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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är att undersöka vika uppfattningar förskollärare har om barns möte med 

matematik i förskolan och hur det kommer till utryck i deras arbete samt undersöka hur förskolans 

läroplan Lpfö 98 reviderad 2010 finns med i deras arbete. Studien är gjord med utgångspunkt ur ett 

fenomenografiskt perspektiv och studien bygger på kvalitativa intervjuer från fem förskollärare från 

fem olika förskolor. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att förskollärare uppfattar att barn i förskolan skall förberedas 

inför skolans matematik och att barn i förskolan möter matematik i alla verksamhetens delar. 

Förskollärarna uppfattar att de arbetar med matematik både i vardagen och i planerade aktiviteter. 

Förskollärarna uppfattar att barn lär sig på olika sätt och genom det är deras uppfattningar att det är 

viktigt att barn får möta matematiken på flera sätt. Förskollärarna uppfattar sin egen yrkesroll som 

betydelsefull och anser att läroplanen 98/10 finns med i deras arbete på ett medvetet sätt. 

Förskollärarna visar på stor ämneskunskap och medvetenhet om barns möte med matematik i 

förskolan. Deras uppfattningar talar för att barn får möta matematik på ett varierat och lustfyllt sätt i 

förskolan. Utifrån deras svar kan man se att de når upp till och arbetar med alla läroplanens mål för 

matematik och att de inser vikten av förskollärarens förtydligande ansvar i läroplanen.  
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Förord 

Jag har läst inriktningen Hitta matematiken i barnens värld på lärarprogrammet där matematiken 

synliggjordes på ett helt nytt sätt för mig.  Intresset för matematik väcktes under min tidigare 

verksamhetsförlagda utbildning (vfu) då vi skulle sätta på oss de så kallade ”matematik glasögonen” 

Det innebär att man försöker hitta matematik i allt som synliggörs. Genom det upptäckte jag att 

matematiken verkligen finns precis överallt på olika sätt, även i det barnen gör. När jag tidigare arbetat 

på olika förskolor har jag märkt hur stor skillnad det kan vara på pedagogers synliggörande av 

matematiken för barnen. Min erfarenhet är att pedagoger oftare arbetar utifrån planerade aktiviteter 

som skall vara matematiklärande än att pedagogerna uppmärksammar vardagsmatematiken för barnen. 

Detta har lett mig fram till att jag vill undersöka hur förskollärare uppfattar att barn får möta 

matematik i förskolan och hur de själva arbetar med matematik.  

Detta arbete har legat länge och väntat på att bli färdiggjort. Efter flera försök att ta tag och skriva min 

uppsats utan resultat så blev vändpunkten, och min drivkraft att skriva klart detta arbete då jag fick en 

speciell hälsning från en nära bekant, med uppmaningen att se till att skriva klar den. Tack Majvor för 

att du gav mig inspirationen. 

Ett stort tack till er förskollärare som ställde upp och intervjuades. Ni vet vilka ni är. Utan er hade 

detta arbete inte varit möjligt. TACK! 
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Inledning 

Enligt forskning sägs barns tidiga möte med matematik kunna påverka deras framtida uppfattningar, 

intresse och resultat i matematik (Lee, 2010., Chard, m f l., 2008). Det råder ständig debatt i samhället 

om barns allt sämre resultat i matematik i skolan. I Sverige men även internationellt har på senaste 

tiden flera studier pekat på att elever i grundskolan har svårt att nå upp till genomsnittsresultaten i 

matematik. Bland annat; PISA-Rapporten från december 2013, visade att svenska 15-åringar ligger 

under genomsnittsresultatet i matematik i jämförelse med andra länder.  

Nyligen presenterades en artikel i Svenska Dagbladet där bland annat två professorer i matematik vid 

Chalmers tekniska högskola gav sin syn på vikten av att befolkningen har goda baskunskaper i 

matematik då det enligt författarna är en förutsättning för ett fundamentalt demokratiskt samhälle. 

Artikeln belyser även att det är av största vikt att redan i tidig ålder skapa ett intresse för matematik 

hos barn och få bort rädslan kring att matematik är svårt. För att lyckas med detta behövs enligt 

författarna, matematiken göras rolig och här har skolan en viktig uppgift. Författarna anser att det 

behövs välutbildade lärare med bred ämneskunskap eftersom det är omöjligt att tidigt i skolåren 

avgöra vilka barn som kommer att ha intresse och fallenhet för matematik på universitetsnivå 

(Andersson, Jäntti, Lundh, 2013). Utifrån det blir det tydligt anser jag att barns möte med matematik i 

förskolan är något som har stor betydelse och som pedagoger bör vara medvetna om. 

Under det senaste årtiondet har det pedagogiska uppdraget i den svenska förskolan fått en allt större 

betydelse. Regeringens avsikt är att denna utveckling ska fortsätta. Sedan läroplanen för förskolan 

reviderades 2010 så har matematiken i den fått ett större utrymme och ett nytt sätt att tänka kring 

matematik. Regeringen anser även att undervisning i förskolan ska ske under ledning av förskollärare, 

vilket innebär att förskollärare är dem som ska leda de målstyrda processerna så att det pedagogiska 

arbetet sker i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Detta ansvar är förtydligat i läroplanen, 

där förskolläraren har ett eget ansvarsområde (Regeringskansliet, 2010). Förskolan lägger en stor del 

grunden till det livslånga lärandet och i och med att samhället hela tiden utvecklas medför det en stor 

utmaning för den personal som arbetar i den.  Det är lärarens ansvar att planera, utforma och 

genomföra verksamheten och miljön på förskolan (Björklund 2008; Doverborg & Pramling-

Samuelsson, 2001).  

Bakgrund 

Skolverket och skolinspektionen har nämnt behovet för tidig kunskap inom matematik för barn. 

Läroplanen för förskolan reviderades 2010 och i och med det lyftes matematiken mer fram gentemot 

den dåvarande läroplanen Lpfö 98, vilket lett till ett nytt sätt att tänka kring matematik. Vad som ledde 

till förändringar presenteras i rapporten; Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan som 

Skolverket lämnade till regeringen 2009. Där framgår att syftet med att ta fram en ny läroplan var att 

stärka det pedagogiska uppdrag förskolan har samt att verksamhetens ambitionsnivå skulle höjas. Vad 

som tydligt pekas på i rapporten är att vikten särskilt skulle läggas på kompletteringar och 

förtydliganden vad gäller målen för språk och matematik samt att förskollärarens roll och dennes 

ansvar skulle förtydligas. Vad gäller matematik så påpekades att skälen till en förändring i läroplanen 

var att dagens samhälle ställer allt större krav på en matematisk förståelse och kunskaper i matematik 

för att vi ska kunna hantera saker i vardagen (Skolverket, 2009).  
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2011 gjorde Skolinspektionen på uppdrag av regeringen en kvalitetsgranskning där syftet var att 

granska hur förskolors insatser var för att ge barn förutsättningar att utvecklas i förhållande till målen i 

den då gällande läroplanen Lpfö 98. Av de sexton förskolor som var granskade framkom att förskolans 

dåvarande läroplan Lpfö 98 inte alltid fanns med som en medveten utgångspunkt vad gällde 

planeringen av verksamheten i förskolan. De yngre barnens behov av omsorg kom i första hand 

framför alla barns lärande och utveckling. Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna beskrev hur de 

arbetade genom att ange olika aktiviteter vad de däremot inte beskrev var hur dessa aktiviteter hade för 

syfte i relation till strävansmålen i Lpfö 98 (skolinspektionen, 2011). Resultatet vad gäller matematik 

visade att flertalet av de pedagoger som deltog i granskningen hade någon form av 

matematikutbildning, vilket enligt dessa pedagoger lett till att dem själva blivit bättre på lyfta 

matematiken på ett lekfullt sätt i vardagen. I den här rapporten framkom det att matematiken till stora 

delar synliggjordes under dukning och i samlingar. Förskollärarna ansåg att på samlingar med barnen 

så arbetade dem mycket med matematik. Bland annat olika matematiska begrepp och ord samt att 

jämföra olika saker. Pedagogerna sa sig även arbeta med att lyfta matematiken i vardagliga 

sammanhang (Skolinspektionen, 2011). 

Aktuella Styrdokument 

 Läroplanen för förskolan är en förordning som utfärdas av regeringen och som skall följas av de som 

arbetar i förskolan. I läroplanen beskrivs verksamhetens värdegrund och uppdrag samt mål och 

riktlinjer för arbetet. Dessa mål och riktlinjer skall strävas efter att uppnås. Läroplanen för förskolan 

har också medfört att alla förskolor har gemensamma mål och riktlinjer, vilket höjer kvalitén på synen 

på förskolan. Läroplanen 98/10 ger uttryck för att förskolans huvuduppdrag är att lägga grunden för ett 

livslångt lärande och att förskolan skall förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat 

samhälle (Skolverket, 2011). Det är kommunen som är huvudman och som ska ge förutsättningar för 

att verksamheten bedrivs i enlighet med läroplanens mål, medan de ”professionella, d.v.s. 

förskolechefer och personal, ansvarar för tolkning och tillämpning av målen” (Skolverket, 2004, s.10). 

Förskolans läroplan påvisar betydelsen av att personalen som arbetar i förskolan är välutbildad och ska 

ha möjlighet till kompetensutveckling och annat stöd som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sitt arbete (Skolverket, 2005). 

 

Matematik i läroplanen Lpfö 98/reviderad 2010 

Målen i läroplanen anger det ansvar som ligger på förskolans arbete och de uttrycker en önskvärd 

kvalitetsutveckling i förskolan. Riktlinjerna i läroplanen står för det ansvar som personalen i förskolan 

har. 

Under mål och riktlinjer i läroplanen 98/10 finns det fyra strävansmål för matematik som förskolan 

skall sträva efter att varje barn uppnår. Dessa är att varje barn skall (Skolverket, 2011, s. 10): 

1. utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

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

2. utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar  

3. utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och  

4. se samband mellan begrepp, utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang  
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Dessa strävansmål fokuserar på barns matematiska begreppsbildning och det är utifrån det viktigt att 

utgå ifrån barnets nyfikenhet, perspektiv och deras matematiska teorier och reflektioner. Det är först 

när den vuxne förstår hur barn uppfattar ett fenomen som barnets föreställningar kan problematiseras 

och utmanas. Det är även viktigt att barnet får möta ett begrepp på flera olika sätt och i olika 

sammanhang för att få en djupare förståelse för fenomenet enligt Regeringskansliet (2010). 

Under riktlinjer för matematik står det att förskolläraren ska ansvara för:  

1. Att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska 

utveckling (Skolverket, 2011) 

Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning som visar på att det är viktigt att barn i förskolan får möta matematik i 

flera olika sammanhang eftersom det har en betydande roll i barnets matematiska lärande inför 

framtiden (Lee, 2010; Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2001; Ahlberg, 1995). 

Barns möte med matematik 

Tidigare forskning har gjort att synen på det lilla barnet idag är, att det ses som en social person som är 

kompetent och innehar både färdigheter och förmågor med sig. Barnet möter en värld av olika 

fenomen som ex. principer, begrepp och matematiska symboler i olika sammanhang och det är utifrån 

dessa som barnet skapar sig en föreställning av sin omvärld (Björklund, 2007). Camilla Björklund som 

är forskare och pedagog har i sina studier fokuserat på små barn och matematik. I hennes 

doktorsavhandling Hållpunkter för lärande, små barns möte med matematik framkommer det att det 

finns tre områden där små barn använder sig av matematik som redskap för att klara av omvärlden. 

Dessa tre är; upprätthålla sociala spelregler, problemlösning samt för att beskriva sin omvärld 

(Björklund, 2007). Matematik för det lilla barnet kan exempel vara att skilja former från varandra och 

”att upptäcka hur två delar kan sättas samman och plötsligt bilda en ny form” (Björklund, 2007, s. 1). 

