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1. Inledning  

Erfarenheten vi har av matematikens innebörd är att räkna, då matematikundervisningen i 

grundskolan präglats av detta. Bäckman (2015) beskriver att samhällets syn på matematik är att 

just räkna. Enligt våra erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar i vår 

förskollärarutbildning, på olika förskolor, förekommer matematik främst vid planerade 

samlingar där förskollärare haft avsikten att lära barnen något specifikt inom matematiken. 

Under samlingarna har räknandet haft en stor roll. Doverborg (2000) förklarar att matematik 

innebär mer än att räkna och förskollärare behöver skapa tillfällen för att synliggöra vad som 

är matematik för barnen i barngruppen, eftersom lärande sker under hela dagen på förskolan.  

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) menar att människan använder matematik 

oreflekterat i vardagen, vilket vi också lärt oss under vår förskollärarutbildning och därför har 

vår förståelse för matematikens innebörd vidgats. Exempelvis använder vi matematik i 

vardagen när vi bedömer avstånd till olika platser, sorterar och städar och när vi klär på oss 

kläder. Björklund (2007) menar att barn föds med en matematisk förmåga och Björklund och 

Franzén (2015) förklarar att barn behöver möta matematik på olika sätt i förskolans vardag för 

att utveckla sitt matematiska tänkande. Trots det menar Lewis Presser, Clements, Ginsburg och 

Ertl (2015) att förskollärare kan ha svårt att arbeta med matematik där barnen förstår 

sammanhanget. Enligt Skolverket (2016) ska förskollärare arbeta med matematik och 

Claessens, Duncan och Engel (2006) förklarar att de yngsta barnen ska få möjlighet att erfara 

matematik för att de ska nå högre matematikresultat senare i skolan. Med utgångspunkt i 

Doverborgs (2000) påstående om att lärande sker under hela dagen på förskolan och utifrån 

våra tidigare erfarenheter, så väcktes ett intresse. Vi har undersökt hur förskollärare beskriver 

deras arbete med de yngsta barnens matematiserande.   
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2. Bakgrund 

Förskollärare är legitimerad personal som arbetar i förskolan och de yngsta barnen är ett–, två– 

och treåringar. Vi förklarar begreppen rutinsituation, matematisera och didaktiska 

utgångspunkter samt beskriver förskolans utveckling av matematikundervisning. Vidare 

förklaras studiens relevans utifrån tidigare forskning om matematik med de yngsta barnen samt 

förskollärares uppdrag utifrån styrdokumenten, gällande matematik. Studiens analysverktyg 

beskrivs, vilket är Alan Bishops sex matematiska aktiviteter.  

 

2.1 Begrepp  

Smith (2013) förklarar att rutinsituationer i förskolan kan bli pedagogiska om förskollärare ser 

vardagliga situationer, rutinsituationer, som lärandemöjligheter. De yngsta barnens dagar 

präglas av rutinsituationer och därför är det av betydelse att de ska vara pedagogiska (Smith, 

2013). En rutinsituation innebär ”[en] inrotad vana att utföra [något] på ett visst [...] sätt” 

(Svenska Akademins ordbok, 1960). Feldman och Pentland (2003) och Winter (2000) menar 

att det som är utmärkande för en rutin är att den sker på en specifik tid och plats, av en specifik 

person och att rutinen återkommer. Smith (2013) ger exempel på rutinsituationer i förskolan; 

blöjbyten, måltider, samlingar, utevistelser och tambursituationer. 

Reis (2011) förklarar att matematisera innebär handlingar och processer där människan utövar 

matematik, i sin vardag. ”Begreppet matematisera betonar processen som ger barn verktyg 

(strategier) för att lösa problem i vardagen” (Reis, 2015, s. 81). Reis (2011) menar att barn 

matematiserar i sin egna lek och när de löser matematiska problem. Vidare menar Reis (2011) 

att om förskollärare har en positiv syn på matematik sedan tidigare skolgång har de ett annat 

förhållningssätt än de som har negativa erfarenheter av matematik. De negativa erfarenheterna 

kan leda till att förskollärare har svårare att matematisera tillsammans med barn och positiva 

erfarenheter av matematik gör det enklare för förskollärare (Reis, 2011).  

Didaktik beskrivs som ”läran om undervisning” (Nationalencyklopedin, u.å). I den här studien 

använder sig förskollärarna sig av olika metoder för att bedriva matematikundervisning i 

förskolan, så kallade didaktiska utgångspunkter. De didaktiska utgångspunkterna, i studien, kan 
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beskrivas som något som förskollärarna använder sig av när de matematiserar med de yngsta 

barnen. 

 

2.2 Förskolans utveckling av matematikundervisning 

Fredrich Fröbel (1782–1852) har haft inflytande på den svenska förskolan och dess 

matematikundervisning (Doverborg, 2016; Lundgren, 2014). Fröbel startade Kindergarten i 

Tyskland och de pedagogiska utgångspunkterna var lek, lärande och arbete (Pramling 

Samuelsson, 2014, s. 314). Doverborg (2016) förklarar att Fröbel utvecklade matematiska 

lekgåvor. Helhet, delar, längd och vikt är exempel på hur barn kan lära sig räkna, förstå geometri 

och abstraktion. Pramling Samuelsson (2014) beskriver att lekgåvorna är 20 stycken till antalet 

och är uppbyggda av olika block, som skiftar i svårighetsgrad utifrån barnets ålder.  

Ahlquist, Gustasson och Gynther (2011) menar att Maria Montessori (1870–1952) också har 

haft inflytande på den svenska förskolan. Pedagogiken kom ursprungligen från Italien, men har 

sedan 1920-talet även praktiserats i Sverige. Idén med Montessoris Montessorimaterial är att 

barn ska bli en del av världen för att kunna utforska den (Ahlquist et al. 2011). Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds (2008) menar att det finns olika grupper av material där 

matematikmaterial är en; där kan barnens förståelse för matematik utvecklas. Ju mer barnen 

arbetar med materialen, desto mer kan förståelsen växa och när kunskapen senare behövs i 

andra sammanhang, får de nytta av vad de lärt sig. Montessoris tanke var: ”Det man gör med 

sina händer – det minns man!” (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008, s. 115). 

Socialstyrelsen (1990) förklarar att det finns en historisk tradition av matematik i förskolan. 

Förskolan kallades på 1830-talet för småbarnsskola och då fanns dokument som beskrev att 

barn bland annat skulle lära sig klockan, lära sig känna igen mynt och siffror samt addera och 

subtrahera lättare uppgifter (Socialstyrelsen, 1990, s. 67). Vidare skriver Socialstyrelsen (1990) 

att de som arbetade i förskolan ansåg att den här formen av matematik var nödvändig för barns 

fortsatta utveckling. Pramling Samuelsson (2014) förklarar att Socialstyrelsen sedan 1970-talet 

har gett ut Allmänna råd som kan stödja förskollärarna i deras arbete med barn. Socialstyrelsen 

(1990) beskriver att i de allmänna råden finns ett kapitel om matematik som beskriver hur 

förskollärare kan arbeta med matematik på olika sätt samt hur barn kan förberedas inför sin 

framtida skolgång. Det framgår att ”[...] matematik är mer än räkning [...]” (Socialstyrelsen, 
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1990, s. 68), även geometri, vikt och volym, likheter och skillnader beskrivs som matematik. 

