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1. Inledning   

Förskollärarutbildningen har gett oss inblick i hur förskollärare kan arbeta med matematik 

i förskolan. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att 

högskoleutbildningen inte har bidragit med tillräcklig kunskap om hur förskollärare 

kommunicerar matematik i vardagssituationer med 1-3-åringar. I Läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2016) framgår det att förskollärare ska främja varje barns matematiska 

utveckling. Ett barns matematiska utveckling betyder inte att det ska kunna skriva siffror 

eller addera tal utan att barnens matematiska språkliga förmågor ska utvecklas. 

Strävansmålen beskriver att barn ska kunna förstå, resonera och kommunicera 

matematiska begrepp. Vi är därför intresserade av hur förskollärare använder sig av 

matematiken som ett begreppsspråk tillsammans med 1-3-åringar i förskolan.   

 

Förskollärarens yrkesroll och kompetens är betydelsefulla faktorer för att denne ska kunna 

uppmärksamma matematiska begrepp i de vardagliga situationerna tillsammans med 

barnen i verksamheten (Kärre, 2013). Skolverket (2016) beskriver flera strävansmål som 

förskollärarna ska ta hänsyn till inom området matematik samt att de ska stimulera ett 

kunskapskulturarv, till exempel barns förståelse för rumsuppfattning, antal, mängd och 

begreppsuppfattning. Tidigare forskning visar att förskollärare har svårigheter med att 

använda den matematiska kommunikationen tillsammans med de yngsta barnen trots sin 

förskollärarkompetens (Reis, 2011). Björklund (2013) redogör att tidigare forskning om 

matematik och matematiksspråk främst riktar sig till barn i åldern 3-5 år, därför förväntar 

vi oss att vår studie ska ge mer kunskap om de yngsta barnen, 1-3 år, och deras matematiska 

språkutveckling. 

 

Matematikens begreppssystem har utvecklats genom människans behov av att hantera 

vardagen, därför har begreppssystemet blivit ett kulturarv som människor använder i hela 

världen (Björklund, 2012; Lundström, 2015). Lundström (2015) menar att det matematiska 

begreppssystemet hjälper oss att kommunicera och samspela med varandra, att skapa 

ordning, hitta mönster och reda ut problem. Med denna studie vill vi bidra med kunskap 

om hur matematisk språklighet med de yngsta barnen kan möjliggöras för att uppnå 

förskolans strävansmål.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares yrkesroll då de kommunicerar 

matematik i förskolans vardagliga tillfällen med de yngsta barnen, samt vilka faktorer som 

påverkar om förskollärare strävar mot de matematiska läroplansmålen. Vår studie syftar 

vidare till att bidra med kunskap kring hur matematiskt vardagsspråk kan uppmärksammas 

ur ett variationsteoretiskt perspektiv. 

 

2.1 Frågeställningar  

1. Hur förhåller sig förskollärarna till det matematiska begreppsspråket i vardagliga 

situationer så som det framträder i läroplanens matematiska strävansmål? 

2. Vilka faktorer påverkar om förskollärare kommunicerar matematik med de yngsta 

barnen?   
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3. Bakgrund   

I denna del ingår en redogörelse av tidigare forskning och styrdokument i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Detta redovisas i tre delar a) Matematikbegreppens 

historiska betydelse, b) Matematiskt språk i förskolan och c) Matematiskt språk med de 

yngsta barnen. Kapitlet avslutar med den teoretiska utgångspunkten.  

 

3.1 Tidigare forskning  

3.1.1 Matematikbegreppens historiska betydelse  

Människor använder det matematiska begreppssystemet i hela världen och det är troligen 

människans äldsta kulturarv (Björklund, 2012).  Matematik är inte enbart symboler och 

talföljder utan ett begreppssystem som vuxit fram av människans behov att hantera 

vardagen (Björklund, 2012; Lundström, 2015). Matematiska lösningar förekom långt 

innan människan hade ett begreppssystem. Ju mer världen utvecklades och behövde de 

matematiska begreppssystemen, desto fler begrepp skapades, vilka vi använder än idag 

(Helenius, Johansson, Lange, Meaney & Wernberg, 2016). Det matematiska 

begreppssystemet har varit framstående i den historiska utvecklingen av handel, teknik 

samt naturvetenskap i och med att begreppssystemet erbjuder kommunikation med ett 

förenat språk (Lundström, 2015). Det matematiska begreppssystemet hjälper människan 

att kommunicera och samspela med varandra samt skapa ordning, hitta mönster och reda 

ut problem. Matematiken har växt fram genom historien och kulturerna som en social 

aktivitet och ett gemensamt språk att kunna kommunicera med. Människan kan se 

matematiken som ett begreppssystem, ett språk samt ett kulturarv för alla mänskliga 

individer.  

 

Nationellt centrum för matematikutbildning (2006) beskriver hur babylonierna utvecklade 

talsystem och matematiska metoder som antiken i sin tur tog efter och utvecklade 

ytterligare med argumentation och framläggande av bevis. Matematikens genombrott i 

västvärlden skedde i samband med vetenskapsforskaren Isaac Newtons (1642–1727) 

resultat kring rörelse och gravitation. Newtons upptäckt påverkade det matematiska 

språket och bidrog till en historisk matematisk möjlighet för nya begrepp. NCM (2006) 

beskriver att människan har använt matematiska begrepp i århundranden och bland annat 
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framstegen i robotteknik och lagring av information har påverkat den matematiska 

språkutvecklingen. Det digitaliserade samhället har stora krav på människors matematiska 

kunskaper då de till exempel ska ta ansvar över sin ekonomi, kunna hantera smartphones, 

kunna deklarera och förhandla sina elavtal (Sandahl, 2014). I och med att det matematiska 

begreppen ökar och blir mera komplicerade behöver människan ständigt utveckla sitt 

begreppsspråk för att kunna fortsätta leva i det digitaliserade samhället (NCM, 2006).  

 

3.1.2 Matematiskt språk i förskolan   

Den svenska förskolan har inspiration från den tyske pedagogen Friedrich Fröbels (1782–

1852) pedagogik (NCM, 2006). Fröbel tillverkade 20 olika lekgåvor med klossar där målet 

var att till exempel utveckla barns språkliga uppfattning av form och rum, läges- och 

jämförelseord samt förmåga till samspel i lek. Fröbelklossarna fanns på daghem och 

lekskolor och sedan Fröbels tid har det funnits målsättningar utifrån olika matematiska 

aspekter i lärandet med barn. Barnpsykologen Jean Piaget (1896–1980) har forskat kring 

barns utvecklingsfaser som riktar sig mot barns intellektuella utveckling i olika åldrar, till 

exempel barns tal, logiska förklaringar och moraliska åsikter (Piaget, 2008). Under 

Barnstugeutredningen bearbetade Piagets teorier där den matematiska utvecklingen 

fokuserade på förskolebarns begreppsförståelse (SOU 1972:26). I slutet av 1970-talet 

publicerades Arbetsplan för förskolan (Socialstyrelsen, 1976) där utgivarna såg 

matematiken som en del inom naturområdet och barnen skulle utveckla matematiska 

begrepp. Även i början av 1980-talet förekom matematiken inom området natur i det 

Pedagogiskt program i förskolan (Socialstyrelsen, 1987) där de matematiska aktiviteterna 

blev mer riktade mot de äldre barnen. Det var först när Läroplan för förskolan 

(Utbildningsdepartementet, 1998) publicerats som alla barn blev inkluderade i de 

matematiska aktiviteterna. NCM (2006) beskriver att förskollärarnas arbetssätt blev mer 

styrda mot strävansmål till skillnad från tidigare då de enbart fanns redogörelser för vad de 

kunde göra i förskolan och hur. Avsikten med att publicera läroplanen var att nå likvärdig 

kvalitét i hela landet genom verksamheter som utgår från samma mål (Lärarförbundet, 

2011). För att skapa tydligare mål reviderades dokumentet två gånger och blev Läroplan 

för förskolan, LPFÖ 98/16 (Skolverket, 2016).  

 

Skolverket (2016) har tydliggjort att förskollärare ska sträva efter matematiska 

utvecklingsmål samt tillföra kunskap om kulturarv. De matematiska strävansmålen innebär 
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till exempel att utveckla barnens förmåga att kommunicera, undersöka, resonera och 

diskutera. Strävansmålen utgår från att matematiken ska beröra andra områden i förskolan, 

som språk, naturvetenskap, teknik och estetisk verksamhet (Skolverket, 2016; Lundström, 

2015). Avsikten är att arbetet med matematik i förskolan ska ge barnen lust och glädje till 

att engagera sig och utveckla det grundläggande matematiska begreppsspråket 

(Lundström, 2015). Förskollärarna behöver ha goda kunskaper inom matematik och vara 

väl bekanta med matematiska begrepp som barnen kan tillföra i sitt verbala ordförråd 

(National Research Council, 2009). Lärarförbundet (2011) hävdar att det krävs matematisk 

kompetens från förskollärarna för att kunna applicera detta arbetssätt i verksamheten och 

uppmärksamma den matematiska kommunikationen. Josefson (2018) menar dock att det 

inte kan ske något lärande om det inte finns omsorg i verksamheten, lärande och omsorg 

är sammankopplade och förskolebarnen behöver båda delarna. Förskollärarna behöver 

vara omsorgsfulla för att barnen ska känna trygghet och utveckla in i det matematiska 

begreppsspråket. 

