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Abstract 

The study´s main purpose is to examine how three educators who work with children ages 1-3  

in three different preschools working with mathematics in preschool. 

I have used a qualitative research in the form of interviews to obtain educators perspectives on 

their working. 

The educator´s stories about their working methods are the most important findings and it 

turned out that the interviewed educators was working fairly similar in terms of mathematics 

learning with the youngest children  in preschool. They both schedule mathematics in various 

activities and work with it in everyday situations. Their different approaches can be divided 

into five different categories which are: planned theme work and experiences, body and play, 

interaction and conversation, environment and materials, visualize mathematics. 
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Sammanfattning 

Studiens främsta syfte är att undersöka hur tre pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1-3 

år på tre olika förskolor arbetar med matematik i förskolan.  

Jag har använt mig utav en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer för att få fram 

pedagogernas perspektiv på deras arbetssätt.  

Pedagogernas berättelser om deras arbetsmetoder är studiens viktigaste resultat och det visade 

sig att de intervjuade pedagogerna arbetar någorlunda liknande när det gäller 

matematiklärandet med de yngsta barnen i förskolan. De både planerar in matematik i olika 

aktiviteter och jobbar med det i vardagliga situationer. Deras olika arbetssätt kan delas in i 

fem olika kategorier som är följande: planerade temaarbeten och upplevelser, kroppen och 

leken, samspel och samtal, miljön och material samt synliggöra matematik. 

 

 

Nyckelord 

De yngre barnen, Förskolan, matematik, pedagogers arbete   



Innehållsförteckning 

 
Inledning .......................................................................................................................... 1 

Syfte ........................................................................................................................................ 1 
Frågeställningar ............................................................................................................................................. 1 

Forsknings- och litteraturgenomgång ................................................................................ 2 

Matematik ur ett historiskt perspektiv i förskolan ..................................................................... 2 

Matematik i förskolans läroplan ................................................................................................ 3 

Pedagogers syn på matematik i förskolan .................................................................................. 3 

Pedagogers arbetsmetoder och syn på barns lärande ................................................................ 4 
Den sociokulturella teorin i fokus .................................................................................................................. 4 
Barnens intressen och upplevelser i fokus .................................................................................................... 5 
Leken och kroppen i fokus ............................................................................................................................. 5 
Miljön i fokus ................................................................................................................................................. 6 

Pedagogens betydelse för barns matematiklärande ................................................................... 6 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................ 7 

Sociokulturellt perspektiv ......................................................................................................... 7 

Metodologisk ansats och val av metod .............................................................................. 8 

Metodval ................................................................................................................................. 8 

Urval ........................................................................................................................................ 9 

Genomförande ....................................................................................................................... 10 

Etiska hänsynstaganden .......................................................................................................... 10 

Resultat och analys ......................................................................................................... 12 

Pedagogernas attityd till och syn på matematik ....................................................................... 12 

Pedagogernas arbetsmetoder vid matematiklärande ............................................................... 13 
Planerade temaarbeten och upplevelser..................................................................................................... 14 
Kroppen och leken ....................................................................................................................................... 14 
Samspel och samtal ..................................................................................................................................... 15 
Miljön och material...................................................................................................................................... 15 
Synliggöra matematik .................................................................................................................................. 15 

Hur pedagogerna ser att barnens matematiklärande utvecklats ............................................... 16 

Sammanfattning av resultatet ................................................................................................. 17 

Diskussion ....................................................................................................................... 17 

Diskussion om metoden ......................................................................................................... 17 

Diskussion om resultatet ........................................................................................................ 19 

Studiens relevans för förskollärarprofessionen ........................................................................ 22 

Fortsatt forskning ................................................................................................................... 22 

Referenser ...................................................................................................................... 23 



Bilagor ............................................................................................................................ 25 

Bilaga 1 

Bilaga 2 



 

1 

 

Inledning 
 

Jag har valt att undersöka och belysa tre pedagogers arbete med matematik med de yngre 

barnen i förskolan, med de yngre barnen menar jag barn 1-3år. Anledningen till att jag har valt 

att fokusera på pedagogernas arbete är för att jag är intresserad av att ta reda på hur 

pedagogerna arbetar med matematik i förskolan och om pedagogerna ser det som 

meningsfullt. Detta intresse väcktes hos mig under min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) 

där jag hade aktiviteter tillsammans med barnen med utgångspunkt i temat matematik. Jag 

upplevde det som att barnen tyckte att det var roligt och att de blev nyfikna när jag tog fram 

material som till exempel färgpapper i olika former. Efter min VFU-period så ville jag få 

större kunskap om matematikarbetet i förskolan och därför har jag valt att fokusera på 

pedagogernas perspektiv av deras arbetssätt med matematiklärandet med de yngsta 

förskolebarnen.        

Matematik är enligt Emanuelsson (2006) ”Världens största utbildningsämne” (s.36) och enligt 

riktlinjer i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska förskollärare ”ansvara för att arbetet i 

barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” 

(s.11). Pedagogers arbetsmetoder och syn på de yngsta förskolebarnens matematiklärande har 

bland annat forskarna Jonsson (2011) Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) samt 

Franzén (2014) belyst i sina studier. Det som bland annat framkom i Jonssons (2011) studie 

var att pedagogernas arbete med de yngsta barnens lärande och utveckling främst sker här och 

nu och sällan utifrån planerade förlopp. I Franzéns (2014) studie framkom bland annat att 

pedagogerna ansåg att få lära sig på många olika sätt som viktigt för de yngsta 

förskolebarnens matematiklärande, något som även Doverborg (2006) och Reis (2011) menar. 

De tar upp vikten av att pedagogerna låter barnen uppleva matematik i många olika 

sammanhang, då detta främjar barnens framtida lärande. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) menar dock att pedagogerna måste vara medvetna för att kunna skapa meningsfulla 

och lärorika situationer som utmanar barnens matematiska tänkande och lärande, att 

pedagogerna måste vara medvetna menar även Doverborg (2006) och Ahlberg (2000). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tre pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1-

3 år på tre olika förskolor arbetar med matematik och hur de ser att barnens 

matematikkunskaper utvecklas.    

 

Frågeställningar 

 Vad har pedagogerna för syn på matematik i förskolan? 

 Vilka arbetsmetoder använder pedagogerna för att utveckla barnens 

matematiklärande?   

 Hur ser pedagogerna att barnens matematiklärande utvecklas?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I det här kapitlet ges en översikt av den litteratur och tidigare forskning som anses relevant för 

studien. Jag börjar med att ta upp matematik ur ett historiskt perspektiv i förskolan, för att 

övergå till vad det står i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) om matematik. Sedan tas 

tidigare forskning upp om pedagogers syn på matematik i förskolan, pedagogers 

arbetsmetoder och syn på barns lärande samt pedagogens betydelse för barns 

matematiklärande. Avslutningsvis redogörs för de två teoretiska utgångspunkter som studien 

förhåller sig till.  

 

Matematik ur ett historiskt perspektiv i förskolan 

Den svenska förskolans verksamhet har inspirerats och till stor del formats av många tidigare 

teoretiker som till exempel Fröbel, Piaget och Vygotskij, många utav deras tankar lever kvar 

än idag (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  

Fröbel (1782-1852) anses av många vara förskolans anfader (Doverborg, 2006). Hans tankar 

och idéer bygger på att barnets utveckling sker genom barnets inre drift som uttrycks bland 

annat i lek och samtidigt som barnet är aktivt.  I Fröbels lärande var det lekfulla lärandet och 

matematik centrala (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Doverborg (2006) tar upp att 

Fröbel utvecklade ett lek- och byggmaterial som han kallade för lekgåvor och att dessa var 

tjugo till antalet. Syftet med dessa lekgåvor var att utveckla barnets uppfattning av olika 

matematiska begrepp som till exempel längd, höjd och bredd. ”Många aktiviteter i dagens 

förskolor, som bygglek, syslöjd, vävning, figurläggning och vikning, bär spår av 

Fröbeltraditionen” (Doverborg, 2006, s. 4). Fröbel ansåg att små barn är roade av att plocka 

isär och sätta ihop föremål och att detta utvecklar barnets uppfattningar av matematiska 

begrepp (Doverborg, 2006). Fröbels sätt att se på barns utveckling skiljer sig emot vad Piaget 

ansåg om barnets utveckling av tänkandet. Fröbel menar att barnets utveckling sker genom att 

barnet har en inre drift medans Piaget ansåg att utveckling av tänkandet sker i olika stadier 

och att barnet måste ha uppnått en viss mognad innan barnet kan utvecklas (Kroksmark, 

2011).  

