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Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare, som fortbildat sig genom 

Matematiklyftet, synliggör matematiken i förskolans verksamhet för barn i åldrarna 1-3. 

Studiens teoretiska utgångspunkt och analysverktyg utgick från Alan Bishops (1988) sex 

matematiska aktiviteter; leka, förklara, designa/konstruera, mäta, lokalisera och räkna. 

Aktiviteten Designa/konstruera uteslöts i analysen på grund av att ingen data erfors från 

denna aktivitet. Utöver Bishops (1988) aktiviteter utökades aktiviteten räkna med Gelman 

och Gallistels (1978) fem principer om räknandets idé. Vid analys av transkriberingarna 

användes en tematisk analysmetod, där teman noterades efter Bishops (1988) sex 

matematiska aktiviteter. Studien inspirerades av etnografi. Dock har tiden för en fullskalig 

etnografi inte funnits till förfogande och detta innebar att studien blev minietnografisk. 

Studien genomfördes inom ramarna för en kvalitativ metod och delvis användes strukturerade 

observationer med ljudupptagning som verktyg samt fältanteckningar som komplement. 

I studiens resultat framkom att förskollärarna synliggjorde matematiska begrepp kontinuerligt 

i de situationer som observerades, genom kommunikation och upprepning i någorlunda 

varierad kontext. Variationer av matematiska begrepp var övergripande för alla förskolor som 

deltog. 

 

Sökord: Bishop, Gelman och Gallistel, Matematik i förskolan, Matematik 1-3 åringar, 

Matematiklyftet 
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1. Inledning 

Pythagoras sats, pii och liggande stolen. Det är så vi minns matematiken. Genom en 

tillsynes bristande förmåga att matematisera, byggdes ett dåligt självförtroende och en 

negativ inställning till ämnet upp. Enligt Bishop (1988) är det många människor som vet 

att matematiken är viktig och att de måste studera den, men att de känner sig obekväma i 

ämnet. I många länder har det blivit socialt accepterat att erkänna sina bristfälliga 

matematikkunskaper, vilket Bishop kallar ”mathofobic”. Kanske hade vår 

prestationsångest och uppgivenhet aldrig växt sig så stark om lärarna istället berättat för 

oss att matematik är så mycket mer än att räkna ut ekvationer. Enligt Palmér, Henriksson 

och Hussein (2016) kan förskollärare med dåliga upplevelser och minnen från den 

formella skolmatematiken, bära med sig denna inställning och detta kan i sin tur föras 

över i dennes praktik i förskolan. För att skydda sig själv undviks ofta sådant som skapar 

otrygghet inom sig. Förskollärare med bristfälliga kunskaper i matematik för yngre barn 

har svårare att tillföra matematiska begrepp i vardagssituationer. Därför är det viktigt att 

förskollärare ser bortom denna eventuella otrygghet inom ämnet. Vi omges dagligen av 

matematik i bland annat diskussioner, problemlösningar och orientering i rummet. 

Matematik handlar inte bara om rätt och fel, utan lämnar även utrymme för resonemang 

där det finns möjlighet att testa hypoteser i förhållande till vetenskapen. 

Enligt Läroplanen för förskolan ska barnen ges utrymme att utforska matematikens värld 

genom lek och omsorg (Skolverket, 2016a). Vår uppfattning är att förskolan ska ge 

barnen den omsorg de behöver, samtidigt som de bland annat får uppleva rim och 

ramsor, räkneord och kvantitet. Inflätat i leken får barnen öva på att resonera i 

diskussioner där de även lär sig att ta hänsyn till andras åsikter. När barnen lägger 

pärlplattor kan de själva skapa mönster efter egen tankeprocess eller följa en ritning, eller 

bara utforska och sortera de färger som finns. Vidare enligt förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016a) ska grunden för ett livslångt lärande läggas och det är därför viktigt 

att förskollärare gör matematiken vardaglig, rolig och synlig. Samtidigt menar Reikerås, 
Løge och Knivsberg (2012) att ett tidigt matematiskt utforskande är av stor vikt för 

framtida matematisk utveckling. För att skapa bättre förutsättningar för de barn som 

dagligen möts på förskolan, har Skolverket (2017) tillsammans med forskare skapat en 

fortbildning för lärare som undervisar i ämnet, från förskolan till gymnasiet – 

Matematiklyftet. Eftersom det enligt Palmér, Henriksson och Hussein (2016) finns lite 

forskning på matematiserande med yngre barn, blir vår studie relevant då vi undersökt 
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hur förskollärare som genomgått Matematiklyftet synliggör matematiken för barn i 

åldrarna 1-3 i förskolans verksamhet. I hopp om att förändra förlegade 

matematikkunskaper vill vi genom denna studie få kunskap om andra sätt att 

matematisera än den formella skolmatematiken. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få kunskap om hur förskollärare, som fortbildat sig genom 

”Matematiklyftet”, synliggör matematik för barn i åldrarna 1-3 i förskolans verksamhet. 

Frågeställningen vi utgått från, lyder: 

• Hur synliggör förskollärare som utbildat sig genom Matematiklyftet matematik 

för barn i åldrarna 1-3 i förskolans verksamhet? 

 

2.  Bakgrund 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) är det viktigt att förskollärare 

inser att omsorg både är en handling och ett förhållningssätt, som ger konsekvenser för 

barns lärande och det är förskollärarnas uppgift att förena omsorg och lärande på ett sätt 

som främjar barns utveckling och lärande. Därför, menar Bie (2009), är det nödvändigt 

att få klarhet i sitt praktiska arbete och sitt förhållningssätt till andra människor genom att 

systematiskt och medvetet reflektera över sitt arbetssätt. 

I detta avsnitt presenteras förskolans och matematikens historia, tidigare forskning samt 

förskolans riktlinjer i förhållande till praktik. 

 

2.1 Förskolans rötter 

Barnomsorgen i Sverige har sina rötter i familjepolitiken, som under 1990-talet 

förflyttades till skolpolitiken. Under 1700-talet arbetade Robert Owen (1771-1858) från 

England och Freidrich Fröbel (1782-1852) från Tyskland, fram en organiserad 

barnomsorg som växte sig allt starkare under 1800-talet. Dessa två väsentliga pedagoger 

hade Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) som förebild, en schweizisk författare och 

pedagog som ansåg att utbildning är till för alla. (Lundgren, 2012a). Trots krig, 

förödmjukelse och skiften av ledare hade han en stark tro på att bildning skulle utveckla 
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en god människa. Han skapade således en didaktik baserad på att barnens kunskaper 

skulle utvecklas från det enkla till det sammansatta. Barnen fick bland annat stöd i att 

utveckla sina sinnen, för att sedan kunna uttrycka sig verbalt (Lundgren, 2012b). 

Den svenska förskolepedagogiken har till stor del influerats av Fröbel, som utvecklat den 

tidiga barndomen utifrån studier av Pestalozzi. Dessa studier är grunden till Fröbels 

pedagogik och Kindergarten, eller lek- och sysselsättningsanstalt, som han själv kallade 

den. Karakteristisk för denna pedagogik var lärandet om naturen, odling och familjens 

fostran, där leken hade en avgörande roll för barnets utveckling (Lundgren, 2012a). 

Fröbel utvecklade ett material som han själv kallade lekgåvor, vilka är sex till antalet och 

skulle stimulera barns utforskande av matematik (Simmons-Christenson, 1997). Däremot 

förekommer spekulationer om att det finns fler som aldrig blivit färdigställda. 

Gemensamt för de sex lekgåvorna är att de utgår från de geometriska grundformerna, 

ordnade efter barnens utveckling. Lekgåvorna går ut på att utforska form och ljud. Första 

lekgåvan är bollar i tyg som hänger i snören, där barnet får undersöka den mjuka, runda 

formen. Resterande lekgåvor är gradvist avancerade och gjorda i hårt trä. De fyra sista 

gåvorna handlar om att bygga geometriska former, så som kub, klot, cylinder och prisma, 

genom delar och helhet. Lek är ett viktigt begrepp inom Fröbels pedagogik och därför 

tillfördes även lekgåvorna i den fria leken (Simmons-Christenson, 1997). 

 

2.2 Förskolans utveckling i Sverige 

Förskolan och fritidshemmen fick förändrade villkor när Barnstugeutredningen 

förordnades 1968. 1975 kom en ny förskolelag som innebar att alla barn från sex års 

ålder skulle ha rätt till allmän förskola (Lundgren, 2012a). Tio år senare reviderades 

denna lag av riksdagen – alla barn från ett och ett halvt års ålder har rätt att gå i förskola 

– och det togs även ställning till principer för innehållet i förskolan. Detta resulterade i att 

socialstyrelsen på uppdrag av regeringen skulle framställa ett pedagogiskt program för 

förskolan, som i sin tur gjorde att förskolan fick sina första samlade riktlinjer liknande en 

läroplan och därmed en tydligare pedagogisk inriktning (Socialstyrelsen, 1987). 1996 

gick ansvaret över från Socialstyrelsen till Skolverket och sexåringar fick därmed en 

egen skolform – förskoleklass. Detta innebar en större integration mellan förskola och 

skola. Barnomsorg- och Skola-kommittén fick i uppgift att utarbeta integrationen mellan 

skolformerna, samt ett måldokument för förskolan, vilka senare kom att gälla som 
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skollag. Härmed fick förskolan sin egen läroplan, som reviderades 2010 (Lundgren, 

2012a) och senare även 2016 (Skolverket, 2016a). 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) skiljer sig från tidigare dokument och riktlinjer, 

då den fastställer mål att sträva mot till skillnad från tidigare riktlinjer som utgått från 

hur vi kan arbeta. Detta medför att varje förskollärare nu har en skyldighet att planera 

och genomföra sitt arbete, med följden att alla barn ska få möjlighet till bland annat 

matematiskt utforskande. Idag är Läroplanen i större utsträckning utformad till att 

stimulera barns lärande, där barnen ska få möjlighet att utforska och utvecklas efter sina 

individuella behov (NCM, 2006). 

 

2.3 Olika synsätt på matematik 

Barn har en inneboende drivkraft redan från födseln att utforska matematik. Förskollärare 

som har otillräcklig kunskap om barns matematiska lärande, har svårare att utmana barn i 

matematiska koncept och se hur ämnet kan synliggöras och kommuniceras i vardagliga 

rutiner. Förskollärare som har den förlegade kunskapen om att matematik endast kan 

kommuniceras via formell undervisning, får i sin tur svårt att integrera det i omsorg och 

lek. För barn från ett till tre års ålder – där omsorg är det högst prioriterade momentet 

varje dag – bör pedagogiska inslag finnas med kontinuerligt. En bidragande orsak till 

detta, kan vara att förskollärarna själva har negativa erfarenheter inom ämnet från sin 

egen barndom (Palmér, Henriksson & Hussein, 2016). För att yngre barns lärande ska 

utvecklas i matematik är kommunikation, med både kroppsligt och verbalt språk, 

grundläggande. Den interaktiva och kommunikativa kontexten mellan förskollärare och 

barn blir då extra viktig (Björklund, 2008). 