Björklund (2008) menar att små barns glädje över att ha upptäckt något nytt, och att barnet gärna 

förmedlar denna upptäckt leder till att framtida möten med nya former kommer att leda till en ny 

förståelse. Björklund (2008) påstår att det är vanligt att barn använder sig av föremål och sin egen 

kropp för att gestalta matematiska begrepp. I andra ord att om barnet utforskar något med sin egen 

kropp så är det därefter möjligt för barnet att ta till sig ett symbolspråk samt så leder det till att 

innebörden av begrepp blir synliga och möjliga att urskilja för dem själva. Björklund (2007) anser 

exempelvis att för små barn är aspekten att dela lika väldigt betydelsefull . Dela lika innebär för barnet 

rättvisa vilket gör att barnet behöver ett redskap för att nå dit . Det matematiska tänkandet är särskilt 

framträdande i sådana situationer. Det kan då exempelvis handla om att mäta delar av en mängd.  
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Pedagogens betydelse i barns möte med 

matematik 

Barn har redan från födseln olika anlag för antalsuppfattning och matematiskt tänkande och därmed 

har de olika förutsättningar att lära sig. Detta måste lärare för yngre barn ha i beaktning (Chard, m f l., 

2008; Björklund 2008). Flera studier visar på att för att barn skall bli nyfikna på matematiska begrepp 

bör lärare utgå i från de situationer som är betydelsefulla för barnet. Doverborg och Pramling-

Samuelsson (2001), Björklund (2008) och Ahlberg (1995) visar alla på att vuxna bör kunna sätta sig in 

i barnets perspektiv och kunna knyta an till barnens erfarenhetsvärld för att se vilka matematiska 

begrepp som synliggörs där. Det är först då vi kan förstå hur barnet lär sig matematik och genom att 

lärarna samtalar, leder, utmanar och använder sig av ett reflekterande förhållningssätt skapar det 

nyfikenhet och lust att lära sig hos barnet. Det är då barns matematiska tänkande kan utvecklas. Det 

gynnar även barnets självförtroende att de lyckats lösa något på egen hand (Doverborg & Pramling-

Samuelsson 2001). Enligt Doverborg (2002; 2006) så kan exempelvis barns byggande med klossar 

vara en utgångspunkt för läraren att utmana barnen att upptäcka bland annat; antal, olika storlekar, 

mönster, höjd och hållfastheter, lika och olika mm. Även Ahlberg (1995) menar att klossar är ett bra 

konkret material för pedagogen att arbeta med då klossar kan visualisera olika tal och det blir då 

tydligt för barnen att följa och föra ett matematiskt resonemang. Vad Ahlberg (1995) kommer fram till 

är att då pedagogen har ett medvetet och målstyrt inlärningstillfälle där matematik problematiserats 

och synliggörs så påverkar det barnets kunskaper positivt samt ger det barnet en möjlighet att utveckla 

”artimetsiska färdigheter” (Ahlberg, 1995, s. 98). 

 Tidigare forskning visar också att miljön såväl inomhus som utomhus på förskolan är viktig att 

utforma så att barnet kan upptäcka och utveckla intresse för matematiska begrepp. Att ha varierande 

föremål i olika storlekar i miljön där barnet befinner sig, gör att barnet genom att leka, titta på och 

sortera dem kan utveckla ett intresse för matematiska begrepp. Om läraren benämner föremålen utifrån 

dess storlek och form så får barnet en större begreppsbild (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2001). 

Ahlberg (1995) menar att om pedagogen ställer frågor till barnet som exempelvis; Hur kom du på det?  

Hur gjorde du nu? Varför tror du det? Hur vet du det? Och hur tänkte du nu? Medför det att barnet 

tänker och reflekterar och finner problemlösningar. Det är viktigt här enligt Ahlberg (1995) att 

pedagogen inte bedömer barnets svar med vad som är rätt och fel utan istället uppmärksammar 

”variationen och mångfalden i barnens olika sätt att tänka” (Ahlberg, 1995, s. 89).  Detta leder enligt 

Ahlberg (1995) till att barnet att känner en tilltro till sig själv och det gör att barnet kan uppfatta 

matematiken som rolig och meningsfull. I en studie som Guha (2000) gjort visar han på att det är 

bättre för barns lärande om pedagogen lyfter fram matematiken på ett roligt sätt för barnen samt 

skapar roliga aktiviteter som gör att barn på ett lustfyllt sätt använder matematik. Guha (2000) menar 

att måltidssituationerna på förskolan är ett bra tillfälle för pedagoger att lyfta fram matematik för 

barnen. Ett exempel menar Guha är när barnen har mellanmål på förskolan då kan pedagogen på ett 

medvetet sätt arbeta med matematiska ord som hel och halv, fjärdedel osv. och utmana barnen genom 

att låta dem komma på hur de kan dela exempelvis kakan eller frukten så att alla barn får lika stor del.   

Internationell forskning har intresserat sig för hur barns tidiga möten med matematik skulle kunna 

påverka deras senare resultat i skolan. Särskilt i USA har oron växt över elevers dåliga prestationer i 

skolan. Enligt forskning så skulle några anledningar till elevers bristande kunskaper i matematik bland 

annat kunna bero på en brist på tidig undervisning och att man i förskolan ofta missar att utmana 

barnen matematiskt och att pedagogerna inte bygger och tar tillvara på barns tidigare förståelse när 
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dem lär ut matematik (Chard, mf l., 2008). Chard, mfl. (2008) har i sin studie kommit fram till att det 

är viktigt att pedagogerna i förskolan förhåller sig till läroplanen och att det i läroplanen bör finnas en 

rad olika matematikbegrepp som man i förskolan ska arbeta med. Detta för att förebygga senare 

matematiksvårigheter. Resultatet av studien visar bland annat att förskollärarna upplevde att det är bra 

att ha en läroplan att förhålla sig till i sitt arbete med matematik då läroplanen beskriver det som 

förskollärarna förväntas arbeta med. 

 

Pedagogers förhållningssätt till matematik i 

förskolan  

Enligt Ahlberg (2000) finns det olika sätt hur pedagoger i förskolan tänker kring och lär ut matematik. 

I hennes studie framkommer tre synsätt vilka är att;  

1. Pedagogen fångar matematiken i vardagen  

2. Pedagogerna planerar medvetet aktiviteter där matematiken är grundstenen i arbetet  

3. Pedagogen ser matematiken mer som ett skolämne 

Pedagogen fångar matematiken i vardagen – Där är utgångspunkten är i från spontana vardagliga 

händelser som innefattar förskolans dagliga rutiner som exempelvis måltidssituationen, sagoläsningen, 

lekar, utflykter och samlingen. På samlingen tränas oftast antalsuppfattningen i form av att de räknar 

vilka barn som är närvarande och frånvarande, hur många flickor respektive pojkar som är där. 

Pedagogerna anser att ”matematiken kommer in som en naturlig del i alla situationer och att barnen 

själva skall upptäcka den” (Ahlberg, 2000. s. 17). Med detta tankesätt finns det en risk menar Ahlberg 

(2000)  att endast en del barn tar till sig matematiken och att de barn som skulle behöva mer lätt 

hamnar utanför.  

Pedagogerna planerar medvetet aktiviteter där matematiken är grundstenen i arbetet – Pedagogerna 

utgår då gärna ifrån barnens vardag och ofta ifrån barnens lek eller skapande aktiviteter. Detta menar 

Ahlberg (2000) är det arbetssättet som ger alla barn en möjlighet att vara delaktiga.  

Pedagogen ser matematiken mer som ett skolämne – Pedagogen skapar då aktiviteter som är mer likt 

en undervisning där pedagogen mer lär ut fakta till barnet än att barnet får erfara matematiken på ett 

mer informellt sätt. Detta skulle då enligt pedagogerna leda till att barnet blir mer förberett för skolan 

(Ahlberg, 2000).  

I en enkätundersökning som genomfördes på uppdrag av matematikdelegationen där ca 100 

förskollärare från Göteborg deltog, var syftet ”att ta reda på hur förskollärare i förskola och 

förskoleklass tänker om matematik och hur de ser på sin roll i relation till barns lärande”(Doverborg & 

Pramling-Samuelsson, 2006, s.49).  Det förskollärarna mestadels ansåg sig arbeta med var att utveckla 

barns antalsförståelse och förskollärarna ansåg att samlingen och måltidssituationen var två tillfällen 

där barnen får möta matematik. Dock visade studien att den matematiken mestadels handlade om att 

barn räknar.  Förskollärarna beskrev att vid samlingen kan barnen räkna antal barn från olika aspekter 

och liknande vid måltidssituationen där antal tallrikar, glas etc. kan räknas. På detta sätt ansåg 

förskollärarna i studien att barnen fick en känsla för antal. Utöver att arbeta med antalsförståelsen 

svarade förskollärarna att de arbetade med bland annat; geometriska former, ramsräkning, jämförelse- 

och lägesord, tid och symboler. Resultatet visade att ingen av förskollärarna arbetade med begreppet 

rumsuppfattning utan beskrev istället att det arbetade med lägesord (Doverborg & Pramling-

Samuelsson, 2006).  
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Många förskollärare i studien ansåg att arbeta med matematik i förskolan är bra för att då förbereds 

barnen inför skolan och även för att klara sig i samhället. I studien framkom det två perspektiv på hur 

förskollärarna ansåg att små barn lär sig och hur dem tar sig in i matematikens värld (Doverborg & 

Pramling-Samuelsson, 2006).  Det ena perspektivet var att lärandet hos barnet bara sker hela tiden 

omedvetet och att det då är bra att som pedagog passa på att lära ut matematik. Det andra perspektivet 

som framkom var att det är viktigt att det finns en pedagog som är aktiv och att detta skulle bidra till 

barns nyfikenhet för matematik. Trots det så framkom det att det var få förskollärare som ansåg att 

samspel med och utmaningar från förskollärarens sida var av betydelse i deras arbete med matematik. 

I studien framkom det bland annat även att förskollärarna ansåg sig ha dåliga didaktiska kunskaper i 

matematik och att matematik egentligen är tråkigt. Det som även framkom i studien och som är 

intressant var att endast ett fåtal förskollärare påpekade att de arbetade med matematik i förskolan 

därför att det stod i den dåvarande läroplanen Lpfö 98. Det som Doverborg och Pramling-Samulesson 

(2006) fann mest anmärkningsvärt var att flertalet lärare i studien ansåg att barn inte behöver veta att 

det är matematik som dem möter i förskolan, utan att inlärningen bara sker på ett lustfyllt sätt oftast 

genom leken. Samt att barnen skall luras in i matematikens värld.  

Franzén (2014) har i en studie fått fram liknande resultat som kan jämföras med den utvärderingen 

som skolinspektionen tidigare gjort. Men det Franzéns studie visar på är till skillnad mot tidigare 

studier är att pedagogerna lyfter fram läroplanen som en viktig del i deras arbete. I hennes studie har 

hon intervjuat förskollärare om hur de ser på små barns (1-3 år) matematiska lärande i förskolan, samt 

hur förskollärare arbetar för att nå upp till läroplanens mål. Resultatet i Franzéns studie visar att 

förskollärarna har läroplanen som utgångspunkt i deras arbete och arbetar mycket seriöst med att nå 

upp till målen. Utifrån deras beskrivande arbetsätt med matematik tolkade Franzén (2014) att 

läroplanens samtliga mål för matematik uppfylls. Resultatet visar också på att förskollärarna hade en 

hög kunskap i och om matematik och de påtalade vikten av att barn får möta matematik på olika sätt 

framförallt att använda kroppen som verktyg i lärandet. Förskollärarna i studien ansåg att det var 

viktigt med planerade aktiviteter där matematiken var i fokus. Resultatet visar även på att det är viktigt 

att ha en inspirerande miljö där barn blir intresserade av att upptäcka och lära sig matematik. Vad som 

även framkom av resultatet var att förskollärarna inte hade en skolliknande syn på matematiken utan 

att matematiken till stora delar fanns med i vardagen på ett naturligt men medvetet sätt i arbetet. 

I Tyskland har den senaste tiden förskolan mer betraktats som en skola utifrån att det tillkommit fler 

och fler läroplaner som pekar på vad barn ska klara av och särskilt i matematik. Då matematiken 

tidigare inte var lika framträdande i läroplanerna så fann Thiel (2011) det intressant att undersöka 

förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan. Undersökningen var en enkätstudie där 110 

förskollärare i Tyskland deltog. Det studiens resultat visar är att  majoriteten av de deltagande 

förskollärarna kände sig öppna till matematik i förskolan men en stor del var också motvilliga till 

matematik i förskolan. Studien pekade även på att de förskollärare som var äldre var mer öppna till 

matematik än de som var yngre, de yngre sade sig relatera till sina egna erfarenheter av matematik från 

sin egen skoltid. Studien visar också att förskollärarna ansåg att matematik i förskolan är bra för barn 

då de får en grund till den matematik de möter i vardagen men också en grund för framtiden. 