Personalen i förskolan ska hjälpa barn att se matematiken i deras vardag (Socialstyrelsen, 1990) 

och i Regeringskansliet, refererad i Lundström (2015), beskrivs att medborgare behöver ha 

tillräckliga matematikkunskaper för att ha möjlighet att delta i arbetsliv och i samhället.  

Lundgren (2014) och Persson (2010) förklarar att skolverket år 1996 tog över uppdraget 

gällande förskolan från Socialstyrelsen. Pramling Samuelsson (2014) och Skolverket (2016) 

beskriver att förskolans första läroplan kom 1998 vilken innehåller strävansmål, Läroplanen 

för förskolan Lpfö - 98. Pramling Samuelsson (2014) förklarar att år 2006 reviderades 

läroplanen, men skrivningen om matematik förblev densamma. År 2010, däremot, fick 

läroplanen ytterligare fyra sidor där matematikdelen utvecklades. I den senaste revideringen av 

läroplanen (Skolverket, 2016), från 2016, är matematikdelen oförändrad.  

 

2.3 Tidigare forskning 

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund [...]” (SFS 2010:800, 1 kap. 5 §), vilket innebär 

att förskollärare ska vara ajour med aktuell forskning. Reikerås, Løge och Knivsberg (2012) 

och Reis (2015) beskriver att det saknas forskning om de yngsta barnen, ett–, två– och 

treåringar. Reis (2015) förklarar dock att förskollärare som arbetar med de yngre barnen bland 

annat ska ha matematisk kompetens, kunna ta tillvara barns erfarenheter, observera barns 

handlingar, vara nyfikna samt vara inlästa på forskning som rör barns lärande inom matematik. 

De här kompetenserna behöver förskollärare ha för att de yngsta barnen ska utvecklas inom 

matematik. Reis (2015) menar att förskollärare ska ge barn möjlighet att utvecklas utifrån 

tidigare erfarenheter av matematik och på så sätt kan barn utveckla olika strategier i sitt egna 

matematiserande. Förskollärare behöver uppmärksamma vad barn gör för att kunna synliggöra 

för barn vad som är matematik och på vilka sätt den kan användas. 

Reikerås et al. (2012) har gjort en studie på förskolor i Norge med 1003 barn som var cirka två 

och ett halvt år gamla, när studien genomfördes. Reikerås et al. (2012) har undersökt vilka 

matematiska kompetenser som barn får genom att leka och delta i dagliga aktiviteter. Studien 

utgick från geometri, problemlösning, nummer och räkning. Studien fokuserar på barnens 

matematik och i studien framkommer att förskolan har en utmaning i att ge varje barn 

förutsättningar att utvecklas inom matematik. Reikerås et al. (2012) uppmanar därför andra att 
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forska kring barns matematik för att förskollärare ska ge varje barn förutsättningar till att 

utveckla sin matematiska förmåga. 

Björklund (2007) har skrivit en doktorsavhandling som grundar sig i en studie där 23 

förskolebarn observerats med hjälp av videoupptagningar. Barnen var mellan ett år och en 

månad, till tre år och nio månader gamla när studien genomfördes. Studiens avsikt var att 

beskriva vilka möjligheter som fanns för barnen att förstå grundläggande matematik. I resultatet 

framkom att barnen agerade på olika sätt i olika sammanhang, beroende på vilka de interagerade 

med. Redan vid ett års ålder har barn möjlighet att lösa matematiska problem, om de får pröva 

sig fram i egenvalda aktiviteter. Björklund (2007) menar att de yngsta barnen kan förstå olika 

matematiska begrepp som exempelvis likheter och skillnader och delar och helhet. Ett exempel 

som beskrivs i doktorsavhandlingen är en tambursituation där en förskollärare och ett barn, 

vilket var tre år och en månad gammal, skulle ta på sig sina ytterkläder. I exemplet sa 

förskolläraren till barnet att han hade långa ben. Barnet svarade och förklarade att han också 

hade så här stora händer och visade förskolläraren hur stora genom att sträcka ut armarna. 

Enligt Björklund (2007) hade barnet då tillsammans med förskolläraren förstått begreppet lång, 

eftersom han tillsammans med förskolläraren kunde förklara, visa och samtidigt utveckla det 

förskolläraren sagt genom att dra parallellen mellan att han hade långa ben till att han också 

hade stora händer. Barnet hade förstått hur matematiska begrepp kan användas. Björklund 

(2007) beskriver att förskollärarna ska ge barn möjlighet att utforska sin omgivning och miljö 

och på så sätt upptäcka matematiken som finns runtomkring dem. Förskollärare behöver 

erbjuda barn möjligheter där de kan möta matematik i varierande sammanhang för att de ska 

utvecklas matematiskt. Björklund (2007) menar att matematik är något som används varje dag 

och så småningom kan barn förstå hur de kan använda matematiska begrepp i sin vardag. Det 

framkommer i studien att förskollärarna har inverkan på hur de yngsta barnen ges möjlighet att 

få erfarenhet av matematik. I avhandlingen beskrivs det inte hur förskollärare konkret arbetar 

för att barnen ska få förståelse för matematiska begrepp. 

Reis (2015) beskriver att forskning om yngre barns matematiserande framförallt har fokuserat 

på barn över tre år vid arrangerade situationer och därför är det väsentligt att forska om de 

yngsta barnens matematik, i deras egen vardag (Reis, 2015, s. 68). Smith (2013) beskriver att 

de yngsta barnens vardag på förskolan omfattas av rutinsituationer. Dagarna består exempelvis 

av måltider, på- och avklädning i tamburen, blöjbyten, utevistelser och samlingar.  Reis (2015) 

beskriver vilka kompetenser förskollärare behöver ha i samband med barns matematiserande 
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men hur arbetar förskollärare för att de yngsta barnen ska utveckla sitt matematiserande och 

förstå matematiska begrepp som Björklund (2007) beskriver?  

Enligt Reis (2015) ska förskollärare erbjuda barn verktyg för att de ska utvecklas utifrån tidigare 

erfarenheter i sitt matematiserande. Eftersom det dels saknas forskning om de yngsta barnen 

men också för att tidigare forskning inte beskriver på vilka sätt förskollärare matematiserar med 

de yngsta barnen, har vi undersökt hur förskollärare beskriver att de arbetar med matematik 

med de yngsta barnen. Detta har vi gjort för att få förskollärarens perspektiv på deras egna 

arbetssätt. 

 

2.4 Styrdokument 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn [...] ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns [...] utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” 

(SFS 2010:800, 1 kap. 4 §). Skolverket (2016) beskriver att förskolan ska vara en plats för alla 

barn där trygghet, utforskande och nyfikenhet samt omsorg och lärande ska prägla 

verksamheten. Utifrån barns egna förutsättningar ska de av förskollärarna ges möjlighet att 

utvecklas individuellt. Vidare menar Skolverket (2016) att förskollärare ska arbeta med 

matematik och kommunicera matematiska begrepp som gör att barn får möjlighet att utvecklas. 