  

Lundström (2015) hävdar att barn inte kan koppla samman det matematiska språket med 

verkligheten av egen erfarenhet. I och med detta behöver förskollärarna ha matematiska 

kunskaper samt ett engagemang i verksamheten för att kunna upptäcka och ta tillvara på 

de matematiska situationerna i vardagen. Om förskollärarna uppmärksammar de 

matematiska situationerna i barnens tidiga åldrar kan de utveckla och uppmuntra barnens 

matematiska lärande vilket kan leda till att barnen blir bekväma i matematiska 

sammanhang (Lundström, 2015; NCM, 2006). Anders och Rossbachs (2015) forskning 

hävdar dock att förskollärare uppvisar tecken på osäkerhet i sina matematiska kunskaper 

inom lekbaserade aktiviteter. Lek och matematik går hand i hand då vardagliga situationer 

uppstår i lekar där matematik kan framträda (Özdogan, 2011). Barn undersöker om deras 

idéer fungerar eller inte vilket resulterar i att de utvecklar matematisk förståelse (Helenius 

et al., 2016). Om barnen använder matematik i sina lekar medför det inte per automatik 

matematiskt kunnande (Kärre & De Ron, 2016). Därför behöver förskollärarna fylla i med 

de matematiska begreppen i de upptäckter barnen erfar (Helenius et al., 2016). 

Förskollärarna behöver uppmärksamma det barnen undersöker och vad de försöker förstå 

genom att lyssna och iaktta det barnen intresserar sig för (Kärre & De Ron, 2016).  
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3.1.3 Matematiskt språk med de yngsta barnen 

Sverige är ett av få länder som har en läroplan för förskolan som inkluderar att främja barns 

matematiska språkutveckling (Franzén, 2015).  Under en 15-årsperiod har antalet 1–3-

åringar ökat på förskolor från 74 % till 80 % och de flesta tillbringar mer än 6 timmar om 

dagen i förskolans miljö (Välfärd, 2006; Reis, 2015). Franzén (2015) understryker att 

forskning främst inriktat sig på barns matematiska utövande i åldrarna 3–5 år inom 

förutbestämda aktiviteter. Enligt denna forskning upplever förskollärare svårigheter i att 

omforma de äldre barnens matematiska aktiviteter och anpassa dem till de yngsta barnen. 

Förskollärarnas kunskap om barns matematiska lärande under de yngre åldrarna är 

bristande och de vet därför inte hur de ska kommunicera matematik. Läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2016) beskriver inte enbart 3–5-åringar utan strävansmålen gäller alla barn på 

förskolan. Piaget (2008) beskriver att barn genomför olika utvecklingsstadier vid skilda 

åldrar och anser att barn i åldern 1–2 år utforskar sin omvärld ur ett egocentriskt perspektiv. 

Piaget hävdar att barn utforskar uppbyggnaden av objekt, rum, logiska förklaringar och tid 

utifrån sig själva, dock kan inte barn applicera kategoriska begrepp på egen hand. Franzén 

(2015) argumenterar för att förskolan ska vara baserad på barnens erfarenheter och behov, 

men i och med de begränsade studierna kring de yngre åldrarnas matematiska erfarenheter 

vet förskollärare inte hur barnens lärande ska främjas. Reis (2011) nämner att förskollärare 

behöver mer kunskap om hur de ska kunna erbjuda de yngsta barnen matematiska 

erfarenheter gentemot läroplanens intentioner.    

 

Franzéns (2015) studie visar att de yngsta barnen använder sina kroppar som ett redskap i 

upptäckandet av sin omvärld. Studien betonar vikten av förskollärarnas förståelse för att 

kunna tolka vad barn uttrycker i och med att deras verbala språk inte är fullt utvecklat. 

Tidigare forskningsområden har berört sambandet mellan barns lärande genom 

kroppsspråket och matematiska uttryck, trots att sambandet inte är tydlig. Lundström 

(2015) menar att det är en faktor till att forskning är riktad mot äldre barn men bekräftar 

att de yngsta barnen upptäcker matematiken genom lek och rörelse med varandra. Barnens 

utforskande med sina egna kroppar skapar förståelse för omvärlden där de lär sig 

matematiska begrepp, sociala regler samt problemlösning. I och med att de yngsta barnen 

har ett begränsat verbalt språk behöver förskollärarna vägleda barnens kroppsliga 

utforskande med hjälp av sitt verbala språk vilket kan bidra till utveckling i barnens 

matematiska begreppsförståelse. I och med den begränsade omfattningen av forskning 



7 
 

inom matematiskt utövande i åldrarna 1–3 år nämner Franzén (2015) att förskollärare visar 

osäkerhet i sitt arbetssätt inom den matematiska kommunikationen och sina andra 

färdigheter prioriteras. Om barnet i tidig ålder får upptäcka det matematiska språket kan 

barnet erfara och utveckla djupare förståelse för den (Lundström, 2015). Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2016) beskriver strävansmål där alla barn ska få utveckla sin 

förmåga att kommunicera matematiska färdigheter genom att få nyansera innebörden i 

matematiska begrepp samt se samband, lösa problem och hitta nya sätt att förstå sin 

omvärld på. Förskollärarens yrkesroll och kompetens är betydelsefulla faktorer för att 

kunna uppmärksamma matematiska begrepp i de vardagliga situationerna tillsammans 

med barnen (Kärre, 2013). Förskollärare behöver mer kunskaper om hur de ska 

uppmärksamma matematiska begrepp och tillhandahålla de yngsta barnens kroppsliga 

utforskande gentemot läroplanens matematiska intentioner (Franzén, 2015). Ökad 

matematisk kunskap kan bidra till att förskollärare kommunicerar matematik tillsammans 

med alla förskolebarn.  

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ett variationsteoretiskt perspektiv. Variationsteorin ger en förståelse om 

nya sätt att erfara sin omvärld som resulterar i en inre förändring hos människan (Lo, 

2014). Variationsteorin har sina rötter i den fenomenografiska forskningsansatsen där 

huvudsyftet är att belysa variation i hur individer upplever ett specifikt fenomen eller 

objekt i omgivningen (Wernberg, 2009). Det fenomenografiska perspektivet syftar till att 

förklara olika synvinklar på fenomen samt sätt att uttrycka sig om objektet. Förändring av 

lärandet sker när ett fenomen byter karaktär, detta gör att ett varierat arbetssätt gynnar 

lärprocessen (Marton & Booth, 2000). Variationsteorin kan hjälpa förskollärare att 

upptäcka matematiska arbetssätt för att barnen ska förstå variationen i olika objekt. Lo 

(2014) menar att teorin kan tillföra nya perspektiv på förskollärarnas arbetssätt och skapa 

variation i lärandet tillsammans med barnen, därför kommer teorin användas för att kunna 

se hur förskollärare använder sig av de matematiska begreppen och möjliggör matematisk 

språkutveckling för barnen. Variationsteorin innefattar tre centrala begrepp: lärandets 

objekt, urskiljning samt variationsmönster.  
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I utvecklingen av barns begreppsförståelse handlar lärandets objekt om hur förskollärare 

gör medvetna val och framkallar ett specifikt lärande som de anser barnet behöver utveckla 

eller erfara i sin omvärld (Lo, 2014). Om barnet till exempel lär sig att kroppen består av 

två ben, två armar och två ögon kan barnet därefter upptäcka samma antal i nya fenomen i 

sin omgivning. Urskiljning är upptäckten av likheter och olikheter i omgivningen som 

möjliggör vidgad förståelse och synliggör flera perspektiv (Björklund, 2009). När olika 

perspektiv stimuleras och problematiseras kan variationen framkalla ett lärande, till 

exempel lärandet som kräver urskiljning mellan fenomenen triangel och cirkel (Björklund, 

2012). Individen kan erfara den grundläggande kunskapen och fördjupa färdigheterna 

genom att börja urskilja och hitta olika perspektiv i triangeln där målet är att urskilja 

triangelns egenskaper, till exempel färgen, formen, materialet.  

 

Variationsmönster utgör skilda beståndsdelar i ett specifikt objekt som presenteras och 

bryts ner till generalisering, separation, kontrast och fusion (Reis, 2011). Generalisering 

handlar om att urskilja antalet av ett specifikt objekt då antalet förändras men objektet 

kvarstår, till exempel tre päron i relation till två päron. Kontrast innebär att barnet kan 

särskilja en viss egenskap i lärandeobjektet, att förstå vad ett föremål är eller inte är för 

något. Separation betyder att en aspekt varieras för att kunna urskilja att bakgrunden alltid 

är densamma. Till exempel om objektet är oföränderligt kan barnet lättare urskilja att det 

är antalet som räknas och inte objektet, men om objektet varierar särskiljs inte antalet. 