Pedagogers matematiska kompetens påverkar 

arbetet med matematik 

Tidigare forskning visar att förskollärares kunskap inom matematik kan påverka hur de jobbar med 

matematik. Lee (2010) har i en studie undersökt vilka didaktiska ämneskunskaper i matematik 
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förskollärare har. Då han anser att vikten av pedagogens ämneskunskaper i matematik skulle kunna 

vara avgörande för hur barnen tillgodoses läroplanens krav vad gäller matematik. Med tidigare 

forskning argumenterar Lee att brist på tidigt matematiklärande skulle kunna förknippas med senare 

dåliga prestationer i ämnet. I studien med 81 stycken förskollärare från Atlanta i USA visade Lee att 

de som hade en högre utbildning inom didaktikmatematik hade en högre nivå på sitt arbete med 

matematik med barnen. Vad studien också visar är att förskollärare som arbetat längre än 10 år i 

förskolan hade även de en högre ämneskunskap än de som arbetat färre år (Lee, 2010). Lee ( 2010) 

drar slutsatsen att de lärare som saknar eller har låga didaktiska ämneskunskaper i matematik kan ha 

svårt att leva upp till läroplanens krav och bör få stöd av mer matematikkunniga kollegor och att det är 

viktigt att personal inom förskolan får kontinuerligt tillgång till kompetensutbildning i matematik 

(Lee, 2010). 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att belysa och få mer kunskap om vilka uppfattningar förskollärare har om barns 

möte med matematik i förskolan och hur det kommer till utryck i deras arbete.  

Syftet är också att undersöka om förskolans läroplan Lpfö 98/10 påverkar/finns med i förskollärarnas 

arbete. 

 

För att besvara mitt syfte har jag valt att fokusera på dessa frågeställningar: 

 

1. Vilka uppfattningar har förskollärare om barns möte med matematik i förskolan? 

2. Hur arbetar förskollärarna med matematik? 

3.  Hur uppfattar förskollärarna att läroplanen finns med i deras arbete med matematik? 

Teoretisk utgångspunkt 

Då jag valt att undersöka och tolka förskollärares uppfattningar om barns möte av matematik i 

förskolan har jag valt att utgå ifrån ett fenomenografiskt perspektiv i detta arbete. Fenomenografin har 

vunnit gensvar hos forskare framförallt i pedagogik i många västeuropeiska länder särskilt sedan 

början på 1980-talet. Fenomenografin har sina rötter i inlärningsforskning (Uljens, 1989). 

 Inom fenomenografin är det mest centrala begreppet just uppfattningar. Att uppfatta något innebär att 

skapa en mening och det är det som ligger till grund för vår kunskapsbildning. Uljens (1989) menar att 

”genom att människan skapar mening mellan sig och sin omvärld skapar hon samtidigt en ram inom 

vilken hon kan bilda kunskap” (Uljens, 1989, s. 19). Hur vi människor gestaltar en företeelse eller ett 

objekt i vår omvärld har med hur vi uppfattar något. När vi agerar och resonerar utgår vi ifrån dem 

uppfattningar vi har (Uljens, 1989). Enligt Larsson (1986) handlar en kvalitativ metod inom 
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fenomenografin om hur man gestaltar något - hur man kan göra en så god beskrivning av ett 

sammanhang som möjligt. Med detta perspektiv som utgångspunkt är syftet i denna studie att fånga 

förskollärarnas uppfattningar om matematik i förskolan för att sedan beskriva, tolka och analysera 

dessa. Inom fenomenografin finns det två så kallade perspektiv. Dessa kallas för första och andra 

ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv innebär att forskaren själv direkt beskriver 

sådana aspekter av verkligheten som är av intresse. I den andra ordningens perspektiv som jag har valt 

att utgå ifrån, är det viktigt att kunna sätta sig in i någon annans perspektiv och utifrån det kunna 

reflektera och beskriva hur andra personer uppfattar olika aspekter av verkligheten (Uljens, 1989). 

”Det är inte frågan om huruvida något är sant eller falskt, utan frågan om vad man studerar” (Larsson, 

1986, s. 12). Inom fenomenografin använder man sig utav beskrivningskategorier för att sammanföra 

och beteckna de olika uppfattningar som en grupp individer har av ett fenomen.  När kategorierna 

bildas ska det ske genom en tolkning av intervjuutsagorna man fått fram (Uljens, 1989). Det är en 

empiriskt grundad beskrivning. Den är empirisk, därför att den utgör ett försök att analysera och 

beskriva vad ett antal människor har sagt vid en intervju (Larsson, 1986). 

Metod  

Val av metod 

Forskningsansats 

Då mina forskningsfrågor är att undersöka och tolka förskollärares uppfattningar har jag valt att 

använda mig av delar ifrån fenomenografin som metod. Som ovan tidigare nämnts så inom 

fenomenografin läggs vikten på hur människor uppfattar fenomen i omvärlden och utifrån det försöker 

man beskriva, tolka och analysera dessa uppfattningar, då dessa kan ha olika innebörd för olika 

människor (Uljens, 1989). Jag har utifrån det valt en kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer för att 

undersöka förskollärarnas uppfattningar om matematik. Enligt Larsson (1984) så är en kvalitativ 

metod ”systematiserad kunskap om hur man ska gå till väga när man ska gestalta något” (Larsson, 

1984, s. 3). Med en kvalitativ metod försöker man hitta beskrivningar eller kategorier som bäst 

beskriver ett fenomen eller sammanhang i omvärlden (Larsson, 1984).  Kvale och Brinkman (2009) 

menar att använda sig utav en halvstrukturerad intervju är att försöka förstå ”teman i den levda 

vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 43). Då det 

överensstämmer med vad jag vill få reda på så valde jag en semistrukturerad/ halvstrukturerad 

kvalitativ intervju . 

Med intervjuer skulle jag också få mer uttömmande svar på mina frågor och att få möjlighet att kunna 

ställa följdfrågor. Intervjuer kan även vara att föredra för om någon fråga var oklar för deltagaren så 

skulle jag direkt kunna förtydliga frågan. Jag valde en hög grad av strukturering, där jag utgick ifrån 

fasta frågor i en relativ strukturerad ordning vid samtliga intervjuer. Jag valde frågor som möjliggjorde 

att deltagarna fick maximalt utrymme att kunna ge så uttömmande svar som möjligt. Enligt Johansson 

och Svedner (2010) är det också bra att ställa följdfrågor under intervjun som till exempel: När, var 

hur och ge exempel, för att få fram mer tankar . Detta tog jag fasta på och använde mig av dessa 

följdfrågor under intervjun. Jag ställde dessa där jag ansåg att tillfälle gavs. Vid en kvalitativ intervju 

bör man tänka på frågornas formulering för att få ett så bra resultat som möjligt.  Enligt Johansson och 

Svedner (2010) så är det av största vikt att frågorna skall vara lätta att besvara. Man bör undvika att 
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ställa exempelvis långa, ledande och förutsättande frågor. Man bör även förhålla sig till ett enkelt och 

tydligt språk som deltagaren kan relatera till. Då en kvalitativ intervju som ovan nämnts är att 

upptäcka, i detta fall den intervjuades uppfattningar om ett fenomen, så betyder det enligt Patel och 

Davidson (2003) att man inte i förväg kan formulera ett svarsalternativ för deltagaren att svara på.  Det 

är viktigt att den som blir intervjuad skall få möjlighet att svara med egna ord. En kvalitativ intervju 

använder sig då utav ett intervjuformulär som utformas med öppna frågor eller teman. Jag har utgått 

ifrån det och inte använt mig utav jag- och nej frågor utan öppna frågor. Jag valde till intervjuerna 

relevanta frågor som skulle hjälpa mig besvara mina forskningsfrågor.  

Enligt Patel och Davidson (2003) är både den som blir intervjuad och den som intervjuar medskapare i 

ett samtal och det är enligt författarna viktigt att man som intervjuare visar förståelse och intresse för 

den som blir intervjuad för att på så sätt skapa en motivation hos deltagaren. För en lyckad kvalitativ 

intervju menar författarna så är det viktigt och bra att man som intervjuare är påläst och studerat 

tidigare forskning inom det berörda ämnet. Jag anser att jag har fått en god förförståelse inom det 

område som jag här valt att undersöka genom att bland annat läst mycket tidigare forskning inom 

ämnet. Samt själv arbetat en längre tid i förskolan. Enligt Johansson och Svedner (2010) så finns en 

vanligt förekommande svaghet med att intervjua som innebär att “intervjuaren, utan att själv märka 

det, uttrycker sina förväntningar och värderingar och därmed påverkar den intervjuades svar ” 

(Johansson & Svedner, 2010, s. 35). Med detta i beaktning informerade jag de medverkande innan 

intervjun om att jag skulle vara passiv och inte själv ha några värderingar under intervjun utan endast 

lyssna och nicka och svara ok. Samt ställa följdfrågor. Johansson och Svedner (2010) pekar på att för 

att få bra svar skall syftet med studien presenteras tydligt och klart för den medverkande.  

Litteraturval 

Jag har framförallt använt mig av bibliotekets litteratur och databaser. Framförallt sökte jag 

vetenskapliga artiklar i databasen Eric genom Stockholms universitets databassystem. Jag har också 

själv varit på Stockholms universitetsbibliotek för att hitta litteratur som jag ansåg var relevant för 

detta arbete. Sökord jag använt mig av var bland annat: Förskollärare, matematik, förskola, små barn, 

läroplan, uppfattningar. Jag sökte både svensk och engelsk forskning. Jag har även sökt artiklar och 

rapporter på skolverkets hemsida samt på regeringskansliets hemsida. Jag har även använt mig av 

läroplanen för förskolan .  

Urval  

Då jag arbetat i förskolan en längre tid var min första tanke att kontakta gamla kollegor att intervjua, 

men enligt Johansson och Svedner (2010) så bör man undvika att intervjua personer som man känner 

av etiska skäl. Med detta i beaktning så valde jag att kontakta förskolor där jag inte hade någon 

personlig relation till någon.  Jag började med att skicka ut mejl till flera förskolechefer i mitt 

närområde där jag bor. Förskolorna ligger i två stora kommuner i mellersta Sverige.  Jag beskrev att 

jag sökte deltagare/förskollärare att intervjua för mitt självständiga arbete.  Efter några dagar fick jag 

sedan svar ifrån flera utav dessa förskolechefer att jag kunde kontakta förskollärare på deras förskolor 

som var villiga att ställa upp. Jag ringde då upp dessa personer som visat intresse för att bestämma 

datum och tid för intervjun.  

Undersökningspersoner 

De fem förskollärare som visade intresse till att ställa upp i detta arbete är: 
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Person 1: Kvinna, arbetat i förskolan sammanlagt 11 år. Utbildad sedan 25 år och arbetat till största 

delen som lärare i lågstadiet. Arbetar sedan 4 år i förskolan och i dag med barn i åldern 3-6 år. I sin 

utbildning läste hon matematik mot skolans yngre åldrar. (lågstadiet) 

Person 2: Kvinna. Arbetat sammanlagt 26 år i förskolan. Utbildad sedan 7 år. Idag arbetar hon med 

barn i åldern 1-3 år. I sin utbildning läste hon matematik för yngre åldrar upp till mellanstadiet. 

Person 3: Kvinna. Arbetat i förskolan sammanlagt 20 år. Utbildad sedan 15 år. Arbetar idag med barn 

i åldern 1-3 år. I sin utbildning läste hon väldigt lite matematik och ingen specifik kurs för det. 

Person 4: Kvinna. Arbetat i förskolan sammanlagt 31 år . Utbildad sedan 3 år. Arbetar i dag med barn 

i åldern 3-5 år. I sin utbildning läste hon 2 kurser, tillsammans 15 hp matematik. 

Person 5: Kvinna. Arbetat i förskolan i 23 år. Utbildad sedan 23 år. Arbetar i dag med barn i åldern 1-

5 år. Ingen matematik i sin utbildning. 

Det var ingen av de tillfrågade personerna som drog sig ur intervjun. Jag upplevde att alla deltagare 

var samarbetsvilliga och välmotiverade till att bli intervjuade. 

Insamlingsteknik 

I samtliga intervjuer valde jag att använda mig utav en diktafon. Detta är den bästa metoden för att 

samla in sitt material enligt fenomenografin. Jag hade redan vid den första mejlkontakten meddelat att 

jag skulle använda mig utav en diktafon till att spela in intervjuerna. Detta var det ingen som hade 

något emot. Fördelen med att göra en ljudinspelning vid intervjun är enligt Patel och Davidson (2003) 

att intervjupersonernas svar registreras exakt. Dock kan det enligt nämnda författare finnas en nackdel 

med att använda sig utav en bandspelare. Författarna menar att intervjudeltagarna kan uppleva 

ljudinspelningen som jobbiga och kanske inte pratar spontant utan istället skall försöka verka logiska 

och förnuftiga då dem vet att dem spelas in. Jag upplevde dock att förskollärarna jag intervjuade inte 

kände något obehag av att bli inspelade. Men detta är min tolkning.   

