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Abstract 

The purpose of the study is to examine how the interviewed pre-school teachers describe their 

teaching activities to promote children's mathematics learning. 

This qualitative study uses interviews as data collection methods and five teachers from five 

different pre-schools participated in the interviews. The pre-schools were selected based on a 

convenience sample and are located in a town in central Sweden. The study shows that it is 

important to start with mathematics in preschool already and the importance of the role educa-

tors have.  

The result that appears is that the interviewed teachers believe that the teacher’s awareness is 

of great importance for the child's mathematical learning. It also emerged that it is in everyday 

situations that kids come in contact with the mathematical concepts that are available and it is 

in these situations that the children become aware that mathematics is everywhere. That is of 

importance if the children are going to be able to develop and become aware of the mathemat-

ics in their environment. It also emerges from the interviews that it is important to make use 

of the local work plan and curriculum for preschool, Lpfö98 and follow these continuously. 
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Preschool, preschool teacher, mathematics, mathematical concepts, the educator's way of 

working 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna beskriver sin pedagogiska 

verksamhet med att främja barns matematiklärande.  

Denna kvalitativa studie använder intervjuer som datainsamlingsmetod och fem pedagoger 

från fem olika förskolor deltog i intervjuerna. Förskolorna valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval och ligger i en stad i Mellan Sverige. I studien framgår hur det redan i 

förskolan är viktigt att starta med matematik och vilken betydelse pedagogerna har.  

Av resultatet framgår det att de intervjuade pedagogerna menar att medvetenheten hos 

pedagoger har stor betydelse för hur barns matematiska lärande främjas. Det framkom även 

att det är i vardagssituationer som barnen kommer i kontakt med de matematiska begreppen 

som finns och det är i dessa situationer som barnen blir medvetna om att matematiken finns i 

allt som görs. Det är av vikt för att barnen ska utveckla och bli medvetna om matematiken 

som finns i deras omvärld. Det framkommer också av intervjuerna att det är av vikt att 

använda sig av den lokala arbetsplanen och läroplanen för förskolan, Lpfö98 och följa dessa 

kontinuerligt. 

Nyckelord 

Förskola, förskollärare, matematik, matematiska begrepp, pedagogens arbetsätt 
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1. Inledning 

I barns tidiga ålder är det viktigt att barnen får möjlighet att utveckla olika matematiska 

förmågor såsom att sortera, klassificerar, mäta, räkna antal, få begrepp om mönster och om 

rumsuppfattningen för att hantera matematik i vardagssituationer (Björklund, 2009). När barn 

ska bli medvetna om det matematiska lärandet så är pedagogernas kompetens avgörande för 

barnens lärande och utveckling (Franzén, 2014). Pedagogernas kompetens är även avgörande 

för hur yrkets relevans ser ut i arbetet kring den matematiska medvetenheten hos barnen. 

Sedan PISA genomförde en studie 2012 som bland annat innehöll matematik visade studien 

att svenska 15-åringars resultat i matematik hade försämrats jämfört med tidigare år. Det 

visade sig att Sverige var det land där resultaten inom samtliga kunskapsområden inklusive 

matematik hade försämrats mest (Skolverket, 2013). Matematik är ett ämne som det pratas 

mycket om och redan i förskolan så kommer barnen i kontakt med matematik för att det ska 

lägga en grund till deras fortsatta skolgång. 

I förskolan har matematik blivit ett kunskapsområde som fått stort fokus eftersom det i den 

reviderade läroplanen för förskolan Skolverket (2010) står tydligt att: 

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och 

lärande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (sid. 9).  

I läroplanen finns också fyra mål för barnens matematiska utveckling som förskolan ska 

sträva mot, det är alltså viktigt som pedagog att tänka på att styrdokumenten ska genomsyra 

arbetet med matematik i förskolan.  

Matematik var något som jag helst skulle velat hoppa över när jag själv gick i skolan, det var 

svårt och mattelektionerna var inte alls roliga. Denna känsla har hållit i sig i många år men 

ändrades då studierna på universitet påbörjades. En sten föll från hjärtat och helt plötsligt så 

var det fruktade ämnet matematik något som upplevdes som ett ämne som gynnade barns 

lärande. Därför kändes det bra när examensarbetet skulle dra igång och att det var just 

matematik i förskolan som jag blev tilldelad. Med ovanstående som bakgrund är det av 

intresse att lyfta hur barns matematiklärande kan främjas redan i förskolan. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna beskriver sin pedagogiska 

verksamhet med att främja barns matematiklärande.  

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 I vilka konkreta pedagogiska situationer beskriver pedagogerna att de arbetar med att 

främja barns matematiklärande?  

 Vilka roller tilldelas barnen respektive pedagogerna i arbetet kring det matematiska 

lärandet? 

 Vilka didaktiska skäl anger pedagogerna till att arbeta med matematik vid dessa olika 

tillfällen? 
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2. Forsknings- och Litteraturgenomgång 

I den här delen av studien presenteras en redovisning av den forskning som är relevant för 

området för att ge läsaren en överblick.  

2.2 Matematik i förskolan 

Enligt Asplund, Carlsson och Pramling Samuelsson (2003) så är matematik en aspekt av 

förskolans innehåll som funnits med länge, dvs. det är något med djupa rötter i förskolans 

tradition. Från början var de olika matematiska begreppen för barnen knutna antingen till 

byggandet eller till hushållsgöromål, där man använde sig av olika mått och mängder för att 

exempelvis baka. Även om de grundläggande matematiska begreppen är desamma idag så är 

sättet att arbeta med barns lärande om detsamma annorlunda. 

Matematik är något som avses vara ett naturligt sätt att tänka för barnen, det ska vara lika 

naturligt som att lära sig språk och att samspela med andra barn i verksamheten. Barnen möter 

matematik hela tiden i olika situationer (Björklund, 2008). Det innebär att matematik i 

förskolan inte handlar om att pedagogerna i verksamheten ska hålla i så kallade ”lektioner” 

för de barn som befinner sig i verksamheten, utan det handlar istället om att pedagogerna ska 

synliggöra matematiken som används av barnen i exempelvis deras lek eller när man som 

pedagog sitter tillsammans med barnen i en matsituation (Björklund, 2009). Det är genom 

erfarenhet och i samspel med andra som barn lär sig och de erfarenheter som barnen får 

genom att just samspela med andra spelar stor roll för hur barnens matematiska förståelse 

utvecklas. Barn behöver uppleva något konkret för att kunna förstå dess innebörd (Björklund 

2009).  