Jean Piaget (1896-1980) intresserade sig för det kognitiva perspektivet, som handlar om hur 

barns kognitiva tänkande utvecklas. Piaget utvecklade en stadieteori för kognitiv utveckling 

och han delade in barns kognitiva utveckling i tre stadier. Dessa stadier var åldersrelaterade 

och barns tänkande i en viss fas skiljer sig från tänkandet i en annan fas. För att barnet ska 

kunna komma upp till nästa fas måste det ha klarat av den föregående fasen först (Kroksmark, 

2011).  

 

”Det var genom att undersöka barns teorier om vardagsfenomen som tid, matematiska tal, 

hastighet, rum objekt, sannolikhet och logiskt samt moraliska uppfattningar, som han kom 

till slutsatsen att barnet under sin uppväxt passerar olika utvecklingsstadier” (Kroksmark, 

2011, s.417).  
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Lev Vygotskij (1896-1934) förespråkade precis som Piaget det kognitiva perspektivet, men de 

har skilda åsikter när det gäller synen på barns tänkande, utveckling och språk. Vygotskij 

menade att människan alltid befinner sig i förändring och att man hela tiden lär sig i samspel 

med andra människor (Kroksmark, 2011). Enligt Strandberg (2006) menade Vygotskij att det 

är av stor betydelse att barnet får uppleva både matematiska aktiviteter och matematiskt språk 

i förskolan eftersom språket har stor betydelse för människans utveckling enligt Vygotskij. 

Kroksmark (2011) menar att Vygotskij betonade att barnets utveckling hänger samman med 

språket och den miljön barnet växer upp i. Han såg språket som viktigt för att samtala med 

andra människor och som ett viktigt verktyg för att utveckla tanken och kunskap (Kroksmark, 

2011). I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) har det sociokulturella perspektivet som 

Vygotskij förespråkade fått ett stort inflytande.  

 

Matematik i förskolans läroplan 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att förskolan skall lägga grunden för ett 

livslångt lärande med en verksamhet som ”ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 

deltar” (Skolverket, 2010, s.5). Det står även med mål som förskolan ska sträva som har med 

matematik att göra, dessa är följande:  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 

sätt att förstå sin omvärld, 

 

 Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

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

förändring, 

 

 Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika löningar av egna och andras problemställningar, 

  

 Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp, 

 

 Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”  

 

(Skolverket 2010, s.9 & 10).  

 

Pedagogers syn på matematik i förskolan 

Flera undersökningar visar att pedagoger har olika uppfattningar om matematikarbetet i 

förskolan och beroende på vilken syn och kunskap pedagogerna har om ämnet har det 

betydelse för hur de väljer att planera in och genomföra matematik i förskolan (Ahlberg, 

2000; Doverborg, 2006). I studier som gjordes av Doverborg 1987 och av Doverborg och 
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Pramling Samuelsson (1999) har det visat sig att pedagogers olika arbetssätt och synsätt på 

matematik i förskolan har kunnat delas in i fyra olika kategorier som är följande: 

 

”1 Matematik är inget för förskolebarn. Tids nog får de möta den i skolan.  

2 Matematik är en avgränsad aktivitet som dock förväntas vara skolförberedande.  

3 Matematik utgör en naturlig del i alla situationer. Den bara finns där.  

4 Matematik måste problematiseras och synliggöras i för barnen meningsfulla sammanhang” 

(Doverborg, 2006, s.6). 

 

I en liknande studie som gjordes av Doverborg och Pramling Samuelsson 2006 visade det sig 

att ingen utav pedagogerna i studien sa att matematik är inget för förskolebarn, tids nog får de 

möta den i skolan (Doverborg, 2006). Resultatet kan enligt Doverborg (2006) ha påverkats då 

det var ett stort bortfall i den sistnämnda undersökningen och att man inte vet om 

föreställningen fortfarande finns kvar hos pedagogerna eller inte. Emanuelsson (2006) lyfter i 

följande citat hur viktigt det är att pedagogerna i förskolan har ett förhållningssätt och synsätt 

på ämnet matematik som är positiv. 

 

”Små barns möte med matematik kan vara avgörande för hur de förhåller sig till ämnet i 

fortsättningen av det livslånga lärandet. Om lärare eller lärarstudenter inte har positiva 

erfarenheter påverkar detta barnens och ungas attityd i sin tur” (Emanuelsson, 2006, s. 43) 

 

Pedagogers arbetsmetoder och syn på barns lärande    

Under granskningen av den tidigare forskning som handlar om pedagogers arbetsmetoder och 

deras syn på barns lärande så fann jag att deras arbetsmetoder och syn på lärandet kunde delas 

in i fyra olika kategorier, den sociokulturella teorin i fokus, barnens intressen och upplevelser 

i fokus, leken och kroppen i fokus och miljön i fokus. Dessa redogörs för i detta avsnitt.  

 

Den sociokulturella teorin i fokus 

Forskning visar att pedagoger i förskolan ser samspel och samtal som en viktig del i de yngsta 

förskolebarnens lärande (Jonsson, 2011). Detta kopplas till den sociokulturella teorin som 

handlar om att lärandet sker i samspel och genom kommunikation, precis som Vygotskij 

menade (Imsen, 2006; Säljö, 2000). Björklund (2007 & 2009) och Doverborg (2006) lyfter 

samspelet mellan barn och barn samt mellan pedagoger och barn som en viktig del för barns 

lärande. Björklund (2007) menar att barnet lär sig i interaktion med andra och lyfter även 

vikten av att pedagogerna måste se och uppmärksamma vad barnen gör samt prata med 

barnen om det som sker för att det ska ske ett lärande. Flera forskare framhåller hur viktig 

kommunikationen är mellan pedagogen och barnet. I Franzéns (2014) studie framkom det att 

språket och samtalet med barnen är viktigt. Detta är även något som pedagogerna i Jonssons 

(2011) studie lyfter som en viktig del i de yngsta förskolebarnens lärande. Pedagogerna i 
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studien anser att man ska samtala och benämna de olika begrepp som uppstår i vardagliga 

situationer. Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) lyfter också samtalet som en viktig del i 

barns lärande.              

 

Barnens intressen och upplevelser i fokus 

Jonssons (2011) studie visar att pedagogernas arbete med barns lärande och utveckling sällan 

sker i planerade förlopp utan främst sker här och nu, att barnens upplevelser, intressen och det 

de själva ger uttryck för är i fokus och tas till vara på (Jonsson, 2011). Att ta vara på barnens 

intressen lyfter även forskarna Ahlberg (2000), Doverborg (2006) samt Doverborg & 

Pramling Samuelsson (1999). De menar att pedagogerna inte bara ska hålla i planerade 

aktiviteter utan också ta vara på det som barn är intresserade av, vilket leder till att lärandet 

blir mer meningsfullt. Barnens intressen tas även upp i förskolans läroplan (Skolverket, 2010).  

 

”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den 

ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.” (Skolverket, 2010, s. 9).    

 

Ahlberg (2000), Doverborg (2006) samt Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) tar upp 

samtliga att pedagogerna behöver vara medvetna för att kunna skapa meningsfulla och 

lärorika situationer som utmanar barnens matematiska tänkande och lärande. Tidigare 

forskning visar även att pedagoger ser att barnen måste få lära sig i många olika sammanhang 

och få vara med om rika upplevelser om omvärlden för att kunna få förståelse för sin omvärld 

(Jonsson, 2011). Även pedagogerna i Franzéns (2014) studie menar att det är viktigt att få lära 

sig på många olika sätt. Detta kopplas även till förskolans läroplan där ett utav förskolans 

uppdrag är att ”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen” (Skolverket, 

2010, s. 7). Flera forskare är överens om att barn måste få vara med om rika upplevelser, Reis 

(2011) och Doverborg (2006) menar båda två att det är viktigt att pedagogerna låter barnen 

uppleva matematiken i många olika sammanhang då detta främjar barnens framtida lärande.  

  

Leken och kroppen i fokus 

Leken tas upp som viktig av pedagogerna i Jonssons (2011) studie, de berättar om hur de 

skapar en lärarmiljö i leken genom att samtala med barnen i leken om det som händer 

(Jonsson, 2011). Leken tas även upp som betydelsefull i förskolans läroplan (Skolverket, 

2010). Där lekens betydelse för barns utveckling och lärande klargörs på följande sätt:   

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 

till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Skolverket, 2010, s. 