Genomförande 

När tiden för intervjun skulle äga rum så såg jag till att vara i god tid på den berörda förskolan, detta 

för att presentera mig och i lugn och ro hinna förbereda mig för intervjun. Tanken var också att det ger 

ett bra första intryck att vara i tid. 

Enligt Johansson och Svedner (2010) så har intervjusvarens forskningsetik stor betydelse för utfallet 

av intervjun. Man vinner respekt och förtroende hos den man intervjuar om man klargör de 

forskningsetiska anvisningar som finns, samt så ökar det motivationen att delta hos den medverkande. 

Med detta i beaktning så började jag samtalet med att presentera mig och vad mitt arbete kort skulle 

handla om samt visade upp missiv/samtyckesbrevet för deltagaren så att denne kunde läsa igenom det 

och skriva på det. Vidare upplyste jag muntligt de forskningsetiska anvisningar som finns och att jag 

var införstådd med dessa. Platsen för själva intervjuerna skedde på förskolan där den förskollärare jag 

intervjuade arbetar. I samtliga intervjuer så satt jag och förskolläraren i ett avskilt rum. Intervjuerna 

tog ca 30 minuter var.   
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Databearbetning och analysmetod 

Även vid bearbetning och vid analysen av resultatet har jag hämtat delar ifrån den fenomenografiska 

forskningsansatsen.  Jag har i detta arbete valt att utgå ifrån några komponenter som forskningsarbetet 

inom fenomenografin bygger på, dessa är;  

1) Företeelse i omvärlden – Vilka är förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan. 

2) En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut – Vilka uppfattningar har förskollärarna om 

barns möte med matematik, vilka uppfattningar har förskollärarna om sitt arbete med 

matematik och vilka uppfattningar har förskollärarna om läroplanens betydelse i deras arbete. 

3) Om intervjuer används skall dessa bandas – jag har använt mig av en diktafon 

4) Det bandade intervjuerna ska transkriberas och skrivas ut på papper 

5) Analys av de skriftliga utsagorna  

6) Analysen resulterar i beskrivningskategorier 

 

Vid en fenomenografisk analys av transkriberade intervjuer är det två saker jag utgått ifrån dessa är: 

 1) Att söka efter relevanta uttalanden för den aktuella forskningsfrågan  

2) En analys av dessa identifierade uttalanden i förhållande till den kontext de förekommer i  

 (Uljens, 1989, s. 44) 

Efter att jag genomfört intervjuerna med samtliga förskollärare/deltagare så lyssnade jag igenom dessa 

och transkriberade dem skriftligt. Jag skrev ned för hand vad som sades under intervjuerna ordagrant. 

Enligt Larsson (1984) så är det viktigt vid en fenomenografisk analys att skriva ut intervjuerna så att 

dessa går att läsa. Enligt Kvale och Brinkman (2009) så är målet med analysen av svaren att utveckla 

kategorier som fångar de studerande handlingarna och erfarenheterna. Samt att jämföra data och 

försöka hitta likheter och olikheter. Inom fenomenografin gäller det att inte nöja sig med de resultat 

man först kommer fram till utan att kritiskt granska de kategorier man först formulerat för att 

eventuellt finna ny innebörd som leder till nya kategorier och formuleringar. ”Kärnan i analysen är 

jämförelsen mellan olika svar” (Larsson, 1984, s. 31). Utifrån svaren av intervjuerna försökte jag hitta 

likheter och skillnader samt att de skulle ge svar på mina forskningsfrågor. Jag ringade in de svaren 

jag tolkade som liknade varandra och kategoriserade dem för mig själv. Jag läste och tolkade 

beskrivningskategorierna om och om igen för att få fram de slutgiltiga beskrivningskategorierna. När 

sedan analysen presenteras har jag i citaten valt att använda mig av deltagarnas exakta svar. 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet har utfärdat några etiska ställningstaganden som jag har läst och tagit hänsyn till i 

samband med och under mina intervjuer samt i hela detta arbete. Dessa är: Sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet, samt konfidentialitet. Jag har även tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra olika 

individitetskrav som är viktiga att utgå ifrån vid en intervju (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är:  

Informationskravet som innebär att den som intervjuar skall informera intervjudeltagaren om sitt syfte 

med studien/arbetet och vilka villkor som gäller för den intervjuades deltagande. Dem skall även bli 

upplysta om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  
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Informationen skall omfatta alla de inslag i den gällande undersökningen/studien. Det skall även ingå 

namn till den som är ansvarig för studien samt en institutionsanknytning. Det är även av vikt att 

upplysa om vart det färdiga materialet kommer att hamna och publiceras. I samband med att jag 

skickade ut förfrågningar via mejl till förskolechefer om att hitta deltagare till detta arbete så skickade 

jag med ett missivbrev (se bilaga 1). I detta brev tog jag upp viktiga etiska aspekter vad gäller 

anonymitet och hur materialet kommer att omhändertas. Jag meddelade även att jag skulle spela in 

intervjun. I missivbrevet finns mitt namn och kontaktuppgifter samt min handledares namn och 

universitetets kontaktuppgifter. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall få ett samtycke från de som deltar att dem är införstådda 

med vad deras deltagande innebär.  Deltagaren har också rätt att själv avgöra på vilket sätt hen vill 

delta samt om hen vill avbryta detta skall då ej medföra några negativa konsekvenser för deltagaren. 

Forskaren får inte på något sätt påverka valet. I mitt missivbrev skrev jag att förskolläraren när som 

helst hade rätt att avbryta intervjun utan att det skulle medföra några negativa följder. Enligt Patel och 

Davidson (2003) så krävs det att man har deltagarnas godkännande för detta. På mitt samtyckesbrev 

fick deltagarna skriva under med att de var införstådda med min intervju och att dem gav sitt 

samtycke. 

Konfidentialitetskravet som har ett nära samband med sekretess och tystnadsplikt. Jag meddelade 

deltagarna vid själva intervjun om att deras svar endast skulle komma att användas för detta arbete. Jag 

upplyste även om att deras namn samt förskolas namn inte kommer att nämnas i detta arbete. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter inte får användas och lämnas vidare till tredje part 

(Vetenskapsrådet, 2002). Jag upplyste deltagarna att arbetet endast skulle publiceras i divaportalen. 

Studiens kvalitet 

 

Jag har i detta arbete intervjuat fem stycken förskollärare . Vilket ska ge en bild av hur några 

förskollärare ser på och arbetar med matematik på några förskolor, samt så ger det mig en djupare 

kunskap inom ämnet för kommande arbete som förskollärare/lärare. Vad som kan vara en svaghet med 

att bara göra intervjuer som enda insamlingsmetod kan vara att mina deltagare säger en sak men 

arbetar på ett helt annat sätt. Observationer kan enligt Patel och Davidsson (2003) användas som en 

andra insamlingsmetod för att kunna öka reliabiliteten i en studie. I detta fall valde jag enbart 

intervjuer då jag endast var ute efter förskollärarnas uppfattningar. Vad som även ökar reliabiliteten i 

ett arbete är enligt Johansson och Svedner (2010) att se till att allt material samlas in på lika sätt samt 

att se till att frågorna i intervjun är välformulerade. Enligt Patel och Davidsson (2003) är det bra att 

låta någon annan läsa igenom arbetet för att öka arbetets tillförlitlighet. Med det skickade jag mina 

intervjufrågor jag skrivit till min handledare för att i samråd med henne få så relevanta frågor som 

möjligt till mitt syfte och mina forskningsfrågor. Enligt Patel och Davidsson (2003) så skulle 

reliabiliteten öka vid intervjuer om man har ytterligare en person med vid intervjun då detta inte var 

möjligt så ökade jag reliabiliteten genom att använda mig av en diktafon då det enligt Patel och 

Davidsson (2003) medför att verkligheten blir lagrad och genom det kan man gå tillbaka och lyssna på 

materialet så många gånger tills man är säker på att man uppfattat allt korrekt. Validitet innebär 

giltighet, det vill säga att det ger svar på om man fått fram det som var syftet att mäta (Patel & 

Davidsson, 2003). Jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar och syfte genom den metod 

jag använt.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisar jag de resultat som mina fem intervjuer gav. Jag har utgått ifrån mina 

forskningsfrågor. Utifrån analysen av mitt råmaterial har jag fått fram beskrivningskategorier. 

 I en fenomenografisk analys brukar alltid kategorierna följas och illustreras av citat då ”dessa har 

syftet att hjälpa läsaren att fånga innebörden i den gestaltning som gjorts av en uppfattning” (Larsson, 

1984, s. 36). Jag har valt att använda mig av ett eller två citat som får representera sin kategori detta 

för att begränsa arbetets storlek. Citaten skildrar tydligt de uppfattningar som den 

beskrivningskategorin uttrycker.  

 

Forskningsfråga 1: Vilka uppfattningar har förskollärare om 
barns möte med matematik i förskolan? 

 

Beskrivningskategori 1.1: I förskolan lägger vi grunden till skolans matematik 

I denna kategori har jag samlat uppfattningar som alla ger uttryck för uppfattningar om hur viktigt det 

är att matematiken introduceras tidigt i livet. Intervjupersonernas uttalanden var i det stora hela lika 

och de gav alla uttryck för att de uppfattar matematiken som barn möter i förskolan som viktig för 

framtiden. 

Samtliga förskollärare uttryckte att matematik i förskolan är viktig för barn därför att det är bra att 

lägga en matematisk grund hos barnet inför skolan och framtiden och att det är bra att börja tidigt. 

Redan från att barnet börjar i förskolan från 1 års ålder kan matematiken introduceras. Förskollärarna 

ansåg att i skolan blir matematiken ofta lite svår för många och har barnet redan i förskolan fått en 

grund för olika matematiska begrepp så kommer det underlätta matematikinlärningen senare när 

barnet börjar i skolan.  Flera förskollärare ansåg att barn skall möta matematik på ett lustfyllt sätt i 

förskolan 

- Matematik är ju viktigt. Det är något som barnen skall läsa x antal år i skolan och som 

dem skall få godkänt i för att dem sen skall kunna läsa vidare. Så jag tycker att matte skall 

man göra roligt. Matematik skall vara roligt för sen när dem börjar i skolan så blir det 

lite klurigt, men har man då fått den där positiva känslan som man fått i förskolan, då tror 

jag att det hjälper till lite.  

(Person 5) 

En förskollärare gjorde anknytning till undersökningar som visar att svenska elever i skolan har dåliga 

resultat i matematik jämfört med en del andra länder. Hon menade att: 

- Gång på gång kommer det olika undersökningar som exempel PISA där dem skriver att 

matematikresultaten har försämrats i svenska skolor. Därför är det bra att vi i förskolan börjar 

med matematiken tidigt. (Person 2) 

 

Ur förskollärarnas uppfattningar om barns möte med matematik i förskolan framkom  även 

förskollärarnas egen syn på matematikämnet låg till grund för hur det ser på barns möte med 
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matematiken i förskolan idag. Förskollärarna relaterade till sina egna erfarenheter av matematik. 

Några förskollärare ansåg att deras egna tidigare möten med matematik när de själva gick i skolan 

varit jobbig, svår, tråkig och de uppfattade att man som barn ofta tappar lusten för matematik längs 

vägen. 

- Om man i förskolan får en positiv känsla för matematik så underlättar det när man börjar med 

matematik i skolan. (Person 5) 

 

Beskrivningskategori 1.2: Det är viktigt att barn får begrepp klart för sig 

I den här beskrivningskategorin gav alla förskollärare uttryck för att barns möte med matematik i 

förskolan i det stora hela handlar om att barnen skall möta och lära sig olika matematiska begrepp, 

siffror, former samt få en djupare innebörd av matematiska begrepp. En förskollärares uppfattning var: 

- Ju yngre man är och ju tidigare man får begrepp för det som händer och sker. Desto 

bättre är det, för det hjälper en vidare, alltså det hjälper en vidare i tanken. Vad som 

händer i addition och subtraktion. Vad betyder det? (Person 1) 

En annan förskollärare utryckte det som: 

- Att barnen kan ramsräkna är ju bra men det är inte riktigt det som är matematik för mig 

utan att dem ska veta vad t.ex. Fem är, fem kan vara fem elefanter eller fem myror eller 

det kan vara fem kritor. Att dem ska förstå och inte bara känna igen siffran fem som en 

symbol. (Person 4) 

Beskrivningskategori 1.3: Matematiken finns i alla aktiviteter 

I den här kategorin framkommer en uppfattning om att matematiken barn möter finns i alla aktiviteter 

och att barn möter matematik hela tiden framförallt i vardagen. Uppfattningarna som förskollärarna 

hade var lika, att det i förskolan handlar om att barnen skall få syn på den matematik som finns i 

vardagen. Förskollärarna beskrev att matematiken kommer in hela dagen i alla aktiviteter, både 

spontant och i barnens lek. Förskollärarnas uppfattningar var att den matematik barn möter återfinns i 

allt ifrån att lägga pussel, trä pärlor på en tråd till halsband, lägga pärlplatta och göra mönster till att 

räkna antal köttbullar på sin tallrik .  