Fusion sker om flera perspektiv synliggörs och upplevs vid samma ögonblick. Till exempel 

måste flera aspekter fusioneras om en kloss ska placeras i ett speciellt hål och barnet måste 

ta hänsyn till klossens form samt hur den ska orienteras i förhållande till hålets form.  
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4. Metod  

Denna del redogör för studiens forskningsmetod, urval, genomförande av intervjuer och 

fokusgruppen samt studiens tillförlitlighet. Därefter följer de genomförda forskningsetiska 

ställningstagandena samt analysmetoden av vårt insamlade och behandlade data. Syftet 

med studien är att undersöka förskollärares yrkesroll då de kommunicerar matematik i 

förskolans vardagliga tillfällen med de yngsta barnen samt vilka faktorer som påverkar om 

förskollärare strävar mot de matematiska läroplansmålen.  

4.1 Metodval 

Studiens metoddel utgår från två kvalitativa metoder, semistrukturerade intervjuer och en 

fokusgrupp, där metoderna fokuserar på hur människan ser på sin verklighet (Backman, 

2008). Individens upplevelser i samband med färdigheterna blir det som sätts i fokus. 

Marton och Booth (2000) hävdar att fenomenografin är ett perspektiv inom den kvalitativa 

forskningen vilken fångar upp och beskriver variationen av individers tolkningar sett till 

ett specifikt fenomen. De valda metoderna stämmer därför överens med den teoretiska 

utgångspunkten i studien, variationsteorin, som har sina rötter i det fenomenografiska 

perspektivet. Vi har valt semistrukturerade intervjuer vilket bidrar till att intervjun blir mer 

flexibel med öppna frågor samt tillåter högre grad av spontanitet och följsamhet 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). Forskarens fokus blir på den intervjuades 

berättelser där svaren blir djupare och detaljerade. För att uppnå detta valde vi en 

intervjuguide som vi formade utifrån studiens syfte och frågeställningar samt inledningsvis 

några allmänna frågor för att få förståelse för deras yrkesverksamma bakgrund (se bilaga 

1).  

 

För att skapa kvalitet i studien valde vi att använda oss av två kvalitativa metoder, något 

som Ahrne och Svensson (2015) beskriver är en triangulering. Valet grundar sig i att få ett 

bredare material om samma fenomen med hjälp av flera metoder för att öka studiens 

strävan mot trovärdighet. Den andra metoden var en fokusgrupp där deltagarna diskuterade 

gemensamma erfarenheter samt olika synsätt inom flera specifika områden som kan leda 

till att forskaren förstår tolkningarna (Bryman, 2011). Fokusgruppen kan även bidra till att 

deltagarna skapar ett kollegialt lärande samt får fram ett antal perspektiv och sätt att tänka 

på inom ett specifikt område. Fokusgruppen bidrog till fördjupad förståelse för vårt 
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insamlade data från de semistrukturerade intervjuerna. I vår studie vill vi uppmärksamma 

förskollärarnas egna erfarenheter kring matematisk språklighet tillsammans med de yngsta 

barnen gentemot läroplanens strävansmål, därför blev semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med öppna frågor samt en fokusgrupp de bäst lämpade metoderna.    

 

4.2 Urval 

I studien har vi gjort ett kriteriebaserat urval (Christoffersen & Johannessen, 2015). För att 

uppnå studiens syfte var kriterierna att intervjua legitimerade förskollärare som var 

verksamma på 1-3-årsavdelningar med fördjupad kompetens från föreläsningar och 

samtalsgrupper inom området matematik, fortsättningsvis benämnda som deltagare. 

Skolverket (2016) belyser att förskollärare besitter kunskap från utbildningen som ska 

synliggöras i verksamheten, därför blev yrkesprofessionen förskollärare ett kriterium. Vi 

grundade vårt val av förskolor i tanken på att deltagarna skulle arbeta i samma kommun 

och vara experter inom matematik. Förskollärarna arbetar på fyra olika avdelningar på två 

olika förskolor.  Våra förhoppningar är att vår studie ska bidra till ökad kunskap om 

matematisk kommunikation tillsammans med de yngsta barnen. Efter sex intervjuer och 

samtal i en fokusgrupp var vårt material tillräckligt mättat för att kunna besvara på studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

4.3 Datainsamling 

Valet av en kvalitativ metod har grundat sig i att datainsamlingen kan bli detaljrik med en 

sådan metod (Christoffersen & Johannessen, 2015). Intervjun genomfördes utefter en 

intervjuguide med utrymme för ytterligare frågor med fokus på studiens syfte (se bilaga 

1). Intervjuguiden bestod av åtta huvudfrågor samt ett flertal följdfrågor och frågorna i de 

semistrukturerade intervjuerna anpassades efter deltagarnas utsagor (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Frågeområden som behandlades var förskollärares didaktiska arbete i 

den matematiska språkligheten tillsammans med barnen samt deras förhållningssätt till 

barns lärande in i det matematiska begreppsspråket. I fokusgruppen framfördes sju 

diskussionsfrågor som vi grundade i tidigare intervjufrågor. Med hjälp av 

diskussionsfrågorna ville vi skapa diskussion kring forskning om ämnet samt om olika 

påståenden från de enskilda intervjuerna (se bilaga 2). Valet grundar sig i en önskan att 
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skapa djupare förståelse i materialet från de enskilda intervjuerna. Data samlades in med 

hjälp av ljudinspelning för att kunna använda interbedömarreliabilitet och ge oss detaljrik 

data, något som Ahrne och Svensson (2015) även beskriver är en tillgång i analysarbetet.  

 

4.4 Genomförande 

Vi tog kontakt med en förskolechef med frågan om att kunna utföra vår studie med hjälp 

av förskolechefens förskollärare. Under kontakten med förskolechefen förmedlade vi 

studiens syfte och önskan om att endast förskollärare på de yngre barnens avdelningar 

skulle delta. Förskolechefen höll mailkontakt med sina förskollärare och vidarebefordrade 

sedan deltagarnas namn till oss. Därefter tog vi direktkontakt med var och en av 

förskollärarna för att boka in tid och plats för intervjuer och mötet med fokusgruppen, 

beskriva studiens syfte samt dela ut informations- och samtyckesblad. Löfgren (2014) 

beskriver att forskare och deltagare kan utveckla en tillitsfull relation om en muntlig 

kontakt förekommit innan intervjutillfället och att deltagarna har fått ta del av studiens 

syfte innan själva genomförandet. Under processens gång hade vi mailkontakt med 

samtliga deltagare där vi förtydligade informations- och samtyckesbladet enligt 

Vetenskapsrådets rekommendationer (2002) och skickade ut intervjufrågorna i förväg för 

att deltagarna skulle kunna förbereda sig. Skälet till att skicka intervjufrågorna i förväg var 

att deltagarna skulle kunna förbereda sig och förhoppningsvis ge oss detaljrik data. Under 

intervjuprocessen och fokusgruppen valde vi att spela in samtalen med hjälp av två 

mobiltelefoner. Om den ena mobila utrustningen skulle gå förlorad hade vi fortfarande haft 

kvar den andra. Mobiltelefonerna ställdes in på flygplansläge för att förhindra eventuella 

störningsmoment under intervjun. Med hjälp av ljudinspelning blev transkriberingen 

effektiv och inga eventuella teman glömdes bort vilket i sin tur kunde påverkat studiens 

trovärdighet. Samtliga semistrukturerade intervjuer och fokusgruppssamtalet gjordes i en 

lugn och avskild miljö på den ena förskolan där majoriteten av deltagarna var verksamma. 

Deltagaren som inte var verksam på den aktuella förskolan var ändå bekant med miljön. 

Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) menar att förskollärare agerar professionellt om de 

befinner sig i sin yrkesmiljö, därav valet av platsen för intervjuerna och 

fokusgruppssamtalet.    

 

Vi strukturerade intervjuerna enligt Christoffersen och Johannessen (2015) text angående 
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intervjuer där strukturen innebar att en av oss tog ansvar för att ställa frågor och påbörja 

ljudupptagning medan den andra förde anteckningar samt fångade upp intressanta 

uttalanden. Vi valde att göra provisoriska anteckningar som beskrev kortare citat eller 

nyckelord som är aktuella för syftet (Bryman, 2011). Våra provisoriska anteckningar 

användes för att utveckla diskussionsfrågor till den kommande fokusgruppen. Deltagarna 

från intervjuerna deltog även i fokusgruppen med avsikt att skapa djupare diskussioner 

kring återkommande områden. En moderator inledde fokusgruppen med att beskriva 

studiens syfte och introducera fokusgruppens uppbyggnad innan samtalet. För att inte 

moderatorn skulle styra samtalet utsåg deltagarna en gruppledare som kunde organisera 

samtalet för att alla skulle få delta i diskussionerna, något som även Bryman (2011) belyser 

som en fördel. En annan fördel med gruppledare är att det kan ge deltagarna större 

möjlighet att diskutera det som de själva tycker är intressant. Genom upp- och nervända 

lappar med sju diskussionsfrågor fick deltagarna styra samtalet och själva välja när de ville 

byta lapp.  Intervjuerna och fokusgruppen genomfördes på arbetstid och det tog 

sammanlagt tre timmar. Materialet transkriberades kort efter genomförandet och 

sammanställdes.   