Greig (2011) menar också att förskolan är fylld av matematik och när barnen befinner sig i 

verksamheten möter de oändligt många matematiska utmaningar. Dessa utmaningar möter 

barnen i sin lek, i rummet de befinner sig i och i aktiviteter som sker både ute och inne. De 

flesta förskolor är bra på att använda sig av sina så kallade ”matteglasögon” då pedagogerna 

”hittar” matematik som uppstår i här – och – nu – situationer. Har pedagogerna dessa 

”matteglasögon” skapas en atmosfär där barnen får uppleva att matematik inte bara är något 

abstrakt utan att barnen kan få användning av matematiken i sin vardag (Greig, 2011).  
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Som det skrevs om i inledningen så finns det i Skolverket (2010) fyra mål för barnens 

matematiska utveckling som förskolans verksamhet ska sträva mot och dessa är att varje barn 

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 

prova olika lösningar av egna och andras problemlösningar. 

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

grepp och samband mellan begrepp. 

 Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Skolverket 2010 

sid. 10). 

Dessa är viktiga att ha med sig som bakgrund genom hela studien då förskolans arbete med 

matematik vilar på dessa fyra mål. 

2.3 Barns matematiska förståelse 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) för fram Fröbel som förskolans grundare och att 

han utvecklade förskolepedagogiken där matematiken kom att ha en framträdande roll. Enligt 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar Fröbel att i förskoleåldern är det viktigt att 

tillvarata barnens naturliga rörelsebehov i leken och han utarbetade ett material som kallades 

lekgåvor och genom dessa skulle barnen utveckla sitt logiska och matematiska tänkande. 

Fröbel ansåg att dessa lekgåvor behövdes för att hjälpa barnen att själva kunna se nya 

lösningar och sammanhang. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menade att Fröbel 

antydde att barnen utvecklades när pedagogerna stöttade dem och när barnen kände eget 

behov av aktivitet. För barnen som befinner sig i förskoleverksamheten behöver i första hand 

kunna förhålla sig till omvärlden som de befinner sig i och få möjlighet till att kunna röra sig 

fritt i rummen som finns. Detta är grundläggande matematik enligt Björklund (2008).  

Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) pratar om grundläggande matematik då de 

beskriver att barnen måste få utforska omvärlden med kroppen innan de kan förstå helheten, 

det handlar inte om att göra konkreta övningar utan allt handlar om att förstå. 

Det som också påverkar barns lärande är vilken barnsyn pedagoger har, denna barnsyn kan se 

olika ut från pedagog till pedagog. För att barnen ska ges möjlighet till ett matematiskt 
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lärande så är det den gemensamma barnsynen i arbetslaget som i slutändan styr hur detta 

kommer utvecklas. Om pedagoger har en barnsyn att barn inte kan så är deras förväntningar 

negativa och detta kan i sin tur leda till att barnen inte får möjlighet till att utvecklas i positiv 

riktning (Bjervås, 2003). Förskolan är en verksamhet som är komplex och det finns faktorer 

som påverkar hur kvaliteten kommer att se ut och något som kan påverka barns lärande och 

utveckling kan vara allt ifrån hur storleken på barngruppen ser ut, personaltätheten och vilken 

kompetens pedagogerna bär på. Vilken utav dessa aspekter som lyfts fram som mest 

betydelsefull i verksamheten kan se olika ut från förskola till förskola (Emmoth, 2014).  

Även Emilsson (2003) menar att det är viktigt att pedagoger som arbetar tillsammans i ett 

arbetslag funderar på om det är verksamheten eller barngruppen som måste förändras för att 

barnen ska kunna utvecklas. 

2.4 Pedagogernas Roll 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) beskriver att synen pedagogerna på förskolan har 

om matematik kan beskrivas på tre olika sätt: Matematiken är ett skolämne och inget för 

barnen som befinner sig på förskolan. Matematik är något som finns i vardagen och är en 

naturlig del i situationer som uppstår och i och med detta så behöver inte pedagogerna göra 

något speciellt för att lära barnen om matematik. Det är även ett ämne som avgränsar vissa 

skolförberedande aktiviteter såsom att lära sig klockan och skrivträning. 

Allt handlar om pedagogens kompetens kring ämnet matematik enligt Franzén (2014) och hon 

menar att kompetensen är av vikt för barnens lärande och utveckling. Hon nämner även vikten 

av miljöns utformning kring lekar och matsituationer och vilken betydelse det har för hur 

pedagogerna tar sig tid att vara delaktiga och utmana barnens i deras matematiska lärande 

(Franzén, 2014). För verksamhetens utformning har pedagogerna en betydelsefull roll och 

atmosfären som finns är också betydelsefull för att verksamheten ska utvecklas i rätt riktning. 

Därför så är det bra om pedagogerna i arbetslaget diskuterar hur atmosfären ser ut för att 

kunna utveckla sitt arbete så att det gynnar barnen (Johansson, 2011). 

Andra tankar som förs fram kring pedagogernas sätt att tänka är att i förskolans värld så är 

pedagogerna inte vana att tänka kring matematik och dess begrepp. Pedagoger som arbetar i 

skolans värld uppfattar inte heller att man ska arbeta med matematik i förskolan så ingående 
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utan det fördjupas när förskolebarnen kommer upp till skolan (Doverborg och Pramling 

Samuelsson, 1999). 

Pedagogerna i förskolan tar för givet att barnen utvecklar matematiska begrepp automatiskt 

eftersom det finns begrepp i allt man gör. I förskolans vardag måste pedagogerna lära sig att 

uppfatta matematiken.  Det är först då som de kan börja stimulera barns tankar och väcka 

intresse för matematiken som finns. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) skriver: 

Det behövs en pedagog för att guida barnet mot att utveckla en förståelse, men utan barnets intresse leder 

guidandet ingenstans. (sid. 39)  

2.5 Vardagsmatematik och matematiska begrepp 

Inom matematiken är användningen av matematiska begrepp en viktig bit i barns lärande. Det 

är viktigt att som pedagog tänka på att använda sig av olika matematiska begrepp i olika 

sammanhang och vardagssituationer som förekommer i förskolan. Om pedagogerna är 

lyhörda och bekräftar barnen och sätter ord på olika begrepp som barnen stöter på, så gynnar 

det barnens lärande. Allt handlar om hur mycket pedagogerna utmanar barnen i verksamheten. 