Förskollärarens uppgift är att skapa förutsättningar för att barn utvecklar sina kunskaper 

gällande antal, mängder, rum, form och läge (Skolverket, 2016, s. 10). Förskollärare ska ta med 

barns intressen i arbetet med matematik i en utforskande miljö, för att utveckla deras kunskaper 

(Skolverket, 2016). 

 

2.5 Analysverktyg  

I analysen av studiens intervjuer har vi utgått från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter. 

Helenius, Johansson, Lange, Meaney och Wernberg (2016) beskriver att Alan Bishop har 

studerat vilka gemensamma matematiska aktiviteter som finns i olika kulturer och aktiviteterna 

används av både vuxna och barn. Bishop fann sex matematiska aktiviteter: räkna, mäta, 

lokalisera, designa, förklara och leka (Bishop, 1988).  
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Bishop (1988) menar att aktiviteten räkna bland annat har med tal, antal och relationer mellan 

tal att göra. Helenius et al. (2016) beskriver att räkna handlar om hur många det finns av något. 

Aktiviteten kan bli synlig när barn räknar föremål och antal vuxna eller barn på förskolan. 

Bishop (1988) och Helenius et al. (2016) beskriver aktiviteten mäta som längd, volym, tid, 

temperatur, vikt, uppskattning med mera. Helenius et al. (2016) förklarar att i förskolans 

kontexter använder förskollärare och barn aktiviteten mäta genom att jämföra olika föremål, till 

exempel väga och mäta hur långt något är. Mätning blir också synligt när barn förklarar att 

något är tungt eller lätt eller hur långt eller kort ett föremål är. Aktiviteten lokalisera beskrivs 

som olika sätt att koda omvärlden (Helenius et al., 2016, s. 19). Helenius et al. (2016) förklarar 

att barn först lokaliserar sig i förhållande till sig själva innan de lokaliserar sig mellan två objekt 

för att sedan ha förmåga att lokalisera föremål som är i rörelse. När barn orienterar sig i ett rum 

eller när de målar en teckning används lokalisering och aktiviteten svarar på frågan var något 

befinner sig i förhållande till något annat (Helenius et al., 2016). 

Bishop (1988) förklarar att aktiviteten designa är form, mönster, geometriska former, likheter 

och vilka egenskaper olika objekt har. Helenius et al. (2016) menar att designa används vid 

tillverkning och beskrivning av det som tillverkats. Utseende, form och vilka mönster som 

behövs i samband med tillverkning kopplas till aktiviteten designa. Vidare beskriver Helenius 

et al. (2016) att aktiviteten förklara svarar på frågan varför. Genom att förklara och resonera 

kan barnen utveckla förmågan förklara genom att samspel med andra. Barn använder sig av 

olika strategier när de förklarar olika fenomen (Helenius et al., 2016). Bishop (1988) förklarar 

att aktiviteten förklara innebär klassificering, argumentering, logiska kopplingar och funktioner 

med mera. Bishop (1988) och Helenius et al. (2016) beskriver att aktiviteten leka använder barn 

sig av när de pusslar, spelar, lär sig regler och strategier och när de resonerar i leken. Helenius 

et al. (2016) menar att när barn leker har de bland annat förmågan att föreställa sig ett föremål 

som något annat och gissa och uppskatta vad som händer om de gör på ett visst sätt. Aktiviteten 

leka kan ses som ett steg mot hypotetiskt tänkande och vägen till abstrakt tänkande (Helenius 

et al, 2016).  
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3. Syfte  

Syftet med studien är att bidra till kunskap om matematikundervisning av de yngsta barnen i 

förskolan.   

 

3.1 Frågeställning 

1. Hur beskriver förskollärare att de arbetar med matematik med de yngsta barnen?  
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4. Metod 

Vi har genomfört sex kvalitativa intervjuer med förskollärare som arbetar med de yngsta 

barnen. Svensson och Ahrne (2015) förklarar att datainsamling består av ljudupptagningar och 

anteckningar från intervjuer och det empiriska materialet utgörs av transkriberingar och 

anteckningar från intervjuerna, något som vi utgått ifrån i studien. Vi beskriver hur 

respondenterna valdes ut, genomförandet av intervjuerna och hur det empiriska materialet 

analyserades utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter med en tematisk analys. Vi redogör 

för studiens tillförlitlighet och våra etiska ställningstaganden och slutligen diskuteras våra 

metodval under rubriken metoddiskussion. 

 

4.1 Metodval  

Vi har genomfört sex stycken kvalitativa intervjuer där respondenterna beskrivit sina arbetssätt 

gällande matematik med de yngsta barnen i förskolan. Enligt Bryman (2011) och Ahrne och 

Svensson (2015) är kvalitativa intervjuer flexibla eftersom forskare kan ändra ordningsföljd i 

intervjuguiden (se bilaga 2) samt ställa följdfrågor, något som vi tagit fasta på under studiens 

gång. Intervjuguiden strukturerades utifrån studiens syfte och frågeställning. Under 

intervjuerna eftersträvades utförliga svar och därför ställdes öppna frågor för att vi skulle kunna 

ta del av respondenternas perspektiv inom studiens område. Vi ställde även några följdfrågor 

som var mer slutna för att vi skulle förstå vad respondenten försökte förklara, vilket Bryman 

(2011) anser att forskare kan göra för att förstå respondenten och nå högre kvalité i empirin.  

Vi bestämde inte från början hur många intervjuer vi skulle genomföra och denna möjlighet 

menar Eriksson–Zetterquist och Ahrne (2015) är en fördel med att genomföra kvalitativa 

intervjuer eftersom forskaren inte kan veta innan hur många intervjuer som kommer att 

behövas. Efter att ha genomfört sex intervjuer fick vi ingen variation i empirin och därför ansåg 

vi att den var teoretiskt mättad (se avsnitt 4.3).  
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4.2 Urval 

Bryman (2011) menar att forskare behöver utgå från kriterier för att välja vilka respondenter 

som kan bidra med kunskap till studien. Kriterier för våra respondenter var att de skulle vara 

utbildade förskollärare som arbetar med de yngsta barnen. Vi ville möta respondenter där vi inte 

kände till deras arbetssätt för att få ny kunskap. Vi valde därför bort förskollärare som vi haft 

tidigare relation med men också för att det inte skulle påverka intervjuerna och analysen. Ett 

sannolikhetsurval gjordes, vilket Eriksson–Zetterquist och Ahrne (2015) menar innebär att 

respondenter slumpmässigt väljs ut utifrån kriterier. Vi lottade därför två kommuner och valde 

sedan slumpmässigt ut fyra förskolechefer från kommunernas hemsidor. Förskolecheferna 

kontaktades via e-post och en av dem vidarebefordrade detta till en av sina anställda, vilket blev 

vår första respondent. De resterande fem respondenterna valde vi med ett målinriktat urval då 

respons från de tre övriga förskolecheferna uteblev. Målinriktat urval innebär att ”forskaren gör 

[...] sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna 

[...]” (Bryman, 2011, s. 434). Vi kontaktade studiekamrater, tidigare kollegor och förskolechefer 

med frågan om de hade förslag på respondenter, som de ansåg var lämpliga för studien och som 

vi inte hade någon relation med. Genom det målinriktade urvalet bokade vi de resterande fem 

intervjuerna. 