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Forskarna har förhållit sig till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav (se 4:6 Etiska 

ställningstagande), i förhoppning att höja studiens tillförlitlighet. Vårt val av sex deltagare 

grundar sig i Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) förklaring om att sex till åtta deltagare 

höjer studiens trovärdighet och datainsamlingen blir relativt oberoende av förskollärarnas 

personliga föreställningar.  

 

Användningen av triangulering med metoderna intervjuer och fokusgrupp bör ha medfört 

högre kvalitet i studien (Ahrne & Svensson, 2015). Metodens moment beskrivs steg för 

steg (se 4:4 Genomförande) där tillvägagångssättet förklaras i avsikt att skapa en 

tillförlitlig studie (Bryman, 2011). I denna studie fanns ingen tidigare relation mellan 

forskare och deltagare vilket medförde trovärdighet där risken minskas för medvetna 

personliga åsikter i studiens resultat, genom detta val strävade vi efter en konfirmering 

(Christoffersen & Johannessen, 2015; Bryman, 2011). I fokusgruppssamtalet var det 

nödvändigt att ta hänsyn till deltagarnas möjligheter att uttrycka sig, därav blev vårt fokus 

att skapa bekväm stämning för att främja samspelet mellan deltagarna. Om moderatorn 
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behöver styra fokusgruppen kan datainsamlingen bli påverkad och mindre trovärdig, därför 

valde vi att ha en gruppledare (Bryman, 2011).  

  

4.6 Etiska ställningstaganden 

I vår studie är utgångspunkten Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav när det 

handlar om etiska ställningstaganden. De fyra allmänna huvudkraven består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskarna ska ge deltagarna information om studiens 

syfte samt deras rättigheter. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rättigheter att 

själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet går ut på att deltagarna är 

anonymiserade och vårt ansvar är att skydda empirin. Nyttjandekravet innebär att forskarna 

endast använder den insamlade empirin till studiens syfte.   

 

I det första mötet med deltagarna redogjorde vi informationskravet och upplyste dem om 

studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Under intervjun fanns det 

utrymme för frågor om det behövdes ytterligare förtydliganden.  

 

Vi utgick från samtyckeskravet som förskollärarna fick vid första mötet vid bokning av 

intervjuer. Detta dokument beskrev deltagarnas rättigheter samt våra skyldigheter och 

deltagarna skrev på först vid intervjutillfället då de blev påminda återigen om sina 

rättigheter och vårt ansvar. Samma samtyckeskrav gällde även vid fokusgruppen.  

 

Vi använde oss av konfidentialitetskravet då all information som kunde leda till deltagarna 

är avidentifierad. Intervjupersonerna fick även veta att all insamlad empiri kommer 

förvaras väl för att inte någon obehörig ska få tillgång till det samt att empirin raderas först 

efter att vi fått ett godkänt resultat i kursen.  

 

Det sista kravet vi använt oss av är nyttjandekravet där vi förmedlade i samtyckeskravet 

att den insamlade empirin endast ska användas för detta forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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4.7 Analysmetod  

Vi har bearbetat studien genom en tematisk analys och vår datainsamling har därigenom 

behandlats utefter studiens teoretiska utgångspunkt. Tematisk analys är den mest använda 

metoden vid analysarbete av kvalitativa data (Bryman, 2011). Vårt val av tematisk analys 

bygger på att uppmärksamma deltagarnas berättelser och hur de ser på samma fenomen, 

något som kan kopplas med fenomenografin (Marton och Booth, 2000). Analysen la 

grunden för att kunna särskilja innebörden i det insamlade materialet vilket Bryman (2011) 

framför att likheter och olikheter blir tydligare om forskaren delar in data i olika teman.  

 

Inledningsvis samtalade vi om våra provisoriska anteckningar från intervjuerna för att 

upptäcka återkommande mönster. De centrala punkterna från de enskilda intervjuerna la 

grunden för frågorna i fokusgruppen. Efter transkriberingen av intervjuerna och 

fokusgruppen gjorde vi en tematisk analys av materialet. Vi skapade en översikt av vårt 

material med hjälp av färgkombinationer för att kunna urskilja och finna gemensamma 

teman. Materialet blev enkelt att förflytta utifrån de gemensamma temana via utskrivna 

kopior. Under processens gång hade vi studiens syfte och frågeställningar nedskrivna och 

tillgängliga för att kunna hålla fokus på material gentemot studiens avsikt. Vi utgick från 

interbedömarreliabilitet för att minska risken att förbise data. Genom att ta hjälp av 

utgångspunkterna i variationsteorin kan fler teman framkomma och därigenom underlätta 

för oss i analysarbetet (Ahrne & Svensson, 2015). De återkommande delarna från de 

enskilda intervjuerna kopplades samman med de gemensamma temana från alla intervjuer 

samt fokusgruppen. I analysen framgick tre tydliga teman i intervjuerna och fokusgruppen. 

Följande teman som framkom i vår studie är förskollärarens yrkesroll inom matematisk 

kommunikation, faktorer som påverkar den matematiska kommunikationen, samt att 

utveckla barns matematiska språklighet i vardagen. De teman som nämndes ovan kommer 

att beskrivas mer under rubriker i vårt kommande resultatavsnitt.   
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5. Resultat 

Studiens syfte är att undersöka förskollärares yrkesroll då de kommunicerar matematik i 

förskolans vardagliga tillfällen med de yngsta barnen samt vilka faktorer som påverkar om 

förskollärare strävar mot de matematiska läroplansmålen. Valet av två kvalitativa metoder 

påverkar resultatets framskrivningar. Denna del redogör resultatet under följande rubriker: 

Förskollärarnas yrkesroll inom matematisk kommunikation, Faktorer som påverkar den 

matematiska kommunikationen samt att utveckla barnens matematiska språklighet i 

vardagen.    

5.1 Förskollärarnas yrkesroll inom matematisk kommunikation 

Resultatet visar att förskollärarnas yrkesroll påverkar vilka möjligheter de yngsta barnen 

får i sin matematiska språkutveckling. Deltagarna beskrev sin yrkesroll som ett 

pedagogiskt verktyg där de själva får uppmärksamma barnen på nya begrepp samt skapa 

ett matematiskt intresse och engagemang. Det krävs matematisk språkkompetens av 

förskollärarna för att kunna ge barnen förutsättningar till att förstå innebörden av det 

barnen kan erfara. Genom att vara närvarande och lyhörd i leken kan förskollärarna ta 

tillvara på lärandesituationer och benämna matematiska begrepp samt låta barnen tänka 

själva vilket ger förutsättningar för det språkliga lärandet. När barnen får höra matematiska 

begrepp tillsammans med ett fysiskt föremål ökar förståelsen som kan leda till djupare 

kunskap. Deltagarna förklarade att förskollärarens roll handlar om att kunna förstå samt 

upptäcka och uppmärksamma tillsammans med barnen där matematiska situationer kan 

förekomma och sätta ord på dessa, till exempel lägesord och antal. Det är skillnad på att 

bara göra eller att uppmärksamma varför vi gör något för barnen. Deltagarna hävdade att 

de yngsta barnen inte behöver använda sig av fördjupade kunskaper i det matematiska 

språket utan ska få möjligheter till att bekanta sig i fler skilda matematiska sammanhang 

och miljöer med hjälp av sina sinnen och förskollärarens stöttning. Det ovanstående 

uttalandet kan kopplas till variationsteorin där förskolläraren kan ge barnen en variation 

vad gäller ett specifikt lärandeobjekt och synliggöra sina matematiska val i skilda fenomen 

(Lo, 2014). Deltagarna använde variationsteorin när de samtalade kring matematiska 

begrepp i skilda miljöer.  

 

Flertalet deltagare beskrev att barnen ska få med sig de korrekta matematiska begreppen 

från början medan fåtalet deltagare förklarade att de lär sig de korrekta begreppen i äldre 
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ålder och kan använda enklare benämningar tillsammans med barn i de yngre åldrarna. Det 

gäller att skapa trygghet hos varje barn och inte bedöma barnets matematiska språk. 

Deltagarna förklarade dock att förskollärare kan benämna de korrekta begreppen för 

barnen i de vardagliga sammanhangen som förskolläraren är delaktig. Verksamheten ska 

ge barnen möjlighet till både det korrekta och icke-korrekta matematiska begreppen för att 

barnen ska få med sig förståelsen av båda delar samt få ett bredare ordförråd. Denna åsikt 

grundades i att de yngsta inte har det verbala språket och kan använda sig av enklare ord 

samtidigt som de förstår innebörden av begreppet. Deltagarna uttryckte dock att de alltid 

ska benämna det korrekta matematiska begreppet när de sätter ord på det som händer för 

att ge barnen djupare förståelse av lärandeobjektet. Även om barnet inte förstår det korrekta 

ordet direkt så hoppas deltagarna att barnet får ett intresse och att ordet finns kvar i 

bakhuvudet för framtida förståelse.  