- Det är ju nästan allting. Om man tänker utifrån en dag på förskolan så tänker jag: På 

samlingen räknar vi barnen, när vi klär på oss: ett par strumpor, ett par vantar. Våra 

barn vill gärna stå på kö och då är det först och sist och bakom. Att det är matematik. 

Överhuvudtaget ser jag matematik i allt. (Person 4) 

Flera förskollärare beskrev att barn möter matematik utomhus på förskolan. Utomhus ansåg 

förskollärarna att barn kan räkna exempelvis kottar, pinnar och stenar. Det kan även vara att känna om 

stenen är tung eller lätt, stor eller liten, är pinnen lång eller kort och så vidare. En förskollärare 

uppfattade att matematik utomhus kan vara att mäta hur lång t.ex. en bänk är med hjälp utav hur 

många barn som får plats på bänken. 

En annan förskollärare uttryckte det att: 

-  När vi leker kurragömma ute, så använder barnet sig av antalsräkning och när barnet 

skall gömma sig så måste barnet bedöma om det får plats bakom eller under något. Då får 

barnet öva på rumsuppfattning. (Person 3) 
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Beskrivningskategori 1.4: Det är viktigt att barn får möta matematik i 

flera olika sammanhang 

I denna kategori återfinns tolkningar av hur förskollärarna uppfattar att barn möter matematik på olika 

sätt i förskolan. Många uppfattningar som framträdde i förskollärarnas svar var att förskollärarna 

kopplade barns möte med matematik till barns lärande på olika sätt. Samtliga förskollärares 

uppfattningar var samstämmiga och med det visar det sig att det är viktigt att barn får möta 

matematiken i flera olika sammanhang. En förskollärare uppfattade att lärandet hos barnet sker 

spontant hela tiden och hon påpekade att man aldrig kan veta när ett barn tar in kunskap. Samtliga 

förskollärare ansåg att en viktig del i barns möte med matematik är att barn får pröva att göra själva.  

Med kroppen upptäcker barnen matematik 

Alla förskollärare gav uttryck för att en viktig del i barns möte med matematik är att barn använder sig 

av och känner efter med sin egen kropp. På det sättet uppfattar förskollärarna bland annat att 

matematiska begrepp blir tydliga för barnet. 

- Det är viktigt att barn får pröva själva för att kunna lära sig. Som pedagog har jag aldrig 

tänkt att ett barn är för litet. Barn förstår mer än dem kan uttrycka och visa. Barn visar 

tydligt med kroppen exempelvis med fingrarna. Dem lär sig på olika sätt genom att 

undersöka, forska och känna efter med kroppen. Man kan också fråga barnen hur många 

armar har du, hur många ben har du osv. (Person 2) 

- Vi brukar rita alla barn på stora papper sedan jämför vi varandra. Då får dem använda 

hela kroppen och får en uppfattning om begreppet mäta. (Person 5) 

- Barnen brukar få försöka bilda formerna kvadrat, cirkel och triangel med kroppen, 

tillsammans med sina kompisar. Det blir tydligt för barnen när dem använder kroppen. 

(Person 4) 

 

Barn möter matematik i samspel med andra 

Samtliga förskollärare hade uppfattningen att barns möte med matematik i förskolan till stora delar 

sker genom ett samspel med andra barn och vuxna och mycket av samspelet sker i leken.  En 

förskollärares uppfattning var att: 

- Barn lär sig av varandra. Små barn ser hur dem större barnen gör och vill göra lika och 

pröva. (Person 3) 

En annan förskollärare beskriver det som att: 

- Barnen pratar ju mycket med varandra, som till exempel vid matbordet och i leken. Där 

bekräftar dem för varandra men även för oss att det har gått in, det vi lärt dem. Att dem 

har tagit det till sig, det blir som en utvärdering för oss pedagoger när dem senare pratar 

om det vi gjort. (Person 1) 

Beskrivningskategori 1.5: Pedagogen har en betydande roll i barns möte 

med matematik 

Det är viktigt att man som pedagog är engagerad i sitt arbete 

I denna kategori återfinns förskollärares uppfattningar om pedagogens betydelse. Samtliga 

förskollärare hade uppfattningen att pedagogen har en betydande roll i barns möte med matematik. 
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- Vi pedagoger har en jätteviktig roll. Jag tror att man ska tänka hur och på vilket sätt 

kommer barnen att lära sig. Man måste tänka till som pedagog. (Person 5) 

Förskollärarna ansåg att det är viktigt att som pedagog vara engagerad, glad, positiv och brinna för det 

man gör i sitt arbete med matematik och på så vis smittar det av sig på barnen. En förskollärare ansåg 

att det är viktigt för barns matematiska lärande att pedagogen är medforskande och undersökande 

tillsammans med barnen.  

En förskollärare hade uppfattningen att pedagogens roll i förskolan blivit mer lik lärarens roll i skolan. 

Hennes uppfattning var att hennes arbete som förskollärare till stora delar handlar om att undervisa 

barnen. 

- Jag tycker att vi har en ganska stor roll, eller ja det är vår roll i lärandet. Det har ju varit 

lite si så där, vi har ju inte använt att det är lärande på det viset att vi undervisar lixom. 

Det har ju varit mer till skolan men det kommer mer och mer att det är undervisning vi 

gör här i förskolan. (Person 4) 

En uppfattning förskollärarna hade var att det är viktigt att pedagogen i sitt arbete kan lyfta fram 

matematiken på ett sätt så att alla barn kan ta den till sig . 

- Pedagogens roll är att se till att barnen får begreppen ifrån oss, samt att vi har olika 

aktiviteter som stimulerar och ger förutsättningar för att alla barn skall lära sig. (Person 

4) 

 

Forskningsfråga 2: Hur arbetar förskollärarna med matematik? 

 

Beskrivningskategori 2.1: I vardagssituationer synliggör vi matematiken 

I den här kategorin återfinns uppfattningar om att matematiken finns i alla sammanhang och överallt i 

barnens vardag och utifrån det uppfattade samtliga förskollärare att det är viktigt att som pedagog ta 

tillfället i akt och visa och sätta ord på den matematik barnen möter. Flera förskollärare ansåg också att 

i sitt arbete med matematik viktigt att använda korrekta matematiska ord då de pratar med barnen.  

- Det är viktigt att vi hela tiden pratar och visar att matematiken finns här runt omkring oss 

 (Person 1) 

- Pratar man om former så är det viktigt med att säga att formerna heter kvadrat, cirkel och 

triangel istället för att säga runding och trekant. (Person 5) 

Samtliga förskollärare beskrev på olika sätt att i hallen, där barnen har sina ytterkläder och skor, är ett 

bra ställe att synliggöra matematiken för barnen. Här ansåg sig flera av förskollärarna arbeta med att 

uppmärksamma och fråga barnen, vad dem har t. ex du har två par vantar, två par skor, hur många 

knappar har du i jackan? Osv.  

En förskollärare beskrev det som: 

- Det gäller att lyfta fram det man ser och förtydliga det.(Person 3) 

Två förskollärare hade liknande uppfattning att om det är ont om personal och det blir svårt att få till 

en planerad aktivitet så är det verkligen bra att ta tillfället att lyfta fram matematiken i rutinsituationer. 

En förskollärares svar får gestalta den uppfattningen:  
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- Är det ont om personal brukar vi till exempel räkna krokarna under tiden vi byter blöja på 

de lite yngre barnen. 

(Person 5) 

Samtliga förskollärare beskrev att det är ett bra tillfälle att lyfta fram och arbeta med matematiken vid 

matsituationer. Förskollärarna uppfattar att dukningen är ett moment där barnen möter matematik och 

tränar sin antalsförståelse och ett till ett principen. Vid matbordet kan de exempelvis samtala om hur 

många tallrikar eller hur många glas osv.  som behövs i relation till de antal barn som skall sitta vid 

bordet. Flera förskollärare beskrev att de brukar uppmärksamma barnen på hur mycket av någon mat 

som ligger på tallriken.  

- Matematiken genomsyrar allt, det kan vara att se och räkna antal köttbullar, potatisar 

mm. Vid matbordet pratar vi om matematikord som hel och halv, många, mycket, lite.  

(Person 2) 

Samtliga förskollärare beskrev att varje dag på förskolan samlas barnen och har fruktstund. 

Förskollärarna uppfattar att då är det ett bra tillfälle att ta in matematik. Då kan man som pedagog 

uppmärksamma barnen på begreppen hel och halv. Förskollärarna hade dock delvis olika 

uppfattningar på vad barnen kan klara av att lära sig och förstå beroende på ålder. 

En förskollärare hade uppfattningen att: 

- Med större barn kan man ha som en tårta och se delarna och räkna men jag vet inte om 

det blir lite svårt matematiskt. Jo, det blir för svårt att säga en sjättedel, ja det blir för 

svårt men dem större kanske kan lära sig en fjärdedel eller nej det blir lite för svårt. 

(Person 3) 

En annan förskollärares uppfattning var däremot att barn klarar svårare utmaningar 

- Dem äldre barnen brukar säga att dem vill ha en fjärdedel av ett äpple men några kan 

även säga: -jag vill ha en av åtta! För då vet dem att det är en jätteliten bit. (person 2) 

 

Beskrivningskategori 2.2: I lärarledda aktiviteter får barnen 

matematiska utmaningar 

I den här kategorin återfinns tolkningar av förskollärarnas uttryck för hur de arbetar med matematik 

mer medvetet. Samlingen och teman/ projekt var två framträdande kategorier i förskollärarnas svar.  

Förskollärarna berättade att dem arbetar med matematik med alla barn oavsett ålder. Flera 

förskollärare uppfattade att det är viktigt i sitt arbete att kunna anpassa verksamheten till barnens nivå. 

Majoriteten av förskollärarna hade uppfattningen att det är bra som pedagog att utmana barnens 

tänkande för att barnen skall lära sig. 

- Pedagogen kan ge barnen utmaningar. Putta fram dem lite så att det finns en utmaning 

som gör att dem kommer lite längre. Utmaningen ska vara lite klurig så barnen lär sig 

fundera lite. Det är viktigt att inget är rätt eller fel. (Person 3) 

- Man får lägga nivån där barnen är, men plus att man lägger sig lite över deras nivå. Man 

vill ju utmana lite liksom. (Person 4) 

En annan förskollärare ansåg att man inte får lägga sig för högt kunskapsmässigt utan det skall vara på 

barnets nivå för att barnet skall kunna ta det till sig. 
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- Man måste tänka: klarar dem här barnen av det. Man får sänka sig till barnens nivå. 

(Person 5) 

Samlingen  

Samtliga förskollärare hade uppfattningen att på samlingen kommer matematiken till stora delar in i 

lärarledda aktiviteter.  På samlingar ansåg förskollärarna att de arbetade med att ge barnen 

matematiska utmaningar som bland annat är att barnen räknas i turordning. Det uppmärksammas och 

räknas vilka barn som exempelvis är där och vilka som är borta och hur många brukar dem vara och 

hur många pojkar respektive flickor är närvarande. På det sättet uppfattade förskollärarna att barn får 

möta antalsräkning. På samlingen uppfattar förskollärarna att barn även får möta matematik på olika 

sätt genom olika lekar, sagoläsning, sånger och ramsräkna .  

- På samlingen har vi ofta ramsor med antal som vi gör, till exempel ”tre små apor”… Det 

tycker dem är jätteroligt. Så räknar vi, en, två, tre. (Person 3) 

- På samlingen brukar barnen få utmaningar att till exempel bilda siffror och geometriska 

former med kroppen. Det är viktigt att låta barnen komma på hur dem ska göra det. Jag 

kan fråga dem: Hur kan vi göra och hur löser vi det? (Person 5) 

 

 Teman och projekt  

Samtliga förskollärare berättade att de ofta arbetar med teman eller ett projekt där de uppfattar att 

matematiken kommer in naturligt i sammanhanget men där pedagogerna även kan lyfta fram 

matematiska begrepp och ord medvetet. Flera av förskollärarna hade också uppfattningen att 

dokumentation och observation var en viktig del i deras eget arbete, för att som pedagog kunna se vad 

barnen kan och för att kunna utmana dem vidare.  