(Thisner, 2007). För matematiska begrepp beskriver relationer mellan olika saker och ting 

som finns runtomkring barnen, och pedagogerna ska inte vara rädda för att använda sig av de 

rätta matematiska begreppen i sin verksamhet (Björklund, 2009).  I dessa situationer kan 

pedagogerna förklara ordets innebörd och dess betydelse och visa en figur samtidigt. I och 

med detta så synliggörs begreppet för barnen och de utvecklar en utökad medvetenhet 

(Björklund 2009).  

Återkommande begrepp i tidigare forskning är sortera och klassificera, mäta, räkna, 

rumsuppfattning och mönster. Nedan följer förklaringar på vad dessa begrepp kan ha för 

innebörd för verksamheten enligt några olika forskare och det framgår att det är av stor vikt 

hur pedagogen agerar även här. 

2.6 Sortera och klassificera 

Sortering är ett matematiskt område som många barn i förskolans verksamhet fascineras av 

(Palmer, 2011). Barnen sorterar och grupperar leksakerna de använder sig av i leken och i 

dessa situationer så är barnen oftast inte medvetna om att de sorterar, utan barnen gör det som 

passar in i deras lek just då.  När barnen jämför, sorterar och söker efter olika mönster läggs 
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en grund för att skapa ordning och struktur i vardagen (Kärre, 2013). Efter att barnen är klara 

med sin sortering kan pedagogerna utmana barnen genom att exempelvis frågar hur de tänkte 

när de sorterade, detta gör att pedagogerna hjälper barnen att sätta ord på det som de gjort 

(Palmer, 2011). Pedagogerna kan även sortera föremålen själva och sedan fråga barnen om de 

kan förklara hur sorteringen ser ut eller utmana genom att fråga om de kan sortera på samma 

sätt. I denna situation så kan det som pedagog vara intressant, lärorikt och roligt att lyssna på 

barnen när de sorterar, för att bli uppmärksammade på hur barnen använder sitt språk när de 

benämner de olika kategorierna som uppkommit (Palmer, 2011).  

Klassificering är något som förekommer i förskolan och när barnen ska klassificera olika 

föremål som de använder sig av så ligger allt i vilket kunnande barnen har i att ordna och 

uppfatta antal. Vid sex månader så kan barnen känna igen, se och placera ihop föremål som är 

olika men som tillsammans har en fungerande relation (exempelvis glas och tallrik). När 

barnen börjar närma sig ett år så kan de med hjälp av föremål börja se likheter och olikheter 

mellan dessa och vid två års ålder kan de med hjälp av de föremål som inte hör ihop med 

varandra börja sortera och bilda grupper. När det gäller de äldre barnen i förskolan så sorterar 

och klassificerar de efter en självklar egenskap som exempelvis färg, form eller storlek (Reis, 

2011).  

2.7 Mäta 

Enligt Kärre (2013) handlar inte mätning i första hand om att barnen som befinner sig på 

förskolan ska förstå hur olika mätverktyg som exempelvis måttband eller decilitermått 

används. Det är däremot möjligt för barnen som befinner sig i verksamheten att förstå och 

upptäcka idén bakom mätning och för att de ska ha möjlighet till detta så krävs det att barnen 

först och främst behöver få utforska kring begreppet mätning (Kärre, 2013). Reis (2011) 

refererar till Clements och Sarama (2007) som anser att redan i tidig ålder så bär barn med sig 

erfarenheter av att mäta, gräva, bära, fylla eller hälla och även blivit medvetna och sen 

tidigare hört och tagit del av begrepp såsom massa, vikt, och längd.  

I arbetet med mätning i förskolan så måste barnen få möjlighet att prova på att mäta på olika 

sätt. Mätning kan även vara kul t ex. genom att använda sig av pinnar, spadar eller annat 

utomhus (Thisner, 2007). I en situation där barnen exempelvis ska mäta höjd, bredd eller 
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längd så är det bra att de kan jämföra föremål som finns i verksamheten med varandra, då 

lägger detta en grund till förståelse för mätandets princip (Kärre, 2013). 

2.8 Räkna 

I förskolan menar Grieg (2011) att det räknas ofta och mycket och pedagogerna använder 

detta när de räknar exempelvis antal barn, under fruktstunden och vid måltiderna då det 

exempelvis räknas hur många tallrikar som behövs. Barnen i förskolan visar ofta att de 

intresserar sig för sin egen ålder och med hjälp av fingrarna så visar de för de andra barnen i 

gruppen hur gamla de är.  

När yngre barn ska räkna är det bra om barnen stimuleras till att räkningen blir spontan för det 

är viktigt för den matematiska utvecklingen hos barnen. När pedagogerna tillsammans med 

barnen räknar med hjälp av olika räkneramsor så ger det barnen en erfarenhet som är viktig, 

även en ökad förståelse för antal och kunnande om räkning. I arbetet kring räkning så behöver 

barnen erbjudas konkreta föremål för att exempelvis kunna urskilja mönster i samband med 

räkningen (Reis, 2011).  

2.9 Rumsuppfattning 

Olsson och Forsbäck (2008) menar att rumsuppfattning är att kunna ange ett föremåls läge 

eller riktning. Om barnen i förskolan med hjälp av pedagogerna kommer i kontakt med olika 

lägesord (under, på, mellan, bakom eller mitten) och riktningsord (uppåt, neråt, framåt eller 

bakåt) så utvecklas barnens förmåga att beskriva var något befinner sig eller vart något är på 

väg. Detta tränas bäst i vardagssituationer där pedagogerna utmanar genom att uppmuntra 

barnet att till exempel hämta ett spel som ligger på andra hyllan. Det är dock viktigt som 

pedagog att ställa frågor så att barnen får använda sig av orden själva och inte enbart behöver 

tolka dem: ”Var hittade du boken?” och ”Var tror du att mina glasögon är?” menar Olsson och 

Forsbäck (2008).  

Kärre (2013) menar att pedagogerna kan hjälpa barnen med att upptäcka rumsbegrepp genom 

att erbjuda olika material som uppmuntrar till att utforska dessa och då är det även viktigt att 

pedagogerna finns med och samtalar med barnen (Kärre, 2013). I leken så utforskar barn 

rumsliga begrepp och detta kan pedagogerna se och även höra när det byggs kojor, cyklas, 

gungas och även i leken. Det är också viktigt att tänka på att barn behöver utveckla sin 
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rumsuppfattning för att kunna bedöma avstånd, omfång och hastighet. Detta måste upplevas 

för det är inget som är självklart för barnen (Björklund, 2008). 