 

Trots att de yngsta barnen har ett begränsat verbalt språk ansåg deltagarna att barnen kan 

visa sin förståelse genom att använda sig av kroppsspråket. Barnen visar sin förståelse i 

sammanhanget genom att försöka förklara, peka samt nicka och det är förskollärarnas 

ansvar att uppmärksamma barnens lärande för att kunna se utvecklingen. Deltagarna 

förklarade förskollärarnas förhållningssätt som avgörande i barnens lärande, till exempel 

blir lärprocessen tydligare och anpassas efter barnens nivå om förskollärarna är 

närvarande. Deltagarna beskrev att förskollärarnas uppdrag är att utveckla de yngsta 

barnens språkliga baskunskap där uppdraget betyder att väcka nyfikenhet och sträva efter 

att utmana barnen samt stimulera deras utveckling. Enligt deltagarna är det betydelsefullt 

att påminna varandra i arbetslaget om förskollärarens roll i strävan mot Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016). En central del i förskollärarens roll är att hitta balans mellan 

sina arbetssätt för att skapa ett varierat lärande och fånga alla barnens intresse oavsett 

inlärningsmetod. För att kunna skapa ett sådant arbetssätt i verksamheten krävs 

engagemang i arbetet med utvärdering och uppföljning. Uppföljningsarbetet skapar 

tydligare bild av vad arbetslaget behöver jobba vidare med för att hitta ett varierat arbetssätt 

i förutsättningarna för barnens lärande. Deltagarna uttryckte att arbetet skulle bidra till ett 

mångfaldigt lärande för barnen vilket går att koppla ihop med variationsteorin som syftar 

till att skapa ett varierat arbetssätt där barnen får förståelse för variationsmönster i skilda 

vardagliga fenomen (Lo, 2014).  
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Deltagarna uttryckte att det kändes enkelt att kommunicera matematiskt med barnen när 

deltagarna fick förståelse för vad det innebär. Om alla förskollärare får med sig de 

matematiska förkunskaperna sker kommunikationen naturligt tillsammans med barnen, 

kunskaperna uppmärksammas i verksamheten utan att förskollärarna tänker på att ett 

specifikt lärande ska ske vid det tillfället.  

 

5.2 Faktorer som påverkar den matematiska kommunikationen  

Resultatet visar att deltagarna påverkades negativt i stressiga situationer och valde bort 

utövandet av den matematiska kommunikationen tillsammans med barnen. Deltagarna 

förklarade stressiga situationer som dagar med stora barngrupper samt personalbrist och 

inga vikarier. Stressiga situationer kan inträffa då verksamheten har en speciell tid att passa 

och de till exempel ska hinna städa och klä på sig ytterkläderna till dess. De vardagliga 

fasta rutinerna kan störa och det pedagogiska arbetet i verksamheten valdes då bort av 

deltagarna för att omsorgen måste prioriteras extra den dagen, till exempel om något barn 

är ledset, trött eller förkylt. Deltagarna berättade att de inte kan tänka på sitt sätt att vara 

hela tiden, de matematiska tillfällena kanske uppstår men det fungerar inte att 

uppmärksamma dem just då. De matematiska tillfällena kan inträffa samtidigt som ett barn 

behöver hjälp med till exempel att stänga jackan. Vid sådana tillfällen kan inte 

förskolläraren vara där och upptäcka tillsammans med andra barn även om förskolläraren 

hört tillfället, något som flera deltagare förklarade. Deltagarna beskrev hur betydelsefullt 

det är att strukturera upp dagen för att undvika stressiga tillfällen, till exempel att ett mindre 

antal barn klär på sig ytterkläderna i taget för att kunna skapa en lärandemiljö istället för 

kaos.  

 

Deltagarna berättade att förskollärarnas matematiska kompetens kan påverkas om de 

uppmärksammar matematiska begrepp i verksamheten. Matematik är ett brett område som 

kan upplevas abstrakt och svårt, därför poängterar deltagarna värdet av att gå på 

föreläsningar för att fortsätta utvecklas i sin yrkesprofession. Förskollärare kan alltid 

utvecklas och det krävs kunskap för att kunna uppmärksamma och diskutera kring de 

matematiska tillfällena tillsammans med barnen. Deltagarna uttryckte att det är först när 

de grundutbildade sig till förskollärare som förståelsen om varför vissa saker görs infann 

sig. Deltagarna förklarade att de blivit duktiga på matematik genom olika föreläsningar 
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och diskussionsgrupper och att deras kompetens utvecklades i samband med att kommunen 

prioriterade matematiska mål. Förskollärare utvecklar barnens grundkunskaper samt 

nyfikenhet och lust att lära. Deltagarna berättade att de har fått större medvetenhet i sitt 

arbetssätt och uppmärksammar vardagsmatematiken i verksamheten.  

 

Deltagarna förklarade att de matematiska föreläsningarna har varit givande då de har 

tydliggjort vad matematik är tillsammans med barnen. Föreläsningarna har varit en stor 

tillgång då deltagaren tror att flera förskollärare hävdar matematik som endast räkning. 

Deltagarna tydliggjorde hur betydelsefullt det är att delge varandra kunskaper för att kunna 

fortsätta utvecklas och skapa nya tankar. De har blivit duktiga på att uppmärksamma 

matematiken i vardagen och att det matematiska synsättet finns med i verksamheten. 

Deltagarna uttryckte sig dock om hur lite föreläsningar och forskning det finns som riktar 

sig in på de yngsta barnen. I och med detta berättade deltagarna att de behöver bryta ner 

de äldre barnens matematik till de yngsta barnens nivå. Deltagarna förklarade att de inte 

kände några svårigheter med det ovanstående arbetssättet men ansåg att det är underligt att 

de yngsta barnen bortprioriteras då vetenskaplig forskning behövs för att de ska kunna 

jämföra resultaten av dem med sina arbetssätt. Forskning kring de yngsta barnen 

bortprioriteras och deltagarna beskrev att det är trist då barnen börjar på förskolan i tidig 

ålder och förskollärarna utvecklar grunderfarenheterna redan då.  

 

Tidigare erfarenheter av matematik kan ha inverkan på hur förskollärare uppmärksammar 

matematik i förskolans verksamhet, något som deltagarna uppmärksammade. Ett fåtal 

deltagare har haft en negativ syn på matematik under sin egen uppväxt vilket kan påverka 

deras matematiska utövande i deras yrkesprofession. Innan deltagarna utbildade sig trodde 

de att matematiken i förskolan var lik matematiken i skolan men under utbildningens gång 

insåg de att förskolans matematik var roligare med större fokus på lägesord, 

rumsuppfattning och andra begrepp. En deltagare beskrev sina matematiska förutsättningar 

som negativa och ville ge barnen bättre matematiska möjligheter mot vad hen själv fick. 

Oavsett vad förskolläraren har haft för erfarenheter tidigare ska hen vara yrkesprofessionell 

samt visa engagemang, närvaro och glädje till barnen. Deltagarna uttryckte att de har fått 

positiv inställning till förskolans matematik och att det känns enklare när de matematiska 

situationerna går att uppmärksamma i vardagen istället för endast vid 

undervisningstillfällen. Deltagarna ville ge barnen positiv inställning redan i tidig ålder 

och hoppas på att den grunden ger en positiv inställning även i äldre ålder.  
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5.3 Att utveckla barnens matematiska språklighet i vardagen   

Resultatet visar att de vardagliga tillfällena är en betydelsefull faktor i de yngsta barnens 

lärande in i den matematiska språkligheten. Deltagarna beskrev att det finns matematiska 

tillfällen i allt som sker på förskolan. De vardagliga situationerna är givande för att 

uppmärksamma matematiska begrepp tillsammans med barnen. Deltagarna nämnde den 

fria leken som ett tillfälle då förskollärarna kan kommunicera matematiska begrepp, främst 

lägesord. Lägesorden är en möjlighet i alla kontexter och deltagarna menade att lägesorden 

inte ska väljas bort vid några sammanhang. Men hjälp av lägesorden kan förskollärare 

förklara var ett föremål befinner sig och dessutom uppmärksamma andra lärande i samma 

sammanhang, till exempel färg och form. Deltagarna nämnde påklädning som ett 

lärandetillfälle där lägesord kan förtydligas med var något föremål finns eller till exempel 

att fötterna ska vara i skorna. Barnen visar med hjälp av kroppsspråk om de förstår 

beskrivningen när till exempel den angivna saken ska städas eller hämtas. Det finns 

möjligheter till att skapa lärandetillfällen vid rutinsituationer, till exempel påklädning, 

blöjbyten eller matsituationer. Genom att kommunicera matematiska begrepp vid dessa 

rutinsituationer får barnen möjligheter till ett mångfaldigt lärande. Deltagarna förklarade 

att de flitigt benämner de matematiska begreppen i verksamheten då de aldrig kan veta när 

barnen skapar förståelse för begreppet och utvecklar ett lärande. Förskollärarna kan 

urskilja hur ett ordförråd och förståelse utvecklas om de känner sina barn i verksamheten. 

Det krävs att förskollärarna ger barnen utrymme och stöttning för att de ska våga framföra 

sina åsikter samt att förskolläraren behöver uppmärksamma barnens tankar. 