 

4.3 Genomförande 

Vi bokade sex intervjuer utifrån Eriksson–Zetterquist och Ahrnes (2015) rekommendationer att 

boka mellan sex till åtta respondenter för att få varierande beskrivningar av arbetssätt. Eriksson–

Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar att respondenterna ska väljas ut från studiens kriterier 

för att öka tillförlitligheten, vilket vi gjorde eftersom vi intervjuade utbildade förskollärare som 

arbetar med de yngsta barnen. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

frågorna i intervjuguiden strukturerades med områden som skulle beröras under samtliga 

intervjuer. Hur–frågor ställdes till respondenterna (se bilaga 2), vilket innebär att 

respondenterna inte kunde svara ja eller nej på frågorna utan ge mer beskrivande och utförliga 

svar. Bryman (2011) och Kvale (1997) menar att forskare kan anpassa frågorna efter situationer 

som uppstår under intervjuerna, vilket vi gjorde för att förstå vad respondenterna ville förklara 

för oss. Precis som Bryman (2011) och Kvale (1997) förklarar har vi haft möjlighet att ändra 
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frågor under intervjuernas förlopp och antalet frågor har varierat, beroende på vilken respondent 

som intervjuades.  

Eriksson–Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att respondenterna ska få bestämma tid och 

plats för intervjuer och våra intervjuer genomfördes på respektive förskola. Vi gav inte frågorna 

till respondenterna innan intervjuerna för att respondenterna inte skulle skriva ner svaren på 

frågorna, detta i förhoppning om att få spontana och beskrivande svar i stunden. Enligt 

Eriksson–Zetterquist och Ahrne (2015) rekommenderas en intervju vara ungefär en timme lång, 

men Bryman (2011) menar att längden på intervjuer kan variera och att det inte påverkar 

kvalitén. Våra intervjuer tog mellan 30–40 minuter. Bryman (2011) menar att det är viktigt att 

säkra datainsamlingen, därför spelade vi in intervjuerna med två mobiltelefoner. Vi medverkade 

båda två i samtliga intervjuer, där den ena ställde frågor medan den andra förde anteckningar. 

Kvale (1997) förklarar att det är betydelsefullt att säkra datainsamlingen, ifall det skulle bli fel 

på ljudupptagningarna vilket vi gjorde genom att föra anteckningar.   

Studien genomfördes med sex kvalitativa intervjuer på fem olika förskolor, i sex arbetslag i två 

kommuner. Efter att ha genomfört sex intervjuer påbörjades analysen (se avsnitt 4.4). Enligt 

Bryman (2011), Eriksson–Zetterquist och Ahrne (2015) och Rennstam och Wästerfors (2015) 

bör forskare eftersträva en variation i sin empiri för att uppnå en teoretisk mättad empiri, vilket 

innebär att intervjuerna inte längre varierar eller bidrar med ny kunskap. Vi genomförde därför 

samtliga sex intervjuer som vi bokat för att vår empiri skulle bli teoretiskt mättad.  

 

4.4 Analysmetod 

Bryman (2011) och Kvale (1997) förklarar att transkribera handlar om att ändra talspråk till 

skriftspråk och efter varje intervju lyssnade vi igenom ljudupptagningarna flera gånger innan vi 

transkriberade dem. Vi transkriberade tre ljudupptagningar var på varsin dator, men båda tog 

sedan del av samtliga transkriberingar. Respondenterna har behandlats konfidentiellt (se avsnitt 

4.6) och har numrerats från ett till sex i transkriberingarna. I enlighet med Bryman (2011) 

transkriberade vi samtliga ord, pauser och skratt, för att synliggöra samspelet mellan oss som 

intervjuare och respondenten. För att få en helhetsbild av intervjuerna läste vi igenom det 

empiriska materialet från början till slut. Det empiriska materialet lästes sedan ett flertal gånger 

för att få syn på det som var återkommande. Vid analysen av empirin använde vi oss av tematisk 
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analys, vilket Bryman (2011) förklarar som att forskaren uppmärksammar återkommande 

kopplingar och skillnader i empirin, genom att noggrant läsa det empiriska materialet flera 

gånger. Vi analyserade sedan varje transkribering utifrån Bishops aktiviteter, där vi delade upp 

transkriberingarna utifrån de matematiska aktiviteterna. Transkriberingarna delades upp utifrån 

räkna, mäta, lokalisera, designa, förklara och leka. När vi sammanställt transkriberingarna och 

aktiviteterna utgjorde de tre övergripande ämnen som vi tolkade som våra teman. Teman från 

analysen är planering av förskolans miljö och material, kommunikation och barns intressen. I 

resultatet (se avsnitt 5) används i vissa fall citat för att beskriva och förtydliga uttalanden som 

framkom under intervjuerna.  

 

4.5 Tillförlitlighet 

Eriksson–Zetterquist och Ahrne (2015) rekommenderar att forskare ska intervjua sex till åtta 

personer för att få öka tillförlitligheten. Vi genomförde sex intervjuer, med respondenter som 

hade samma kriterier, innan vår empiri blev teoretiskt mättad. Under intervjuerna och vid 

analysarbetet har vi medverkat båda två för att båda skulle vara insatta i empirin. Intervjuerna 

genomfördes i samtalsrum på respektive förskola, vilket gjorde att intervjuerna kunde 

genomföras utan större störningsmoment. Vi är medvetna om att de sex respondenternas svar 

inte kan generaliseras till alla förskollärare (Bryman, 2011), men resultatet visar hur 

respondenterna beskrev att de arbetade med matematik med de yngsta barnen. Bryman (2011) 

förklarar att konfirmering innebär att forskarens egna uppfattningar inte ska påverka studiens 

resultat. Eftersom vi inte hade någon tidigare relation med respondenterna vi intervjuade så hade 

vi inga förutfattade meningar om deras sätt att beskriva hur de arbetar med matematik med de 

yngsta barnen.  

 

4.6 Etiska aspekter  

I studien har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informations–, 

samtyckes–-, konfidentialitets– och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). ”Forskaren bör 

inte [...] genomföra [...] forskning utan information och samtycke [...]. Deras identitet får heller 

inte röjas vid publiceringen.” (Vetenskapsrådet, 2017, s.15). När respondenterna i vår studie, 
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muntligt eller skriftligt hade tackat ja till medverkan, fick de ta del av ett informationsbrev (se 

bilaga 1). Informationsbrevet utformades utifrån informations– och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, 2017), vilket innebär att respondenterna informerades om studiens 

tillvägagångssätt, konfidentialitet och att de kunde avbryta sin medverkan utan någon 

förklaring. Respondenterna informerades också om var examensarbetet ska publiceras och om 

att deras medverkan bidrar med forskning till det förskoledidaktiska fältet. Bryman (2011) och 

Kvale (1997) menar att allt material till studien ska skyddas för att respondenterna inte ska 

kunna identifieras, vilket Vetenskapsrådet (2002) förklarar som konfidentialitetskravet. Vår 

datainsamling och empiri, kommunerna, förskolorna samt respondenterna har därför behandlats 

enligt konfidentialitetskravet. Enligt Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav har inga uppgifter 

förts vidare och datainsamlingen och empirin har enbart använts i studien.  