6).  
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Även Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) och Engdahl (2011) lyfter leken och barnens 

fantasi som ett positivt sätt att lära sig på och menar att leken är en lustfylld aktivitet där 

barnen motiveras till kunskapssökande. Engdahl (2011) beskriver också de yngsta barnen som 

sociala personer som lär sig genom leken i förskolan hur man bygger upp vänskap med 

varandra. Detta lyfter även Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) som menar att barnen 

utvecklas genom leken ”socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt” (s.84).   

 

I Franzéns (2014) studie benämner pedagogerna kroppen som ett viktigt verktyg för barns 

lärande, de tar upp att barnen får använda sina kroppar genom att till exempel krypa under ett 

bord, klättrar upp, står framför eller bakom. Pedagogerna menar att små barn behöver få 

använder sina kroppar för att få något att relatera det till (Franzén, 2014). Forskarna Engdahl 

(2011), Thuresson (2013) och Løkken (2008) lyfter också kroppen som ett verktyg som är 

användbart för de yngsta förskolebarnens lärande. Thuresson (2013) menar att barnen 

använder sina kroppar för att kommunicera vilket även Løkken (2008) gör, som menar att 

barnen kommunicerar genom ljud och kroppsrörelser. Barnen uppmärksammar enligt Engdahl 

(2011) varandra genom kroppsspråk och rörelser.  

 

Miljön i fokus 

Pedagogerna både i Jonssons (2011) och Franzéns (2014) studier betonar miljön som 

betydelsefull för barns utveckling. I Franzéns (2014) studie menar pedagogerna att materialet 

ska finnas tillgängligt för barnen och att miljön organiseras i förskolan medvetet så att 

materialet som erbjuds och barnen interagerar med varandra. De berättar att de både tillverkar 

eget material och köper in material som ”ska aktivera barnens matematiklärande” (Franzén, 

2014, s. 10). Pedagogerna i Jonssons (2011) studie menar dock att miljön inte får hindra 

barnens kreativitet, lek och experiment.  

Palmer (2011) som också lyfter miljön som betydelse full i förskolan menar att hur 

pedagogerna väljer att organisera miljön på förskolan och hur de placerar ut material påverkar 

barnets matematiska självuppfattning och inställning till ämnet. Miljöns betydelse kopplas 

även till förskolans läroplan (Skolverket, 2010) som tar upp att ”Verksamheten ska 

genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara 

öppen, innehållsrik och inbjudande” (Skolverket, 2010, s. 9). Det framgår även att 

”Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande” 

(Skolverket, 2010, s.11).  

 

Pedagogens betydelse för barns matematiklärande 

Flera forskare är överens om att pedagoger som arbetar med de yngre barnen i förskolan har 

en betydelsefull roll när det gäller barns matematiklärande (Björklund, 2007 & 2009; Heiberg 

Solem & Lie Reikerås, 2004; Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999; Reis, 2011; 

Doverborg, 2006; Emanuelsson, 2006; Palmer, 2011).  Samtliga forskarna menar att de yngre 

barnens möte med matematik kan vara avgörande för hur de upplever ämnet i senare år. 

Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) lyfter att det är viktigt att pedagogerna är intresserade 

och lyhörda i barnets möte med matematik. Något som även Skolverket (2003) tar upp, 
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granskningen visar att pedagogerna har stor betydelse för barns matematikinlärning. De 

skriver att pedagogernas kunskaper och uppfattningar om matematik avgör hur de väljer att ta 

tillvara, utveckla och utmana barnens frågor och tankar kring matematik. Därför är det viktigt 

att pedagogerna är lyhörda och intresserade (Skolverket, 2003).  

Tidigare forskare menar att pedagogerna i förskolan måste synliggöra matematik för sig själva 

innan de kan synliggöra matematik för barnen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). 

De uttrycker att pedagogerna måste ta på sig sina matematikglasögon för att kunna se 

matematik i vardagen. Även forskarna Doverborg (2006) och Reis (2011) lyfter vikten av att 

pedagogerna måste synliggöra matematik för barnen. De menar att pedagogerna måste 

synliggöra matematik när den uppstår i vardagliga situationer som i leken, olika aktiviteter 

eller genom barnens handlingar. Doverborg (2006) och Reis (2011) anser även att det är 

viktigt att pedagogerna tydliggör, beskriver och undersöker vidare den matematik som barnen 

själva undersöker och visar i deras olika lekar och aktiviteter. De menar vidare att om 

pedagogerna gör detta på ett lustfyllt sätt så utvecklas barnens matematikkunskaper 

(Doverborg, 2006; Reis, 2011).   

 

Teoretiska utgångspunkter 
Det sociokulturella perspektivet passar in i undersökningen eftersom tidigare forskning visar 

att kunskap skapas i samspel mellan människor och för att den sociokulturella teorin har en 

stor plats i förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Därför har jag valt det sociokulturella 

perspektivet som utgångspunkt i min undersökning.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet handlar om att man ser på lärandet som att det sker i samspel 

mellan människor och miljön samt att det sker genom kommunikation (Imsen, 2006).  

Lev Vygotskij (1896-1934) hade ett sociokulturellt perspektiv och är den teoretiker som man 

brukar koppla till det sociokulturella perspektivet. Han lyfter betydelsen av det sociala för 

barns utveckling, att språk och kommunikation har betydelse samt att människors kunnande är 

beroende av vilka redskap de har tillgång till (Säljö, 2000). Kroksmark (2011) menar att 

Vygotskij ansåg att människan alltid befinner sig i förändring och att man lär sig i samspel 

med andra människor. 

Strandberg (2006) tar upp att den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet och förklarar att det handlar om att barn lär sig med hjälp av en 

vuxen eller av ett mer erfaret barn. Även Säljö (2000) tar upp den proximala utvecklingszonen 

och menar att man lär sig av andra ”med lite handledning eller assistans i omgivningen kan vi 

ofta lösa problem som vi skulle ha svårt att klara av helt på egen hand” (Säljö, 2000, s.120).  

Vygotskij använde uttrycket psykologiska redskap och menade att människan utvecklar 

tekniska, fysiska och semiotiska redskap. I ett sociokulturellt läroperspektiv betyder redskap 

”de intellektuella och praktiska resurser som vi har tillgång till och som vi använder för att 
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förstå omvärlden och för att handla” (Dysthe, 2003, s.45). Ett exempel på ett sådant redskap 

är språket som är ett medierande verktyg som används för att kommunicera med andra med. 

Säljö (2000) menar att språket och kommunikation är centrala i ett sociokulturellt perspektiv 

och förklarar det på följande sätt:  

 

”i ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning helt centrala och 

utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det är genom att kommunicera om vad som 

händer i lekar och interaktion, som barnet blir delaktigt i hur människor i dess omgivning 

uppfattar och förklarar företeelser” (Säljö, 2000, s.67).    

 

Det är genom att lära sig att kommunicera som man blir sociokulturell enligt Dysthe (2003) 

kommunikation ”ger oss tillgång till en kulturell mångfald som hela tiden utvidgas” (s.48). 

Dysthe (2003) menar även att man formar både sig själv och andra genom kommunikation. 

   

En annan central del för den sociokulturella teorin är leken där barnen erövrar en mängd olika 

kunskaper. Sterner (2006) menar att små barn utvecklas i leken där de använder sina kroppar 

och alla sina sinnen, detta gör små barn genom att de tittar, ålar sig fram, springer, hoppar, 

känner på saker och smakar. ”I samspel med sina kamrater och med läraren som aktiverar och 

utmanar barnen gör de upptäckter i och med språket” (Sterner, 2006, s.103). Engdahl (2011) 

ser barnen som sociala personer och menar att det är genom leken som barnen bygger upp 

vänskap med varandra.  

 

Metodologisk ansats och val av metod 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tre pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1-

3 år på tre olika förskolor arbetar med matematik och hur de ser barnens matematikkunskaper 

utvecklas. I följande avsnitt beskrivs den metod och de redskap som använts för att samla in 

datamaterial till undersökningen. Jag beskriver även hur urvalet och genomförandet gått till 

och på vilket sätt bearbetningen och analysen av datamaterialet gått till. Avslutningsvis 

kommer jag att ta upp etiska hänsynstaganden.    