 

Deltagarna beskriver att de yngsta barnen har ett begränsat verbalt språk vilket kan bidra 

till att förskollärare upplever svårigheter i arbetet med barnen. Förskollärare kan istället 

fokusera på barnens kroppsliga språk för att upptäcka om ett lärande har skett. Även om 

barnet inte kan uttrycka kunskapen verbalt menar en deltagare att barnen kan ha kunskapen 

inom sig. Deltagarna poängterade vikten av barnens upptäckande med hjälp av sin kropp 

och sina sinnen, därför krävs konkret material för att kunna utveckla barnens matematiska 

förståelse. Deltagarna nämnde betydelsen av att använda verksamhetens tillgängliga 

material som barnen är bekanta med. Om förskollärarna tar in nytt material i verksamheten 

ska det inte vara tillfälligt utan barnen ska hinna att erfara det. Begreppen kan göras mer 
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konkreta genom att förskollärarna använder sig av bilder där de kan introducera former 

och färger tillsammans med barnen. Förskollärarna kan sedan prata om färger och former 

i alla sammanhang för att få fram ett varierande lärande, till exempel i naturen och på 

promenaden. Detta kan kopplas till variationsteorins begrepp urskiljning där barnen kan se 

hur olika färger och former skiljer sig från varandra (Lo, 2014). Andra konkreta material 

som deltagarna nämnde att de arbetade med kan vara knappar i en ask där barnen kan 

utforska volym och antal. Deltagarna förklarade betydelsen av att visa barnen en variation 

av begreppet antal med hjälp av ett specifikt lärandeobjekt, till exempel fem bollar och 

fyra bollar. Detta kan kopplas till begreppet variationsmönster då förskolläraren 

generaliserar antal för att barnen ska kunna urskilja att det är antalet bollar som varierar 

och inte objektet (Lo, 2014). För att kunna tydliggöra flera fenomen samtidigt, till exempel 

antal, färg och form, menade deltagarna att de använder sig av konkret material som barnen 

är intresserade av för att kunna uppmärksamma sortering i verksamheten.  

 

Det går att hitta matematik i alla sammanhang och miljöer och deltagarna berörde tillfällen 

som skogspromenader, matsituationer och lek i sandlådan. I skogen kan barnen gå med 

korta eller långa steg och i matsituationen kan barnen räkna hur många köttbullar de har 

på tallriken. Vid leken i sandlådan kan förskollärarna vara delaktiga och benämna begrepp 

inom volym samt framföra hur de förhåller sig till varandra, till exempel lätt och tung. 

Deltagarna förklarade betydelsen av att få höra nya ord för att barnen ska få större 

förståelse för sin omvärld.  För att barnen ska få en förståelse för de matematiska 

begreppen menade deltagarna på att återupprepning är en givande metod. Barnen behöver 

höra orden flera gånger för att kunna koppla begrepp med rätt sammanhang. Tanken med 

det lekfulla lärandet är att barnen inte ska uppleva något tvång utan att leken ska skapa en 

nyfikenhet till att lära sig hantera matematiska begrepp. Detta arbetssätt ska gynna barnens 

begreppsuppfattning samt ge barnen så många erfarenheter som möjligt för att det till slut 

ska leda till kunskap. Deltagarna beskrev problemlösning som en rolig utmaning för barnen 

i den vardagliga verksamheten. Problem i de vardagliga situationerna kan uppmärksammas 

och barnen får lösa problemen tillsammans med stöttning av förskollärarna. Problemet 

behöver inte vara stort utan till exempel så enkelt som att få fram en bil under soffan. 

Avsikten är att barnen ska få tänka själva och börja använda sig av matematiska begrepp 

för att kommunicera fram en lösning utan att förskolläraren säger det rätta svaret. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras sambandet mellan teorier och resultat i resultatdiskussionen som 

är indelad i de tre centrala temana. Därefter följer metoddiskussionen och slutsatser samt 

avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares yrkesroll då de kommunicerar 

matematik i förskolans vardagliga tillfällen med de yngsta barnen samt vilka faktorer som 

påverkar om förskollärare strävar mot de matematiska läroplansmålen. Resultatet visar att 

förskollärare med fördjupad kompetens inom matematik kan uppmärksamma matematiska 

begrepp i vardagen tillsammans med de yngsta barnen vilket kan bidra till ett lekfullt 

lärande. Förskollärarna använder varierande arbetssätt och inlärningsmetoder för att kunna 

ge alla barn möjligheter att utvecklas. Resultatet avslöjar dessutom flera faktorer som 

påverkar om förskollärarna kommunicerar matematiskt. I detta avsnitt följer en diskussion 

kring studiens syfte och forskningens resultat, därav återkommer rubrikerna från resultatet. 

 

6.1.1 Förskollärarens yrkesroll inom matematisk kommunikation 

Sverige är ett av få länder i världen som har en läroplan i förskolan som inkluderar att 

främja barnens matematiska lärande (Franzén, 2015). I Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) har de tydliggjort att förskollärare ska sträva efter att barnen ska 

kommunicera, resonera, diskutera matematik samt lösa matematiska problem i olika 

sammanhang. Resultatet visar att deltagarna använder sig själva som ett pedagogiskt 

verktyg för att kunna sträva efter målen. Lundström (2015) förklarar att de matematiska 

begreppen hjälper människan att kommunicera och samspela med varandra men i och med 

att de yngsta barnen inte har det verbala språket finns förskollärare som stöd för att sätta 

ord på de matematiska situationerna och utveckla barnens matematiska språk. I och med 

att barnen inte har det verbala språket med sig arbetar deltagarna främst med att barnen ska 

få uttrycka sig med hjälp av sina sinnen. Deltagarna använder ett varierat arbetssätt med 

skilda inlärningsmetoder för att anpassa lärandet utefter barnets behov, något som vi kan 

koppla med det variationsteoretiska perspektivet där Lo (2014) beskriver att förskolläraren 

kan främja barnens förståelse genom variationen. Variationsteorin kan förbättra 
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förskollärarnas yrkesroll och förmåga att uppmärksamma sina matematiska val med avsikt 

att barnens ska förstå variationen i skilda objekt. En tolkning är att deltagarna inkluderar 

strävansmålen i verksamheten med hjälp av medvetna varierande arbetssätt genom att 

framhäva barnens intressen samt ge barnen lust och glädje för att kunna utveckla de 

grundläggande matematiska begreppserfarenheterna. Detta tyder på att förskollärarens 

aktiva roll är en betydande faktor i barnens lärande.  

 

Resultatet visar att förskollärarens roll delvis handlar om uppmärksamma de yngsta 

barnens lärande även om de inte har ett utvecklat verbalt språk. Kroppsspråket framkom 

vara betydande i kommunikation för barnet att kunna uttrycka sin matematiska förståelse. 

Deltagarna menade att förskolläraren kan utmana barnen genom att vara närvarande och 

tolka barnens lärprocesser samt uppmärksamma de matematiska möjligheterna. Kärre och 

De Ron (2016) förklarar betydelsen av att förskolläraren ska ha kunskap om barnens 

kroppsspråk för att kunna uppmärksamma barnens lärande. De yngre barnens kroppar blir 

därmed ett redskap i förståelsen för matematisk kunskap och i barnens kroppsliga 

utforskande undersöker dem begrepp, sociala regler och problemlösningar (Franzén, 2015; 

Lundström, 2015). Från resultatet och den tidigare forskningen kan vi tolka att 

förskollärarens aktiva yrkesroll är betydelsefull för att kunna uppmärksamma barnens 

lärprocesser genom deras kroppsspråk. En tanke är dock att förskolläraren inte kan se om 

ett lärande sker utan enbart kan tolka och fortsätta utveckla barnet utefter lärandet 

förskolläraren iakttagit.  

 

6.1.2 Faktorer som påverkar den matematiska kommunikationen  

National Research Council (2009) förklarar att förskollärares kunskap inom matematiska 

begrepp har betydande faktor för barns matematiska utveckling. Resultatet visar att 

förskollärare behöver tillräckliga kunskaper inom matematiska begrepp för att kunna 

uppmärksamma dessa i verksamheten tillsammans med barnen. Deltagarna menade att 

matematik är ett brett samt abstrakt område och att det krävs föreläsningar samt 

samtalsgrupper för att förskollärare ska fortsätta utvecklas i sin yrkesroll. Franzén (2015) 

beskriver att förskollärares kunskaper om matematiskt lärande är bristande vad det gäller 

de yngre åldrarna och att de inte vet hur de ska uppmärksamma matematiska tillfällen i 

den vardagliga verksamheten. Franzéns (2015) forskning visar att förskollärare behöver 

mer kunskap för att kunna anpassa verksamheten med de yngsta barnen mot läroplanens 
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intentioner. Deltagarna förklarade att de var duktiga på att uppmärksamma matematiska 

begrepp tillsammans med de yngsta barnen. Lärarbundet (2011) menar att det krävs 

kompetens för att kunna kommunicera matematik och använda arbetssättet i verksamheten. 