 

4.7 Metoddiskussion 

Ahrne och Svensson (2015) och Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer innebär en 

större flexibilitet jämfört med kvantitativ forskning vilket i vår studie innebar att vi hade 

möjlighet att anpassa våra intervjufrågor under intervjuernas gång. Valet av kvalitativa 

intervjuer ansåg vi var en lämplig metod för studien eftersom vi kunde ändra och lägga till 

intervjufrågor under intervjuns gång. Utifrån våra kriterier valde vi respondenter som vi inte 

hade någon relation med sedan tidigare och därför hade vi inga förutfattade meningar om 

respondenternas beskrivningar av deras arbetssätt. Om vi hade valt respondenter där vi redan 

visste hur de arbetade i praktiken, hade vi kunnat bli påverkade i analysarbetet då våra egna 

värderingar hade kunnat spegla studiens resultat. Intervjuerna blev sex till antalet och det gjorde 

att empirin blev teoretiskt mättad, vilket innebar att intervjuerna inte längre varierade i svar 

eller bidrog med ny information. Vi intervjuade förskollärare från olika arbetslag i förhoppning 

om att bidra till variation av datainsamlingen eftersom förskollärare och deras arbetslag arbetar 

på olika sätt.  

För att komplettera intervjuerna hade vi kunnat observera respondenterna, för att ta del av hur 

förskollärarna matematiserade i praktiken. Smith (2013) förklarar att de yngsta barnens vardag 

präglas av rutinsituationer och om vi valt observationer hade det blivit problematiskt att 

motivera vilken eller vilka rutinsituationer vi skulle valt utifrån våra etiska ställningstaganden. 
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Barn hade i så fall blivit delaktiga och det var inte den här studiens avsikt och därför ansågs 

observationer inte som en lämplig metod eftersom vi ville få förskollärarnas beskrivningar av 

deras egna arbetssätt. Om vi istället för kvalitativa intervjuer hade valt fokusgruppssamtal som 

metod hade förskollärare från olika arbetslag fått möjlighet att diskutera och reflektera om hur 

de arbetar med matematik men i den här studien var avsikten att få enskilda förskollärares 

beskrivningar av deras arbetssätt.  

 

5. Resultat 

Här presenteras analysen av intervjuerna; studiens resultat. I analysarbetet framkom teman som 

vi tolkat som didaktiska utgångspunkter som förskollärarna använder i sitt matematiserande 

med de yngsta barnen i förskolan. Förskollärarna planerar förskolans miljö och material, 

kommunicerar matematiska begrepp och utgår från barns intressen. De tre didaktiska 

utgångspunkterna som förskollärarna använder går i vissa fall inte att särskilja och därför kan 

en del av förskollärarnas beskrivningar och exempel av en didaktisk utgångspunkt också 

placeras under en annan didaktisk utgångspunkt. Studiens frågeställning är: hur beskriver 

förskollärarna att de arbetar med matematik med de yngsta barnen? 

 

5.1 Planering av förskolans miljö och material  

Under analysarbetet framkom att förskollärarna i studien utgår från att planera förskolans miljö 

och material för att synliggöra matematik med de yngsta barnen. Förskollärarna berättade att 

de ofta har sångsamlingar med barnen. Inför sångsamlingarna planerar förskollärarna för att 

göra olika material och de planerar miljön så att barnen ska få möjligheten att matematisera. 

Material som förskollärarna skapar är sånglådor innehållande sångkort och kort med olika 

ramsor. Under sångsamlingarna får barnen möjlighet att räkna i ordningsföljd, både uppåt och 

nedåt där de räknar från ett till fem och fem till ett. Förskollärarna beskrev att de använder 

sångkort med sångerna en elefant balanserade, tio små indianer och fem fina fåglar. Barnen 

får under sångsamlingarna välja ett sångkort som alla sedan sjunger tillsammans för att erfara 

räkning i ordningsföljd.  
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Förskollärarna beskrev också att de planerar miljön inför sångsamlingarna på så sätt att alla 

barn ska ha en bestämd plats att sitta på. Under sångsamlingarna räknar förskollärarna hur 

många barn som är närvarande, för att de tillsammans med barnen kan diskutera hur många 

dynor som behövs för att alla barn ska få varsin dyna att sitta på. Utifrån förskollärarnas 

beskrivningar av sångsamlingarna synliggörs Bishops aktivitet räkna. Barnen får erfara att 

räkna på olika sätt och då får barnen genom materialet och miljön som förskollärarna planerat 

möjlighet att förstå antal (Bishop, 1988; Helenius et al., 2016). 

Förskollärarna förklarade att det är viktigt att även planera sångsamlingarna så att barnen får 

sjunga samma sånger och även ramsor upprepade gånger. En av förskollärarna beskrev det som 

att ”[upprepning] är nyckeln till matematik inom småbarnsavdelningarna” (Intervju 3). Samma 

förskollärare gav ett exempel på upprepning vid sångsamlingen:  

Vi har den här, fem små apor hoppade i sängen, [...] den sjunger vi och genom 

bakåträkning, där räknar vi ner [...], där är det upprepning på allt [...]. Nu kan ju 

mina barn den här, då vet de att när det har varit fem, då vet många att nu är det 

fyra, och då håller man uppe fingrarna och de tänker till, innan man ens sjungit klart 

(Intervju 3).   

När förskolläraren, från Intervju 3, upprepar samma sånger och ramsor kan barnen så 

småningom lära sig exempelvis ordningsföljden i räknandet eftersom barnen får höra det 

upprepade gånger och lära sig ramsans matematik förklarade förskolläraren. Förskollärarna 

berättade att de också planerar för att göra material som de tillsammans med barnen använder 

under samlingar de har i skogen. Exempel på material de beskrev att de gör är memory med 

bilder från skogen, såsom kottar, barr och stenar. Barnen får i skogen en bild och sedan får de 

hämta det föremål som bilden visar för att de ska få erfara parbildning genom att para ihop en 

bild med samma föremål.  

Förskollärarna förklarade att barnen behöver ha tillgång till en lekfull, matematisk miljö med 

lättåtkomligt material för att de ska utvecklas i sitt matematiserande. Det lättåtkomliga 

materialet, menade förskollärarna, gör att barnen själva kan ta initiativ till att använda det i 

leken, eftersom de själva kan hämta det material som de vill leka med. Förskollärarna förklarade 

att de utformar förskolans miljö så att barnens material och leksaker är sorterade i lådor med en 

bild på. Barnen får då överblick och kan, efter avslutad aktivitet, lokalisera och sortera 
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materialet i rätt låda. Bishop (1988) och Helenius et al. (2016) menar att när barn sorterar 

material lokaliserar de var föremålet ska placeras. Förskollärarna förklarade att de även behöver 

vara närvarande i barnens lek, vilket förklaras under rubriken kommunicerar matematiska 

begrepp (se avsnitt 5.2).  

Förskollärarna berättade att de arbetar temainriktat, vilket innebär att de arbetar efter ett tema 

där deras arbete utgår från ett specifikt innehåll utifrån barngruppens intressen. Under 

intervjuerna framkom ett exempel där förskolläraren arbetar med temat Babblarna. 