 

Metodval 

Jag har valt att använda mig utav en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer för att 

uppnå syftet i min undersökning. Jag tycker att det är en passande metod att använda för att få 

reda på pedagogernas syn och tankar på matematikarbetet med de yngsta förskolebarnen. 

Johansson och Svedner (2010) menar att kvalitativ intervju som metod oftast ger resultat som 

är intressanta och att metoden ger användbar kunskap i läraryrket.  



 

9 

 

När jag konstruerade mina frågor så utgick jag från studiens frågeställning något som Bryman 

(2011) tar upp att man ska göra. När jag formulerade mina frågor hade jag även i åtanke att 

frågorna skulle vara öppna för att få så mycket information som möjligt. Jag ville att 

intervjuerna skulle vara mer som ett samtal och att den som blev intervjuad skulle känna sig 

bekväm och vilja berätta så mycket som möjligt för mig. Johansson och Svedner (2010) tar 

upp att frågeområdena ska vara bestämda vid en kvalitativ intervju men att frågorna kan 

variera för att få så uttömmande svar som möjligt av den som blir intervjuad. Vidare skriver 

de att frågorna måste anpassas från intervju till intervju beroende på vad den intervjuade har 

att säga, så att den som blir intervjuad får sagt allt som personen har att säga (Johansson & 

Svedner, 2010). .  

Innan jag genomförde mina intervjuer så gick jag igenom en stor del av den tidigare forskning 

och litteratur som handlar om matematik med de yngsta förskolebarnen för att få så mycket 

kunskap som möjligt. Jag gick även igenom litteratur som handlar om att använda sig utav 

kvalitativ forskning som metod, detta för att jag ville vara så väl förberedd som jag kunde 

innan själva intervjuerna. 

 

Urval 

Denna undersökning genomfördes på tre olika förskolor inom samma kommun, men som har 

olika rektorsområden. Jag valde förskolor som jag inte arbetat på tidigare och som har 

småbarnsavdelningar. Anledningen till att jag valde förskolor som jag inte arbetat på innan är 

för att jag inte ville ha förutfattade meningar kring pedagogerna och deras arbetssätt.  

Jag började med att skicka ett brev via e-post till en utav förskolecheferna (Se bilaga 1) för att 

presentera mig och för att be om tillstånd att göra min undersökning på den tänkta 

avdelningen. Jag fick sedan telefonnummer till en i personalen som jag ringde och bokade tid 

med för intervju. Jag kontaktade sedan via telefon de andra förskolecheferna på de 

förskolorna som jag hade tänkt mig och de gav mig sedan telefonnummer till 

småbarnsavdelningarna vilka jag i min tur kontaktade för att få tag i pedagoger som ville bli 

intervjuade. Anledningen till att jag valde att ringa till de andra förskolecheferna istället för att 

skicka e-post var för att jag ville få kontakt med dem snabbare då jag var rädd för att få svar 

sent och inte hinna göra alla mina tänkta intervjuer. En utav förskolecheferna kontaktade en 

pedagog som han tyckte var bra och hon kontaktade sedan mig via e-post för att boka in en tid 

för intervju. 

Sammanlagt blev det tre kvinnliga utbildade förskollärare som jag intervjuade och som 

arbetar med barn i åldern ett till tre år, vilket är den åldern som min undersökning inriktar sig 

på. Pedagogerna är mellan 35 – 60 år och de har arbetat inom förskolan mellan 10 - 35 år, 

urvalet av pedagoger är slumpmässigt eftersom jag fick två pedagoger utvalda åt mig utav 

förskolecheferna och en valdes ut genom att jag frågade personalen på avdelningen om någon 

utav dem var intresserad och fick en som ville bli intervjuad.    
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Genomförande  

Innan jag gjorde mina intervjuer konstruerade jag intervjufrågor (se bilaga 2) med frågor 

kopplade till min frågeställning. Sedan kontaktade jag via e-post samt på telefon 

förskolecheferna på respektive förskola och frågade om jag fick komma och göra min 

undersökning på deras förskolor. Efter förskolechefernas godkännanden hade jag kontakt med 

varje småbarnsavdelning och på den avdelningen som jag inte hade fått en pedagog tilldelad 

frågade jag personalen om någon utav dem kunde tänka sig bli intervjuad.   

Mina tre intervjuer gjordes vid tre olika tillfällen och intervjuerna hölls på respektive 

förskollärares arbetsplats. Vid varje intervju berättade jag först kort om min undersöknings 

ämne och studiens syfte, de intervjuade fick även läsa igenom intervjufrågorna innan vi 

började då de önskade detta. Intervjuerna tog mellan 20 - 35 minuter vardera och vi satt ostört 

under varje intervju. Den första intervjun utfördes/gjordes inne i ett lekrum medans barnen 

var ute på gården, den andra inne i personalens lunchrum och den sista utfördes/gjordes inne 

på ett av förskolans kontor. Av den tidigare litteraturen som jag läste fick jag bland annat lära 

mig att det är bra om intervjuerna kan hållas i ett rum som har en lugn miljö för att den som 

blir intervjuad ska känna sig bekväm (Bryman, 2011). Rummen vi satt i upplevdes som lugna 

och jag upplevde att pedagogerna och även jag var bekväma.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av min mobiltelefon, men jag antecknade även en del av 

svaren under intervjun som jag tyckte var relevanta och viktiga för min studie. Johansson och 

Svedner (2010) tar upp att man bör spela in när man genomför en kvalitativ intervju för att 

kunna skriva ut intervjuerna efteråt i sin helhet. Även Kvale och Brinkmann (2009) samt 

Bryman (2011) tar upp att man bör spela in intervjun och att inspelning av intervjun 

underlättar för intervjuaren att koncentrera sig på samtalet och lägga fokus på det som sägs 

och hur det sägs. 

Under intervjuerna hade jag i åtanke att vara lyhörd och inte avbryta, jag lät de intervjuade ta 

den tiden som de behövde för att tänka efter och prata till punkt något som Bryman (2011) 

menar att man som intervjuare ska tänka på.   

Efter varje intervju har jag suttit ner och gått igenom datamaterialet, jag har gjort 

transkribering av materialet och försökt skriva ut intervjuerna så att det blev 

sammanhängande i texten. Jag har sammanfattat deras tankar och försökt sortera in svaren i 

olika kategorier för att lättare se vad de tycker lika respektive olika om.  

Studien håller sig till en fenomenologisk tradition och när jag tolkat datamaterialet har jag 

tänkt bort mina egna förutfattade meningar precis som Bryman (2011) menar att man ska göra 

när man har en fenomenologisk utgångspunkt. Syftet med min studie är att undersöka 

pedagogernas syn på matematikarbetet och då är det inte meningen att min egen syn och 

uppfattning ska påverka resultatet.    

 

Etiska hänsynstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är forskning betydelsefullt och nödvändigt för att samhället ska 

utvecklas, men forskning kräver att hänsyn tas till de fyra etiska riktlinjer som finns. I min 

undersökning har jag utgått från Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska riktlinjer som 

är följande: 
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Informationskravet – Bryman (2011) skriver att informationskravet handlar om att 

informanter har rätt till information om syftet med forskningen. Jag har därför först tagit 

kontakt med förskolecheferna på de förskolorna som jag tänkt undersöka, detta gjorde jag via 

telefon och e-post. Jag informerade förskolecheferna om mitt syfte med undersökningen och 

mina frågeställningar samt frågade om jag hade deras tillåtelse att kontakta pedagogerna på de 

tänkta avdelningarna. Under kontakten med respondenterna lämnade jag information om 

syftet med undersökningen.  

 

Samtyckeskravet – handlar enligt Bryman (2011) om att deltagarna själva avgör om de vill 

delta eller inte. Löfdahl (2014)  tar upp att det är viktigt att man informerar deltagarna om att 

de kan avbryta sin medverkan när de vill. Jag har informerat mina intervjupersoner om att det 

var frivilligt att ställa upp och att de när som helst fick avbryta intervjun om de inte längre 

ville vara med. Jag frågade även om det gick bra att spela in intervjuerna med min 

mobiltelefon.   

 

Konfidentialitetskravet – Innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att obehöriga inte ska få 

tillgång till uppgifterna. I min studie kommer förskolorna och deltagarna att vara anonyma, 

ingen obehörig kommer få dessa uppgifter. Jag informerade även pedagogerna som jag 

intervjuade om att de är helt anonyma. 