Flera förskollärare ansåg att barn gärna vill jobba tillsammans om de har någon aktivitet. Tillsammans 

reflekterar barnen till det som görs. 

Alla förskollärare hade uppfattningen att det är viktigt att de pratar mycket med barnen och 

uppmärksammar dem på matematiska ord och händelser.  

- Vi kan prata om händelser och utifrån det gör vi egna räknesagor. I räknesagan säger vi 

på mattespråk: plus och minus och det blir lika med. (Person 1) 

Flera förskollärare ansåg att det är bra att barnen själva får dokumentera i temaarbetet för då 

synliggörs matematiken tydligt för barnen.  

- Om barnen till exempel ska rita sin familj så kan dem göra det i form av prickar eller 

streck, då blir antalet tydligt för dem. (Person 3) 

Två förskollärare berättade att de i teman kan utgå ifrån olika sagor och även så kallade flanosagor där 

de arbetar utifrån matematiska begrepp som är tydliga i sagan. 

- Vi har jobbat mycket med Bockarna Bruse sagan där matematikorden, vem kom först, sist 

och emellan kommer in. (Person 4) 

 

Beskrivningskategori 2.3:Miljön och material uppfattar vi är viktigt för 

att utmana barnen matematiskt 
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I denna kategori beskrivs förskollärarnas uppfattningar om hur viktig miljön och tillgång till 

matematiskt material är. Samtliga förskollärare har uppfattningen att miljön och matematiskt material 

är en viktig del i deras arbete med matematik och i barns möte med matematik. Alla förskollärare hade 

uppfattningen att det är viktigt att pedagogen ser till att det finns bra matematiska material för barnen i 

verksamheten, vilka kan stimulera barns intresse för matematik. Förskollärarna uppfattade även att det 

är pedagogen som ska skapa lockande miljöer så barnen möter matematiken på ett synbart sätt. Några 

förskollärare berättade att de har särskilda matematikhörnor i rummet där material som ska utmana 

matematiskt finns. Även att ha siffror, bokstäver och former synliga i rummet är uppfattade 

förskollärarna bra för då ser barnen dem. 

Två förskollärares beskrivningar av materialets betydelse: 

- Vi har särskilda matematiklådor där det står en siffra på och i lådan så ligger det så 

många saker som siffran visar. Det blir då tydligt för barnen vad exempelvis fyra stycken 

är. (Person 5) 

- Vi har en tavla där siffror finns och under varje siffra finns ex antal saker i relation till 

rätt siffra. Det blir då tydligt för barnen att uppfatta hur många det är. Där står barnen 

ofta tillsammans och räknar. (Person 2) 

Samtliga förskollärares uppfattningar är att i byggrummet på förskolan möter barn matematik och att 

det är lätt att som pedagog synliggöra matematiken för barnen där. Där, menar förskollärarna finns det 

klossar i olika storlekar för barnen att bygga med och legobitar finns i olika färger att bygga och 

sortera med. Enligt förskollärarna är det många matematiska ord och begrepp som man kan arbeta med 

i byggrummet.  

- Genom att vi tillsammans med barnen lägger klossar runt hela cirkelmattan så har vi mätt 

omkretsen. Sen är det viktigt att jag benämner saker för barnen . Det blir då tydligt för 

barnen. (Person 4) 

Samtliga förskollärare ansåg att sortering är något som barnen ofta möter i förskolan. Allt ifrån olika 

matematikmaterial som är anpassat för just sorteringsövningar till att barn sorterar saker själva när 

dem leker. Flera förskollärare ansåg att dem planerar övningar och lekar där sortering ingår. 

- Vi har bland annat ett material som är i plast och i olika färger och har formen av olika 

fordon. Barnen kan använda det till att räkna, sortera, klassificera, ställa upp och dela 

upp. Alla sätt är rätt. (Person 2) 

Beskrivningskategori 2.4: Fortbildning och reflektion är viktigt för vårt 

arbete 

I denna kategori  beskrivs uppfattningar som  alla påvisar att fortbildning och reflektion påverkar 

förskollärarnas arbete. Alla förskollärare utom en berättade att dem under sina år i förskolan fått 

fortbildning i matematik. Samt att dem fått gå på föreläsningar och läst litteratur om barns möte och 

lärande av matematik. Förskollärarnas uppfattningar var att genom att de fått tillgång till fortbildning 

så resulterade det i ett större intresse och mer kunskap om barns möte med matematik i förskolan 

vilket påverkat deras arbete med matematik positivt.  

En förskollärare berättade: 

- Kommunen (där hon idag arbetar) satsade på att utbilda några till cirkelledare och jag var en 

utav dem. Jag har sedan undervisat mina kollegor i det vi lärde oss. Jag är idag 
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matematikombud vilket betyder att jag är med och driver fram matematiken, gör den mer 

synlig i förskolan. (Person 4) 

Majoriteten av förskollärarna nämnde att det är viktigt för arbetet med reflektion och att man 

diskuterar tillsammans med kollegor för att få en ny syn på ämnet. En förskollärare menade att det är 

viktigt att hålla sig uppdaterad och läsa tidningar och litteratur som kommer ut om matematik.  

En förskollärare hade uppfattningen att chefen har ett stort ansvar att se till att arbetet blir gjort och att 

det finns tillgång till fortbildning för det medför enligt den intervjuade förskolläraren en stor kvalité på 

arbetet. 

 

Forskningsfråga 3: Hur uppfattar förskollärarna att läroplanen 
finns med i deras arbete med matematik? 

 

Beskrivningskategori 3.1: Läroplanen finns alltid med oss 

I den här kategorin framkommer uppfattningar  som visar att läroplanen finns med på ett medvetet sätt 

i förskollärarnas arbete. Samtliga förskollärare beskrev att de arbetar mycket med matematik och 

några menade att läroplanen ofta finns med i deras arbete på något sätt. 

- Den är lättläst och det är bra att den finns. Jag tycker att det är jättepositivt att dem 

trycker på i läroplanen att vi ska göra detta i förskolan. (Person 5) 

 

 Dels var uppfattningarna hos förskollärarna att de utgår ifrån läroplanens mål vid vissa aktiviteter och 

dels genom att förskollärarna har den som ett stöd att förhålla sig till i arbetet.  

- Som pedagog ska man tänka, hur kan barnet lära sig det här? Vad är syftet och hur kan 

jag koppla det till läroplanen. För det ligger ju ändå på oss, att vi pedagoger i förskolan 

ska kunna. Det står ju faktiskt det i läroplanen. Den är vårt lilla regelverk. Vår 

bibel.(skratt) (Person 5) 

Flera förskollärare hade uppfattningen att det är viktigt att kunna koppla dokumentation de gör i 

förskolan till läroplanens mål för då blir det extra tydligt vad barnen lärt sig.  

- Läroplanen har man ju med sig hela tiden på nått vis och när man till exempel gör en 

dokumentation, då kan man koppla det som händer eller det barnen berättar och beskriver 

i dokumentationen. Då kan jag som pedagog se till att ett läroplansmål finns med samt 

koppla det till det.(Person 4) 

De förskollärare som inte direkt återkopplade sitt arbete i förhållande till läroplanen, resonerade ändå 

utifrån den teoretiska utgångspunkt som är central där.  

Beskrivningskategori 3.2: Matematikmaterial har koppling till läroplanen 

I denna kategori beskrivs uppfattningar som förskollärarna hade om hur matematiskt material var 

kopplat till läroplanens mål. Några av förskollärarna beskrev att i sitt arbete med matematik så 

använder de sig ofta då de har någon medveten lärarstyrd aktivitet utav olika matematikmaterial, där 

dessa har en koppling till läroplanen. Två förskollärare visade under intervjun exempel på material 

som var i form av kort. På korten finns förslag på olika aktiviteter för barnen att göra. Dessa aktiviteter 

ska leda till att barnen får möta olika matematiska begrepp vilka kopplas i relation till målen i 
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läroplanen.  En förskollärare uppfattade att det är ett väldigt bra material för alla som arbetar i 

förskolan.  

- Det tycker jag är ett jättebra material. Det är lätt för pedagogerna att ta till och man går 

igenom, vad är det man har sysslat med här? Eller det här, vill jag göra och så finns 

läroplanens mål med. (Person 5) 

Beskrivningskategori 3.3: Målen i läroplanen är lätta att förstå 

I denna kategori finns uppfattningar om läroplanens mål. Målen för matematiken i läroplanen 

uppfattade majoriteten av förskollärarna som lätta att förstå. En förskollärare ansåg att vissa mål är 

tydligare en andra men att det handlar om att göra sin egen tolkning av målen i sitt arbete.  

Andra förskollärare uppfattade målen som: 

- Målen är lätta att förstå. Jag känner mig inte osäker vad gäller målen. (Person 3) 

- Man får läsa dem flera gånger, för läroplanen har man ju alltid med sig på något vis i 

arbetet hela tiden. (Person 4) 

En förskollärare kände sig dock inte riktigt säker på målen som övriga förskollärare. Hennes 

uppfattning var:  

- Nu måste jag tänka, hur är målen? Ja den läser jag väl men hur målen är formulerade 

har jag inte riktigt klart för mig. Jag tror att det är att få klart begreppen men hur målen 

för matematik är, är jag inte riktigt säker på. (Person 1) 

Beskrivningskategori 3.4: Det är bra att förskolläraren har det 

övergripande ansvaret 

I denna kategori återfinns uppfattningar om förskollärarens förtydligande ansvar i läroplanen. Samtliga 

förskollärare hade uppfattningen att det var bra att det i läroplanen står att förskolläraren har det 

övergripande ansvaret för att barnet ska stimuleras och utmanas matematiskt. Flera utav förskollärarna 

berättade att dem arbetade med duktiga barnskötare och att alla har olika kompetenser att tillföra, men 

att det ändå är förskollärarnas ansvar att arbetet blir gjort. Även om det som flera förskollärare 

uttryckte finns duktiga barnskötare så är bra att det vilar på någon att ta ett extra ansvar för 

verksamheten. En förskollärare uppfattade att förskollärare har ett helt annat tänk och förståelse för 

läroplanens innehåll än vad barnskötare har. Detta då förskollärare gått en högskoleutbildning där de i 

utbildningen arbetat mycket med läroplanen. Andra förskollärare hade uppfattningen att: 

- Även om övriga kollegor har idéer och erfarenheter är det upp till mig att se till att vi gör 

det. Att det inte försvinner och att det blir något rejält av det. (Person 1) 

- Jag tycker att det är bra att det finns vad vi ska göra. Att vi har fått en tydligare roll. Vi 

har ju läroplanen att förhålla oss till, och sen får vi ju hela tiden ha diskussioner i 

arbetslaget – kommer vi framåt eller ser vi att det händer något? – och det gör man ju. 

(Person 4) 

 

Sammanfattning 

Man kan utläsa att alla förskollärare var intresserade av matematik och resultatet av intervjuerna tyder 

på att samtliga förskollärare hade uppfattningen att de arbetade väldigt mycket med matematik. Alla 

förskollärare hade uppfattningen att matematik i förskolan är bra för att lägga en grund inför skolan. 
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Detta kan urskiljas i förskollärares egna tidigare relationer till matematikämnet. Där många 

förskollärare uttryckte att i skolan blir matematiken ofta svår och tråkig. Förskollärarna uppfattade 

kompetensutbildning och reflektioner och diskussioner med andra kollegor som viktiga för deras 

arbete. Man kan se att förskollärarna uppfattade att den matematik som barn möter i förskolan finns i 

allting som till exempel allt från räkna pärlor, bygga med klossar, duka, räkna köttbullar och sortera, 

exempelvis färg och form . Förskollärarna ansåg att det var viktigt att lära barnen begrepp, former och 

innebörden i antal bland annat. Förskollärarna uppfattade att det är viktigt att barn får möta matematik 

i olika sammanhang. I hur förskollärarna beskrev hur de arbetade med matematik kan man se att 

matematiken finns med i alla aktiviteter under en dag på förskolan. Exempelvis: vid samlingen där 

barnen får sjunga, leka, sagoläsning och ramsräkna, och i vardagssituationer som exempelvis i hallen , 

där förskollärarna  uppmärksammar barn på hur många skor, vantar eller krokar på hyllan det finns 

och på så sätt visar den matematik barnen möter i vardagen. 