Förskolläraren utgår från Babblarna vid planering och utformning av förskolans miljö och då 

synliggörs matematiken genom temat Babblarna. Förskolläraren förklarade att eftersom barnen 

på avdelningen redan var bekanta med Babblarna är det därför lätt att fånga barnens intresse 

och matematisera med dem utifrån temat. Förskolläraren hängde upp Babblarna i fönstren och 

i taket och då kunde de räkna Babblarna och kommunicera färger och former tillsammans med 

barnen.  

Förskollärarna förklarade att en annan viktig del är att planera för en tillåtande matematisk miljö 

där barnen får möjlighet att vara delaktiga vid rutinsituationer. Exempelvis genom att vara 

delaktiga vid dukning, sortering av material och påfyllnad av barnens blöjlådor. När 

förskollärarna låter barnen vara delaktiga vid dukningen innan måltiderna kan de diskutera 

tillsammans med barnen hur många bord de ska sitta vid och därefter räkna hur många bestick, 

glas och tallrikar som behövs till måltiden.    

Enligt förskollärarna behöver barnen vara delaktiga vid sortering av material, efter avslutade 

aktiviteter, för att urskilja likheter och skillnader och lokalisera på vilken plats materialet ska 

sorteras. Förskollärarna berättade att när barnens blöjor i lådan är slut så gör de barnen delaktiga 

genom att de kommunicerar att blöjhögen har sjunkit. Tillsammans resonerar förskollärarna 

och barnen hur många blöjor som kan få plats i lådan innan de fyller på blöjor. Genom att 

barnen får möjlighet vara delaktiga vid rutinsituationer så menade förskollärarna att barnen får 

inblick i hur matematik kan användas i vardagen. Förskollärarna berättade att de i sina arbetslag 

därför behöver ha gemensamma arbets– och förhållningssätt för att den matematiska miljön ska 

bli tillåtande och lättåtkomlig för barnen. Förskollärarna förklarade att de planerar miljö och 

material så att den blir tillgänglig, lekfull och matematisk. De berättade att matematiken 

behöver vara en självklar och rolig del för barnen där de får med sig positiva erfarenheter av 

matematik inför framtiden. 
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5.2 Kommunicerar matematiska begrepp 

Förskollärarna förklarade att de matematiserar med de yngsta barnen genom att kommunicera 

exempelvis matematiska begrepp med barnen, för att på så sätt synliggöra matematik som finns 

vid rutinsituationer. Förskollärarna beskrev att de använder matematiska begrepp, gällande 

geometriska former, som att ”jag säger inte bara fyrkant utan man säger kvadrat [...], benämner 

vi redan nu när de är små då blir det inte svårt för dem att förstå det i skolan sen” (Intervju 3). 

Förskolläraren menade att det rätta begreppet underlättar för barnens tid i förskolan men också 

inför skolan och framtiden eftersom barnen då blir bekanta med rätt begrepp redan från början. 

Genom att förskollärarna använder begreppet kvadrat så bekantar sig barnen med det och så 

småningom använder de begreppet själva, menade förskollärarna. Förskollärarna berättade att 

barnen använder begrepp när de leker och då menade förskollärarna att barnen har förstått 

begreppen eftersom de själva använder dem. Ett exempel som en förskollärare gav var att 

barnen använder matematiska begrepp med varandra genom att säga ”nu tar vi första och andra” 

(Intervju 5). Förskolläraren menade att begreppen första och andra var sådant som 

förskolläraren hade använt med barnen tidigare och därför menade förskolläraren att barnen 

förstått begreppen.   

En förskollärare beskrev att ”matematik är en sådan självklarhet” (Intervju 3) och samtliga 

förskollärare berättade att de använder matematiska begrepp varje dag i sin yrkesutövning. 

Förskollärarna förklarade att vid exempelvis fruktstunder och måltider benämner de helar och 

delar samt kommunicerar hur mycket mjölk ett glas rymmer och mängden mat som finns på 

tallriken. En förskollärare förklarade att hen frågar barnet exempelvis hur många potatisar som 

finns kvar på tallriken om barnet äter upp en potatis. När förskollärare samspelar med barn kan 

de resonera och utveckla barnets förmåga att förklara, som är en av Bishops matematiska 

aktiviteter (Bishop, 1988; Helenius et al., 2016).  

Räkna och antal var det som förskollärarna berättade att de använder mest med de yngsta 

barnen, både ute och inne, då de beskrev att de räknar spadar, sandkakor, köttbullar på tallriken 

och antalet leksaker i lådan med barnen. 

Vi räknar mycket, hela tiden! Vid tandborstning, vid måltider med mera, där räknar 

vi mycket för att få med räkneramsorna för att barnen ska få in siffror och 

ramsräkning (Intervju 5).   
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Förskollärarna beskrev att de även har en stege upp till skötbordet där de kommunicerar och 

räknar varje steg tillsammans med barnen när de klättrar upp för att byta blöja. Förskollärarna 

beskrev att de har bilder på djur och olika geometriska former som hänger i anslutning till 

skötbordet. De menade att de räknar antalet djur och former, kommunicerar djurens och 

formernas olika egenskaper och utseenden och benämner formernas geometriska namn. När 

förskollärarna kommunicerar med barnen i samband med blöjbyten diskuterar de form, mönster 

och de beskriver egenskaperna för barnen och enligt vår tolkning använder förskollärarna då 

Bishops matematiska aktivitet, designa som innebär olika objekts egenskaper (Bishop, 1988; 

Helenius et al., 2016).  

Förskollärarna förtydligade att matematik innebär mer än att räkna ihop med barnen. De 

beskrev att de bland annat jämför likheter och skillnader, sett till tid och längd. Förskollärarna 

förklarade att de kommunicerar matematiska begrepp tillsammans med barnen vid utevistelsen, 

både på gården och i skogen. 

När man är iväg, hur långt har vi gått? Har vi gått jätteliten bit? Gick det snabbt? 

Gick det långsamt? Hur snabbt går vi här jämfört med fågeln som flyger? Det är 

det här just mycket med jämförelser” (Intervju 6). 

I exemplet förklarade förskolläraren hur hen tillsammans med barnen kommunicerar och 

synliggör matematiken när de går på utflykt. Förskollärarna kommunicerar jämförelser och 

diskuterar tid och längd med barnen. Förskollärarna beskrev att de också, vid utevistelsen, 

diskuterar storlek och mängd när barnen gör små och stora sandkakor i sandlådan. Enligt 

förskollärarna är deras uppdrag att kommunicera, beskriva och benämna vad barnen gör genom 

att till exempel benämna lägesord och jämförelser i barnens lek. Till exempel om ett barn cyklar 

framför eller bakom något eller någon, mäter pinnar och jämför storlekar med varandra. Enligt 

Bishop (1988) och Helenius et al. (2016) kan aktiviteten mäta synliggöras när förskollärare och 

barn jämför olika föremål, mäter och uppskattar hur långt de har gått kan barnen få förståelse 

för hur de kan mäta olika saker och avstånd.  