En del av förskolans uppdrag innebär att förskollärarna ska väcka barns nyfikenhet för ett 

livslångt lärande, genom en trygg, rolig och lärorik miljö (Skolverket, 2016a). Enligt 

Palmér, Henriksson och Hussein (2016) är det enkelt att integrera matematiska begrepp i 

barns vardagsrutiner, men det finns få studier gjorda på 1-3-åringars matematiska 

erfarenheter i förskolans verksamhet. Vidare påstår Reikerås, Løge och Knivsberg (2012) 

att en förutsättning för att få rättvisa resultat är att data samlas i barnens naturliga miljö i 

förskolan, vilket många studier inte uppfyllt. Delacour (2016) exemplifierar studier 

gjorda av bland annat OECD, som visar att barn i både USA och Europa har svårigheter i 

matematik. Vidare anser Reis (2015) att barnen måste få lära sig att hantera vardagen och 
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de matematiska begrepp som den inbegriper eftersom dagens samhälle ställer högre krav 

än förr inom ämnet. Förskollärares yrkeskunskaper kring ämnet har däremot ökat genom 

kompetensutveckling. Delacour (2016) poängterar vad Sveriges regering kritiserar – att 

svenska förskolor inte tagit tillvara på barns inneboende lust att lära, trots Skolverkets 

(2016a) riktlinjer. Framtida förståelse inom matematik kan påverkas positivt om barn 

tidigt får uppleva och utforska matematik (Jacobi-Vessels, Brown, Molfese & Do, 2016). 

Ämneskunskap hos förskollärarna räcker inte till, utan de måste ha didaktiska kunskaper 

och genom improvisation hjälpa och stötta barnet till en matematisk utveckling. Om 

matematik och läskunnighet ställs mot varandra skiljer de sig markant åt eftersom 

läskunnighet är mer förväntat att ingå i den tidiga barndomen. Att prata om vardagliga 

ting och läsa för sina barn är något vårdnadshavarna gör naturligt i hemmet. 

Läskunnighet är även något som förväntas i de flesta aktiviteter och miljöer i skolan till 

skillnad från matematik. Matematik i hemmet och i skolan är något frånvarande trots att 

barn tidigt utvecklar en förståelse för ämnet. En skicklig förskollärare kan använda varje 

barns intressen och tidigare erfarenheter till ett matematiskt lärande, samt planera och 

utveckla matematiska aktiviteter genom leken och barnens intressen (Graue, Whyte & 

Delaney, 2014). 

 

2.3.1 Matematiklyftet 

Matematiklyftet1 är en kompetensutvecklingsinsats i didaktik som avses för lärare som 

undervisar i matematik, från förskola till gymnasieskola, vilken Skolverket skapat 

tillsammans med forskare år 2012. Kommuner/förskolechefer kan söka statsbidrag för 

Matematiklyftet och läsåret 2017/2018 fördelar Skolverket 16 miljoner kronor mellan de 

kommuner som sökt detta bidrag. Syftet med Matematiklyftet är att utveckla och stärka 

kvaliteten i matematikundervisningen genom kollegialt lärande, med stöd från 

handledare och material som finns i de moduler fortbildningen utgår från. Kollegialt 

lärande innebär att förskollärare tillsammans med kollegor och handledare diskuterar och 

reflekterar över didaktiska frågor och undervisningssituationer, samt samtalar om 

problematik och möjligheter som kan uppstå i verksamheten. Materialet som finns att 

tillgå är för deltagarna lättillgängligt och de tolv delar som ingår behöver inte genomföras 

i ordning. Förskolans och förskoleklassens modul tar cirka 45 timmar, fördelade under 

                                                
1 Tidigare benämnt ”Mattelyftet” 
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två till tre terminer och är något längre än skolans. Arbetet med modulerna sker på 

deltagarnas egna förskolor och utgår från Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter. 

Modulen är uppbyggd av Malmö Högskola, Luleå Tekniska Universitet och Nationellt 

Centrum för Matematikutbildning (Skolverket, 2017). 

 

2.3.2 Bishops sex matematiska aktiviteter 

Alan Bishop föddes 1937 i Australien. Efter många års studier och examen inom 

matematik, naturvetenskap och utbildning flyttade han till Cambridge, Storbritannien, 

och intog en position vid Pedagogiska institutionen. Under sin tid på universitetet i 

Cambridge började han ägna sig åt forskning inom matematikdidaktik samt att utveckla 

masterprogram och forskarutbildning inom ämnet. Efter 23 år flyttade han tillbaka till 

Australien där han sedan var professor i matematikdidaktik vid Monash University. 

Bishop utvecklade en ny syn på matematik där han menar att den är en kulturprodukt 

som därmed har ett kulturvärde. Bishop har publicerat flera skrifter och däribland en bok 

som heter ”Mathematical enculturation – a cultural perspective on mathematics 

education” som handlar om matematisk enculturation (International commission on 

mathematical intruction, u.å.). Enculturation innebär enligt Nationalencyklopedin (2017) 

den inlärningsprocess människor tillägnar sig redan som nyfödda. Bishop (1988) har 

formulerat sex matematiska aktiviteter – leka, förklara, designa/konstruera, mäta, 

lokalisera och räkna – som används för att utveckla matematiken hos såväl yngre som 

äldre barn. Enligt International commission on mathematical intruction (u.å.) mottog 

Bishop 2015 en Felix Klein-medalj2 för hans drygt 45 år av enastående livsverk i 

matematikutbildning, forskning och vetenskaplig utveckling. Bishop (1988) menar att 

matematiken är historisk och kulturell och kan se olika ut beroende på i vilken kultur den 

förekommer. Dessa matematiska aktiviteter är drivkrafter inom alla kulturer för att 

utveckla matematik och på så sätt blir de universella. Bishop (1988) understryker att det 

för barnet är av stor vikt att lärandet sker i meningsfulla sammanhang. Nedan följer en 

förklaring av de sex aktiviteterna. 

Bishop (1988) anser att barnen genom lek utvecklar färdigheter där enkla regler är 

fundamentalt. Regellekar, som ”Kurragömma”, bordsspel och olika typer av sporter är 

exempel på där det i grunden finns förutbestämda regler att följa. I leken används 

                                                
2 Ett pris som är uppkallat efter en tysk framstående matematiker vid namn Felix Klein 
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resonemang och vid bland annat hemvråns rollspel skapar fantasin förutsättningar för 

fortsatt engagemang. 

Bishop (1988) har valt att ha med förklara som en av aktiviteterna, där frågorna 

”Varför?”, ”Hur många/mycket?”, ”Var?”, ”Vad?” och ”Hur?” blir centrala. Han menar 

att matematiken bygger på ifrågasättande och för att finna svar på vardagliga problem 

behöver svaret förklaras och det ofta genom att frågan ”varför” har ställts. Genom att 

förklara egna och andras frågor utvecklas förmågor där barnet lär sig att resonera, 

experimentera, testa, föreslå, förutsäga, reflektera, granska, generalisera, argumentera 

och dra slutsatser. Även sagoberättande ingår i aktiviteten. 

Bishop (1988) benämner en av aktiviteterna designa, vilket i svenska förskolor ofta kallas 

konstruera. Dessa begrepp skiljer sig något åt, trots att de har några gemensamma drag. 

Båda innefattar processer, förändring, förädling och skapande. Det är däremot inte den 

fysiska processen som är det viktiga, utan i första hand den inre tankeverkstaden om hur 

processen ska gå till. I förskolan förknippas oftast begreppet designa med ateljén, där 

barnen har skapande aktiviteter, och begreppet konstruera sätts gärna ihop med bygg av 

olika slag – bygg och konstruktion. 

Att mäta innefattar längd, bredd, höjd, storlek, mängd, vikt, volym, hållfasthet, 

temperatur, tid, balans och jämförelser. I sandlådan är det vanligt med begrepp som 

volym, hållfasthet, mängd och vikt vid utforskande aktivitet. Ett mått på tid kan vara 

lättare att förstå för barnet, istället för enbart korrekta termer – efter mellanmålet, mellan 

frukten och lunchen eller ett mått mellan tumme och pekfinger. Begrepp som igår, idag 

och imorgon kan göra att barnet får en uppfattning om ”här och nu”. 

För att kunna överleva måste människan kunna lokalisera och orientera sig. För att få 

förståelse för perspektiv, vinklar, skala och objekt i olika dimensioner är orientering 

primärt. Då små barn utforskar sin omvärld med hela kroppen, utvecklar de sin 

rumsuppfattning och barnen måste därför få ord på det de upplever. Det är då viktigt att 

förskolläraren, som genom verbal kommunikation med barnen, uttrycker vad som sker. 

Läges- och riktningsord används dagligen i förskolan, till exempel fram till, bakåt, uppåt, 

nedåt, framför, bakom, nedanför, ovanför, på, i och under. 

Att räkna innebär inte endast algebra och ramsräkning, utan även utforskande av 

egenskaper och kvantitet hos olika mängder och föremål. Genom att dessutom jämföra, 

ordna och klassificera föremål utvecklar barnet sin förmåga att använda räknandets idé 
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och symboliskt tänkande för att undersöka sin vardag. Det som även ingår i aktiviteten 

räkna är Gelman och Gallistels (1978) fem principer om räknandets idé – 

abstraktionsprincipen, ett-till-ett-principen, principen om godtycklig ordning, principen 

om räkneordens stabila ordning och kardinalprincipen. 

  

2.3.3 Gelman och Gallistels fem principer om räknandets idéer 

Abstraktionsprincipen, innebär att ett begränsat antal kan räknas där objektens 

egenskaper inte har någon betydelse. Samtidigt som abstraktionsprincipen utforskas 

används ofta ett-till-ett-principen som hjälpmedel, där två föremål paras ihop vid räkning 

– exempelvis genom att peka på ett föremål i taget samtidigt som det räknas. Ett annat 

exempel är om ett barn dukar rätt antal tallrikar till de personer som ska äta, eller delar ut 

en leksak till varje kamrat (Gelman & Gallistel, 1978). 