Franzén (2015) beskriver att förskollärarnas trygghet kan öka om de får kunskapen att 

kunna uppmärksamma matematiska begrepp tillsammans med barnen samt matematisk 

medvetenhet i sociala aktiviteter. Undersökningens resultat och tidigare forskning visar att 

deltagarna har fått tillgång till den kunskap som krävs för att kunna uppmärksamma 

matematiska begrepp i vardagen tillsammans med de yngsta barnen genom föreläsningar 

och samtalsgrupper. Deltagarna förklarar att det matematiska språket uppstår naturligt i 

vardagen och genom detta strävar de mot de matematiska strävansmålen i läroplanen. Om 

förskollärarnas kompetensutveckling skiljer sig mellan kommunerna ges barnen olika 

förutsättningar inom samma strävansmål. Därför borde alla få samma förutsättningar till 

kompetensutveckling inom matematik inriktat mot yngre barn.  

 

Resultatet visar att deltagarna valde bort sitt utövande av matematisk kommunikation 

tillsammans med barnen när verksamheten upplevs som stressande. Deltagarna sa att det 

pedagogiska arbetet prioriteras bort vid stressiga tillfällen för att framhäva omsorgen. Detta 

kan kopplas till Josefsons (2018) forskning som beskriver att verksamheten inte fungerar 

om den inte grundas på omsorg. Omsorgen används som ett verktyg vid tillfällen när till 

exempel ordinarie personal inte är på plats på avdelningen för att verksamheten ska 

fortsätta. Finns inte omsorgen i verksamheten menar Josefson (2018) att lärande inte kan 

ske då dessa hänger ihop och båda delar behövs när det handlar om barn i förskoleåldern. 

Vi tolkar att deltagarna medvetet väljer bort det pedagogiska arbetet vid stressiga tillfällen 

men i och med att de har kompetensen att uppmärksamma de matematiska begreppen 

naturligt i vardagen borde de uppmärksamma begreppen utan att vara medvetna. Barnen 

kan känna trygghet eftersom att omsorgen finns i verksamheten i alla tillfällen men lite 

extra i stressiga tillfällen. I och med att Josefson (2018) beskriver att lärande inte kan ske 

utan omsorg så blir förskollärarens kompetens betydelsefull för att kunna vara pedagogisk 

i alla tillfällen även om det inte är medvetet.  

 

Deltagarna förklarade att de fått tillräckliga kunskaper från föreläsningar och gruppsamtal 

för att kunna bryta ner de äldre barnens matematik till yngre barnen, något som Franzéns 

(2015) forskning visar är svårt. Förskollärare har endast begränsade forskningsresultat att 

utgå ifrån med de yngsta barnen då tidigare forskning riktat sig in på 3–5-åringar. Franzén 
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(2015) menar att det kan bidra till att förskollärare känner osäkerhet till att kommunicera 

matematiskt med de yngsta barnen och prioriterar därför andra färdigheter. Vi tolkar att 

detta kan resultera i att förskollärare inte strävar efter de matematiska målen i Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2016) på grund av att den matematiska kommunikationen 

prioriteras bort, därmed styrker tidigare forskning och resultat ännu en gång att 

förskollärarens kompetens är betydelsefull. Deltagarna berättade att kunskapen genom 

föreläsningar samt samtalsgrupper har bidragit till trygghet i den matematiska 

kommunikationen tillsammans med barnen. Deltagarna är tryggare i sin yrkesroll med 

hjälp av sin matematiska kommunikationskompetens och kan bidra till lärande 

tillsammans med barnen. Om omsorgen finns kan både förskollärare och barn känna 

trygghet i de matematiska situationerna vilket kan bidra till att lärande sker. De 

tydliggjorde dock att de önskade mer forskning om de yngre åldrarna för att kunna jämföra 

med sitt eget arbetssätt, något som även Reis (2011) belyser. Reis (2015) beskriver att 80 

% av alla 1–3-åringar går på förskola, därför menar deltagarna att det behövs mer forskning 

riktat mot de yngsta barnen då de utvecklar barnens grunderfarenheter i denna ålder. I och 

med att Franzén (2015) beskriver att förskollärarna har bristande kunskaper om 

matematisk kommunikation tillsammans med de yngsta barnen och därför behövs mer 

forskning inriktat mot de yngsta barnen. Lundström (2015) beskriver dock att forskning 

inriktar sig mot de äldre barnen i förskolan då tidigare forskning inte ser något samband 

mellan barn med begränsat verbalt språk och deras kroppsliga utforskande i den 

matematiska språkutvecklingen. En tanke är att förskollärarna känner sig tryggare i sin 

yrkesroll med hjälp av kompetens från tidigare forskning inom deras yrkesområde.  

 

Deltagarna berättade att förskollärarens kommunikation av matematiska begrepp 

tillsammans med barnen kan påverkas om förskolläraren haft en tidigare negativ 

inställning till matematik. Deltagarna talade om att de ville ge bättre möjligheter mot vad 

de själva fick och att de ville förmedla en positiv inställning till matematiken. Detta kan 

kopplas till NCMs (2006) beskrivelse om att förskollärarnas inställning är en avgörande 

roll för de yngsta barnens trygghet i matematiska sammanhang. Deltagarna förklarade att 

de oavsett tidigare erfarenheter ska ha en professionell hållning och visa engagemang samt 

närvara tillsammans i upptäckandet med barnen. NCM (2006) menar att engagemanget har 

betydelse för att kunna utveckla och uppmuntra barnets matematiska förståelse samt ta 

tillvara på de matematiska situationerna i vardagen.  
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6.1.3 Utveckla barnens matematiska språklighet i vardagen  

Det matematiska begreppsspråket har utvecklats genom historien och är en social aktivitet 

samt ett gemensamt språk att kommunicera med (Lundström, 2015). Redan i de yngsta 

barnens åldrar behöver förskollärare uppmärksamma det matematiska språket i 

leksituationer för att det kan underlätta barnens matematiska utveckling i skolåldern. 

Deltagarna berättade att de kan prata matematik i alla sammanhang i förutsättningarna att 

förskollärarna är medvetna om vad matematik är. Om barnen i tidig ålder får upptäcka det 

matematiska språket kan barnen erfara och utveckla en djupare förståelse för begreppen 

(Lundström 2015). Fortsättningsvis visar forskningen att barnen inte själva använder det 

matematiska språket utan behöver hjälp med att upptäcka kopplingen mellan språk och 

matematiska fenomen. Anders och Rossbach (2015) förklarar att förskollärare visar 

osäkerhet i att uppmärksamma lärande med de yngsta barnen i lekbaserade aktiviteter. Vår 

tolkning är att deltagarna känner trygghet i att vara närvarande i leken och benämna de 

matematiska begreppen på grund av deras matematiska kommunikationskunskap. 

Özdogan (2011) beskriver att lek och matematik hänger ihop och matematiska 

sammanhang kan framträda i dagliga livsaktiviteter i leken. I och med att de yngsta barnen 

inte har ett utvecklat verbalt språk och förskolläraren därför behöver finnas närvarande 

som språkligt stöd uppstår en tanke om att alla förskollärare behöver tillräcklig matematisk 

kompetens för att kunna belysa de matematiska situationerna och skapa ett lekfullt lärande. 

I och med att lek och matematik hänger ihop behöver förskollärarna uppmärksamma de 

matematiska sammanhangen i leken då barnen har ett begränsat verbalt språk. Piaget 

(2008) förklarar att barnen inte kan applicera begrepp på egen hand och ännu en gång 

styrker resultat och tidigare forskning att förskollärarens kompetens har betydelse i barnens 

matematiska språkutveckling.   

 

Deltagarna strävade efter att uppmärksamma problem i vardagen för att barnen själva ska 

få resonera och diskutera fram en lösning. En tolkning är att när deltagarna 

uppmärksammar problemlösning i verksamheten skapar de ett lekfullt lärande där 

matematiska begrepp kan framhävas. Barn prövar sina idéer och undersöker om det 

fungerar eller inte vilket Helenius et al. (2016) förklarar. I dessa situationer kan 

förskolläraren säga de matematiska begreppen i de upptäckter barnen kan erfara. 

Deltagarna berättade att matematiken inte ska upplevas som något tvång utan ska 

framhävas i ett lekfullt lärande och skapa nyfikenhet. Om förskolläraren uppmärksammar 
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barnens upptäckter kan förskolläraren synliggöra barnens intressen och sträva efter fler 

läroplansmål än de matematiska strävansmålen. Franzén (2015) beskriver även att 

verksamheten ska baseras på barnens erfarenheter och behov.  

 

Deltagarna förklarade att matematiken inte enbart består av symboler och talföljder, något 

som överensstämmer med Björklunds (2012) forskning. Lundström (2015) beskriver att 

matematiken är ett begreppsspråk som utvecklats efter människans behov att hantera 

vardagen. Deltagarna uppmärksammade att de avsiktligen benämner vardagen med 

matematiska begrepp för att belysa matematik tillsammans med de yngsta barnen. 

Deltagarna förklarade att de använder lägesord i kommunikationen med de yngsta barnen 

för att kunna konkretisera sammanhang. En tolkning är att lägesorden är enkla att 

uppmärksamma i vardagssituationer med de yngsta barnen och att det är grundläggande 

ord som hjälper barnen att kunna hantera sin vardag.  

