

innebörden av siffror och detta har vi även sett att en av våra informanter tar upp att de tycker är 

viktigt. Informanten berättar för oss att med hjälp av olika material som till exempel kort med siffror 

där barnen kan få hjälpa med att utveckla en bättre förståelse kring olika tal och dess innebörd. Genom 

att barnet får dra ett kort med en siffra på som de därefter ska plocka ut till exempel så många bönor 

som siffran visar, så hjälper man barnen att få en förståelse kring innebörden och mängden av en siffra 

eller ett tal. 
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Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd (2008) har kommit fram till att barnen har en större förståelse 

och kognitiv förmåga när det gäller att lösa matematiska problem, än vad man tidigare trott. En av våra 

informanter förklarade för oss att hon har under ett projekt med barnen förstått att de har en större 

förståelse kring olika matematiska situationer än vad hon trott tidigare. Vi tolkar det som att 

informanten kom fram till detta genom återkoppling med pedagogisk dokumentation. Doverborg 

(2002) trycker på att dokumentationen är en viktigt del av verksamheten och att med hjälp av den så 

kan man se pedagogernas egna reflektioner och även att man återkopplar till barnen för att få en 

pedagogisk dokumentation. 

Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) trycker på att det är viktigt att visa för barnen att 

matematiken är rolig och att man alltid ska lyfta matematiken i leken. Detta kan vi se en koppling till 

inom de som några av våra informanter tar upp angående lekar som är kopplade till matematiken. Vi 

tolkar det som att informanterna tycker att det är viktigt att barnen själva ska få vara med i att styra 

upp aktiviteterna. Denna tolknig kommer utifrån informanternas utsagor som till exempel att barnen 

får räkna hur många som deltar i samlingen eller hur många tallrikar, bestick och glas som behövs vid 

dukning samt hur många barn som ska sitta vid bordet. Men även inom leksituationer tillämpas 

räkning som en vardaglig matematisksituation, där informanterna förklarar att barnen själva får räkna 

ut hur många barn som deltar i leken, exempelvis som i danstopp.  

Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) tar upp att man kan ta hjälp av olika frågeställningar för att 

bemöta matematiken på ett enklare sätt. Frågeställningarna innefattar problemlösningsfrågor så som 

”ska vi pröva?” eller ” hur tänker du nu?” . Vi anser att med dessa frågeställningar i bakhuvudet kan 

man som pedagog lättare se till barnens intresse och utveckla det därefter. Tar man del av barns 

tänkande och prövande så utvecklas det även ett intresse kring själva processen. Vi tolkade även att 

informanterna besitter denna kunskap eftersom de talade om nyfikenhet och ser utifrån ett 

barnperspektiv. Eriksson, Mattson och Strömbom (2004) tar även upp att man som pedagog inte ska 

bli låst i sina egna erfarenheter utan att man ska försöka lägga dessa åt sidan och utforska med barnen.  

Slutsatser 

Utifrån våra analyser och diskussioner så har vi fått fram att samtliga informanter tycker att 

matematiken är ett svårt och krångligt ämne, men om man lägger sina egna personliga åsikter och 

erfarenheter åt sidan och tar hjälp av dokumentationen, för att se till vad man funnit att barnen 

verkligen är intresserade av och vad de utforskar kring, så blir detta ett lättare arbetssätt för 

pedagogerna. Genom att synliggöra barnets eget intresse och erfarenheter samt utveckla deras fortsatta 

utforskande kring matematiken, så har pedagogerna en framträdande och viktig roll.   

Vi har även fått fram av våra resultat att informanterna tycker att matematiken är en viktig del av 

barnens utveckling och att man ska kunna få ta del av olika aktiviteter och lära sig med hjälp av olika 

redskap. Eftersom att samtliga informanter tycker att matematiken är en stor del av vardagen så 

tillämpas matematiken omedvetet inom verksamheten och det är med hjälp av verktyg som till 

exempel dokumentation som informanterna kan se hur barnen använder matematik omedvetet.  