Principen om godtycklig ordning innefattar att ett antal kan räknas, men objekten 

behöver inte räknas i ordning. För att kunna räkna objekt enligt denna princip, behöver 

räkneorden ha en bestämd ordning – 1, 2, 3, 4, 5 eller 4, 5, 6, 7, 8 – oberoende av om de 

räknas från höger eller från vänster eller huller om buller. Den viktigaste aspekten inom 

denna princip är att ha koll på vilka objekt som redan är räknade och vilka som återstår 

att räkna. För att bemästra denna princip krävs även kunskap inom principen om 

räkneordens stabila ordning där talets grannar är oföränderliga – mellan två och fyra, 

befinner sig talet tre. När ett barn som räknat ett antal objekt och får förfrågan om hur 

många det var och svarar med det sistnämnda räkneordet har barnet övervunnit förmågan 

om kardinalprincipen. Om ett barn ska räkna tre kottar, utgör det sista räkneordet 

summan av kottarna: en, två, tre – summan är tre. Objektet har alltså inte fått namnet tre, 

vilket barn som inte utvecklat denna förståelse ofta kan uppfatta (Gelman & Gallistel, 

1978). 

 

2.4 Läroplanen för förskolan, matematik 

Varje förskollärares uppdrag i förskolan är att utmana barnen i bland annat matematik. 

Barnen ska få uppleva rumsuppfattningens begrepp som är relevanta för deras vardag. De 

ska även få möjlighet att utforska mängder, antal, avstånd och tid av flera slag, där 

talbegrepp med olika enhetsbegrepp experimenteras. Under tiden ska de få utrymme att 

analysera och reflektera över situationer som uppkommer i verksamheten, där 
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problemlösning utgör grunden för resonemang och diskussioner. I lärandeprocessen ska 

förskollärarna ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin matematiska 

utveckling och sitt förändrade kunnande (Skolverket, 2016a). 

 

2.4.1 Vad är matematik i förskolan? 

Matematiken har växt fram under tusentals år och är vår äldsta vetenskap. Elever har i 

hundratals år ägnat sig åt att studera olika matematiska koncept som geometri, 

argumentation och musik. Det var inte förrän på 1950-talet som matematiken i Sverige 

fick ett samlingsnamn (Emanuelsson, 2006).  

Matematikens roll i förskolan har inte alltid varit lika aktuell som den är idag. För att 

barnen ska kunna utmanas och utvecklas i matematik har förskollärarnas uppfattningar 

och kunskaper en stor betydelse för barnens lärande (Doverborg, 2006). Men vad är då 

matematik i förskolan? De allra flesta förknippar matematik med siffror, uträkningar och 

ekvationer, som ett abstrakt ämne. Vi tänker kanske inte alltid på det, men i praktiskt 

taget alla kontexter tänker vi matematiskt (Björklund, 2009). Det är essentiellt att 

reflektera över matematiken vi möter i vardagen, eftersom matematiken utgör en stor del 

av våra liv. Även i analyser kring generella frågor om kultur, omvärld och välstånd, har 

matematiken en stor betydelse. Därför är det viktigt att barn känner en trygghet för 

matematiska begrepp och metoder. Matematik är en viktig del av människans kulturarv 

och även känd som världens största utbildningsämne, vilket vi människor ofta inte 

funderar över. För små barn handlar inte matematik om uträkningar och ekvationer, utan 

om musik, språk, rörelse och bild. Dessa ämnen är betydelsefulla för yngre barn och det 

är viktigt att matematiken också relateras till sistnämnda begrepp (Bishop, 1988). Det 

talas ofta om att räkning och kvantitet är viktigast för de yngre barnen eftersom det är 

dessa som utgör grunden för vidare utveckling inom ämnet, men det är däremot inom 

dessa fält mest forskning gjorts – forskning kring räkning är mer övergripande än 

forskning om till exempel mätning, ordning, mönster och form. (Sarama & Clements, 

2009). 

 

2.4.2 Begreppet synliggöra 

Enligt Björklund (2009) har barn en medfödd förståelse för matematik, vilket senare 

ligger till grund för vidare utveckling i undervisningssammanhang. Matematik för de 
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yngsta barnen i förskolan innebär att de utvecklar den förmåga de redan besitter och det 

är upp till förskollärarna att synliggöra barnens matematiserande genom verbal 

kommunikation och praktiskt görande. Synliggöra är ett begrepp som kan härröras från 

den franske matematikdidaktikern Brousseau (1997) som använder det som begrepp 

inom matematikdidaktiken. Ordet didaktik härstammar från grekiskan och kan översättas 

till bland annat ”undervisa”, ”lära” och ”tillägna sig” (Skolverket, 2016b). Bäckman 

(2015) menar att begreppet synliggöra ska inkluderas i förskollärarnas didaktiska val och 

frågeställningar i arbetet med matematik i förskolan. 

 

3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilken metod som använts. Vidare beskrivs hur urval, 

genomförande, databearbetning och analysmetod gått till samt vilket analysverktyg som 

varit aktuellt. 

 

3.1 Metodval 

Denna studie är inspirerad av etnografi, där begrepp som öppen, strukturerad och 

deltagande observation styrt vårt arbete. Det som utgör grunden för en etnografisk studie 

är att forskaren samlar empiri i den miljö som ska studeras. Då vi haft en begränsad tid 

att tillgå är vår studie inte fullständigt etnografisk, eftersom det vid fullständig etnografi 

innebär att forskaren tillbringar en längre tid på fältet (Lalander, 2011). Vanligt i en 

etnografisk studie är att använda kvalitativa metoder, där mötet mellan människor blir 

centralt. Genom kvalitativa metoder kan beteenden, samspel och respondenternas egna 

berättelser analyseras, till skillnad från kvantitativa metoder där data mäts i siffror – ofta 

genom enkäter. Kvalitativa data, i en naturlig miljö ger bredare information, medan 

kvantitativa data ofta beskrivs som ”hård” och koncist (Bryman, 2011). I vårt fall skulle 

en enkätstudie ge bristfälliga resultat i förhållande till vår frågeställning och risken finns 

att en fyllig empiri skulle gå förlorad. För att få närhet till deltagarna och för en djupare 

förståelse för deras arbetssätt, erfarenheter och kunskaper, har vi därför utgått från en 

kvalitativ metod. 
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3.2 Urval 

Då flertalet förskolor i kommunen genomgått Matematiklyftet, vilket stod på 

förskolornas hemsidor, var det inga svårigheter att finna förskolor som potentiella 

deltagare till studien. Efter en genomgång av kommunens förskolor, via hemsidorna, 

gjordes ett slumpmässigt urval vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

innebär att forskarna slumpmässigt väljer ut deltagarna till studien. Förskolechefer 

kontaktades och informerades om våra intentioner, varpå de gav oss kontaktuppgifter till 

tänkbara respondenter. Studien är genomförd på tre förskolor, där fem förskollärare 

medverkat under totalt tio vardagssituationer. Observationerna var fördelade på sex 

besök, vilket medförde att alla förskolor inte besöktes lika många gånger. Detta val 

berodde på att vi från vissa besök inte ansåg att vi fått tillräckligt rikt material. Enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan forskare uppnå en så kallad mättnad. När vi 

upplevde att förskollärare och barn samtalade om alltmer återkommande begrepp valde 

vi att gå vidare med andra förskolor för att möjligtvis finna en variation i vår empiri. 

Efter flera besök på olika förskolor och efter en snabb genomgång av vårt rådata 

upplevde vi att vår datainsamling inte längre bidrog till ny information – vi uppnådde 

mättnad och valde därför att avsluta datainsamlingen. 

 

3.3 Genomförande 

I en deltagande observation kan graden av delaktighet variera (Lalander, 2011). 

Samtidigt menar Bryman (2011) att de ickedeltagande observatörerna närvarar i miljön, 

men är inte aktiva i aktiviteterna. Med detta i åtanke pendlade observationerna mellan 

deltagande och icke-deltagande. Observationerna var av strukturerad karaktär, då 

aktiviteterna i förväg var fastställda och någorlunda tidsbestämda. Däremot användes 

inget färdigt observationsschema, som vanligtvis ingår, där deltagarnas beteende 

systematiskt noteras i ett kodningsschema. Vi ansåg att det var mer relevant för studien 

att vara mer fria i våra anteckningar, där kroppsspråk som var väsentligt för stundande 

inspelning noterades. Lalander (2011) kallar detta för observationsanteckningar. Under 

observationerna spelades samtalen in via diktafon, som kompletterades med 

observationsanteckningar, där respondenterna sedan erbjöds att lyssna på de inspelningar 

där de medverkat – barn som vuxna. Syftet med diktafon som verktyg var att kunna 

undersöka hur förskollärarna synliggör matematik med barnen. Vid ljudupptagning är 
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inspelningen inte lika påtaglig som vid videoinspelning, då diktafonen är mindre synlig 

(Bjørndal, 2005). Samtliga ljudupptagningar ägde rum i förskolans inomhusmiljö under 

måltider, blöjbyten och samlingar som valdes ut av förskollärarna. Besökstiden varierade 

något – mellan 30-90 minuter. 

Vid aktiviteter intogs en passiv roll och interaktion mellan oss och barnen skedde enbart 

när kontakten initierades av barnen. Barnen fick först kort information om våra 

intentioner och efter samtycke aktiverades diktafonen. Om barnen gav signaler om att 

situationen blev obekväm, när en så kallad forskareffekt uppstod, avlägsnade vi oss från 

rummet. Vår tolkning var att barnen visade detta genom att minska sitt tal. Både barn och 

förskollärare gav oss tillträde till fältet, vilket är ett annat centralt begrepp inom 

etnografin (Lalander, 2011). Begreppet innebar i vårt fall att förskollärare och barn 

godkände att vi fick vistas i deras verksamhet och utföra vår datainsamling. 

 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Vid transkribering fördes observationsanteckningarna in för att få ett mer samlat och 

lättförståeligt material. De ljud, samtal och gester som inte var relevanta för studiens 

syfte valdes bort vid transkribering. Vid varje ljudupptagning medverkar endast en 

förskollärare, däremot kan antal barn variera. Materialet analyserades, enligt det 

arbetssätt Rennstam och Wästerfors (2011) representerar. Detta analysverktyg innebär att 

teman noteras enligt arbetsprinciper som innefattar sortering, reducering och 

argumentation – en så kallad tematisk analysmetod. Sortera och reducera innebär att 

ordning skapats i empirin, där materialet knyts ihop med teori och begrepp vilket i vårt 

fall handlar om att vi knyter samman empiri med vårt analysverktyg. Relevanta teman 

från transkriberingarna färgkodades, där fokus låg på de begrepp som ingår i Bishops 

(1988) sex aktiviteter. Vi argumenterade sedan för vårt resultat där subjektiva tolkningar 

presenteras och diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 

 

3.5 Analysverktyg 

Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter är utgångspunkt för kompetensutvecklingen 

Matematiklyftet och därför ansåg vi det relevant att använda dessa som analysverktyg. I 

och med att Gelman och Gallistels (1978) fem principer om räknandets idé vävs samman 
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med aktiviteten räkna, används även dessa i analysen. Följande begrepp av Bishop 

(1988) används i analysarbetet: 

• Leka – fantisera, uppfinna, uppleva, resonera och engagemang. Enklare regler 

• Förklara – förklara egna och andras frågor genom att experimentera, testa, föreslå, 

förutsäga, reflektera, granska, generalisera, argumentera och dra slutsatser 

• Designa/konstruera – sortera, karaktärisera, formge, geometriska objekt, 

avbildningar. Storlek, form, mönster och samband 

• Mäta – storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet, balans och 

jämförelser 

• Lokalisera – uppleva, utforska, jämföra och karaktärisera. Rumsuppfattning och 

orientering 

• Räkna – urskilja, jämföra, ordna och utforska mängder av föremål 

Nedan följer en kort presentation av Gelman och Gallistels (1978) fem principer om 

räknandets idé: 

• Abstraktionsprincipen – ett begränsat antal kan räknas i ordning 

• Ett-till-ett-principen – två föremål paras ihop vid räkning 

• Principen om godtycklig ordning – ett antal kan räknas, men objekten behöver 

inte räknas i ordning.  