2.10 Mönster 

Barnens omvärld är full av mönster och former och erfarenheterna om just dessa begrepp 

skaffar sig barnen med sina sinnen (Persson, 2006).  När barnen konstruerar någonting i 

verksamheten som exempelvis halsband så används flera matematiska aktiviteter såsom antal, 

sortering, mönster och former. I denna situation så är det inte helt säkert att barnen är 

medvetna om att de just arbetar med begreppet mönster men om pedagogerna utmanar barnen 

genom att ställa frågor och kommentera så uppmärksammar pedagogerna barnen om detta 

(Kärre, 2013). 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras en teoretisk utgångspunkt som kommer hjälpa läsaren att förstå 

resultatet i studien. I och med det valda perspektivet så sker en tolkning av resultatet (Bryman, 

2008). 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet. Kultur och den sociala interaktionen är i 

det sociokulturella perspektivet centralt vilket för studien är en bra utgångspunkt. Det kommer 

hjälpa till att förstå resultatet utifrån olika kommunikationssätt, samspel och matematiska 

artefakter. 

Denna studie förstås utifrån det sociokulturella perspektivet som bygger på Vygotskijs tankar 

och idéer.  Han menar att: ”Inlärning sker som en social process, vilket medför att barnet blir delaktigt i den 

gemensamma kulturen och kulturen kan därför sägas vara social” (Kroksmark, 2011, sid. 447). Barn föds 

till en kulturell och social värld som hela tiden fortsätter att utvecklas ju äldre barnen blir. 

Barnen föds till att bli en aktiv meningsskapande deltagare och när barnen börjar förskolan så 

blir det automatiskt att barnen ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang. Just den sociala 

interaktionen och kulturen har stor betydelse för barnens lärandeprocess. I det sociokulturella 

perspektivet använde sig Vygotskij av ordet mediering vilket har att göra med att information 

förs från en person till en annan, både mellan barn – barn och mellan barn – vuxen. Något 
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som utspelar sig mellan de som lär och begreppet som ska läras kan också förklaras som 

mediering. Anledningen till att vi utvecklas och lär oss är just i interaktion med andra 

personer vilket sker i förskolan bland annat i vardagssituationerna (Smidt, 2010).  

Ett begrepp som hör samman med det sociokulturella perspektivet är den proximala 

utvecklingszonen som har stor betydelse för pedagogiken och didaktiken då den lägger märke 

till barnets sociala utveckling. Vygotskij menar att det barnen i förskolan klarar med 

samarbete eller stöttning idag, kommer barnen klara självständigt senare och för att barnen 

ska klara detta så måste pedagogerna finnas där och stötta och utgå ifrån barnens färdigheter 

(Smidt, 2010).  

En grundläggande aspekt på lärande är att det sker då barnet agerar och samspelar 

tillsammans med andra – både barn och pedagoger. I och med att barnet samspelar med andra 

så ansåg Vygotskij att i det sociokulturella perspektivet fördes barnen närmre ett annat ord 

som är centralt, kultur och detta är ett kulturellt redskap som barnen kommer i kontakt med på 

förskolan. Ett annat viktigt kulturellt redskap är språket, Vygotskij menar att språket och de 

handlingar barnen gör har en central och betydande roll i det sociokulturella perspektivet. För 

barnens sociala utveckling så är det viktigt att förskolan erbjuder kulturella redskap som är 

centrala för det sociokulturella perspektivet och att det finns en medvetenhet på förskolan om 

att de har en viktig roll för den sociala utvecklingen hos barnet. Artefakter är också något som 

barnen kommer i kontakt med när de befinner sig på förskolan och det kan vara allt ifrån 

matematiska begrepp till konkreta föremål som pedagogerna benämner. Med hjälp av dessa 

artefakter blir det ett redskap för pedagogerna och barnen att kunna kommunicera med 

varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Barn använder oftast artefakter som att räkna 

på fingrarna, talramsor och de använder sig även av fysiska artefakter som exempelvis 

geometriska figurer som knyts till matematiken (Säljö, 2000).  

Det som barnen lär sig i förskolan och senare i skolan menar Vygotskij är det som utgör själva 

symbolen för den sociokulturella aktiviteten. För enligt Vygotskij är det förskolan och skolan 

som betraktas vara de platser där det sociala sammanhanget är viktigast för att barn ska kunna 

forma och omforma sitt tänkande (Smidt, 2010).  

I och med Vygotskijs teorier så gör det att det som barnen lär sig när de befinner sig i 

förskolan och även hur pedagogerna möter barnen och utmanar dem har stor betydelse för 
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deras utveckling. Detta innebär också att pedagogiken ska vara god och att didaktiken alltid 

ska vara riktad mot barnets individuella utveckling (Smidt, 2010).  
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4. Metod 

I denna del presenteras vilka metodval och urval som gjorts och varför. Avsnittet innehåller 

även en redovisning av hur det insamlade materialet har bearbetats. I denna del kommer det 

även presenteras hur intervjuerna genomfördes och vilka etiska ställningstaganden som 

gjordes. Avslutningsvis beskrivs det om reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

4.1 Metodval 

Syftet med studien är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna beskriver sin pedagogiska 

verksamhet med att främja barns matematiklärande, därför valdes en kvalitativ undersökning 

eftersom syftet är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något. 

Exempel på detta kan vara livsvärlden eller uppfattningen som de intervjuade pedagogerna 

bär med sig i sina ryggsäckar. Intervju är en datainsamlingsmetod som passar bra i en 

kvalitativ studie eftersom där finns det möjlighet till att ställa motfrågor till de intervjuade 

pedagogerna på det som berättats direkt, så därför passade det bra att använda sig av denna 

datainsamlingsmetod. I den kvalitativa undersökningen så kan aldrig svarsalternativen eller de 

”sanna” svaren formuleras i förväg för de så kallade rätta svaren finns hos de intervjuade 

pedagogerna (Patel och Davidsson, 2003).  

4.2 Urval 

Urvalet blev ett bekvämlighetsurval, som innebär att de personer som finns lättillgängliga för 

tillfället är de som man väljer (Bryman, 2008). Genom åren som vikarie på olika förskolor har 

ett kontaktnät byggts upp, därför föll det sig naturligt att ta kontakt med pedagoger som var 

kända sen innan. De intervjuade pedagogerna upplevde att det var bekvämt att det var ett 

ansikte de kände igen sen tidigare när intervjun skulle genomföras och detta gjorde att det 

fanns en tillförlitlighet i det som de intervjuade pedagogerna berättade. Eftersom möjlighet 

fanns och för att studiens validitet och trovärdighet skulle bli bredare så valdes fem olika 

pedagoger som är verksamma på varsin förskola i mellan Sverige. För om det hade valts 

pedagoger som är verksamma på samma förskola skulle det förmodligen bli så att validiteten 

skulle ha påverkats i och med att de intervjuade pedagogerna då kunde ha pratat ihop sig och 

haft samma tänk i deras svar. Samtliga pedagoger som intervjuades var kvinnor och det var 
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fyra förskollärare och en barnskötare. En del hade arbetat länge inom yrket och andra under 

en kortare period.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

För att få så utförliga svar som möjligt på frågeställningar användes en intervjumetod som 

kallas för semistrukturerad intervju vilket innebär att det ställs en rad med frågor inom ett 

specifikt tema där de intervjuade pedagogerna har stor frihet att utforma svaren. Dessa frågor 

kan komma i en bestämd ordning men detta är inte något som är ett måste utan frågorna kan 

ställas hur som helst (Patel och Davidsson, 2003).  