  

6.2 Metoddiskussion 

Vårt val av metoderna semistrukturerade intervjuer och fokusgruppssamtal har upplevts 

både positivt och negativt. Våra öppna frågor gav oss ett rikt material samtidigt som 

deltagarna stundtals gånger kunde diskutera andra områden än fokusgruppens 

diskussionsfrågor, något som eventuellt inte hade skett om vi haft en begränsande metod 

med slutna frågor. Följdfrågorna blev en återkommande teknik med avsikt att rikta tillbaka 

deltagarna till studiens syfte. Följdfrågorna gav oss vidare ett detaljrikt material men vi 

hade velat ha en pilotintervju för att kunna testa frågorna i förväg och uppmärksamma om 

frågorna var otydliga eller relevanta, något som Löfgren (2014) förklarar kan göra 

forskarna trygga i intervjusammanhangen. Uppdelningen av intervjuare och antecknare var 

till fördel då anteckningarna underlättade arbetet med att komma på frågor till 

fokusgruppen. Fördelarna är fler än nackdelarna i och med att vi fick fram ett mättat 

material till vår studies syfte och frågeställningar. Eftersom vi har kommit fram till ett 

förväntat resultat utifrån studiens frågeställningar bör vi anta att vårt val av analysmetod, 

tematisk analys, passande till vår studie. Analysmetoden hjälpte oss att sammanställa vårt 

material och färgkombinationerna gav oss struktur i temana som bidrog till att vi kunde 

sortera upp våra transkriberingar. Materialet utmynnade sig i en sammanställning av 

resultatet.   
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I och med vårt val av två kvalitativa metoder fick vi ett detaljrikt material inom de 

samtalsämnen som deltagarna belyste under intervjuerna. Den avslutande fokusgruppen 

gav oss en klarare förståelse av materialet från intervjuerna och gav större variation i 

resultatet. Bryman (2011) förklarar dock att deltagare i en fokusgrupp kan blir påverkade 

av varandra och eventuellt svarar utifrån olika förväntningar, men i och med att vi även 

hade semistrukturerade intervjuer innan fokusgruppen kunde vi se ändrade åsikter som ett 

utbyte av lärande mellan deltagarna.  

 

6.3 Slutsatser  

Utifrån tidigare forskning och studiens resultat kan vi dra slutsatser om att förskollärarens 

matematiska kompetens påverkar om de uppmärksammar de matematiska situationerna 

med de yngsta barnen och hur. Förskollärarna kan övervinna sin osäkerhet med hjälp av 

föreläsningar och samtalsgrupper för att naturligt kunna använda matematiska begrepp 

tillsammans med de yngsta barnen i vardagen. När förskollärare använder sig själva som 

pedagogiska verktyg kan de stödja barnens lärande genom sin verbala språklighet och 

kunna sträva efter förskolans matematiska läroplansmål. Barnen kan ges möjlighet till ett 

lekfullt lärande om förskolläraren är medvetna och uppmärksammar barnens lärande 

genom varierande arbetssätt och inlärningsmetoder. Omsorgen i verksamheten är en 

betydande faktor för att barnen ska känna trygghet i verksamheten vilket kan bidra till att 

lärande sker.  

 

Förskollärare behöver vara medvetna om sitt förhållningssätt gentemot barnens 

matematiska förståelse. Vi har därmed kommit fram till att förskollärare behöver förstå sin 

egen yrkesroll i barnens matematiska språkutveckling för att kunna sträva efter de 

matematiska utvecklingsmålen i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). De yngsta 

barnen har ett begränsat verbalt språk och därför behöver förskollärarna ta hänsyn till 

barnens kroppsspråk för att kunna uppmärksamma matematiska färdigheter i barnens 

kroppsliga och sinnliga upptäckande. Barnens kroppsliga lärande har betydelse för deras 

matematiska förståelse vilket förskollärare har möjligheten att uppnå genom ett varierat 

arbetssätt. Om förskollärare använder sig själva som pedagogiskt verktyg samt ge barnen 

sitt verbala stöd genom att kommunicera matematiska begrepp så strävar förskolläraren 

efter de matematiska strävansmålen i läroplanen.  
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6.4 Förslag till vidare forskning  

Eftersom det framkom i vårt resultat att förskollärarnas matematiska kompetens är en 

betydande faktor för att förskollärarna ska kunna sträva efter de matematiska 

läroplansmålen är det intressant att forska vidare på vilka förutsättningar förskollärare i 

olika kommuner ges för att kunna arbeta med matematik i förskolan. Förskolechefen har 

huvudansvar att förskollärarna ska få förutsättningar till att uppfylla strävansmålen i 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), därför hade det varit intressant att 

uppmärksamma om förskollärarens osäkerhet kring uppdraget i läroplanen gällande 

barnens matematiska utveckling hade kunnat förändras om förskolläraren fått andra 

förutsättningar. Syftet hade kunnat beröra förskollärarens matematiska kompetens eller 

inställning till matematiken. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du varit legitimerad förskollärare? 

2. Hur länge har du jobbat på småbarnsavdelning, 1-3 år?  

3. Vad är matematik för dig med de yngre barnen?  

 Om du har jobbat bland de äldre barnen, vilka skillnader ser du på arbetssättet? 

4. Hur tänker du kring att kommunicera matematik i vardagssituationer? 

5. Hur tänker du att de yngre barnen lär sig?  

 Vilka pedagogiska verktyg använder du främst?   

6. Vilka färdigheter anser du barnen behöver få med sig i den åldern?  

7. Hur tänker du kring matematiskt lärande i barnens lekaktiviteter? 

8. Hur tänker du kring din yrkesroll i arbetet med matematik?   
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8.2 Bilaga 2 

Diskussionsfrågor till fokusgruppen 

 

● Under intervjuerna framgick det att matematiken får brytas ner från de äldre barnen och 

anpassas till de yngre. Enligt forskning ser förskollärare svårigheter i att omforma de äldre 

barnens matematiska aktiviteter och anpassa det till de yngre barnen. Hur tänker ni kring 

detta?  

● Under intervjuerna tolkades denna fråga på flera olika vis - Vilka färdigheter anser du 

att barnen behöver få med sig från 1-3 årsavdelningen till 3-5 årsavdelningen?  

● Flera av er nämnde att ni jobbar mycket med geometri bland de yngsta barnen. Om 

lärandeobjektet är en triangel, hur kan ni utveckla lärandeobjektet i barngruppen? 

Diskutera. 

● Några berättade hur viktigt det är att benämna rätt begrepp och att barnen lär sig dessa 

direkt, till exempel triangel istället för trekant. Några andra ansåg att det var viktigare att 

barnen skulle få med sig sammanhanget innan de lär sig de korrekta begreppsordet, att 

barnet först får med sig det grundläggande och sedan lär sig de korrekta begreppen i 

efterhand. Diskutera detta i grupp. 

● Vid frågan om vilka pedagogiska verktyg ni använder i verksamheten kom flera olika 

och intressanta svar fram. Lyft dessa verktyg och diskutera i gruppen.  

● Några av er berättade att ni inte har någon bra relation till matematik från er skolålder. 

Nationellt centrum för matematikutbildning beskriver att förskollärare kan göra inverkan 

på barnets inställning till matematik och att de första levnadsåren kan påverka om barnet 

blir bekväm i de matematiska sammanhangen i framtiden. Hur tänker ni att ni kan påverka 

barnets framtida inställning till det positiva eller i värsta fall till det negativa?  

● Alla nämnde att ni tyckte ni var duktiga på att uppmärksamma de matematiska 

situationerna och benämna dessa tillsammans med barnen. Medan ni haft detta 

matematiska mål på förskolorna, känner ni att andra pedagogiska delar fallit bort i 

verksamheten som kan påverka barnens lärande i framtiden? Hur kan man få en balans 

mellan ”ämnena”?   
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8.3 Bilaga 3  

 

 

INFORMATIONSBREV 

    

Anna Bengtsson och Sandra Örn 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 upptäcka förskollärarnas föreställning kring den 

vardagliga matematiken i förskolan, vilka vardagssituationer de kan infinna sig i samt vilka 

omständigheter som kan påverka deras förhållningssätt. Intentionen är att synliggöra 

förskollärares matematiska kunskaper och hur de används i den dagliga verksamheten då 

Läroplanen i förskolan (Skolverket, 2016) påvisar att det ska ingå i professionen. 

  

Anna Bengtsson och Sandra Örn genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap 

om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning 

inom utbildning och undervisning; och (c) 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 bli involverad i; 

____ En enskild intervju på 1-1.5h  

____ En fokusgrupp med 6-8 deltagare på 1-2h 

   

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan 

bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt 

som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. När studien är godkänd av examinator 

raderas informationen. 

 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken orsak som helst. 

  

Vid fler frågor angående studien skicka till någon av oss.  
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Samtycke för forskningsdeltagande och deltagarnas rättigheter.  

 

– Jag samtycker till att delta i denna studie i enlighet med det ovanstående.  

– Jag förstår mina rättigheter inom forskningsarbetet och därmed beviljar medverkan.  

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan:     

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: 

___________________________ 

_______________________________________ 

 

 

____________________________________ _______________________________ 

Namnförtydligande Signatur 

 

___________________________________________ 

Ort och Datum 

  