• Principen om räkneordens stabila ordning – ha koll på vilka objekt som redan är 

räknade och vilka som återstår att räkna. 

• Kardinalprincipen – vid räkning kan sistnämnda räkneordet upprepas med 

förståelse för att det utgör summan. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Förskolecheferna tog del av två samtyckesbrev – ett för barn (se bilaga 1) och en för 

personal (se bilaga 2) – som sedan vidarebefordrades till berörda förskollärare. I brevet 

förklarades etiska ställningstaganden, i enlighet med Vetenskapsrådets (2012) 

huvudkrav: informations-, samtyckes, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna får information om vilka vi är och vilken 

institution vi tillhör, syfte och användningsområde med studien samt deltagarnas 
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anonymitet. Frivilligt deltagande och rätten att avbryta sitt deltagande, poängterades 

enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460). Vidare beskrevs hur vår vistelse på 

förskolan skulle gå till – att bekantskap till barnen var högt prioriterat, i stävan mot 

mindre konstlade situationer för dem. Vårdnadshavare som ville avböja sitt barns 

medverkande, ombads kontakta personalen. När personalen blivit varse om alla 

vårdnadshavares inställning till vårt besök, signerades brevet (se bilaga 1) av personalen. 

Ett likartat brev (se bilaga 2) var riktat till de förskollärare som var med i studien, där 

samma rättigheter klargjordes. Vi reducerade vårt problemområde i studien eftersom vi 

märkte att frågeställningarna gick in i varandra. Därför återfinns två frågeställningar i 

bilagorna men enbart en i arbetet. 

Samtyckeskravet beskriver att deltagarna i studien har rätten att själva bestämma över sin 

delaktighet. Konfidentialitetskravet innefattar att all information och uppgifter om 

deltagarna bemöts med konfidentialitet, vilket innebär att informationen tas i förvar så att 

icke auktoriserade inte får tillgång till den (Vetenskapsrådet, 2012). Detta uppnåddes 

genom att ljudinspelningarna från diktafonen överfördes efter besöken till en 

lösenordskyddad dator. Informationen raderades därefter omgående från diktafonen. Till 

sist nämns nyttjandekravet som omfattar att all data från empirin raderades efter avslutad 

studie – Bryman (2011) menar att de uppgifter som framkommer endast får användas till 

forskningsstudien. Vidare anser Svensson och Ahrne (2011) att insamlad data inte får 

nyttjas på sådant sätt att det kan påverka individerna, som i till exempel kommersiella 

ändamål eller att identiteterna kan röjas. 

Ytterligare etiska överväganden som togs i beaktande var under de blöjbyten vi 

observerat. I studien ingår två tillfällen av blöjbyten och vid ett av tillfällena frågade vi 

barnet som medverkade om en av oss fick vara med, men på avstånd, vilket godkändes 

av barnet. Det andra tillfället var med ett ettårigt barn och vi valde att inte tillfråga 

barnet. Vi placerade diktafonen i skötrummet och gick sedan där ifrån. 

 

3.7 Tillförlitlighet 

För att skapa trovärdighet i vår studie försäkrar vi att de forskningsregler som finns följts 

och att deltagarna blev tillfrågade om de vill lyssna på ljudupptagningen där de 

medverkat, en så kallad respondentvalidering (Bryman, 2011). Vid transkribering 

bearbetades materialet genom att ljudupptagningarna lyssnades igenom flertalet gånger, 
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för att säkerställa att vi antecknat rätt information och för att lättare få grepp om helheten 

(Svensson & Ahrne, 2011; Dahlin-Ivanoff, 2011). Vi är medvetna om att syftning och 

innebörd eventuellt kan ha påverkats, eftersom vi själva placerat skiljetecken vid 

transkribering, vilket då blir präglat av vår egen tolkning av situationerna. 

Vi anser att vår studie kan komma till användning för personal som är aktiva inom 

förskolans verksamhet, eftersom Matematiklyftet är rikstäckande, däremot kan det bli 

svårt att applicera detta i en helt annan kontext än förskolans. Detta kallar Bryman (2011) 

för överförbarhet. Vidare anser han att det kan uppstå problem i studier, som i vissa fall 

kan förutspås. Ett av de problem som kan påverka pålitligheten i vår studie, är att 

situationerna under ljudupptagningarna kan ha blivit konstlade, då deltagarna är 

medvetna om vad vi är ute efter i vår studie och på så sätt agera annorlunda än de brukar. 

Det kan bli svårt att få förskolans naturliga atmosfär, eftersom barn och personal 

påverkas av att vi är där. För att motverka en eventuell forskareffekt – där deltagarna 

agerar annorlunda än vanligt – avlägsnade vi oss från rummet i hopp om en mer naturlig 

kommunikation mellan barn och förskollärare. Vi bad förskollärarna meddela oss när 

barnen agerade annorlunda än vad de vanligtvis gör, varpå vi lämnade rummet. 

Syftet med studien är inte att bedöma förskollärarnas arbete utan att få kunskap om hur 

de synliggör matematik för och med barnen. Därför är det inte relevant att våra 

personliga värderingar ligger till grund för vårt resultat. Bryman (2011) benämner detta 

konfirmering. 

 

4. Resultat och analys 

I analysarbetet återkom vissa av Bishops (1988) aktiviteter, medan andra enbart uppkom 

vid enstaka tillfällen. Lokalisera och mäta återkom regelbundet. Leka var den aktivitet 

som synliggjordes minst antal gånger. Designa/konstruera synliggjordes aldrig i vårt 

insamlade data, eftersom vi enbart observerade någorlunda styrda rutinsituationer. Räkna 

var den aktivitet som låg till grund för i princip alla de övriga aktiviteterna, eftersom 

förskollärarna ofta utgick från räknandets idé och för att utforska dem användes gärna 

aktiviteten förklara. Eftersom Bishops (1988) aktiviteter inte är helt separerade från 

varandra uppkom situationer där flera aktiviteter blev aktuella. Följande kapitel bygger 

på Bishops (1988) aktiviteter som rubriker, där materialet analyserats efter varje enskild 
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matematisk aktivitet. Då ingen data erfors under aktiviteten designa/konstruera har denna 

uteslutits som rubrik. 

Förskollärarna i studien har fått fiktiva namn medan barn presenteras som samlat begrepp 

– ”Barn”. När både förskollärare och barn talar i kör används begreppet ”Alla”. Barnens 

röster är med i analysen för att tydliggöra sammanhanget i dialogen mellan förskollärare 

och barn. Nedan följer de medverkande förskollärarnas fiktiva namn tillsammans med 

den information som rör deras ålder samt deras verksamma tid som förskollärare: 

 

Fiktivt namn Ålder Antal år som yrkesverksam 
förskollärare 

Majken 41 8 

Alm 37 12 

Tina 53 33 

Trine 48 17 

Erika 37 12 

 

 

4.1 Leka 

En måltid inleds med en ramsa, på uppmaning av en förskollärare. Vid denna situation 

medverkade tre barn och en förskollärare. 

 

Majken:  Men vet ni jag tänkte, vi gör en sak innan maten ju, kan ni ta upp 
händerna? Hur många fingrar har vi? Ska vi räkna en ramsa innan 
maten ju? 

Alla: Tio, nio, åtta, sju, vi ska äta maten nu. Sex, fem, fyra, tre, det ska bli 
gott ska du se. Två, ett, noll, vi blir mätta som ett troll! 

 

I ovanstående citat märks det tydligt att de matematiska aktiviteterna går in i varandra 

och behöver inte nödvändigtvis ses som enskilda kategorier. Majken presenterar räkneord 

för barnen genom en rimramsa där hon naturligt får in räkning under lekfulla former. 

Ramsor sker kontinuerligt innan måltid i denna barngrupp, vilket märktes då alla barn 
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kunde denna ramsa. Hon håller upp alla tio fingrar i början av ramsan och vid nedräkning 

tas ett finger systematiskt ner och därmed kopplas antalet till räkneordens symboliska 

antal. Majken genomför ramsan sakta tillsammans med barnen för att alla ska få 

möjlighet att räkna med. Majken och barnen leker med sina fingrar kompletterat med 

räkneramsan och hon visar ett samband mellan fingrarna och siffrorna de räknar. Denna 

situation är starkt kopplad till aktiviteten räkna och specifikt till ett-till-ett-principen. 

Bishop (1988) menar att när kroppsdelar och räkneord kopplas samman fungerar 

kroppsdelarna som synonymer till räkneorden vilket är en historisk utveckling av system 

och symboler för kvantitet. I andra kulturer används upp till 68 kroppsdelar för att räkna 

objekt. I kontexter där högre kvantitet ska räknas används inte kroppen som räkneverktyg 

utan ersätts med alternativa tecken så som siffror. Han menar även att i aktiviteten lek, så 

upptäcks även de andra matematiska aktiviteterna. Leken är en grundsten i kulturell 

utveckling, och de andra fem matematiska aktiviteterna kan upptäckas i aktiviteten lek, 

då de existerar i kulturen runt omkring oss. Precis som regellekar innehåller även ramsor 

en slags ”regel”, eftersom ramsans ord är förutbestämda och i ovanstående situation följs 

dessa ”regler” ritualiserat. Ytterligare aktivitet som denna situation kan relateras till är 

förklara, där även sagoberättande ingår. 

 

4.2 Förklara 

Barnet ligger på skötbordet, som styrs elektronisk. När barnet undersöker och trycker på 

knapparna på tillhörande fjärrkontroll förklarar förskolläraren avsikten med varför barnet 

ska trycka på knappen och hur fjärrkontrollen fungerar. 

 

Alma: Nej, du får köra lite till, hela vägen upp, ända upp till mig. Om du 
håller in, du får hålla in. Håll in fingret på knappen, på pilen. 