  

Nyttjandekravet – handlar enligt Vetenskapsrådet (2011) om att de insamlade datauppgifterna 

endast får användas för forskning i studien och inte användas senare igen i en ny studie. Jag 

kommer endast använda det insamlade datamaterialet till den här undersökningen och de 

inspelade intervjuerna samt anteckningarna kommer att förstöras så fort mitt arbete är 

godkänt.   
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Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer jag redogöra resultatet ifrån mina intervjuer. De intervjuade 

pedagogerna kallar jag för pedagog A, B och C i studien.  

Analysen av intervjuerna resulterade i att jag valde att sortera in respondenternas tankar och 

svar i olika kategorier som kopplas till mina frågeställningar. De olika kategorierna har jag 

valt att döpa till: 

 

1. Pedagogernas attityd till och syn på matematik 

2. Pedagogernas arbetsmetoder vid matematiklärande 

3. Hur pedagogerna ser att barnens matematiklärande utvecklats  

 

Jag har valt att kategorisera svaren på detta sätt för att tydligare koppla studiens syfte och 

frågeställningar till pedagogernas svar på intervjufrågorna.  

 

Studiens främsta syfte är att undersöka hur tre pedagoger arbetar med matematik med de 

yngsta förskolebarnen och därför är kategorin pedagogernas arbetsmetoder vid 

matematiklärande studiens viktigaste resultat och är den kategori som får störst plats i 

resultatdelen. 

 

Pedagogernas attityd till och syn på matematik 

Något som framkom i intervjuerna är att pedagogernas tidigare erfarenheter av matematik 

varierar från att vara positiva till att vara negativa. En utav pedagogerna i min studie berättar 

att hon tyckte matematik var roligt långt innan hon började i skolan. Hon hade en kompis vars 

storasyster som var 6 år äldre lekte skola med henne och två kompisar till och berättade 

följande: 

 

”Vi lärde oss så mycket av henne så vi låg såpass långt före så att när vi började skolan fick 

vi gå i en senare grupp två dagar i veckan, för att vi låg så långt före” (Pedagog B, 29 april 

2014 ).   

 

Hon berättade vidare att hennes erfarenheter av matematik har varit bra och att det beror på att 

de fick leka skola med kompisens storasyster. Hon uttryckte att hennes erfarenhet visar på hur 

viktigt det är att få lära sig redan i tidig ålder och att det underlättar för det framtida 

matematiklärandet. De två andra pedagogerna som jag intervjuade hade inte samma 

erfarenheter av matematik under deras skolgång. De såg matematik som tråkig och svår under 

skoltiden och detta tror en utav pedagogerna berodde på att ”Man bara fick sitta med sin 

mattebok och räkna” (Pedagog C, 2 maj 2014). Pedagog A berättar att hon tyckte att 
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matematik var svår när hon var yngre, men att hon för ca 5 år sedan blev mattepilot och fick 

då gå på olika föreläsningar och fick lära sig mycket mer om matematik där. 

 

”Det har blivit mer och mer intressant trots att jag tyckte att det var så tråkigt i början. När 

jag väl började med matten så såg jag ju matten och det resulterade i att det blev roligt med 

matte” (Pedagog A, 25 april 2014).  

 

Hon menar att när matematik väl synliggjordes för henne så blev det lättare att arbeta med det 

med barnen. Pedagog A är inte längre mattepilot, men hon berättar att hon har haft väldigt stor 

nytta av att ha varit det och ser matematik som rolig nu. Även Pedagog C ser idag matematik 

som rolig och berättade att hennes syn på matematik vände när hon läste till förskollärare i 

Göteborg 1991. Hon tycker att det är viktigt att man inte återspeglar sina dåliga erfarenheter 

på barnen. 

 

”Om man tycker matematik är rolig eller inte återspeglar på barnen. Vårt förhållningssätt 

påverkar barnen och vi måste tänka oss för och lära oss hur man ska arbeta med matematik 

på ett roligt sätt” (Pedagog C, 2 maj 2014).  

 

De tre intervjuade pedagogernas syn på matematik är idag positiv och matematik ses som 

viktig och användbar. Alla tre pedagogerna kopplar matematik till vardagssituationer och 

olika aktiviteter, något som de alla lyfter är språket och att samtalet är viktigt. En utav 

pedagogerna berättade att de använder matematik i språket genom att träna på ord som stor 

och liten ”Det är också matematik” (Pedagog C, 2 maj 2014).  

 

”Det är roligt att jobba med matematik nu när man vet hur man ska använda den, innan var 

det ju inte roligt. Man vill inte bara räkna med barnen utan göra sådant som är roligt” 

(Pedagog A, 25 april 2014). 

 

Pedagogernas arbetsmetoder vid matematiklärande 

Pedagogerna i undersökningen arbetar någorlunda liknande sätt när det gäller 

matematiklärande med de yngsta förskolebarnen, de både planerar in matematik och jobbar 

med den i vardagliga situationer. För att det ska bli lättare att se vilka arbetsmetoder 

pedagogerna har så har jag valt att dela in pedagogernas arbetsmetoder i 5 olika kategorier 

som är följande: 

1. Planerade temaarbeten och upplevelser   

2. Kroppen och leken   

3. Samspel och samtal  

4. Miljön och material  

5. Synliggöra matematik  
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Planerade temaarbeten och upplevelser  

Pedagog A berättade att de arbetar med matematik som temaarbete denna termin och att de 

just nu arbetar med färg och form. Hon berättade att de arbetar med en färg och en form åt 

gången i ett par veckor ”sedan när vi ser att barnen kan det så byter vi färg och form” 

(Pedagog A, 25 april 2014).   

Pedagog B och pedagog C berättade att de inte arbetar med matematik som temaarbete just nu 

utan har andra teman. De är överens om att matematik går in i deras temaarbeten ändå och 

Pedagog B berättade följande: 

 

”Vi har naturvetenskap som tema just nu, men matematik används ändå. Som när vi tittar på 

hur många ben djuren har så ställer vi frågor till barnen och räknar benen tillsammans med 

barnen. Det är matematik!” (Pedagog B, 29 april 2014).  

 

Alla tre pedagogerna tycker att det är viktigt att barnen får uppleva matematik i både 

planerade aktiviteter, i vardagliga situationer och i leken. De alla tre pratade på att det är 

pedagogernas uppgift att se till att barnen får uppleva matematik i olika former. Pedagog C 

tog även upp att det är viktigt att det sker på ett lustfyllt sätt och inte blir till ett tvång som att 

”Nu ska vi sätta oss ner och räkna och detta ska alla göra” (Pedagog C, 2 maj 2014).   

 

Kroppen och leken  

Pedagogerna i studien ser leken och kroppen som viktiga verktyg i de yngsta förskolebarnens 

matematiklärande. De uttrycker alla tre att matematiklärande sker i både leken och i planerade 

aktiviteter och de är överens om att lärandet ska vara roligt och ske på ett lustfyllt sätt. 

Pedagog A berättade att de arbetar med matematik med de yngsta förskolebarnen på ett 

lekfullt sätt och att barnen oftast får använda sina kroppar. De har bland annat sångsamlingar 

med handdockor och olika figurer, de gör flera olika räkneramsor tillsammans med barnen, de 

arbetar med nallar i olika färger och storlekar som barnen får sortera, de använder sig utav 

hinderbanor där barnen får springa/gå/krypa under eller över och får på så sätt även jobba med 

problemlösningar. ”Detta är några av de aktiviteter som vi gör med barnen där de får använda 

sina kroppar och leka med matte” (Pedagog A, 25 april 2014).    

Även pedagog B och pedagog C arbetar med matematik på sångsamlingar, under 

rörelsesånger och genom att ha räkneramsor ”det är det som är roligt” (Pedagog C, 2 maj 

2014). Pedagog B berättade även att de brukar byta sånger efter ett tag för att det ska ske en 

utveckling hos barnen. Hon berättade även att det är viktigt att barnen måste få använda alla 

sina sinnen och att de använder sig utav rörelsesånger och lekar där barnen får vara under, 

över och bredvid. Alltså att få använda sin kropp.  