Man kan också utläsa i resultatet att förskollärarna beskrev att de ofta arbetar medvetet med matematik 

i teman och projekt där matematiken särskilt lyfts fram och problematiseras. Vidare kan man se att i 

lärarledda aktiviteter fanns ofta läroplanens mål med för att tydliggöra vad det är dem har arbetat med 

och varför. Miljön och matematiskt material som stimulerar till matematik är något som förskollärarna 

uppfattar som en viktig del i barns möte med matematiken.   

Förskollärarna beskrev att dem arbetade med matematik med alla åldrar. Detta kan tolkas i att 

förskollärarna ansåg att ett barn aldrig är för litet för att lära sig utan det handlar om vilken nivå man 

som pedagog lägger sig på. Man kan se att förskollärarna i studien uppfattade att pedagogen har en 

betydande roll i barns möte med matematik. Flera av förskollärarna ansåg att det var viktigt att som 

pedagog kunna utmana barnen matematiskt. Man kan även se att förskollärarna anser att pedagoger 

som arbetar i förskolan ska kunna sätta ord på och synliggöra den matematik som barnen möter i 

vardagen. Förskollärarna hade dock lite olika uppfattningar om vilken nivå som är lämplig att lägga 

sig på för att barnen skall lära sig. Några ansåg att man inte skall lägga sig högre än barnens nivå för 

det blir för svårt medans dem andra förskollärarna uppfattade att det är viktigt att lägga sig högre för 

att utmana barnen för att dem ska komma framåt kunskapsmässigt. Enligt svaren i intervjuerna 

framkom det tydligt att läroplanen finns med som en utgångspunkt i förskollärarnas arbete men även 

som ett stöd att förhålla sig till. Förskollärarna ansåg alla att det var bra att det i läroplanen står att 

förskollärarna har ett övergripande ansvar, för på så sätt menade förskollärarna faller inte arbetet bort 

utan det blir ordentligt gjort. 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Valet att göra en semistrukturerad kvalitativ intervju anser jag var en bra metod. Då jag använde mig 

av en för mig tydlig intervjuguide, var det lätt att få svar på det frågor jag ville ha. Att använda mig av 

intervju som metod gav mig också möjlighet att få uttömmande svar och möjlighet att ställa 

följdfrågor. Då det var relativt nytt för mig att intervjua på detta sätt så kan jag efterhand se att jag 

kanske kunde ställt fler följdfrågor och vågat gå ifrån huvudfrågorna lite mer för att eventuellt få ännu 

bredare och djupare svar. Att använda en diktafon för att samla in mina svar anser jag var väldigt bra 

då jag i efterhand kunde lyssna om och om igen på svaren och därmed inte missa något viktigt som 
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sagts. Alla förskollärare som deltog upplevde jag var väldigt positiva till att delta, vilket enligt mig 

ledde till ett bra resultat. Då jag ensam skrivit arbetet kan jag i efterhand se fördelar med att ha en 

skrivpartner då diskussioner och tolkningar kanske värderats annorlunda. Jag anser att jag har fått svar 

på mina frågeställningar och syfte och att min metod och min teori är relevanta med tanke på studiens 

syfte. 

Resultatdiskussion  

Syftet med min studie har varit att undersöka förskollärares uppfattningar om barns möte med 

matematik och hur förskollärarna arbetar med matematik. Jag har även valt att undersöka om 

läroplanen finns med i deras arbete. 

Mitt resultat visar att samtliga förskollärares uppfattningar och förhållningssätt om barns möte med 

matematik i förskolan, handlar om att förskolan skall arbeta för att lägga grunden till det livslånga 

lärandet hos barnet och att förskolan ska lägga en grund till skolans matematik. Förskollärarnas 

uppfattningar är att barn i förskolan skall förberedas inför skolan och framtiden. Samma tankesätt 

finns hos andra förskollärare, detta visar de resultat på som framkom i studien som genomfördes på 

uppdrag av matematikdelegationen. Där förskollärarna i den studien ansåg att det var viktigt med 

matematik i förskolan för att så småningom klara sig i samhället och i skolan (Doverborg & Pramling-

Samuelsson, 2006). Denna syn uttrycker även läroplanen 98/10 som anser att förskolans 

huvuduppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Att det är viktigt att förskolan skall lägga 

en grund för att förbereda barnen på den matematik de kommer att möta i skolan, styrker även Lee 

(2010) i sin studie, där han påtalar att barns tidiga möten med matematik kan vara avgörande för hur 

bra elever senare presterar i matematik i skolan. Även Thiel (2011) styrker förskollärarnas synsätt. I 

hans studie framkom det att förskollärare ansåg att matematik i förskolan är viktigt för att klara sig i 

vardagen och för framtiden. 

Av Ahlbergs (2000) studie framkom det tre synsätt hur förskollärare tänker kring och lär ut matematik 

i förskolan. Dessa tre synsätt är att: förskolläraren fångar matematiken i vardagen, förskollärarna 

planerar medvetet aktiviteter där matematiken är grundstenen samt att förskollärarna ser 

matematiken som ett skolämne. Av mitt resultat är det svårt att dela upp förskollärarna i olika 

kategorier då förskollärarnas arbetssätt återfinns i båda av de två första kategorierna och kan ej 

särskiljas. Resultatet visar att förskollärarna i min studie påtalar vikten av att barn får möta matematik 

i olika sammanhang och på olika sätt. Bland annat så var förskollärarnas uppfattningar att deras arbete 

med matematik i förskolan till stora delar handlar att lyfta fram matematiken barnen möter i vardagen 

och att matematiken genomsyrar verksamhetens alla delar. Samma uppfattningar finns även i den 

undersökningen skolinspektionen gjorde 2011 samt i det resultat Franzens (2014) studie visar. Där 

pedagogerna då framhöll vikten av att deras arbete handlar om att synliggöra matematiken i vardagen 

och att de arbetade medvetet med matematik. Mitt resultat visar även det att förskollärarnas 

uppfattningar är att de arbetar medvetet med matematik och mycket med lärarstyrda aktiviteter som till 

stora delar är i teman och projekt, där matematiken är huvudsyftet och som även Ahlberg (2000) 

uttrycker; grundstenen i arbetet. Flera förskollärare ansåg att det är bra att barnen själva får 

dokumentera i temaarbetet för då synliggörs matematiken för dem själva och genom det blir barnen 

uppmärksammade på matematiken. Detta lyfter även Doverborg (2006) fram som en viktig del av 

barns möte med matematik.  Genom temaarbete, anser hon, möjliggörs dokumentation och reflektion 

hos barnet som leder till att de ser den matematik som återfinns där. Även Björklund (2008)  styrker 
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detta och menar att reflektera och upptäcka det föremål och händelser har gemensamt är grunden till 

lärandet. 

Resultatet av min studie visar att ingen av förskollärarna såg matematiken i förskolan som ett 

skolämne i sig som i Ahlbergs (2000) studie. Detta styrks även i Franzens (2014) studie där fanns inte 

heller uppfattningen att matematiken var ett skolämne. I min studie finns det dock en förskollärare 

som uppfattade sitt arbete mer likt lärarens arbete i skolan, och hade uppfattningen att det till stora 

delar handlar om undervisning i förskolan. Dock kan man utifrån hennes svar tolka att även om hon 

ser på sin roll likt lärarens och att undervisa barnen så såg hon inte på matematiken barnen ska möta i 

förskolan som ett skolämne i sig. 

I enkätundersökningen som genomfördes på uppdrag av matematikdelegationen framkom att 

förskollärarna ansåg att barn inte behöver veta att det är matematik som dem möter i förskolan utan att 

inlärningen bara sker på ett lustfyllt sätt, oftast genom leken. Samt att barnen skall luras in i 

matematikens värld. Detta resultat stämmer inte med det resultat min studie påvisar. Mitt resultat visar 

att förskollärarna framhåller att det är viktigt att som pedagog synliggöra och förtydliga den matematik 

barnen möter i vardagen. Förskollärarnas uppfattningar är att det är viktigt att använda rätt 

matematikspråk med barnen. Förskollärarna lyfter även fram att en viktig del i att synliggöra och 

problematisera matematiken är att samtala med barnen och ge dem utmaningar och frågor där barnen 

får fundera och komma på lösningar. Detta lyfter Ahlberg (1995) fram och menar att om pedagogen 

ställer frågor till barnet medför det att barnet tänker och reflekterar och finner nya lösningar. Även 

Björklund (2007) påvisar att problemlösning är en förutsättning för barnet att förstå och klara 

omvärlden. 

Samlingen och matsituationen är två i särklass framträdande svar då förskollärarna beskrev att de  

arbetar med att synliggöra och problematisera matematiken för barnen. Detta är även framträdande i 

resultaten från både matematikdelegationens undersökning men även i skolinspektionens resultat. 

Även om samlingen till stora delar handlar om att matematiken från förskollärarens sida är medveten 

och lärarstyrd, så är samlingen en vardaglig återkommande situation för barnen och där förskollärarna 

hade uppfattningen att barnen bland annat tränar sin antalsförståelse genom att barnen räknas. Vid 

måltidssituationer sa sig förskollärarna att de till stora delar arbetade med matematiska ord och 

begrepp. Vid fruktstunden ansåg förskollärarna att det var naturligt att få in begrepp som bland annat 

hel och halv och en fjärdedel. Guha (2000) styrker förskollärarnas svar att det är av största vikt att 

pedagoger i förskolan kan lyfta fram matematiken i vardagliga situationer. Detta för att utmana barnen 

att tänka matematiskt. Guha (2000) påvisar i sin studie att måltidssituationer är ett bra tillfälle för 

pedagoger att lyfta fram matematiken och arbeta med matematiska ord . Även han lyfter fram orden 

hel och halv, fjärdedel osv. som bra begrepp att arbeta med.   

Material som är matematiska uppfattas som en viktig aspekt i förskollärarnas arbete, och som viktiga 

för att barnen själva ska kunna möta matematik på olika sätt. Förskollärarna uppfattar även att miljön 

på förskolan är viktig att utforma med matematiska material, för att skapa ett matematiskt intresse hos 

barnen och för att barnen ska möta matematik på olika sätt. Resultatet visar att samtliga förskollärare 

har uppfattningen att material i olika former och storlekar leder till klassificering och sortering och att 

barnen genom det möter olika begrepp. Doverborg och Pramling-Samuelsson (2001) styrker detta och 

påtalar att ha varierande föremål i olika storlekar i miljön där barnet befinner sig, gör att barnet genom 

att leka, titta på och sortera dem kan utveckla ett intresse för matematiska begrepp. Om pedagogen 

dessutom benämner föremålen utifrån dess storlek och form så får barnet en större begreppsbild. 

Samtliga förskollärare hade uppfattningen att klossar som material på förskolan är ett bra material att 

arbeta med och som kan synliggöra många matematiska begrepp. Både Doverborg (2002; 2006) och 
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Ahlberg (1995) framhåller att klossar är ett bra konkret material att arbeta med, då klossar kan 

visualisera olika tal, antal, olika storlekar, mönster, höjd och hållfastheter, och det blir då tydligt för 

barnen att följa och föra ett matematiskt resonemang. Samtliga förskollärare har uppfattningen att det 

är viktigt att barn i förskolan ska få en förståelse för matematiska begrepp och att det är pedagogens 

roll att hjälpa barnen att se samband och skapa en förståelse. Detta synsätt stöds även av 

bakgrundstexten till revideringen av Lpfö 98 i rapporten; Förslag till förtydliganden i läroplanen för 

förskolan . Där påtalas betydelsen av att det är viktigt att barnet får möta ett begrepp på flera olika sätt 

och i olika sammanhang för att få en djupare förståelse för fenomenet (Regeringskansliet, 2010).  

Resultatet visar att förskollärarnas uppfattningar om barns möte med matematik och hur de arbetar 

med matematik till stora delar handlar om förskollärarnas uppfattningar om hur barn lär sig. Det 

framkommer lite skilda uppfattningar om vilken ålder barn klarar av något bland förskollärarna. 

Förskollärarna lyfter fram vikten av att barn i förskolan ska få möta matematiken på olika sätt därför 

att barn lär sig på olika sätt. Detta styrker även Björklund (2008) och Chard m fl.(2008) som menar att 

barn redan från födseln har olika anlag och olika matematiskt tänkande och därmed olika 

förutsättningar för att lära sig. Förskollärarna lyfter fram olika sätt de anser hur barn lär sig matematik 

vilka är: I samspel med andra, genom leken samt att pröva med sin kropp. Alla förskollärare ansåg att i 

sitt arbete med matematik är det viktigt att låta barnen använda sig av och känna efter med deras egen 

kropp. Den uppfattningen finns även i Franzens (2014) resultat.  Björklund (2008) påvisar detsamma i 

sin forskning och menar att genom att barnet utforskar något med sin egen kropp så är det därefter 

möjligt för barnet att ta till sig ett symbolspråk samt så leder det till att innebörden av begrepp blir 

synliga och möjliga att urskilja för dem själva. 