 

Alma handleder barnet genom verbal vägledning istället för att rätta barnet med egen 

fysisk gest. Samtidigt som hon sporrar barnet att fortsätta trycka på knappen, tillför hon 

även matematiska begrepp som innefattar riktning i aktiviteten lokalisera. Hon ber barnet 

att föra skötbordet hela vägen upp genom att hålla in knappen. Med hjälp av dessa 

begrepp använder sig Alma av den matematiska aktiviteten förklara, där hon verbalt 

tydliggör för barnet hur det ska gå tillväga för att föra skötbordet uppåt. I och med detta 
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kan barnet orienteras bland matematiska begrepp genom fysisk aktivitet. I denna 

situation instruerar Alma barnet genom att förklara hur det ska gå tillväga. När hon ger 

förklaringar till hur barnet ska gå tillväga använder hon indirekt en av de frågor som 

Bishop (1988) menar ingår i aktiviteten förklara – hur ska fjärrkontrollen användas? Hur 

ska knapparna användas? Hur ska barnet göra med fingret på knappen? 

I följande situation ställer förskolläraren frågor i syfte att barnen själva ska förklara vad 

de ser. Till hjälp har förskolläraren en liten byrå med lådor där ett, två och tre är skrivet 

på varsin låda. Här deltog fem barn och en förskollärare. 

 

Tina: Ja, men vad är det här som är här på? Vad är det här för någonting? 

 (Paus) 

Tina: Vet ni vad det heter? 

 (Paus) 

Tina: Detta är siffror. Vad är detta för siffra? 

Barn: Siffra! 

Tina: En siffra som är så många. (Visar med fingrarna) Hur många är det? 

Barn: En! 

Tina: En ja! 

Barn: Ja! 

 

Med räknandet i fokus använder Tina aktiviteten förklara för att introducera siffror för 

barnen och genom att ställa frågor öppnar hon upp för resonemang. Hon åskådliggör 

siffran ett med fingrarna och kopplar till kvantitet för att genom konkreta exempel ge 

barnen variation och möjliggöra för djupare förståelse. Tina uppmuntrar och utmanar 

barnen med frågor och följdfrågor med varierande ordval samt bekräftar barnens gensvar. 

Tina uppmärksammar siffran ett och låter barnen få uppleva siffrans symboliska bild 

samt visualiserat antal. Bishop (1988) menar att när en person kan förklara och sätta ord 

på en upplevd situation, innebär det att personens kognition är högre än erfarenheten i 

sig. I situationen ovan ber Tina barnen att reflektera över sina tidigare erfarenheter av 

siffror och på så sätt sätta ord på sina egna upplevelser i den mån de kan. Som tidigare 

nämnts ingår frågor som ”Vad?” i aktiviteten förklara, vilket tydligt kan utläsas av 

ovanstående situation där Tina använder frågor som ”Vad är det här?”, ”Vet ni vad det 

heter?”, ”Vad är detta för siffra?”.  Hon använder även frågan om ”Hur många?”. Alla 
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dessa frågor kan möjliggöra för diskussion där barnen får resonera kring vilka siffror de 

har erfarenhet av samt var de mött dem. 

 

4.3 Mäta 

Barn och förskollärare sitter runt matbordet inför frukosten, varpå en av oss frågar var vi 

får sitta. Förskolläraren svarar i försök till diskussion med barnen hur bordplaceringen 

brukar se ut. När hon inte får något svar ställer hon frågor i hopp om att få igång en 

diskussion med barnen. Vid denna situation deltog sex barn och två pedagoger, där Alma 

var ensam förskollärare. 

 

Alma: Vi brukar ju sitta på de stora stolarna och ni brukar ju sitta på de 
stolarna som är lite mindre. Varför tror ni att det är så? 

(Paus) 

Alma:  Har vi kanske lite större rumpor, eller? Vad tror ni? 

 

I och med de frågor Alma ställer, ger hon barnen utrymme för diskussion och 

problemlösning. När hon inte får någon respons ger hon förslag på möjliga lösningar 

genom ytterligare frågor. Alma öppnar upp för resonemang inom aktiviteten förklara och 

där hon även nämner jämförelseord – stor i förhållande till liten – vilket ingår i aktiviteten 

mäta. Hon försöker uppmuntra barnen inom denna aktivitet genom att jämföra 

egenskaper genom att synliggöra stolarnas olikheter. Bishop (1988) förespråkar 

jämförandet inom denna aktivitet och menar att jämförelsen är en viktig grundsten inom 

mätandet. Genom att jämföra rumporna med stolarna synliggör Alma två olika storlekar 

som sätts i relation till varandra. 

Ett annat sätt att samtala om storlek är när barn och förskollärare diskuterar begreppet 

volym. Förskollärare och barn har kommit överens om att barnen får hälla mjölk upp till 

sträcket på glaset, vilket innebär ett halvt glas. Ett av barnen häller upp ett helt glas 

mjölk, varpå följande konversation äger rum. Erika sitter runt bordet med tio barn. 

 

Erika: Nej hur mycket är det nu? 

Barn: Där. (pekar på sträcket) 
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Erika: Det är ju nästan tre fjärdedels glas nu ju. Du har ju tagit halva och så 
halva den övre delen också. (Pekar) 

Barn: Inte ända här. (Pekar på toppen av glaset) 

Erika:  Nej inte ända upp, men vad hade hänt om vi hällde mjölken ända 
upp? 

Barn:   Man slickar upp med munnen, det gjorde jag hemma. 

Erika:  Varför måste man slicka upp med munnen då? 

Barn:  För det är roligt. 

Erika:  Om du haft så mycket mjölk och försökt ta upp den till munnen. Vad 
hade hänt då? 

Barn: Jag vet inte. 

Erika: Jag tror du hade spillt, det är nog därför du hade slickat upp det med 
munnen. 

 (Barnet spiller mjölk) 

Erika: Oj, varför tror du att du spillde? 

Barn: För det va mycket. 

Erika: Ja, det är ju därför vi brukar säga att det räcker med halva glaset. 

 

Genom aktiviteten förklara undersöker barn och Erika mätandets egenskaper. De 

experimenterar med begrepp som ett halvt och tre fjärdedelar och vad som skulle hända 

om glaset varit fullt. Hon ger barnet möjlighet att reflektera kring följdfrågor och 

hypoteser där de utforskar begrepp som volym, delar och helhet. Hon frågar vad barnet 

tror skulle hända om ett fullt glas mjölk hälldes upp och utgår sedan från detta svar när de 

diskuterar möjliga konsekvenser. Erika delger sin hypotes och kopplar sedan tillbaka till 

barnets teori. Mjölken spills ut och följdfrågor kring händelsen diskuteras inom 

aktiviteten förklara. Enligt Bishop (1988) kan en person i sökandet efter en teori om ett 

fenomen ha en inre tankeprocess om hur personen ska uttrycka och förklara sig. När 

personen inte finner ord för sina handlingar kan hen ändå förklara genom till exempel 

kroppsspråk, hur hen tänker och på så sätt ändå utvecklas i sin begreppsföståelse. I 

ovanstående situation frågar Erika vad som hade hänt om barnet skulle föra det fulla 

mjölkglaset till munnen. Barnet i fråga verkade inte ha ord på den konsekvens det ville 

förmedla, men visar och berättar utifrån sina erfarenheter och den kunskap hen redan 

känner till. 
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4.4 Lokalisera 

Förskolläraren kommunicerar pilarnas betydelse för barnet vid det elektriska skötbordet. 

 

Alma: Ja, du tryckte ju på knappen, på skötbordet, så du kunde åka upp och 
sen när du ska åka ner, ska du trycka ner så du får åka ner sen, då får 
du trycka på den andra knappen. 

 

Att använda lägesord som avser riktning är ett återkommande samtalsämne vid det 

elektriska skötbordet. Barnet kan själv vara med och föra skötbordet upp och ner med 

hjälp av en fjärrkontroll. När barnet trycker på knappen som för skötbordet uppåt eller 

nedåt, sätter Alma ord på detta genom att kontinuerligt kommentera vad barnet gör och 

vad som sker. Barnet får uppleva i ord vad som händer och själv experimentera med 

fjärrkontrollen. Hon ger även barnet en möjlighet att utforska och orientera 

fjärrkontrollen i förhållande till skötbordet. Bishop (1988) menar att små barn upplever 

och utforskar sin omvärld med hela kroppen och sina sinnen. Därför är det viktig att barn 

får möjligheter att undersöka och utforska sin omgivning, för att utveckla sin 

rumsuppfattning. Alla kulturer har sitt eget sätt att representera världen och i situationen 

ovan sätter Alma ord på det barnet undersöker, med hjälp av riktning- och lägesord, 

vilket i sin tur kan ge barnet en förståelse för hur enkel teknik fungerar. Bishop (1988) 

menar att barn behöver utveckla sitt språk och sitt symboliska tänkande för att själv 

kunna använda och förstå begrepp inom denna aktivitet, för att sedan kunna utveckla sin 

förståelse för att orientera sig i sin omgivning och förstå innebörden av skalor – till 

exempel genom att avbilda sin omvärld genom estetiska processer. 

I vidare kommunikation kring blöjbytessituationen diskuterar barn och förskollärare om 

vad pilarna på fjärrkontrollen betyder – pilen som pekar uppåt har en koppling till vilken 

färdriktning skötbordet rör sig. 

 
Barn: Pilen! 

Alma: Pilen ja, den som går uppåt, den pilen. 

 

Genom att sätta ord på det som sker i de sammanhang som barnet undersöker kan barnet 

utveckla förståelse för vilka samband som finns mellan bilden på pilen och riktningen 

skötbordet förs i. På så sätt stärks barnets förmåga till symboliskt och logiskt tänkande. 
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Samtidigt som Alma och barnet undersöker symbolen på fjärrkontrollen framkommer 

även begrepp som innefattar riktning, som är en underkategori till aktiviteten lokalisera. 

Som tidigare nämnts menar Bishop (1988) att barnet måste utveckla sitt symboliska 

tänkande för att vidare kunna få förståelse för och kunna orientera sig i sin omgivning, 

vilket i detta fall innebär sambandet mellan pilen och dess riktning. 

Vid frukostbordet utspelar sig en konversation om ett barn vill ha gurka på sin smörgås, 

varpå förskolläraren frågar om det får plats två gurkskivor. Ett av de sex medverkande 

barnen testar varpå Alma, som är ensam förskollärare i stundande situation, uttrycker: 

 

Alma: Gurka! Ja! Där uppe på mackan kan vi lägga gurka. Titta! Det 
kanske får plats två. Får det plats två? Om vi lägger dom bredvid 
varandra? 

(Barnet lägger två gurkskivor bredvid varandra på mackan) 

Alma: Kolla va! 