Alla tre pedagogerna tar upp att det är viktigt att man benämner de olika begreppen som 

under, över, bredvid under leken och aktiviteterna så att barnen lär sig dessa begrepp och 

förstår deras innerbörd.   
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Samspel och samtal    

Pedagogerna i undersökningen tar alla tre upp samtalet och samspelet när de berättar om deras 

arbetsmetoder. De är överens om att lärandet sker i samspel med andra och att det är viktigt 

att man samtalar med barnen när det sker ett lärande. Som att man benämner de olika 

begreppen under aktiviteterna.    

 

”Vi samtalar med barnen och benämner när det är över eller under. Hel och halv använder vi 

ofta under fruktstunderna och förklarar vad det är. Vi benämner även formerna och de olika 

färgerna för barnen” (Pedagog A, 25 april 2014).   

 

Pedagog B berättade att de brukar ställa frågor till barnen och svara på frågorna tillsammans 

med barnen, som när de frågar hur många ben djuren har i deras temaarbete. Hon förklarar att 

de gör detta för att ”vi vill vara medforskare med barnen” (Pedagog B, 29 april 2014).      

Även Pedagog C tar upp samtalet som en viktig del i lärandet, hon berättade att hon ser det 

som viktigt att man pratar med barnen under rutinsituationer som vid av- och påklädning i 

hallen. Att man pratar matematik med barnen och använder matematiska begrepp så att 

barnen får med sig dessa på ett naturligt och förståligt sätt. ”Detta är något som vi arbetar med 

naturlig varje dag och som är en del i vår vardag” (Pedagog C, 2 maj 2014).    

 

Miljön och material  

Att miljön och materialet påverkar barnen är något som två utav pedagogerna tar upp.  

Pedagog B tog upp att man måste förändra miljön och byta ut materialet då och då för att 

barnen ska kunna utvecklas och utmanas. ”Upprepningar är bra, men man får inte hålla på för 

länge utan måste byta ibland för att barnen ska kunna få utvecklas och möta nya utmaningar” 

(Pedagog B, 29 april 2014).   

Pedagog A ser förändringar och byte av material som positivt också och berättade att de byter 

ut färgerna och formerna som de arbetar med för att barnen ska få lära sig nya färger och 

former. När de byter färg och form så gör de om inne på förskolan och den nya färgen och den 

nya formen synliggörs på väggar, golv och fönster.  

 

Synliggöra matematik 

Pedagogerna i undersökningen tar alla tre upp att man måste synliggöra matematik för barnen. 

En utav pedagogerna uttrycker att ”det är enkelt att använda matematik i förskolan bara 

pedagogerna är medvetna när den syns och synliggör den för barnen”(Pedagog B, 29 april 

2014). 

Pedagog A tog flera gånger upp att man måste synliggöra matematik för barnen och att detta 

är något som de gör nu under deras temaarbete extra mycket. De synliggör matematik dels 

genom att dokumentera deras temaarbete och ha dokumentationen synlig för barnen, men de 

synliggör matematik även genom att benämna matematiska begrepp för barnen i alla olika 

situationer så att det skapas en förståelse hos barnen vad begreppen innebär och betyder.  
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Pedagog C uttryckte även hon att man måste synliggöra matematik för barnen. Hon berättade 

att de har sorterat alla deras färgpennor efter färg för att synliggöra för barnen de olika 

färgerna och hon berättade att de benämner färgerna för barnen så att de ska lära sig vad de 

olika färgerna heter. Detta gör de både genom verbalt språk och genom teckenspråk. 

 

”Vi pedagoger måste synliggöra matematik som finns i vardagen, ja den som finns överallt, 

för barnen. Hur ska barnen annars förstå att det är matematik om man inte synliggör och 

förklarar det för dem?” (Pedagog C, 2 maj 2014).    

 

Hur pedagogerna ser att barnens matematiklärande 
utvecklats  

Pedagog A berättade att hon tycker att man märker att barnen lär sig på många olika sätt ”som 

när man gör något fel själv då märks det” (Pedagog A, 25 april 2014). Hon berättade att hon 

brukar busa med barnen och gör fel med flit för att testa och se om barnen ser och märker att 

hon gör fel. Sedan får barnen göra rätt åt henne. ”De är väldigt med på noterna” (Pedagog A, 

25 april 2014).  

Hon berättade vidare att de hade gula fjädrar ute på gården i ett träd under påsk och att det 

kom en liten pojke på 2år med en gul spade i handen. Pojken visade spaden och gav till ett 

ljud. ”Han visade med sin kropp och med sitt egna språk att det var samma färg på spaden 

som på fjädrarna” (Pedagog A, 25 april 2014). Pedagog A tycker att de yngsta förskolebarnen 

visar med sitt kroppsspråk och i deras ansiktsuttryck att de förstår färger när de jobbar med 

det.  

Pedagog B berättar att barnen lär sig i två steg, att de först lär sig genom att iaktta hur de 

vuxna gör och sedan genom att imitera detta. Hon berättar vidare att barnen brukar leka att de 

har samling och att man då märker hur mycket som går in hos barnen, att de kan flera sånger 

och ramsor som de brukar ha på deras vanliga samlingar. Hon tog upp att det är viktigt att 

man belyser barnens lärande och att den dokumenteras så att man kan sitta ner tillsammans 

med barnet och samtala om det efteråt     

Även pedagog C tycker att man ser barnens matematikutveckling, ”ibland kommer det långa 

ramsor ur barnen och några barn säger 1, 2 och 3” (Pedagog C, 2 maj 2014). Hon menar även 

hon att barnen imiterar och härmar det som skett tidigare och att de yngre barnen gärna tar 

efter de äldre.  

 

Alla tre pedagogerna i undersökningen ser att barnens matematikkunskaper utvecklas både 

genom planerade aktiviteter, i vardagen och i den fria leken. Jag fick höra många bra exempel 

på hur de ser barnens lärande och dessa exempel ovan är de som jag tyckte var mest relevanta 

för min studie och som handlade om barnens matematikutveckling. 
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Sammanfattning av resultatet 

I den första kategorin, pedagogernas attityd till och syn på matematik, behandlas 

pedagogernas inställning och erfarenheter av matematik. En utav pedagogerna i studien har 

och har alltid haft en positiv syn på matematik, hon fick uppleva matematik redan innan 

skoltiden. De andra två pedagogerna har en negativ syn på matematik ifrån deras skoltid, men 

den synen har förändrats i vuxenålder och idag ser de matematik som rolig. 

 

Pedagogernas arbetsmetoder vid matematiklärande ser någorlunda liknande ut i min 

undersökning, de menar alla tre att man lär sig i samspel med andra och att samtalet är viktigt 

vilket kopplas till det sociokulturella perspektivet. Pedagogerna uttryckte att matematik finns 

överallt och att den finns i allt som de gör på förskolan. De berättade att de använder 

matematik varje dag både i planerade aktiviteter och i vardagliga, som vid av- och påklädning 

i hallen, matsituationer, i leken och under samlingen. 

 

I den tredje och sista kategorin, Hur pedagogerna ser att barnens matematiklärande 

utvecklas, tar jag upp ett par exempel som pedagogerna berättade för mig hur de ser att 

barnens matematikkunskaper har utvecklats. Alla tre pedagogerna i studien ser att barnens 

matematikkunskaper utvecklas genom planerade aktiviteter, i vardagen och i den fria leken. 

Ett utav exemplen är en pojke som går fram till ett träd där det hänger gula fjädrar, han viftar 

med en gul spade och gav till ett ljud, pedagogen i studien berättade att pojken visade med sitt 

kroppsspråk och sitt egna språk att han förstod att det var samma färg på spaden som på 

fjädrarna. 

 

Diskussion 
 

I det här kapitlet för jag en diskussion om metoden och resultatet, diskussionen om resultatet 

kommer jag att koppla till min studies syfte, med stöd i forskning som jag refererat till i 

forsknings- och litteraturgenomgången. Jag kommer även att sammanfatta en del som 

beskriver min studies relevans för förskollärarprofessionen och avslutningsvis kommer 

förslag till vidare forskning att presenteras.  

 

Diskussion om metoden 

Jag valde att använda mig utav en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer för att få 

svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Jag tycker att valet av metod har varit bra 

eftersom metoden har gett mig ett innehållsrikt datamaterial. När jag konstruerade mina frågor 

så utgick jag från studiens frågeställningar vilket jag hade läst innan om att man skulle göra i 

Bryman (2011). Innan intervjuerna gick jag igenom litteratur som handlar om att använda sig 
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utav kvalitativ forskning som metod, detta för att jag ville vara så väl förberedd som jag 

kunde innan själva intervjuerna. Jag läste även igenom vetenskapsrådets (2011) etiska 

riktlinjer. 