Förskollärarna förklarade att de i tamburen frågar barnen om de kan hämta ett par vantar eller 

den andra skon. En förskollärare beskrev det som att det var viktigt för barnens 

matematiserande att förskollärarna säger ”hämta ett par skor” (Intervju 4) istället för ”hämta 

skorna” (Intervju 4). Förskolläraren menade att barnen då får bekanta sig med matematiska 
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begreppet, som i exemplet, ett par. Ett annat exempel på hur förskollärarna matematiserade med 

barnen i tamburen var: 

Då är det ju också det här man kommunicerar att, hittar du dina vantar? Där är en 

vante o där är den andra vanten o [...]. Nu tar vi på oss, hittar du tummen där, en 

tumme o så den andra fingern [...] o så har vi alla fem [fingrar] (Intervju 2).   

I citatet kommunicerar förskolläraren och hjälper barnet att lokalisera sina fingrar i vantarna 

för att ta på sig dem. Förskollärarna kommunicerar också höger och vänster tillsammans med 

barnen för att beskriva vilken hand som de har vanten på.  

 

5.3 Utgår från barns intressen 
Förskollärarna utgår från barnens intressen när de matematiserar. Förskollärarna berättade 

under intervjuerna att de måste planera miljön utifrån barnens intressen så att barnen ska få 

möjlighet att matematisera i olika sammanhang och erfara matematik på ett roligt sätt. 

Förskollärarna beskrev att det handlar om att anpassa matematiserandet efter varje enskilt barn 

eftersom alla barn har olika intressen. En förskollärare tog upp ett exempel där hen beskrev att 

ett barn är intresserad av bilar och då möter förskolläraren barnet i den leken genom att 

kommunicera matematiska begrepp och genom leken matematisera tillsammans med barnet. 

Förskolläraren beskrev att hen kommunicerar med barnet om storleken på bilarna, hur många 

bilar det är och vilka olika färger och mönster bilarna har. Förskolläraren benämner lägesord 

om var en bil står i förhållande till en annan bil, för barnet. Ett annat exempel, under en annan 

intervju, var om ett barn som åker rutschkana. Förskollärarna menade att de då finns till hands 

och kommunicerar matematik genom att räkna stegen och frågar barnet om det gick fort eller 

sakta. 

Förskollärarna menade att matematiken i förskolan ska vara konkret för att det ska vara tydligt 

för barnen och förskollärarna förklarade att det förutsätter att de hela tiden måste synliggöra, 

kommunicera och använda matematiska begrepp utifrån barns intressen. Förskollärarna 

berättade att deras egna erfarenhet av grundskolans matematik var att den var abstrakt och svår 

att förstå. De förklarade att de ville underlätta med konkret matematik för barnen inför 

framtiden, både i förskolan och i skolan. Förskollärarna menade att ju tidigare barnen får 

möjlighet att matematisera, desto lättare kommer de ha för matematik i framtiden. 
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Förskollärarna anpassade matematiserandet efter den enskilda individen och deras intressen och 

efterhand kan de utmana barnet mer och mer i sitt matematiserande. Ett exempel på hur 

förskollärarna kan utmana barnen, är att de kan ändra en färdig bild av antal som ett barn har. 

Om ett barn lärt sig antalet tre genom att använda tummen, pekfingret och långfingret så kan 

förskollärarna utmana barnet genom att visa antalet tre med andra fingrar, genom att hålla upp 

lillfingret, ringfingret och långfingret. Då menar förskollärarna att de utmanar barnet genom att 

ge en annan bild med samma antal. Förskollärarna beskrev att det är viktigt att arbeta utifrån 

barns intressen genom att använda konkret matematik utifrån den nivån där de befinner sig. 

 

6. Diskussion 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om matematikundervisning av de yngsta barnen i 

förskolan. Studiens resultat visar att förskollärare använder didaktiska utgångspunkter i deras 

matematiserande med de yngsta barnen och här diskuteras utgångspunkterna och resultatet 

ställs i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis beskrivs hur förskollärare kan använda 

studiens resultat i praktiken samt vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Förskollärare ska följa skollagens intention gällande att vara uppdaterade med aktuell forskning 

(SFS 2010:800) men Björklund (2007), Reikerås et al. (2012) och Reis (2015) förklarar att det 

saknas forskning om de yngsta barnens matematik. Vi har genom vår studie bidragit med hur 

förskollärare matematiserar med de yngsta barnen i deras egna vardag, som består av 

framförallt rutinsituationer vilket Smith (2013) beskriver. Resultatet av studien visade att 

förskollärarna använder tre didaktiska utgångspunkter när de matematiserar med de yngsta 

barnen. Förskollärarna planerar miljö och material för att barnen ska få möjlighet att 

matematisera, de kommunicerar matematiska begrepp för att synliggöra matematiken i barnens 

vardag och förskollärarna utgår från barns intressen för att anpassa matematikundervisningen 

för det enskilda barnet. Genom dessa tre didaktiska utgångspunkter ger förskollärarna barnen 

möjligheter att utvecklas i sitt matematiserande under barnens tid på förskolan, men även för 

senare skolgång. 
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Enligt Skolverket (2016) ska förskollärare kommunicera matematiska begrepp med barn för att 

de ska få möjlighet att utvecklas inom matematik. En av de didaktiska utgångspunkterna från 

vår studies resultat är att förskollärarna just kommunicerade matematiska begrepp tillsammans 

med barnen och förklarade matematik för dem. Förskollärarna i vår studie menade att de kan 

genom att förklara och använda matematiska begrepp synliggöra matematik i barnens vardag 

men även som förberedande inför barnens skolgång. Claessens et al. (2006) menar att 

förskollärare behöver arbeta med matematik med de yngsta barnen just för att underlätta för 

barnens skolgång. Förskollärarna använder sig av den didaktiska utgångspunkten, 

kommunicerar matematiska begrepp, för att underlätta för barnens framtida utveckling inom 

matematik. 

Enligt Reis (2015) är det väsentligt att förskollärare har kompetens om barns matematiserande. 

Utifrån våra erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar så har förskollärare den 

kompetens som Reis (2015) menar att de behöver ha, eftersom de har en pedagogisk utbildning. 

Men efter att ha genomfört denna studie så har vi fått djupare förståelse för hur förskollärarna 

matematiserar tillsammans med de yngsta barnen, eftersom de matematiserar med barnen vid 

samtliga rutinsituationer i förskolan. Vi har fått inblick i att förskollärarna ser matematik som 

mer än räkning under planerade samlingar, vilket vi tidigare inte har sett under 

verksamhetsförlagda utbildningar. Genom de didaktiska utgångspunkterna skapar 

förskollärarna möjligheter för barnen att lära under förskolans alla timmar vilket Doverborg 

(2000) diskuterar, eftersom lärandet sker under hela dagen på förskolan. Förskollärarna i 

studien planerar dels för material till samlingar men även för andra rutinsituationer, där de också 

lät barnen vara delaktiga i aktiviteter i deras egen vardag till exempel genom att de fick vara 

med och duka. De diskuterade hur många bord de skulle sitta vid och hur många bestick som 

behövdes. Barnen ges möjlighet att resonera med förskollärarna hur många bestick som behövs 

sett till antalet barn och vuxna som skulle äta. Vårt resultat visar att förskollärarna planerar för 

att göra barnen delaktiga i vardagen på förskolan så att de får möjlighet att matematisera på 

olika sätt i förskolan.  