4.5 Genomförande 

I denna studie gjordes fem intervjuer, pedagogerna kontaktades genom personliga besök 

vilket innebar direkt kontakt med de verksamma pedagogerna så att det inte blev några 

missförstånd. Efter den första personliga kontakten skickades även ett missivbrev ut som 

förklarade syftet med intervjuerna till respektive pedagog (se Bilaga 1). De intervjuade 

pedagogerna fick information om vad syftet med studien var och de fick även ta del av 

intervjufrågorna innan själva intervjun genomfördes (se Bilaga 2). Detta kan ha gjort att 

trovärdigheten i studien kan ha påverkats i och med att de intervjuade pedagogerna fick 

möjlighet till att förbereda sig innan själva genomförandet, men trots att frågorna hade 

skickats ut så märktes det att de intervjuade pedagogerna fick tänka till där och då. 

Intervjuerna genomfördes under två dagar och tog mellan 20 – 40 minuter. Ena dagen blev det 

en heldag där fyra pedagoger intervjuades och den andra dagen blev det en intervju på 

eftermiddagen. Intervjuerna genomfördes på de intervjuade pedagogernas respektive förskola 

där vi satt tillsammans i ett rum som de själva hade valt. I och med att de intervjuade 

pedagogerna befann sig i sin verksamhet och i sin trygga miljö så gjorde det att det var en mer 

avslappnad atmosfär och pedagogerna kunde svara på frågorna i lugn och ro. Intervjuerna 

spelades in för att få tillgång till mer utförliga svar och för att kunna vara en aktiv lyssnare 

som inte satt och antecknade allt som de intervjuade pedagogerna svarade (Bryman, 2008).  

4.6 Bearbetning av intervjuer 

Efter att ha genomfört intervjuerna så transkriberades de och när intervjuerna transkriberas 

ska detta ske ordagrant för att inte missa någonting som sagts (Bryman, 2008). 
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Transkriberingarna av intervjuerna gjordes samma dag som intervjuerna hade genomförts 

eftersom det fortfarande fanns färskt i minnet. Efter att intervjuerna transkriberats så tolkades 

och analyserades de med hjälp av den valda teorin: det sociokulturella perspektivet som 

använts i studien. När intervjuerna bearbetades så lyssnades de igenom flera gånger för att 

inte missa någonting som pedagogerna berättade. Detta tog tid men det var även lärorikt för i 

och med transkriberingen startade tolkningen och analysen av hur pedagogerna beskrev sin 

pedagogiska verksamhet med att främja barns matematiklärande (Bryman, 2008).  

4.7 Etiskt Ställningstagande 

Denna studie följer Vetenskapsrådet (2002) fyra rekommendationer om forskning: 

Informationskravet där de intervjuade pedagogerna informerades om vilka villkor som gällde 

för just deras deltagande i undersökningen. De intervjuade pedagogerna fick också ta del av 

information om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet användes också där de intervjuade pedagogerna skulle ge samtycke till att 

vilja medverka i undersökningen.  

Konfidentialitetskravet där de intervjuade pedagogerna informerades om att allt insamlat 

material kommer att förvaras säkert och avrapporteras så att utomstående inte kan identifiera 

deltagarna i studien. All information som samlades in sparades på en privat Ipad. Detta 

gjordes för att inte någon utomstående skulle kunna ta del av materialet. När studien är klar 

kommer allt material som samlades in raderas och när det finns färdigt material så ska de 

intervjuade pedagogerna vara så pass anonyma att de inte går att identifiera. 

Nyttjandekravet användes också och det innebär att de intervjuade pedagogerna fick 

information om att det insamlade materialet inte kommer hamna i orätta händer. 

4.8 Reliabilitet, validitet generaliserbarhet 

Reliabilitet innebär att någon annan (utomstående) ser det som forskaren vill få fram och har 

sett i sin tolkning och analys av studiens undersökning. Alla tankar och handlingar som gjorts 

i studien har skrivits ner för att den som läser ska få ta del av hur tankegångarna har gått för 

att få det resultat som blev. Patel och Davidsson (2003) poängterar att detta är betydelsefullt 

för studiens validitet. Avsikten i studien har inte varit att visa hur de intervjuade pedagogerna 
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arbetar med matematik generellt i förskolan, utan syftet var enbart att visa hur de intervjuade 

pedagogerna berättar hur de arbetar med matematik i verksamheten. I en kvalitativ 

undersökning så är det inte ett måste att generalisering av resultatet måste ske utan det hela 

handlar om att ge läsaren ett sätt att se på helheten. För att validiteten ska bli betydelsefull är 

det viktigt att det skrivs ut pauser för att visa hur samtalen med de intervjuade pedagogerna 

gick (Patel och Davidson, 2003). I denna studie har detta gjorts för att underlätta för läsaren. 
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5. Resultat och Analys 

Fem pedagoger som arbetade på fem olika förskolor intervjuades. För att presentera resultatet 

används frågeställningarna som utgångspunkt i form av varsin rubrik. 

5.1 Bakgrundsfakta 

I studien intervjuades fyra förskollärare och dessa fyra hade olika års yrkeserfarenhet. F1 har 

arbetat i fyra år, F2 i nio år, F3 i två år och F4 i tre år. Även en barnskötare intervjuades och B 

har arbetat inom förskoleverksamheten i trettiotvå år (se Bilaga 3).  

5.2 Pedagogers arbete med att främja barns matematiska medvetenhet och lärande 

Här sammanställs resultatet av intervjuerna utifrån första punkten i frågeställningarna i 

studien. De intervjuade pedagogerna gav varierande svar där följande kategorier framträdde – 

Vardagssituationer i förskolan, begreppsbildning och lärandeprojekt. 

5.2.1 Vardagssituationer i Förskolan 

Det matematiska lärandet medieras genom de vardagliga situationer som uppstår. En sådan 

situation är vid påklädningen. 