I matematikdelegationens undersökning framkom det att det är viktigt att det finns en pedagog som är 

aktiv och att detta då skulle bidra till barns nyfikenhet för matematik. Detta visar även mitt resultat, 

som visar att förskollärarna är medvetna om betydelsen av sin yrkesroll. Deras uppfattningar är att det 

är dem som skall ge barnen förutsättningar att ta till sig och lära sig matematik. Förskollärarna lyfter 

fram diskussioner och reflektioner tillsammans med andra kollegor som utvecklande och bidragande 

till en ny syn på ämnet och vikten att hela tiden hålla sig uppdaterad. Förskollärarna påtalar att det är 

viktigt att i deras arbete som pedagog vara engagerad och brinna för det man gör, då det leder till att 

barnen upplever matematiken som något roligt. Att matematiken i förskolan skall upplevas som något 

roligt kan grundas i att samtliga förskollärare tog upp sitt eget intresse för matematik. Några 

förskollärare beskrev att de haft med sig dåliga erfarenheter av matematik sedan deras egen skoltid 

men att de vänts till det positiva sedan de börjat arbeta i förskolan och genom att de deltagit på 

kompetensutbildningar och föreläsningar för matematik. Lee (2010) lyfter fram vikten av att personal 

inom förskolan bör få kontinuerligt tillgång till kompetensutbildning i matematik. Även läroplanen 

98/10 påvisar betydelsen av att personalen har möjlighet till kompetensutveckling och annat stöd som 

krävs för att de professionellt ska kunna utföra sitt arbete (Skolverket, 2005). 

Lee (2010) tar i sin studie upp vikten av pedagogers ämneskunskaper i matematik och att dessa skulle 

kunna vara avgörande för hur barnen i förskolan tillgodoses läroplanens krav. Resultatet av hans 

studie visade att de förskollärare som hade en högre utbildning inom didaktikmatematik hade en högre 

nivå på sitt arbete med matematik med barnen . Detta kan jag ej se stämmer med mitt resultat då mitt 

resultat visar att förskollärarna hade alla läst olika mycket matematik på sin utbildning till 

förskollärare och några saknade helt matematik i utbildningen. Trots det framkom det utav deras svar 

liknande syn på deras uppfattningar om barns möte med matematik och hur de själva arbetade med 

matematik. Samtliga förskollärare i min studie hade arbetat längre än 10 år i förskolan vilket skulle 

kunna ses som ett skäl till att förskollärarna enligt mig var kunniga inom området. Detta kan styrkas 
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med det resultat Lee (2010) fick i sitt resultat; att förskollärare som arbetat längre än 10 år i förskolan 

hade en högre ämneskunskap än de som arbetat färre år (Lee, 2010) 

Samtliga förskollärare återkopplade mycket av sitt arbete i relation till läroplanen. Deras uppfattningar 

var att med deras arbete som förskollärare följer ett ansvar att förhålla sig till läroplanen och dess 

innebörd. Samtliga förskollärare hade uppfattningen att det är bra att förskolläraren fått ett eget 

ansvarsområde i läroplanen. Målen för matematik uppfattade majoriteten som lätta att förstå. Dessa 

uppfattningar finns även i Franzens (2014) studie och i Chard m fl. (2008) studie där resultatet visar att 

förskollärarna där uppfattade att det är bra att ha en läroplan att förhålla sig till i sitt arbete med 

matematik då läroplanen beskriver det som förskollärarna förväntas arbeta med. Däremot visade både 

matematikdelegationens undersökning och skolinspektionens undersökning på att förskollärarna där 

inte kopplade sitt arbete till den dåvarande läroplanen Lpfö 98. Att resultatet blivit annorlunda kan 

tolkas bero på att efter att den nuvarande läroplanen infördes har som tidigare skrivits, matematiken 

fått ett större område och förskollärarna har ett eget ansvarsområde att förhålla sig till. Det kan även 

tolkas att som flera förskollärare nämnde, vara att matematiken lyfts fram mycket i förskolan men 

även i samhället på senaste tiden. Det kan även bero på att alla utom en förskollärare deltagit i 

kompetensutbildningar och föreläsningar om matematik. 

Slutsatser 

Studiens syfte var att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har om barns möte med matematik i 

förskolan och hur det kommer till utryck i deras arbete samt undersöka om förskolans läroplan Lpfö 

98/10 påverkar/finns med i förskollärarnas arbete. Jag anser att jag har fått mitt syfte besvarat. 

Jag anser att detta arbete har gjort att jag fått en större och bredare kunskap om vad matematik i 

förskolan handlar om. Bland annat har det gjort att jag fått insyn i hur små barn kan möta matematik 

på olika sätt, och hur viktigt det är att som pedagog utgå ifrån den kunskapen när man arbetar med 

matematik i förskolan. Resultatet visar även att miljön på förskolan och tillgång till matematiskt 

material som stimulerar till nyfikenhet och lust att lära är viktiga komponenter i barns möte med 

matematiken. Jag kan av resultatet utläsa att förskollärarna är samstämmiga när det gäller vad barn i 

förskolan ska möta för matematik och varför. Att lägga grunden till skolans matematik och framtiden 

var alla förskollärare samstämmiga i. Detta lyfter även läroplanen fram som argument.  Detta blir 

tydligt att då samhället hela tiden utvecklas så medför det ett stort ansvar och önskan om ny 

kunskapsbildning hos de som arbetar i förskolan. Förskollärarnas eget intresse för matematik kan jag 

se speglar av sig i deras uppfattningar om barns möte med matematik. Förskollärarna kopplade sina 

erfarenheter de haft med sig från sin egen skoltid, där några upplevt matematiken som svår och tråkig. 

Till att matematik i förskolan måste upplevas som rolig och det är viktigt att som pedagog lyfta fram 

matematiken på ett lustfyllt sätt för barnen.  Förskollärarna lyfter fram vardagsmatematiken som en 

viktig del i barns möte med matematik.  Det blir därmed viktigt att som pedagog kunna hitta och se 

matematik i allting som barnen möter under en dag på förskolan och utifrån det visa och sätta ord på 

den matematiken för barnen. Att ha ett korrekt språk i sitt arbete med matematik lyfts fram som en 

viktig del och att lära barnen förstå innebörden i matematiska begrepp. Detta tror jag har stor betydelse 

när barnet sedan kommer till skolan om de redan kan de korrekta orden.  Jag kan utläsa att på 

samlingar och vid matsituationer så ansåg förskollärarna att matematiken var särskilt framträdande och 

det var även där förskollärarna uppfattade att vardagsmatematiken var lätt att problematisera för 

barnen. Jag har också fått kunskap om betydelsen av att som förskollärare ha det yttersta ansvaret för 

att arbetet på förskolan blir gjort men därtill kunna inspirera övriga kollegor så att även de får kunskap 

om hur viktigt det är med matematik i förskolan. Man kan utläsa att förskollärarna ansåg sin egen 
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yrkesroll som betydande både i barnens möte med matematik men även för deras eget arbete. Detta 

kan tolkas ur att samtliga förskollärare ansåg att förskollärarens förtydligande ansvar i läroplanen är 

bra för att då läggs ansvaret på någon att arbetet skall bli gjort.  

Förskollärarna lyfte fram reflektion och diskussion med övriga kollegor som en viktig del i deras 

arbete. Detta tror jag bidrar till att alla på en avdelning oavsett utbildning blir mer inspirerade men 

även får en ny syn på ämnet. I detta fall matematiken. Förskollärarna uppfattade även att 

kompetensutbildning varit bra för att lyfta matematiken i sitt arbete och få ny kunskap. Detta anser jag 

vara av stor betydelse för ett bra arbete. Har man inte läst matematik i sin utbildning till förskollärare 

så är det av största vikt att man får möjlighet till kompetensutbildning och föreläsningar.  

 I från svaren upplever jag att förskollärarna både arbetar och når upp till strävansmålen i Lpfö 98/10. 

Alla utom en förskollärare hade målen klara för sig samt upplevde dem som enkla att tolka och förstå. 

Tidigare forskning visade på att förskollärare inte ofta relaterade sitt arbete med matematik i 

förhållande till läroplanen. Min slutsats är att sedan den nuvarande läroplanen kom, så verkar det som 

att förskolor satsat mycket på att lyfta fram matematiken i förskolan och hos sina medarbetare. 

Vidare forskning.  

Vidare forskning inom detta skulle det vara intressant att göra observationer under en dag på förskolan 

och se hur förskollärarna arbetar i verksamheten. Arbetar dem som dem beskrivit? Sedan skulle jag 

gärna kunna tänka mig göra en studie liknande denna fast med enbart barnskötare. I dag i förskolan så 

arbetar oftast en förskollärare tillsammans med två barnskötare. Barnskötarna är lika stor del i barnens 

dag på förskolan som förskolläraren är, och det skulle då vara intressant att se vilka uppfattningar om 

matematik barnskötare har . För att se om barnen på förskolan får möta samma matematik oavsett 

pedagog. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Missiv/Samtyckesbrev 
 

Hej!    

Jag heter Anna Södergren och under denna termin skriver jag mitt självständiga arbete (15 hp) på 

Stockholms Universitet.  På institutionen för barn och ungdomsvetenskap. Min studie kommer att 

handla om förskollärares syn på matematik i förskolan. 

 

Jag har tagit del av och kommer följa vetenskapsrådets etiska principer i arbetet och i den kommande 

intervjun. Intervjun kommer att ta ca 1 timme och Jag kommer att spela in den. Det inspelade 

materialet kommer sedan att endast användas av mig för bearbetning och analys. Ditt eller din 

förskolas namn kommer inte att namnges i arbete. När arbetet är godkänt kommer det inspelade 

materialet att förstöras och raderas. Uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt. 

 

Intervjun är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta. Väljer du att avbryta så medför det inga 

negativa följder. 

 

Jag lägger inga personliga värderingar i ert svar utan behandlar dessa så objektivt som möjligt. 

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig Anna eller min handledare vid 

Stockholms Universitet. 

Tack för er medverkan. 

Här med samtycker jag till intervjun och har tagit del av ovanstående...………………………………... 

 

Med vänlig hälsning   

Anna Södergren 

 

Tel. XXX-XXXXXXX 

Mail:XXXXXXXXXX 

 

xxxx xxxxxxx (Handledare) 

Stockholms Universitetet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga institutionen  

106 91 Stockholm 

 Telefon:08-16 20 00  Mail: XXXXXXXXX 

    

 

 



 

 

Bilaga 2/ Intervjufrågor 

           Bakgrund/ Utbildning 

1. Hur många år har du arbetat i förskolan? 

/Hur länge som utbildad? 

2. Har du läst matematik i din utbildning?  

3. Vilken ålder på barnen arbetar du med? 

 

4. Vilka är dina egna uppfattningar/känslor för matematikämnet? 

 

Vad är matematik? 

1. Vad är enligt dig, matematik i förskolan? 

2.  Varför matematik i förskolan? 

3. Vilka för- respektive nackdelar ser du med matematiken i förskolan?  

4. På vilket sätt anser du att barn lär sig matematik i förskolan.? 

5. När tycker du att man ska börja med matematik i förskolan? 

 

 

Tillvägagångsätt 

 

6. Hur arbetar du med matematik i verksamheten? Ge exempel 

7. Vid vilka tillfällen? Följdfråga: När ni arbetar med matematik, arbetar barnen då en 

och en eller tillsammans? 

 

 

8. Kan du ge exempel på matematiska begrepp du jobbar med, med barnen. 

9. Vilken roll anser du att pedagogen har i barns lärande av matematik? 

 

             Anknytning till läroplanen 

10. Har du fått någon fortbildning genom arbetsplatsen vad gäller matematik? 

  

11. Förskolläraren har det övergripande ansvaret att barnet skall stimuleras och utmanas i 

sin matematiska utveckling. Hur tolkar du det/ Vilken innebörd har det för ditt arbete? 

Hur påverkar det dig och arbetslaget? 

12. Hur ser du på målen för matematik i läroplanen? Hur är de att förstå och arbeta efter? 

 

                   Följdfrågor: Hur tänker du, Berätta mer, på vilket sätt, ge exempel mm.  
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