Vid kontakten med förskolecheferna så började jag med att skicka ett e-post meddelande till 

en utav förskolcheferna för att be om tillåtelse att kontakta pedagogerna på en utav 

avdelningarna. Jag valde att kontakta endast en förskolechef först för att se vad jag skulle få 

för svar innan kontaktakt med de andra två togs. Eftersom svaret dröjde drygt en vecka 

resulterade det i att jag blev lite stressad vilket i sin tur resulterade i att jag ringde de andra två 

förskolecheferna i stället för att skicka e-post för att få snabbare tillåtelse att kontakta de 

tänkta avdelningarna. Jag ser dock inte att detta ska ha påverkat mitt resultat, däremot 

påverkade det att jag fick vänta lite längre än vad jag hade tänkt med att göra mina intervjuer.          

Under intervjuerna använde jag mig utav öppna frågeställningar för att få in så mycket 

information som möjligt av respondenterna, om mina frågeställningar hade varit slutna frågor 

i stället så hade det inneburit att respondenterna hade varit begränsade till svarsalternativen 

vilket hade kunnat påverka mitt resultat negativt då jag antagligen hade fått väldigt litet 

datamaterial.  

Jag spelade in alla intervjuerna med hjälp av min mobiltelefon, vilket Johansson och Svedner 

(2010), Kvale och Brinkmann (2009) samt Bryman (2011) menar är en fördel när man 

genomför en kvalitativ intervju. Jag håller med om att det är en fördel då jag under 

intervjuerna kunde ägna mig åt att lyssnade noga på pedagogerna istället för att sitta och 

anteckna allt som sades. Att jag spelade in intervjuerna gick bra för mina respondenter då jag 

hade frågat innan, jag upplevde det inte som att inspelningen påverkade någon utav 

respondenterna negativt.  

Enligt Johansson och Svedner (2010) så kan man påverka respondenternas svar genom sitt 

sätt att uttrycka sig på samt genom sitt kroppsspråk. För att undvika att påverka pedagogerna 

under intervjuerna så har jag endast antecknat enstaka stödord för att jag ville behålla 

ögonkontakten och visa mitt intresse, jag var även noga med att inte avbryta och jag lät 

respondenterna tala till punkt. Under alla tre intervjuerna så fick vi sitta ostört och detta tror 

jag har påverkat mitt resultat positivt eftersom jag behöll koncentrationen under hela 

intervjuerna och kände mig bekväm. Något mer som jag tror har påverkat mitt resultat positivt 

är att jag valde att göra intervjuerna med ett par dagars mellanrum, detta för att vara lika pigg 

och lyhörd på varje intervju och för att kunna transkribera och analysera varje intervjus 

datamaterial noga emellan.   

Sammanfattningsvis tycker jag att jag fick in bra datamaterial genom att använda mig utav 

intervjuer och eftersom mina intervjufrågor var öppna frågeställningar så fick jag in djupare 

information av respondenterna. Jag håller med om det Johansson och Svedner (2010) tar upp, 

att kvalitativ intervju som metod ”Ofta ger intressanta resultat” (s.34). Jag tycker att 

pedagogerna i min studie har gett mig intressant och användbar information om deras synsätt 

på matematik och deras arbetsmetoder vid matematiklärande med de yngsta förskolebarnen, 

denna information tycker jag är användbar för mig i mitt kommande läraryrke.  

Något som jag tycker hade varit intressant om jag hade gjort också är en observations studie 

på förskolorna i undersökningen, detta för att se om pedagogernas berättelser skiljer sig ifrån 

det som visar sig. Jag skulle även ha kunnat intervjua två eller tre pedagoger till för att se om 

det skiljer sig något ifrån de svaren som jag fick fram i min studie.  
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Diskussion om resultatet 

Syftet med min studie var att undersöka hur tre pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1 – 

3 år på tre olika förskolor arbetar med matematik och hur dem ser att barnens 

matematikkunskaper utvecklas. För att koppla diskussionsdelen om resultatet med mina 

frågeställningar så har jag valt att först diskutera pedagogernas attityd till och syn på 

matematik, för att sedan övergå till att diskutera pedagogernas arbetsmetoder vid 

matematiklärande samt avslutat med att diskutera hur pedagogerna ser att barnens 

matematiklärande utvecklas.   

 

Pedagogernas attityd till och syn på matematik såg olika ut, en utav pedagogerna har haft en 

positiv syn på matematik redan innan hon började skolan. Detta berodde på att hon hade en 

kompis vars storasyster lekte skola med henne och ytterligare två yngre barn. Pedagogen 

berättade att hon tycker detta visar på hur viktigt det är att få lära sig redan i tidig ålder och att 

hon verkligen har haft glädje utav den här leken som kompisens äldre storasyster hade med 

dem. Denna berättelse kopplas till den sociokulturella teorin och den proximala 

utvecklingszonen som handlar enligt Strandberg (2006) om att barn lär sig med hjälp av en 

vuxen eller av ett mer erfaret barn. Säljö (2000) menar också att man lär sig av andra. 

De andra två pedagogerna i undersökningen hade inte samma syn på matematik under deras 

skolgång, dem upplevde matematik som svår och jobbig under skoltiden. De berättade dock 

att deras syn på matematik förändrades under vuxenålder när de fick uppleva matematik på 

nya sätt och dem båda två ser matematik som roligt idag.  

Jag tycker att det var intressant att få höra pedagogernas erfarenheter av matematik från deras 

egen skolgång och resultatet visar hur viktigt det är att barn får uppleva matematik redan i låg 

ålder då det främjar det framtida lärandet. Detta menar även flera forskare (Björklund, 2007 & 

2009; Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004; Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999; Reis, 

2011; Doverborg, 2006; Emanuelsson, 2006; Palmer, 2011) som alla menar att de yngre 

barnens möte med matematik kan vara avgörande för hur de upplever matematik i senare år.  

 

Något som påverkar barns matematiklärande är pedagogernas attityd och syn på matematik, 

det är därför viktigt att pedagogers attityd till och syn på matematik är positiva då det har 

betydelse för hur de väljer att planera in och genomföra matematik i förskolan (Ahlberg, 

2000; Doverborg, 2006). Resultatet på pedagogernas arbetsmetoder visar att pedagogerna 

arbetar med matematik på många olika sätt tillsammans med de yngsta förskolebarnen och 

deras berättelser om hur de arbetar är väldigt lika varandras. De intervjuade pedagogerna tar 

bland annat upp att de ser det som viktigt att barnen måste få uppleva matematik i många 

olika sammanhang och att matematik ska vara roligt för barnen så att lärandet sker på ett 

lustfyllt sätt. Min uppfattning om matematik för de yngsta förskolebarnen är den samma, att 

man ska arbeta med matematik i många olika sammanhang och att den ska vara lustfylld, 

precis som pedagogerna i undersökningen uttryckte. Detta är även något som flera forskare 

håller med om (Björklund, 2007; Reis, 2011; Doverbog, 2006; Franzén, 2014; Jonsson, 2011).  
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Att arbeta med matematik i leken tog pedagogerna upp som ett lustfyllt sätt, de berättade alla 

tre att de har planerade lekar som utmanar barnen och som utvecklar deras 

matematikkunskaper. Detta arbetssätt som pedagogerna använder kopplas till den 

sociokulturella teorin där bland annat leken ses som central. Sterner (2006) menar att ”i 

samspel med sina kamrater och med läraren som aktiverar och utmanar barnen gör de 

upptäckter i och med språket” (s.103). Leken tas även upp som betydelsefull i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) där följande står: 

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 

till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Skolverket, 2010, s. 

6).  

 

Flera forskare lyfter leken som betydelsefull för barnens lärande. Heiberg Solem & Lie 

Reikerås (2004) och Engdahl (2011) menar att leken och barnens fantasi är ett positivt sätt att 

lära sig på och att leken är en lustfylld aktivitet där barnen motiveras till kunskapssökande. 

Även pedagogerna i Jonssons (2011) studie tar upp leken och menar att leken är ett tillfälle 

där barns lärande utvecklas.  