När vi ska gå ut så sker ett matematiskt lärande då vi pedagoger benämner olika saker, att nu tar du på dig 

en jacka, en mössa, du har två fötter så därför behövs det två skor. Även om man ska gå ut med de yngre 

barnen är det viktigt att benämna saker då med för att lägga en grund redan från början kring det 

matematiska lärandet. (F2) 

I samlingen används t ex rutiner som att räkna barnen för att skapa lärande om antalskonstans: 

I samlingen låter man barnen räkna varandra inte bara för att vi vill veta hur många antal det är utan just 

det här med antalsräkning att man inte bara räknar utan man ser att barnen förstår. (B)  

Artefakter används för mönster, sortering och räkning exempelvis när pedagogerna sitter 

tillsammans med barnen och läser ramsor, sjunger sånger eller sitter och pusslar.  

Tänker på att när man har samlingar och grupper sådär att man väver in lite matematik i det, mönster, 

sortering och räkning. (B)  

Att man inte pratar över huvudet på barnen utan bjuder in dem när man som pedagog sitter tillsammans 

och pusslar eller gör någonting annat som kan gynna deras lärande. (F4) 
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5.2.2 Begreppsbildning 

Det matematiska lärandets arbete i förskolan handlar om att pedagogerna ska använda sig av 

begreppsuppfattning. Här handlar det om hur interaktionen mellan pedagog och barn fungerar, 

för om inte interaktionen fungerar så utmanas inte barnen. Genom att det ställs utvecklande 

frågor till barnen vid högläsning eller när de befinner sig i skogen gör det att barnen utmanas 

på en nivå som är anpassad just då. 

När man exempelvis läser en bok så läser man en text rakt av och så börjar man titta på i den här är 

det ganska många ord som jag tycker kan vara lite svåra, stanna till och se vad var det vi pratade om. 

Ge barnen en chans att kunna relatera till sig själv för det är ju så man lär sig bäst att man har en 

referensbild utifrån sitt eget minne. (F1) 

Sedan gör vi mycket ute i skogen där barnen får leta upp olika saker så att de får kolla om de är korta, 

långa, tjocka, breda, färger, former lagt i olika sorteringshögar. (F2) 

5.2.3 Lärandeprojekt 

Några av de intervjuade pedagogerna berättar att de arbetar med olika lärandeprojekt för att 

de ska få in så många utvecklingsområden som möjligt i verksamheten. Detta för att barnen, 

som det beskrivs om i den proximala utvecklingzonen, ska kunna utvecklas tillsammans med 

de andra barnen och pedagogerna. 

När vi jobbar med våra projekt tillexempel vi har jobbat med luft nu då får man ju tänka på att det i luft 

ska komma in få in språket, matematik, ska väva in värdegrunden, vi ska få in allt ska vi ha in. Vi ska 

väva in allt i det. (B) 

5.3 Roller som tas i samband med ett matematiskt lärande 

När det gäller vilka roller som barnen får och vilka roller pedagogerna tar i arbetet gällande 

matematik så blev svaren varierande och följande kategorier/teman synliggjordes – Medlekare 

och den lyhörde och Pedagogisk styrning. 

5.3.1 Medlekare och Den lyhörde 

Av de intervjuade pedagogerna beskrivs medlekaren som en pedagog som låter barnen ha den 

största rollen i en aktivitet: 
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Jag vill ju vara medlekare och medundersökare istället för att vara en given lekledare. För det är mycket 

roligare ifall man sitter och har chans och möjlighet att kunna låta barnen själva komma fram till vad 

det är för någonting.. (F1) 

Enligt de intervjuade pedagogerna ger även den lyhörde barnen huvudrollen genom att 

pedagogerna som det beskrivs om i det sociokulturella perspektivet möter och utmanar 

barnen. 

Vi har blandat färg nu exempelvis och det har barnen tyckt varit riktigt kul för det är något som jag 

verkligen brinner för och jag vill att barnen ska få experimentera och se vad som händer när man 

blandar färg och inte bara målar bara för att måla. Barnen har tyckt det varit roligt och jag känner mig 

riktigt lyckad i det läget för det blev lagom av allt. (F2) 

5.3.2 Pedagogisk styrning 

I den pedagogiska styrningen beskriver några av de intervjuade pedagogerna betydelsen av 

hur man möter och utmanar barnen för deras matematiska utveckling. Några av de intervjuade 

pedagogerna berättar under intervjuerna att i aktiviteter ska de försöka styra barnen åt det 

matematiska hållet på ett utmanande och lekfullt sätt. 

Använda sorteringsleken att jag vill att du sorterar ut alla djur, jag vill att du sorterar alla djuren med 

fyra ben alltså då kan man ju utmana lite.  (F1) 

Interaktionen i den pedagogiska styrningen är betydelsefull för att barnens lärande ska 

gynnas. 

Vi samspelar och samtalar med barnen kring matematik så att de blir involverade i det hela…(paus) … 

Att barnen får lära sig om matematik tillsammans med oss pedagoger.  (F4) 

5.4 Didaktiska skäl till att arbeta med matematik 

Här sammanställs resultatet av intervjuerna utifrån tredje punkten i frågeställningarna i 

studien. När det gäller de didaktiska skälen för att främja arbetet med matematik i förskolan 

så blev svaren även här varierande och följande kategorier/teman synliggjordes – 

Upprepningar - uppmuntran och Pedagogens betydelse. 

5.4.1 Upprepningar och Uppmuntran 

Arbetet med det didaktiska lärandet medieras när pedagogerna tillsammans med barnen 

repeterar, leker, uppmuntrar och kombinerar detta med samtal för att göra barnen medvetna 
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om att det är ett lärande som sker. Även att pedagogerna uppmuntrar barnen vid varje tillfälle 

för det kan motivera barnen till att söka vidare efter mer kunskap. 

Det är ju alltså, jag tror på det här med att börjar man med det här i förskolan: upprepar, pratar, leker, 

tar fram material efter en stund igen så går cirkeln runt, runt. Barnen lär sig ju genom upprepningar så 

det tror vi på. (F1) 

5.4.2 Pedagogens betydelse 

I arbetet med att göra barnen medvetna om att det är matematik som de arbetar med så 

framkommer det i intervjuerna att det ska bli en aha upplevelse för barnen. För i det stora hela 

så hänger det mycket på pedagogen om en aktivitet kommer bli lyckad eller inte och det gäller 

att pedagogerna är säkra på det de gör. Oftast blir inte aktiviteter tillsammans med barnen bra 

om säkerheten hos pedagogen inte finns.  