 

I detta exempel använder Alma lägesord när hon ger förslag till barnet att lägga gurkan på 

smörgåsen. Vidare utmanar hon barnet att testa om två gurkskivor får plats bredvid 

varandra, vilket innefattar både förklara och lokalisera. Barnet får upptäcka och utforska 

egenskaper för gurkans position i förhållande till varandra. Bishop (1988) anser det är 

mer relevant och naturligt för yngre barn att utgå från lägesord som höger/vänster, 

upp/ner, nära/långt bort samt högt/lågt än att använda ett koordinatsystem. Alma 

använder sig av lägesord och barnet visar genom sitt experimenterande med gurkskivorna 

att hen har förståelse för de begrepp som används – ”Uppe på”, ”Får det plats två?” samt 

”Bredvid varandra”. Rumsuppfattning är grundläggande för att människan ska utveckla 

förståelse för olika perspektiv, skala, vinklar och föremål i olika storlekar (Bishop, 1988). 

Ett annat sätt att orientera sig i aktiviteten lokalisera är när en diskussion om 

avdelningens elcyklar uppkommer mellan förskollärare och barn. Vidare för Majken 

samtalet framåt genom att ställa frågor till de tre medverkande barnen.  

 

Majken: Så sitter det två på… 

Barn: Den andra sidan. 

Majken: Den andra sidan ja, mitt emot varandra sitter man ju. 

Barn: Och pratar. 
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Majken: Ja, precis och pratar med varandra, så två får ju åka baklänges och 
två får åka framlänges. 

 

Läges-, riktningsord och yta diskuteras i konversationen om var på cykelns flak barnen 

kan sitta; fram- och baklänges samt den andra sidan. Läges- och riktningsord hör till 

aktiviteten lokalisera, men hela dialogen om elcyklarna kan kategoriseras under 

aktiviteten förklara då Majken tillsammans med barnen resonerar kring minnesbilder. I 

denna dialog funderar och resonerar de kring hur många barn det får plats på den yta som 

finns att tillgå på elcykelns flak, vilket handlar om deras tidigare erfarenheter och 

vetande. Bishop (1988) menar att detta är grundläggande för att kunna orientera sig själv i 

förhållande till sina medmänniskor i olika miljöer, där kommunikation med dessa blir 

centralt. 

Bishop (1988) betonar sambanden mellan de olika aktiviteterna och anser att en aktivitet 

sällan är fristående. Han menar att spatiala resonemang och rumsuppfattning är starkt 

sammankopplade med bland annat de matematiska aktiviteterna räkna och mäta.  

 

4.5 Räkna 

Vid en blöjbytessituation frågar förskolläraren barnet hur många papper som behövs. 

Barnet möter förskollärarens blick utan verbal respons och förskolläraren tar då ett 

papper i taget och börjar räkna. 

 

Trine: Hur många papper tror du vi behöver då? 

 (Paus) 

Trine: Eeeen (lägger fram ett papper), tvååå (lägger fram ett till papper) och 
treee (lägger fram ett tredje papper). Tror du vi behöver tre papper? 

Barn: Treee! 

Trine: Tre, ja. Ett, två, tre! 

 

Trine ger först barnet utrymme att ställa en hypotes om hur många papper som behövs. När 

barnet inte svarade på frågan gav Trine ett förslag och räknar sedan till tre papper. Hon 

benämner och upprepar sedan det sistnämna räkneordet, enligt Gelman & Gallistels (1978) 

kardinalprincip, varpå barnet gör likadant och Trine bekräftar det barnet sagt. Här kommer 
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ytterligare en av Gelman & Gallistels (1978) principer in, ett-till-ett-principen, då Trine tar 

ett papper i taget och parar med fysisk gest samman papperna med räkneord.  

Vid samlingen som tidigare nämnts där fem barn medverkade tillsammans med Tina, var 

räkning och kvantitet fokus och en byrå användes som hjälpmedel. Följande dialog 

utspelar sig: 

 

Tina: Är det någon som känner igen någon annan siffra här? (Pekar på 
byrån) 

Barn: Den. (Pekar) 

Tina: Den? 

Barn: Ja. 

Tina: Vad heter den siffran då? 

Barn: Vet inte. 

Tina: Det är så många. (Visar med fingrarna). Hur många är det? 

 (Paus) 

Tina: Är det någon som kan räkna mina fingrar? 

Barn: En, två, tre. 

Tina: Hur många var det? 

Barn: Tre! 

Tina: Tre! Och det är en trea (visar på byrån). Nu ska vi kolla lite i de här 
lådorna… 

Barn: Ja 

 

Tina frågar barnen om de känner igen siffrorna på byrålådorna vilket ger utrymme 

för reflektion kring siffror och dess symbolik. Ett av barnen svarar att det känner 

igen en siffra men vet inte namnet på den. Tina visar då med fingrarna sambandet 

mellan symbol och antal och ger barnet ytterligare tid att reflektera över siffran tre 

och dess innebörd. I enlighet med Bishop (1978) används räkneord och 

fingrar/symbol synonymt till varandra. I nästa steg frågar Tina barnen om någon 

kan räkna hennes fingrar vilket barnen gör. I och med detta används Gelman och 

Galistells (1978) kardinalprincip och ett-till-ett-princip, då Tina uppmanar barnen 

att upprepa sistnämnda räkneordet enligt kardinalprincipen och hon visar med hjälp 

av ett-till-ett-principen hur siffran ser ut samtidigt som hon upprepar räkneordet.  
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5. Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med återkoppling till syftet, följt av metod- och 

resultatdiskussion. Avslutningsvis anges förslag till vidare forskning. 

Syftet med studien är att få kunskap om hur förskollärare som fortbildat sig genom 

”Matematiklyftet” synliggör matematik för barn i åldrarna 1-3 i förskolans verksamhet, 

med följande frågeställning som utgångspunkt: 

• Hur synliggör förskollärare som utbildat sig genom Matematiklyftet matematik 

för barn i åldrarna 1-3 i förskolans verksamhet? 

 

5.1 Metoddiskussion 

Vi har diskuterat valet av ljudupptagning i samband med transkriberingarna, eftersom det 

som hörs via ljudupptagningar kan misstolkas då kroppsspråk inte registrerats mer än via 

fältanteckningar. Hade vi istället använt oss av videoupptagning hade vi lättare kunnat gå 

tillbaka och studerat de medverkandes kroppsspråk mer ingående och på så sätt få en 

större helhetsbild att reflektera över. Vi är medvetna om att videoinspelning ger rikare 

och fylligare material som medför fler alternativa infallsvinklar att fokusera på vid 

transkribering och analys. Vi har satt detta i relation till vad Bjørndal (2005) anser vara 

viktiga punkter att begrunda. Däremot kan det vara lättare att få vårdnadshavares 

samtycke när det handlar om ljudupptagning istället för videoinspelning. Vidare menar 

han att valet av videoupptagning kan göra att deltagarna koncentrerar sig mer på kameran 

än på pågående aktivitet. Därför är valet av ljudupptagning mer relevant för vår studie 

eftersom en diktafon blir minde påtaglig och situationerna blir förhoppningsvis mer 

naturliga. Efter observationerna fick vi bekräftat att förskollärarna hade synligort mer 

matematik för barnen än vanligt, då vår närvaro påverkat dem. Detta kan ha påverkat 

resultatet då vi ville fånga förskolans naturliga atmosfär i så stor grad som möjligt. Valet 

av att inte komplettera observationerna med intervjuer av deltagande förskollärare kan ha 

medfört att vi inte tolkat ljudupptagningarna på rätt sätt. Hade förskollärarna fått 

kommentera och/eller fått svara på frågor rörande vårt syfte kunde vi fått ett mer 

förklarligt material utan subjektiva tolkningar från oss. Bjørndal (2005) poängterar att det 

vid transkriberade inspelningar synliggörs fler aspekter av kommunikationer. Vidare 

anser han att det vid ljudupptagning där dialoger ska analyseras, kan vara svårt att reda ut 

vem som säger vad. I vårt fall var detta inte ett problem då alla förskollärare som deltog i 
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vår studie genomgått Matematiklyftet och vi behövde därför inte urskilja individer i 

ljudupptagningarna. Därför anser vi att det i vårt fall var ett fungerande och tydligt 

verktyg vid vidare analys. 

Vi har valt att tolka de observerade situationerna ur ett perspektiv, men vi är medvetna 

om att vår subjektiva syn innebär att vissa situationer kan tolkas från till exempel ett lek-

perspektiv istället för det vi valt att uppmärksamma. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Utifrån vår analys fann vi fem teman om hur matematiken synliggjorts i förskolorna som 

medverkat i studien, vilka utgör rubriker i resultatdiskussionen. Det har handlat om att 

använda kroppen som stöd för ett matematiskt utforskande, om självförtroende och tillit 

till sin egen förmåga, om att sätta ord på handlingar samt om frågor, variation och 

upprepning. Dessa teman anser vi är svaret på vår frågeställning ”Hur synliggör 

förskollärare, som utbildat sig genom Matematiklyftet, matematik för barn i åldrarna 1-3 

i förskolans verksamhet?”. 

 

5.2.1 Använda kroppen som stöd 

Att leka handlar inte enbart om det som brukar kallas ”fri lek”, utan även om sånger, rim 

och ramsor. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) är inte det viktigaste i 

sånger, rim och ramsor att barnen uppfattar innehållet i dem, utan att de får en känsla i 

kroppen av takt, rytm och upprepning. Sterner (2006) menar att en ramsa som räknas 

ihop med fingrarna kan bli ett lekfullt och lustfyllt matematiskt lärande för barnen. 

Genom att applicera räkneord i rim och ramsor, skapas förutsättningar för framtida 

matematiskt utforskande där rim och ramsor kan utgöra ett stöd. I vårt insamlade material 

dyker aktiviteten räkna upp i både lek och vardagliga dialoger och enligt Sterner (2006) 

kan återkommande inslag, som rim och ramsor, bli en utgångspunkt där förskolläraren 

kan synliggöra och tillsammans med barnen reflektera över bland annat antal. Ett bra 

stöd för barnen är enligt Sterner (2006) när de själva skapar fingertalen när de håller upp 

handen vid räkning. Barnen får även träning i att koppla samman kropp och tanke i en 

motorisk utveckling samt bli medvetna om att kroppen kan användas som verktyg vid 

räkning. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) tillägger även att det är ett bra sätt för 

barnen att utveckla förmågan att se antal utan att behöva räkna. Rimramsor med 



30 
 

utgångspunkt i räkneorden utgör en bred grund i förståelsen för räkneordens stabila 

ordning, som är en av Gelman och Gallistels (1978) fem principer för räknandets idé. 

Däremot anser Björklund (2009) att baklängesräkning kan försvåra för yngre barn som 

fortfarande är i utmaningen av att lära sig räkna framlänges. Först när barnen utvecklat 

förmågan om räkneordens stabila ordning väl, kan experimenterande med 

baklängesräkning ta vid. Under vissa observationer såg vi att barnen självmant använde 

kroppen som hjälpmedel vid räkning och för att presentera mängder, längder, ålder, 

storlek och tid. 