De intervjuade pedagogerna i undersökningen berättade alla tre att de använder sig utav 

aktiviteter som bland annat hinderbanor för att utveckla barnens matematikkunskaper, i dessa 

aktiviteter får barnen använda sina kroppar och pedagogerna benämner begreppen som under 

och över när barnen tar sig fram i hinderbanorna. Jag upptäckte att pedagogerna uttryckte att 

kroppen var ett viktigt verktyg för barnens matematiklärande vilket jag kopplar till Franzéns 

(2014) studie där det bland annat framkom att de yngre barnen behöver få använda sina 

kroppar för att få något att relatera saker till.  Detta beror på enligt Franzéns (2014) studie att 

de yngre barnen inte har utvecklat språket lika långt som de äldre barnen.  

 

En annan del av pedagogernas arbetssätt som visade sig i undersökningen är att pedagogerna 

såg det som viktigt att man synliggör den matematik som finns i verksamheten för barnen. 

Något som kopplas till Doverborg (2006) och Reis (2011) som lyfter vikten av att 

pedagogerna synliggör den matematik som uppstår i verksamheten. Pedagogerna i 

undersökningen berättade att de synliggör matematik för barnen både genom att hänga upp 

dokumentation från matematikarbeten som de gjort tillsammans med barnen och genom att 

samtala med barnen när matematik visar sig, som vid av- och påklädning i hallen eller under 

matsituationer.   

 

Samspel och samtalet är ett annat viktigt resultat som visade sig att pedagogerna i studien ser 

som viktigt i barnens matematiklärande. De tog upp att det är viktigt att man pratar med 

barnen och att man benämner olika begrepp som hel, halv, under, över och bredvid för att 

barnen ska få förståelse för dess innerbörd. Deras synsätt är kopplat till det sociokulturella 

perspektivet som handlar om att man ser på lärandet som att det sker i samspel mellan 

människor och genom kommunikation (Imsen, 2006). Det är genom kommunikation som man 
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kan forma både sig själv och andra enligt Dysthe (2003) vilket kopplas till pedagogerna i den 

här studien då dem formar barnen genom kommunikation då de benämner de olika begreppen 

för barnen.    

  

Alla tre pedagogerna i undersökningen uttryckte att de ser barnens matematiklärande 

utvecklas både genom planerade aktiviteter och i den fria leken. Pedagog A, berättade att hon 

brukar utmana barnen genom att göra fel med flit för att testa och se om barnen märker att 

hon gör fel. Hon berättade att hon tycker att barnen är med på noterna och att hon märker att 

barnen utvecklas när hon ser att barnen gör rätt åt henne. Detta kopplas till den sociokulturella 

teorin då det visar sig i pedagogens berättelse att barnen lär sig i samspel och genom att 

pedagogen utmanar barnen vilket Sterner (2006) menar att läraren ska göra. 

Pedagog A berättade vidare att hon gör detta för att se vad barnen kan och hur dem ska arbeta 

vidare med barnens matematikutveckling utefter det. Jag kopplar även hennes sätt att 

undersöka om barnen kan eller inte till det kognitiva perspektivet, som handlar om att barnens 

kognitiva tänkande utvecklas genom att till exempel lösa olika problem (Kroksmark, 2011). 

Flera forskare lyfter också att man ska utmana barnens matematiska tänkande (Ahlberg, 2000; 

Doverborg, 2006; Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Man kan även koppa 

pedagogens sätt att undersöka till förskolans läroplan (Skolverket, 2010) som tar upp att: 

 

 ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att 

det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och ställs inför nya utmaningar som 

stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper” (Skolverket, 2010, 

s. 11).  

 

Forskarna Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) tar upp att det är viktigt att pedagogerna är 

intresserade och lyhörda i barnets möte med matematik, vilket jag upplever att alla tre 

pedagogerna i min studie är. Jag fick höra många bra exempel på hur pedagogerna i 

undersökningen har sett att barnens matematikkunskaper har utvecklas och detta tyder på att 

pedagogerna i undersökningen är uppmärksamma, intresserade och lyhörda. 

Ett annat exempel som jag vill ha med i diskussionsdelen är exemplet på den 2 åriga pojken 

som gick fram till ett träd där det hängde gula fjädrar. Han viftade med en gul spade och gav 

till ett ljud, pedagogen i studien berättade att pojken visade med sitt kroppsspråk och sitt egna 

språk att han förstod att det var samma färg på spaden som på fjädrarna. Detta exempel 

kopplas till Engdahl (2011), Thuresson (2013) och Løkken (2008) som lyfter kroppen som ett 

verktyg som är användbart för de yngsta förskolebarnens lärande. Thuresson (2013) menar att 

barnen använder sina kroppar för att kommunicera vilket även Løkken (2008) gör, som menar 

att barnen kommunicerar genom ljud och kroppsrörelser vilket pojken i berättelsen gjorde. 

Detta exempel om pojken visar även på hur viktigt det är att man är lyhörd som pedagog och 

att man ser barnen, om pedagogen i undersökningen inte hade varit lyhörd så hade hon inte 

uppmärksammat pojkens kunskapsutveckling.  
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Man kan se i studien att pedagogerna har en viktig roll för barnens matematiklärande, det är 

intresserande, lyhörda och medforskande pedagoger som jag har intervjuat. Detta kopplas till 

Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) som menar att det är viktigt att pedagogerna är 

intresserade och lyhörda i barnets möte med matematik. Något som även Skolverket (2003) 

tar upp där granskningen visar att pedagogerna har en stor betydelse för barns 

matematiklärande. De skriver att pedagogernas kunskaper och uppfattningar om matematik 

avgör hur de väljer att ta tillvara, utveckla och utmana barnens frågor och tankar kring 

matematik. Därför är det viktigt att pedagogerna är lyhörda och intresserade (Skolverket, 

2003) vilket de intervjuade pedagogerna i studien är.  

 

Studiens relevans för förskollärarprofessionen  

Pedagogernas berättelser om deras arbetssätt och synsätt på de yngsta förskolebarnens 

matematiklärande i förskolan är bra kunskap som är användbar i läraryrket. Man får förståelse 

för att pedagoger har olika synsätt på matematik och att de har olika sätt att arbeta med 

matematiklärande med de yngsta förskolebarnen. Man måste tänka på att alla har olika 

erfarenheter av matematik, både dåliga och bra, så jag tycker att det är viktigt att man 

samtalar med varandra i arbetslaget och hjälper varandra så att alla kan se på matematik i 

förskolan som något positiv. Min studie gör även att jag själv fundera på hur jag ser på 

matematik i förskolan och hur jag själv vill arbetar med matematiklärande med de yngsta 

barnen i förskolan när det väl är dags för mig att börja arbeta.  

 

Fortsatt forskning 

Studiens främsta syfte är att undersöka hur tre pedagoger arbetar med matematiklärande med 

de yngsta förskolebarnen. Detta förverkligas genom att skapa detta examensarbete där jag har 

lyft fram pedagogernas berättelser om deras arbetssätt. Något som jag tycker hade varit 

intressant att göra är att göra kanske två eller tre intervjuer till för att få fler berättelser, kanske 

med någon som är yngre och som inte har arbetat inom förskolan lika länge som pedagogerna 

i min studie.  Det hade varit intressant att se om det finns några likheter och skillnader när det 

gäller deras arbetes metoder med de yngsta förskolebarnens matematiklärande. Det skulle 

även vara intressant att komplettera min undersökning med observationer för att få se på 

pedagogernas arbetsmetoder ifrån ett annat perspektiv.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Brev till förskolechef 

 

Hej! 

 

Jag heter Anna-Sofia Göss och läser till förskollärare vid Karlstads Universitet. Jag är nu inne 

på min näst sista termin och håller på att göra mitt examensarbete.  

Syftet med min studie är undersöka hur pedagoger arbetar med matematik med de yngsta 

förskolebarnen, med de yngsta förskolebarnen menar jag barnen mellan 1 – 3 år.  

 

För att kunna undersöka detta tänkte jag höra med dig om jag får ditt medgivande att fråga 

personalen på avdelningen XXX om någon utav dem kan tänka sig bli intervjuad.  

 

 

Om detta går bra för dig så kontakta mig via e-post xxxxx@hotmail.com eller på telefon 

0723-xxxxxx.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna-Sofia Göss  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxx@hotmail.com


 

26 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Hur ser du på matematik i förskolan? 

 Hur planerar ni in matematik i verksamheten? 

 Hur arbetar ni med matematikinlärning med barnen? 

 Hur synliggör ni matematik? 

 Tycker du att de yngre barnen lär sig av ert arbete med matematik och i så fall, hur? 

 