Att barnen blir medvetna om att det blir enklare i vardagen om man använder sig av matematik. Att 

barnen är duktiga på att räkna och visar det för dem att räkna och allt vad det nu gäller. Krypa under, 

över, begrepp och så. (F3) 

När en aktivitet tillsammans med barnen ska ske framkommer det i intervjuerna att det är 

viktigt att intresset hos barnen har fångats redan ifrån början.  

Alltihop kan ju bli vad som helst, så det är en riktig utmaning för har man inte fångat intresset och 

börjat på ett bra sätt och spexat till det lite så kan det ju vara borta och sen är dem inte fokuserade, så att 

ingången på vad det är man ska göra är jätte viktig. För är dem inte i fokus så lär dem sig inte alls. (F2) 

Några av pedagogerna lyfter fram att de arbetar kontinuerligt från den lokala arbetsplanen 

som de har utarbetat på sin förskola. 

Där får vi tänka till vad det är vi vill och där står det ju konkret att det här har vi tänkt att vi ska göra 

så där får vi gå tillbaks och titta: Har vi hunnit med allt som vi har tänkt att vi ska göra? Och sen så 

blir det ju då fortsättning från det blir ju det här med lärandeobjekten eftersom då måste vi planera upp 

det antingen på hela området eller bara på ett specifikt som exempelvis sortering. (F2) 

Ett dokument som alltid ska finns med i verksamheten och genomsyra allt som görs är 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98. Det framkom under intervjuerna att detta dokument arbetar 

pedagogerna med kontinuerligt för att främja barns matematiska lärande. 

Nej, vi har inget sådant vi har bara läroplanen där det står om hur man ska arbeta med matematik och 

det följer vi kontinuerligt. (F3) 
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Det enda som jag har med här nu är ett projekt dem hade för några år sedan här på förskolan som heter 

14 meter barngrupp sedan har dem även arbetat kring boken det matematiska barnet. Men just nu så är 

det väl inget direkt som vi arbetar kring specifikt så utan det är läroplanen som vi följer och kollar och 

har med den i arbetet gällande matematiken hela tiden. (F4) 

5.6 Resultatsammanfattning 

5.6.1 I vilka konkreta pedagogiska situationer beskriver pedagogerna att de arbetar med 

att främja barns matematiklärande?  

Hur de intervjuade pedagogerna vill att det ska arbetas med det matematiska lärandet 

varierade samtidigt som de var överens om att det medierades i samlingen och vid 

påklädningen där pedagogerna på ett lekfullt sätt gör att barnen kommer i kontakt med 

artefakter såsom exempelvis antalsräkning, begreppsbildning, material och mätning. Även de 

lärandeprojekten som några av de intervjuade pedagogerna använder sig av är en situation där 

det matematiska lärandet kommer fram och främjar barns lärande. För som det beskrivs om i 

den proximala utvecklingszonen så utvecklas barnen tillsammans i interaktion med andra, 

barn-barn och barn-pedagog. 

5.6.2 Vilka roller tilldelas barnen respektive pedagogerna i arbetet kring det 

matematiska lärandet? 

I arbetet kring det matematiska lärandet så beskriver några av de intervjuade pedagogerna att 

det finns tre typer av roller: Medlekare, den lyhörde samt den som ger en pedagogisk styrning. 

Något som pedagogerna måste tänka på är att göra barnen medvetna om att matematiken finns 

nästintill överallt och detta sker i interaktion tillsammans med de som finns runtomkring. Om 

interaktionen inte fungerar så är det inte helt säkert att barnen får det lärandet som de söker 

och utvecklingen kan stanna upp. 

5.6.3 Vilka didaktiska skäl anger pedagogerna till att arbeta med matematik vid dessa 

olika tillfällen? 

I arbetet med det didaktiska lärandet så nämner några av de intervjuade pedagogerna att det 

medieras när de tillsammans med barnen sitter och exempelvis leker, repeterar och 

kombinerar detta med samtal för att göra barnen medvetna om att det är ett lärande som sker. 

Studiens resultat visar tydligt att de intervjuade pedagogerna vill att barnen ska få den bästa 
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möjligheten till att utvecklas i sitt matematiska tänkande genom att de uppmuntrar och 

utmanar barnen till att vilja söka vidare efter mer kunskap. I arbetet med det didaktiska 

lärandet framträder även två olika slags dokument som de intervjuade pedagogerna arbetar 

med för barnens utveckling – Lokala arbetsplanen och Läroplanen för förskolan, Lpfö98. 

Några av de intervjuade pedagogerna nämner att de använde den lokala arbetsplanen för att 

främja barns matematiska lärande medans några andra av de intervjuade pedagogerna menar 

att de endast använder sig av läroplanen för förskolan, Lpfö98.  
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6. Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna beskriver sin pedagogiska 

verksamhet med att främja barns matematiklärande.  

I följande kapitel diskuteras metodvalet som gjorts i studien och därefter följer en 

resultatdiskussion med utgångspunkt från det teoretiska perspektivet som valdes för studien, 

det sociokulturella perspektivet. 

6.1 Sammanfattning 

Denna studie grundas på en kvalitativ undersökning och datainsamlingsmetoden som valdes 

var en semistrukturerad intervju, där de intervjuade pedagogerna fick svara på frågorna helt 

fritt och med hjälp av sina erfarenheter kring ämnet. Urvalet av vilka pedagoger som skulle 

delta blev ett bekvämlighetsurval och bestod av fyra förskollärare och en barnskötare. 

Intervjuerna genomfördes på de intervjuade pedagogernas respektive förskola och tog mellan 

20-40 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in för att få utförligare svar och därefter 

transkriberades de och i och med detta startade tolkningen. I studien följdes även 

Vetenskapsrådets (2002) etiska punkter för god forskningssed. 

Av resultatet framgår att de intervjuade pedagogerna för fram följande tankar kring vad som 

gynnar det matematiska lärandet, att det medieras i vardagssituationer såsom samlingen där 

barnen blir medvetna om olika artefakter som är kopplade till den matematiska 

medvetenheten. De intervjuade pedagogerna beskrev även att rollen de har är viktig för att 

barnen ska kunna utveckla sitt matematiska lärande. 