Vi har under hela studien utgått ifrån en kvalitativ metod eftersom det lämpar sig med det 

fenomenografiska perspektivet. Men även att det ger oss en inblick i intervjupersonernas omvärld och 

vi får ta del av deras personliga tankar. Vi kan utifrån detta perspektiv se hur de olika 

intervjupersonernas olika års yrkeserfarenhet och utbildning speglar sig eftersom att lärandet fortgår 

och förändras genom hela livet. Vi hade kanske fått en bredare infallsvinkel om vi hade utökat antalet 

intervjupersoner eller riktat uppmärksamheten åt oerfarna och icke utbildade individer, då resultatet 

antagligen hade blivit utökat eller förändrat.  
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Vidare forskning 

Vi hade velat fortsätta denna studie med att observera hur intervjupersonerna går till väga med de 

olika arbetssätt som de har tagit upp kring matematiken. Vi skulle även vilja se hur pedagogerna 

bemöter matematiken med barnen, om de lyssnar till barnets intresse och även se hur barnen ter sig 

kring matematiska situationer. Vad händer när pedagoger ställer olika frågeställningar till barnen och 

hur lyfter pedagogerna de barnen säger. En frågeställning vi anser är relevant för vidare forskning är 

”Hur sker dokumentationen och återkopplingen med barnen? ”. 

Vi skulle även vilja fortsätta utveckla utomhusleken i olika naturmiljöer, eftersom vi anser att det är 

där barnen utvecklar sin fantasilek, där kan man barnen använda olika naturmaterial för att utveckla 

sin fantasi. Här finns inga begränsningar eller rätt och fel eftersom fantasin ligger i grund till det 

barnen gör. Observation i utemiljö är enligt Änggård (2009) en brist eftersom naturmiljön anses som 

en frizon där barnen får utforska den fria leken. Våra respondenter nämner inte detta och tar inte upp 

frågan, men utifrån våra tidigare erfarenheter har vi sett att naturmaterialen lockar barnen utomhus 

medan inomhusmaterial som tagits ut inte lockar barnen eftersom det redan är bekanta med materialet 

inomhus sen tidigare. Naturmaterial som tas in blir oftast liggande eftersom barnen förknippar det med 

utomhusmaterial. Ska man som pedagog presentera naturmaterialet för barnen?  
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

Hej! 

Våra namn är Amanda Hällqvist Skult och Kimberly Brännström och vi studerar på 

Stockholms Universitet, där vi läser lärarprogrammet med inriktning mot yngre åldrar.  

Anledning till att vi vill komma i kontakt med Dig är för att vi nu ska skriva vårt självständiga 

arbete och hoppas att Du har möjlighet att ställa upp på en intervju. Syftet med vår studie är 

att ta reda på hur man som pedagog arbetar med matematik i förskolan. 

När det gäller tid och plats för intervju tillfällen kommer vi tillsammans överens om det. 

Beräknad tid för intervju är ca 30 minuter. Vid intervju tillfället så undrar vi om det fungerar 

för er, att vi bandar vårt samtal? Det kommer endast vara Vi och Vår handledare som kommer 

ha tillgång till det inspelade materialet och Din identitet.  

Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta 

intervjun, utan negativa konsekvenser. All den information som kommer fram kommer att 

behandlas helt konfidentiellt. Vi kommer att rätta oss efter vetenskapsrådets forsknings 

principer som är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Hör av dig om Du har några frågor eller funderingar. Du kan kontakta oss eller vår handledare 

på nedanstående telefonnummer samt mailadress. 

 

Kimberly Brännström 

Mailadress: kimkim509@hotmail.com 

Telefonnummer: 0707352915 

 

Amanda Hällqvist Skult 

Mailadress: amandahaellqvist@hotmail.com 

Telefonnummer: 0707489612 

 

Ida Bertell 

Mailadress: ida.bertell@edu.su.se 

Telefonnummer: 0704617182 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

 Berätta om dig själv 

- Hur många års yrkeserfarenhet har du? 

- Vad har du för grundutbildning? 

- Hur gammal är du?  

- Har du gått någon fortbildning inom matematik? 

 Beskriv hur ni arbetar med matematik på förskolan? Ge exempel, både bra och 

dåliga 

- Vad är matematik för dig? 

- Hur ser du på matematik i förskolan? 

- Hur skulle du vilja jobba med matematik i barngrupp? 

 Hur arbetar ni i arbetslaget med planering för att synliggöra matematiken? 

- Inom verksamheten (dokumentation med olika verktyg) 

- För barnen? 

- För föräldrar? 

 Hur arbetar ni med barnen för att synliggöra matematiken? 

- Olika material, ge exempel! 

- Aktiviteter, ge exempel! 

- Miljö, ge exempel! 

 Har du något att tillägga? 
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