Förskolorna vi gjort vår studie på använder sig kontinuerligt av rimramsor vid 

exempelvis samlingar och måltider vilket styrker det Sterner (2006) ovan nämner. Vidare 

anser Björklund (2009) att i ramsor med räkneord behöver inte räkneorden nödvändigtvis 

kopplas till sin symboliska kontext, utan att de även kan utgöra en position i ramsan. 

Detta kan i sin tur kopplas till ett-till-ett-principen av Gelman och Gallistel (1978), då 

räkneordet paras ihop med ett ord som rimmar. 

Förskollärarna synliggör matematiska aktiviteter vilket gör att vardagen blir en fyllig 

matematisk kontext, där barn och förskollärare interagerar med matematikens 

begreppsfyllda värld på ett lekfullt sätt. I de flesta situationerna i vår datainsamling visar 

förskollärarna med hjälp av sina fingrar den kvantitet som räkneorden representerar. 

Enligt Franzén (2014) går lärande och fysiskt aktivitet hand i hand genom lekfulla 

förhållanden, vilket vi också har upplevt i samtliga situationer då förskollärarna 

kommunicerat med både med kroppen och verbalt tal tillsammans med barnen. Även 

Björklund (2009) belyser att både verbalt tal och kroppsspråk är värdefullt för barns 

lärande av matematik och att det bör ha en betydelsefull plats i lärandet. Elfström, 

Nilsson, Sterner och Wehner Godée (2008) tillägger även att för en djupare förståelse för 

begreppsinnebörder behöver barnet få använda alla sina sinnen samt sådant som 

emotionellt berör dem. 

 

5.2.2 Tillit till sin egen förmåga och barnens intressen 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) skall barnets tillit till sin egen 

förmåga stärkas och empirin kring blöjbytet visar på att förskolläraren uppmanar barnet 

att fortsätta att föra skötbordet uppåt, vilket vi tolkar som att barnets tillit till sin egen 

förmåga kan stimuleras. Förskolläraren Alma uppmuntrar barnet att vid skötbordet 
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självständigt trycka på knappen på fjärrkontrollen och därmed erhåller Alma ett 

kommunikativt samspel med barnet. I dialogen om pilen på fjärrkontrollen bekräftar 

förskolläraren det barnet säger och barnet får då uppleva symboliskt och logiskt 

tänkande. Vi finner stöd för detta hos Björklund (2008) som menar att det är viktigt med 

ett interaktivt och kommunikativt samspel mellan förskollärare och barn. Vidare förordar 

Graue, Whyte och Delaney (2014) att en skicklig förskollärare utan svårigheter enkelt 

kan använda barnens intresse till ett matematiskt lärande, vilket vi tolkar att Alma 

försöker åstadkomma i situationen med blöjbytet. Vid flertalet tillfällen – såsom vid 

skötbordet och barnets intresse för fjärrkontrollen, vid måltiden när Alma utgår från 

gurkan i ett matematiskt utforskande samt i dialogerna kring elcyklarna – noterade vi att 

barnens intressen stod i fokus för matematiserande, vilket enligt Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016a) ska genomsyra verksamheten. Barns egna intressen kan vävas 

samman med igenkänningsfaktor och erfarenheter. Med tanke på samlingssituationen 

kring siffrorna ett, två och tre tolkar vi det som att förskolläraren tar utgångspunkt i 

barnens erfarenheter grundat i deras ålder. I denna samling och i situationen om 

räkneramsan upprepas räkneorden flera gånger och vår tolkning av detta är att 

förskollärarna utgår från att upprepning leder till kunskap. Reikerås, Løge och Knivsberg 

(2012) belyser även att barn behöver flertalet upplevelser av begrepp som siffror och 

kvantitet, för att få en större helhetsbild i sin relation till matematik. Genom repetition 

kan en trygghet till räkneorden skapas, vilket kan ligga till grund för barnens 

matematiska utveckling. Detta kan enligt Björklund (2009) bidra till att barnen får en 

bredare och djupare förståelse för ämnet. 

 

5.2.3 Att sätta ord på handlingar 

För vidare förståelse inom matematik, behöver barnen få ord på sina handlingar även när 

de orienterar sig i rummet. Genom att förskolläraren använder läges- och riktningsord i 

de sammanhang som råder, kan barnen utvecklas inom de rumsbegrepp som ligger till 

grund för vardagens utmaningar. Enligt Sterner (2013) är en av förskollärarens viktigaste 

uppgifter att berätta för barnet vad som sker genom att sätta ord på barnets handlingar, 

samt vad som sker dess närmiljö. Vidare anser Reis (2015) att barnen måste få lära sig att 

hantera vardagen och de matematiska begrepp som den inbegriper eftersom dagens 

samhälle ställer högre krav än förr inom ämnet. Det är då upp till förskollärarna att 

integrera ett lustfyllt lärande i miljön samt att själva interagera med barnen för att 
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barnens matematiska förmåga ska utvecklas. Vi har observerat att det verbala språket i 

förhållande till matematik haft en central roll i vår datainsamling, vilket vi kan styrka i 

Sterner (2013) som anser att språket har en avgörande roll i utvecklingen av matematiskt 

tänkande, begreppsförståelse och ordförråd och vår uppfattning var att alla medverkande 

förskollärare var medvetna om detta eftersom de använde språket som ett verktyg för att 

synliggöra matematiken. Vår uppfattning och erfarenhet är att barn behöver höra samma 

begrepp i olika kontexter för att kunna hantera begreppet, till exempel ett halvt glas 

mjölk, ett halvt papper, ett halvt år och en halv meter. 

 

5.2.4 Frågor, variation och upprepning 

Matematik är inget enskilt ämne utan integreras med omsorg och lek (Palmér Henriksson 

& Hussein, 2016) vilket tydligt märks på de förskolor som medverkat i vår studie, där 

förskollärarna använder matematiska begrepp som utgångspunkt i dialoger. I vår analys 

framkommer ett samband mellan hur de olika förskollärarna ger respons till barnen – de 

ställer frågor och följdfrågor samt sätter ord på det barnen gör när barnen inte kan eller 

vill uttrycka sig verbalt. Ett tydligt exempel på detta är i samlingen kring siffrorna ett, två 

och tre där förskolläraren ställer frågor med varierande ordval för att lättare förklara för 

barnen vad hon är ute efter. Helenius (2013a) menar att den respons förskollärarna får av 

barnen inte är densamma som att barnen kan förklara fenomenet med egna ord. Däremot 

kan ett resonemang med andra bidra till djupare förståelse inom ämnet som vidare kan 

leda till att barnet så småningom kan utveckla sin förståelse för fenomenet i vidare 

perspektiv. I situationen med lådorna under samlingen tolkar vi det som att förskolläraren 

vill få in barnen i ett resonemang om pågående samtalsämne. Genom att ställa frågor till 

barnen öppnar förskolläraren upp för möjlighet till resonemang och reflektion. Hon 

öppnar upp för barnens tankar och idéer samt bjuder in till resonemang genom att visa sitt 

intresse för hur barnet själv uttrycker sig. Bishop (1988) menar att frågor som innebär att 

”Varför?” och ”Hur?” kan besvaras och förstås visar att barnet har kunskap och förståelse 

inom aktiviteten förklara. Även Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) inrymmer 

detta, där barnens utveckling av matematisk förmåga att föra och följa resonemang 

berörs. När barnen får tid för reflektion och resonemang synliggörs barnens egna 

tolkningar och perspektiv, vilket Reikerås, Løge och Knivsberg (2012) anser är högst 

möjligt i för barnen trygga miljöer. 
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Något vi finner återkommande i studien är att förskollärarna utgår från variation och 

upprepning. Genom variation får barnen möjlighet att testa hypoteser och tankar under 

olika förutsättningar, vilket kan ge djupare förståelse för ett visst fenomen. Vissa begrepp 

märktes vara kända för barnen, då de kunde utmanas av förskollärarna och dra slutsatser 

vid problemlösning. Förskollärarna verkade inte lägga stor vikt vid rätt och fel, utan alla 

slutsatser och hypoteser från barnen var välkomna och de diskuterade gärna vidare utifrån 

frågor och påståenden. 

 

5.2.5 Avslutande diskussion 

Genom att förskollärarna i studien synliggjorde matematiken i form av lyhördhet, 

förklaring, frågeställningar och tid för reflektion blir centralt hjälper de barnen att 

utforska den vardagliga matematiken, vilket vi finner belägg för i Björklund (2009). 

Vidare menar hon att det är väsentligt för barns matematiska förståelse att förskollärare 

stöttar och uppmuntrar barnen från början i deras matematiska utforskande. 

Fortsättningsvis anser Doverborg (2006) att den matematiska miljö som förskollärarna 

möjliggör genom sitt didaktiska och matematiska kunnande spelar en avgörande roll för 

barnens utvecklande av matematik i vardagen. Med rätt inställning och en bredare 

kunskap inom matematik för yngre barn kan förskollärare ge barnen en trygg grund inom 

ämnet och enligt våra resultat har förskollärarnas medvetenhet för matematikens olika 

delar visat hur de kan synliggöras i vardagen och barnens intressen. I och med att 

Matematiklyftet är rikstäckande och berör all personal inom läraryrket kan vår studie 

vara relevant för yrkesverksamma inom förskolans verksamhet. 

Gemensamt för alla förskollärare som deltagit är att de aldrig nämnde ordet matematik. 

Genom studiens gång har vi funderat över om dialoger kring matematik är tillräckligt, 

eller behöver barnen även göras förtrogna med själva ordet matematik för att senare 

kunna relatera grundskolans matematik till tidigare erfarenheter? 

Vi tolkar vårt resultat som att förskollärarna ser tillfällen av vardagsmatematik i alla 

situationer som observerats och detta har medfört att vi fått en inblick i hur de 

matematiska aktiviteterna kan användas och synliggöras i förskolans verksamhet. Vi har 

genom denna studie lärt oss att det är viktigt som förskollärare att vara medveten om sitt 

matematiska förhållningssätt för att kunna stötta barnen i deras matematiska utveckling i 
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varierad kontext, för att möjliggöra för en djupare och bredare förståelse för den 

matematisk vi dagligen omges av. 