Reis (2015) förklarar att barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna erfarenheter vilket 

resultatet visar att förskollärarna gör genom att de använder de didaktiska utgångspunkterna 

när de matematiserar med de yngsta barnen. Resultatet visade att förskollärarna mötte barnen 

där de befinner sig, utifrån deras intressen och att de anpassar matematiserande för barnen efter 

den enskilda individen. De planerar för miljö och material, kommunicerar matematiska begrepp 
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och utgår från barnens intressen när de matematiserar med barnen. Exemplet med bilarna när 

förskollärarna mötte barnet i leken för se till barnets intressen, kan kopplas till Bishops 

aktiviteter förklara och lokalisera (Bishop, 1988; Helenius et al., 2016), där förskollärarna 

tillsammans med barnen resonerade och förklarade om olika egenskaper som bilarna hade och 

var de var placerade i förhållande till en annan bil. I exemplet kan förskolläraren bli delaktig i 

barnens lek när de utgår från deras intressen, och på så sätt synliggöra matematiken för barnen. 

Enligt Skolverket (2016) ska förskollärare också utgå från barns intressen i arbetet med 

matematik när de skapar miljön på förskolan. Förskollärarna i studien beskrev att de behöver 

planera miljön på förskolan för att barnen ska få möjlighet att matematisera i en utforskande 

miljö med lättåtkomligt material. Förskollärarna i studien förklarade att förutom att utgå från 

barns intressen i matematiserandet, så är det viktigt att de planerar för att upprepa matematiken 

för barnen så att de senare kan förstå den matematik som finns i deras vardag. Förskollärarna 

planerade för att upprepa sånger tillsammans med barnen och då kan barnen exempelvis lära 

sig ordningsföljden i räkningen. Reikerås et al. (2012) menar att förskolan har en utmaning i att 

varje barn ska få utveckla sitt eget matematiserande. Därför ser vi att när förskollärarna utgår 

från barnens intressen och upprepade bland annat sånger och ramsor fick barnen möjlighet att 

utvecklas i sitt matematiserande, eftersom förskollärarna gav barnen tid att utforska matematik 

när de sjöng samma sång flera gånger. När förskollärarna upprepade sånger och ramsorna 

kunde barnen känna igen sig och det blev inget nytt för barnen. Den didaktiska utgångspunkten 

gällande att utgå från barns intressen i matematikundervisningen kan leda till att barnen får 

utvecklas utifrån sina individuella erfarenheter.  

Förskollärarna förklarade att de yngsta barnens matematik innebär räkna och antal men också 

mätning, jämförelser, lokalisering, och genom det benämner förskollärarna matematiska 

begrepp med barnen. De berättade att de kommunicerar matematiska begrepp med barnen för 

att synliggöra matematiken i barnens vardag på förskolan. Björklund (2007) menar att barn kan 

förstå matematiska begrepp om förskollärare erbjuder barnen matematik i varierande 

sammanhang. Vidare förklarar Björklund (2007) att barn kan förstå olika matematiska problem 

om de får pröva sig fram i egenvalda aktiviteter. I vår studies resultat framkom att barnen 

använder matematiska begrepp själva i leken efter att förskollärarna har kommunicerat 

begreppen med barnen. Förskollärarna i studien menade att barnen då har förstått begreppen 

eftersom de kan använda begreppen på rätt sätt på egen hand. Enligt vår tolkning kan vi därför 

se att barnen får möjlighet att förstå begreppens innebörd och på så sätt kan de använda 

begreppen i, vad Björklund (2007) menar, egenvalda aktiviteter.  
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I resultatet framkom att förskollärarna använder tre didaktiska utgångspunkter för att 

matematisera med de yngsta barnen, planerar för miljö och material, kommunicerar 

matematiska begrepp och utgår från barns intressen. Enligt Reis (2015) innebär matematisera 

att ge barn verktyg som de kan använda i sin vardag. Vi tolkar därför att förskollärarna i vår 

studie använder de tre didaktiska utgångspunkterna för att ge barnen de verktyg som Reis 

(2011) förklarar, för att barnen ska kunna utvecklas i sitt matematiserande. När förskollärarna 

planerar för miljö och material, kommunicerar matematiska begrepp och utgår från barns 

intressen skapar de möjligheter för barnen att matematisera i sin egen vardag. Genom vår studie 

kan andra förskollärare få förståelse för vilka didaktiska utgångspunkter som förskollärare 

använder i matematiserandet med de yngsta barnen. Vi tror även att förskollärare som arbetar 

med de äldre barnen i förskolan, fyra–, fem– och sexåringar, kan ta del av studien eftersom 

utbildade förskollärare har behörighet att arbeta med barn i åldrarna, ett till sex år. Vi är 

medvetna om att det kan finnas andra didaktiska utgångspunkter som förskollärare använder 

sig av när de matematiserar med de yngsta barnen. 

 

6.2 Vidare forskning  

Vår studie har fokuserat på hur förskollärare beskriver att de arbetar med matematik med de 

yngsta barnen. I läroplanen (Skolverket, 2016) nämns fler ämnesområden som förskollärare ska 

arbeta med, språk, naturvetenskap och teknik. Under studiens gång har vi därför ställt oss 

frågan, hur arbetar förskollärare med de andra ämnesområdena i läroplanen tillsammans med 

de yngsta barnen? Eftersom det saknas forskning om ett–, två– och treåringar, ser vi relevans 

med att forska om förskollärares beskrivningar av de yngsta barnen sett till språk, 

naturvetenskap och teknik. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 

Informationsbrev till deltagare 

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Jönköping University. Just nu läser vi kursen 

Examensarbete för förskollärare och genomför därför en studie. Övergripande fokus i studien 

är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. 

Under vår utbildning har vi kommit att bli nyfikna på matematik i förskolan. Närmare bestämt 

förskollärares perspektiv på de yngsta barnens matematik. 

Vi genomför denna studie i syfte att: 

(1) bidra till kunskap om förskolan och dess verksamhet 

(2) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning samt 

(3) att fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för       

Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

I studien kommer vi genomföra intervjuer med förskollärare. All information som genereras 

kommer att anonymiseras vilket garanterar att förskolan och förskollärarna inte kan bli 

identifierade. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång, utan 

närmare motivering. Om ni har frågor gällande studien och/eller deltagandet, kontakta oss.  

När studien är godkänd och publicerad på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) kommer all 

data att förstöras.  

 

Förskollärarstudent      Förskollärarstudent 

Frida Simonsson      Fanny Österberg 

(wifr1594@student.ju.se)     (osfa1593@student.ju.se)  

 

Övriga kontaktuppgifter:  

Kursansvarig: Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se)   

Examinator: Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 
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8.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

● Hur gammal är du och när utbildade du dig till förskollärare? 

● Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

● Hur länge har du arbetat med de yngsta barnen (ett– två– och treåringar)? 

● Hur ser personaltätheten ut? 

● Hur ser du på matematik? (generellt)  

● Vad har du för matematikidentitet? 

● Hur ser du på matematik i förskolan? 

● Hur ser du på matematik-uppdraget förskollärare har? 

● När (på dagen) arbetar du med matematik? Kan du ge exempel? 

●  Hur uppfattar du rutinsituationer, sett till matematik?  

● Hur uppfattar du din roll i matematikundervisningen tillsammans med de yngsta 

barnen? 

● Vad anser du är det viktigaste för barnen att de får med sig gällande matematik? 