 

5.3 Fortsatt forskning 

Enligt Samara och Clements (2009) finns mest forskning på yngre barn relaterat till 

räkning och kvantitet, som är grunden till det matematiska tänkandet. Däremot visar det 

sig att förskollärarna i vår studie ofta använde sig av Bishops (1988) aktiviteter förklara 

och mäta, men att räkning och kvantitet oftast ligger till grund för dialogen mellan 

förskollärare och barn, samt mellan barn och barn. Matematik finns överallt och 

involveras Bishops (1988) matematiska aktiviteter i vardagen återvinns en rik matematisk 

begreppsvärld. Under datainsamlingen i vår studie återfanns bara ett tillfälle som vi 

kopplade till lek. Enligt Bishop (1988) inbegriper lek både berättande, humor, lek med till 

exempel djur och sand, regellekar, rollspel, lek med leksaker, bollek, musik och dans. I 

enlighet med Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) ska varje dag vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som vistas i förskolan. Helenius (2013b) poängterar den stora 

betydelsen leken har för lärandet, eftersom barnen bearbetar sina intryck samt upptäcker 

och utforskar de olika kulturer de möts av i både relationer till sina kamrater och 

pedagoger samt i förskolans miljö. Därför är det viktigt att matematik även ska involveras 

i leken tillsammans med en lyhörd och intresserad vuxen.  

Eftersom vi enbart valt att observera någorlunda styrda rutinsituationer är vidare 

forskning om hur matematiken synliggörs för yngre barn i den så kallade fria leken av 

intresse.  



35 
 

6. Referenser 
 

Bie, K. (2009). Reflektionshandboken. Malmö: Gleerups Utbildning. 
Bishop, A. (1988). Mathemetical enculturation – A cultural perspective on mathematical 

education. Dordrecht: Kluwer Academic. 
Brousseau, G. (1997). Theory of didactical situations in 

mathematics: Didactique des mathématiques, 1970-1990. Dordrecht: Kluwer 
Academic. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Björklund, C. (2008). Bland bollar och klossar: matematik för de yngsta i förskolan. 
Lund: Studentlitteratur. 

Björklund, C. (2009). En, två, många – om barn tidiga matematiska tänkande. 
Stockholm: Liber. 

Bjørndal, C. R. P. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber. 

Bäckman, K. (2015). Matematiskt gestaltande i förskolan. Åbo: Åbo Akademi University 
Press. 

Dahlin-Ivanoff, S. (2011). Fokusgruppsdiskussioner. I Ahrne, G., & Svensson, P. (Red.), 
Handbok i kvalitativa metoder (s. 71-82). Stockholm: Liber. 

Delacour, L. (2016). Mathematics and didactic contract in Swedish preschools. European 
early childhood education research journal, 24(2), 215-228. Hämtad från 
http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2016.1143257 

Doverborg, E. (2006). Svensk förskola. I Små barns matematik (s. 1-10). Göteborg: 
NCM Göteborgs universitet. 

Doverborg, E., Jahnke, A., & Sterner, G. (2013). Mäta – tid och förändring. I Förskolans 
matematik – nämnaren tema 9. (s. 29-43). Göteborg: NCM Göteborgs universitet. 

Doverborg, E., & Pramling Samuelsson, I. (1999). Förskolebarn i matematikens värld (7. 
uppl.). Stockholm: Liber. 

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L. & Wehner Godée, C. (2008). Barn och 
naturvetenskap – upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber. 

Emanuelsson, G. (2006). Matematik – en del av vår kultur. I Små barns matematik. (s. 
29-44). Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning. 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. 
(Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s.35-57). Stockholm: Liber. 

Franzén, K. (2014). De yngsta barnen – exemplet matematik. I Löfdalh, A., Hjalmarsson, 
M., & Franzén, K. (Red.), Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: 
Liber. 



36 
 

Gelman, R. & Gallistel, C.R. (1978). The child's understanding of number. Cambridge: 
Harvard University Press. 

Graue, E.  Whyte, K., & Delaney, K-K. (2014). Fostering culturally and developmentally 
responsive teaching through improvisational practice. Journal of early childhood 
teacher education, 35(4), 297-317. Hämtad från 
http://search.proquest.com/eric/docview/1651841792/4F5D4B6609C499APQ/1?ac
countid=11754 

Heiberg Solem, I., & Lie Reikerås, E-K. (2004). Det matematiska barnet. Stockholm: 
Natur & Kultur. 

Helenius, O. (2013a). Förklara. I Förskolans matematik – nämnaren tema 9. (s. 66-82). 
Göteborg: NCM Göteborgs universitet. 

Helenius, O. (2013b). Leka. I Förskolans matematik – nämnaren tema 9. (s. 5-18). 
Göteborg: NCM Göteborgs universitet. 

International commission on mathematical instruction, (u.å.). The Felix Klein medal for 
2015. Hämtad 12 juni, 2017, från 
http://www.mathunion.org/icmi/activities/awards/the-felix-klein-medal-for-
2015/?no_cache=1&sword_list%5B%5D=bishop 

Jacobi-Vessels, J-L., Brown, T-E., Molfese, V-J., & Do, A. (2016). Teaching 
preschoolers to count: Effective strategies for achieving early mathematics 
milestones. Early childhood education journal, 44(1), 1-9. doi: 10.1007/s10643-
014-0671-4 

Lalander, P. (2011). Observationer och etnografi. I Ahrne, G., & Svesson, P. (Red.), 
Handbok i kvalitativa metoder (s. 83-103). Stockholm: Liber. 

Lundgren, U.P. (2012a). Det livslånga lärandet – att utbilda för ett kunskapssamhälle. I 
Lundgren, U.P. Säljö, R., & Liberg, C. (Red.), Lärande, skola, bildning- grundbok 
för lärare (s. 101-138). Stockholm: Natur & Kultur. 

Lundgren, U.P. (2012b). Den moderna skolan blir till – ett framtidsprojekt. I Lundgren, 
U.P. Säljö, R., & Liberg, C. (Red.), Lärande, skola, bildning- grundbok för lärare 
(s. 56-76). Stockholm: Natur & Kultur. 

Nationalencyklopedin, (2017). Hämtad 12 juni, 2017, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/enkulturation 

NCM. (2013). Nämnaren tema 9 – Förskolans matematik. Göteborg: Nationellt Centrum 
för Matematikutbildning. 

NCM. (2016). Små barns matematik. Göteborg: Nationellt Centrum för 
Matematikutbildning. 

Palmér, H., Henriksson, J., & Hussein, R. (2016). Integrating mathematical learning 
during caregiving routines: A study of toddlers in Swedish preschools. Early 
childhood education journal, 44(1), 79-87. Hämtad från 
http://search.proquest.com/eric/docview/1756031537/fulltextPDF/3A3B818E24D6
4CFCPQ/1?accountid=11754 

Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2014). Det lekande lärande barnet – i 
en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber. 



37 
 

Reikerås, E., Løge, I K., & Knivsberg, A-M. (2012). Mathematical competencies of 
toddlers expressed in their play and daily life activities in Norwegian kindergartens. 
International journal of early childhood, 44(1), 91-114. doi: 10.1007/s13158-011-
0050-x 

Reis, M. (2015). Barn matematiserar och lär sig matematik. Stockholm: Liber. 

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2011). Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, G., & 
Svensson, P. (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 194-210). Stockholm: Liber. 

Samara, J., & Clements, D.H. (2009). Early childhood mathematics education research – 
learning trajectories for young children. New York: Taylor and Francis. 

SFS (2003:460). Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. Hämtad från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-
forskning-som_sfs-2003-460 

Simmons-Christenson, G. (1997). Förskolepedagogikens historia. Stockholm: Natur & 
Kultur. 

Skolverket. (2016a). Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Reviderad 2016. Stockholm: Liber. 

Skolverket. (2016b). Didaktik – vad, hur och varför. Hämtad 15 juni, 2017, från 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik 

Skolverket. (2017). Arbeta med modulerna. Hämtad 14 mars, 2017, från 
https://larportalen.skolverket.se/#/1_arbeta 

Socialstyrelsen. (1987). Allmänna råd från socialstyrelsen: Pedagogiskt program för 
förskolan. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Sterner, G. (2006). I lek utvecklar barn rumsuppfattning och språk. I Små barns 
matematik (s. 103-116). Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning.  

Sterner, G., & Johansson, B. (2006). Räkneord, uppräkning och taluppfattning. I Små 
barns matematik (s. 71-88). Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning.  

Sterner, G. (2013). Lokalisera. I Förskolans matematik – nämnaren tema 9. (44-50). 
Göteborg: NCM Göteborgs universitet. 

Svensson, P., & Ahrne, G. (2011). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I Ahrne, 
G., & Svensson, P. (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s.19-34). Stockholm: 
Liber. 

Vetenskapsrådet. (2012). Forskningsetiska principer. Stockholm: Vetenskapsrådet.
  



38 
 

7. Bilagor 

 

7.1 Bilaga 1 

 
Samtycke för minderårig att delta i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 
 
Theres Westerlund och Maria Sérikoff genomför en studie i kursen Examensarbete inom 
ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i 
studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och 
praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att skapa kunskap hur förskollärare, som 
fortbildat sig genom ”Matematiklyftet”, synliggör matematiken i vardagssituationer för 
barn i åldrarna 1-3.  

• Synliggör förskollärare matematiken i barnens vardag? I så fall hur? 
• Hur kommunicerar förskollärarna matematik i det sociala samspelet med 1-3 

åringar? 
 
Theres Westerlund och Maria Sérikoff genomför denna studie i syfte att: 
 

• bidra till kunskap om förskolan och dess verksamhet 
• få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning 
• fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 

Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 
 
Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i 
en eller flera av följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 
 

• Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 
• Interagerar med studentforskarna i vardagliga förskoleaktiviteter. 
• Bli inspelad via diktafon. 

 
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte 
kan bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert 
sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när 
som helst och av vilken orsak som helst.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 
kontakta kursansvarig: Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se) 
eller examinator: Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 
 
 
Om du inte accepterar att ditt barn får delta, vänligen kontakta personalen. 
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Personalens underskrift: _______________________________________ 
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7.2 Bilaga 2 

 
Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 
 
 
Theres Westerlund och Maria Sérikoff genomför en studie i kursen Examensarbete inom 
ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i 
studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och 
praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att skapa kunskap hur förskollärare, som 
fortbildat sig genom ”Matematiklyftet”, synliggör matematiken i vardagssituationer för 
barn i åldrarna 1-3. Följande frågeställningar kommer att undersökas: 

• Synliggör förskollärare matematiken i barnens vardag? I så fall hur? 
• Hur kommunicerar förskollärarna matematik i det sociala samspelet med 1-3 

åringar? 
 
Theres Westerlund och Maria Sérikoff genomför denna studie i syfte att: 
 

• bidra till kunskap om förskolan och dess verksamhet 
• få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 

undervisning 
• fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan 

för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie, kommer du att bli tillfrågad om att delta i 
följande aktiviteter, sätt kryss: 
 
____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  
____ Du ger din tillåtelse att bli inspelad via diktafon. 
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan 
bli identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert 
sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst 
och utan några påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 
kontakta kursansvarig: Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se) 
eller examinator: Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 
 
 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: __________________________ 
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Datum _____________________________   
  
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Deltagarens signatur  Studenternas namn 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 