6.1.2 Metoddiskussion 

I studien användes intervju som datainsamlingsmetod, men nu i efterhand tänker jag att det 

kanske skulle ha varit bra att kombinera med observationer, då observationer är ett bra 

komplement till intervjuer för att få fram information (Bryman, 2008). Det hade även varit bra 

för att stärka empirin kring hur pedagogerna i studien arbetar för att främja barnens 

matematiska lärande. Eftersom tiden var knapp så blev det endast intervjuer som 

genomfördes.  
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Intervjufrågorna skickades ut till respektive pedagog som skulle delta i intervjun och detta 

gjordes en vecka innan själva genomförandet. Detta val gjordes för att pedagogerna i lugn och 

ro skulle kunna kolla igenom och tänka till om hur det matematiska arbetet såg ut på just 

deras förskola. Responsen var positiv och de intervjuade pedagogerna kände sig mer trygga 

inför det som skulle komma eftersom de fick chans att kolla igenom frågorna innan (Bryman, 

2008).  

Utifrån ett reliabilitets och validitets perspektiv kan detta tillvägagångssätt ha påverkat 

resultatet. Eftersom frågorna skickades ut till de intervjuade pedagogerna några dagar innan 

intervjun vet jag inte om det är enbart deras svar. Om de intervjuade pedagogerna däremot 

mött frågorna först vid intervjutillfället skulle förmodligen deras svar ha blivit mer spontana 

och de skulle verkligen fått tänka till där och då.  

Något annat som kan ha påverkat resultatets reliabilitet och validiteten var när en kollega till 

den tänkta pedagogen som skulle intervjuas deltog istället, i och med att det som kollegan 

svarade och berättade kanske inte var just det som den tänkta pedagogen skulle ha svarat 

(Patel och Davidsson, 2003).  

Något annat som kan ha påverkat svaren var hur frågan angående den lokala arbetsplanen 

presenterades, för det kanske inte blev tydligt för de intervjuade pedagogerna att det var just 

den lokala arbetsplanen det frågades om. 

6.1.3 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur de intervjuade pedagogerna beskriver sin pedagogiska 

verksamhet med att främja barns matematiklärande. Resultatet som blev kring hur det arbetas 

med att främja barns matematiska medvetenhet efter att ha genomfört intervjuerna varierade. 

Något som var gemensamt som de intervjuade pedagogerna nämnde var att det matematiska 

lärandet synliggörs och medieras i vardagssituationer som uppstår såsom vid påklädningen, 

samlingen och vid matsituationen (Smidt, 2010). Något som de intervjuade pedagogerna 

strävade efter var att på ett lekfullt sätt göra barnen medvetna om de olika artefakterna som 

finns inom matematiken såsom exempelvis begreppsbildning, antal, mönster, sortering för att 

på så vis få en förståelse för innebörden av dessa (Skolverket, 2010). För att barnen ska kunna 

bli medvetna om dessa artefakter och utveckla en matematisk medvetenhet så handlar allt om 
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hur interaktionen är mellan barn-barn och barn-pedagog (Smidt, 2010). För som Björklund 

(2009) beskriver så är det just i samspel med andra som spelar stor roll för hur barnens 

matematiska medvetenhet utvecklas. Något annat som också påverkar barns medvetenhet är 

vilken barnsyn pedagogerna i verksamheten har, för om pedagogerna har en negativ barnsyn 

om att barn inte kan så blir förväntningarna negativa och detta kan i sin tur leda till att barnen 

inte får möjlighet till att utvecklas i positiv riktning (Bjervås, 2003).  

Tre typer av roller berättade några av de intervjuade pedagogerna fanns när det gäller hur 

barnens matematiska medvetenhet utvecklas och dessa roller är viktiga för hur verksamheten 

kommer att utvecklas både för barnen och för pedagogerna. Samspelet eller interaktionen 

måste fungera i detta för att det ska bli ett gynnsamt lärande för barnen och även att 

pedagogerna styr barnen åt det matematiska hållet (Smidt, 2010). För de intervjuade 

pedagogerna berättade att fungerar inte interaktionen så kan barnen snabbt tappa fokus och 

inte få någon matematisk medvetenhet av den planerade aktiviteten. 

Några av de intervjuade pedagogerna lyfte fram att den lokala arbetsplanen användes i arbetet 

kring att vidareutveckla det matematiska lärandet för barnen. Det uppkom att vissa av de 

intervjuade pedagogerna inte hade något bestämt dokument utan att de kontinuerligt följde 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98, detta är bra då det är detta dokument som ska genomsyra 

hela verksamheten och den ger uttryck för det som lyfts fram i det sociokulturella 

perspektivet. Eftersom vissa pedagoger följer detta kontinuerligt gör det att barnen utvecklas 

och börjar bygga upp ett matematiskt lärande, och som det nämns i det sociokulturella 

perspektivet så ska pedagogiken vara god och didaktiken ska alltid vara riktad mot barnets 

individuella utveckling (Smidt, 2010). 

6.2 Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

Matematik är ett ämne som har visat sig under denna studie vara ett område som är brett och 

som verkligen kan användas på otroligt många sätt. Även om pedagoger är verksamma i en 

grupp där de allra yngsta barnen befinner sig så kan barnen göras medvetna om och börja 

lägga en grund för det matematiska lärandet på ett lekfullt sätt. Efter att ha genomfört denna 

studie så känner jag att jag fått en bra plattform när det gäller att se möjligheter till att arbeta 

med matematik i interaktion med barnen och i verksamheten. Snart är jag ny exad 
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förskollärare och kommer verkligen att ha med mig den här undersökningen i bakhuvudet 

hela tiden och dela med mig av de erfarenheter jag fått till mina blivande kollegor. 

Många tankar har funnits kring hur denna undersökning skulle kunna fortsätta. Helst skulle 

jag vilja göra en ny undersökning där det fanns möjlighet till att fördjupa sig ännu mer, men 

på grund av tidsbrist så gick inte det. Som sagt många tankar men det som skulle kunna 

tänkas som fortsatt forskning är att se på en förskola som ligger i en stadsdel där det består 

mestadels av barn som kommer från olika kulturer, där det svenska språket inte är deras 

modersmål och jämföra med en förskola som ligger i en stadsdel där det mestadels består av 

barn som är uppväxta i Sverige och som har svenska som modersmål. Vilka problem uppstår 

och vilka möjligheter finns när det gäller det matematiska lärandet när dessa två jämförs? 

I och med att studien fokuserade på hur de intervjuade pedagogerna beskrev hur det arbetas 

med att göra barnen medvetna om matematik så användes endast en datainsamlingsmetod och 

vid fortsatt forskning skulle två datainsamlingsmetoder användas såsom observationer och 

intervjuer tillsammans med både barn och pedagoger för att få båda parters perspektiv på hur 

arbetet med den matematiska medvetenheten och det matematiska lärandet upplevs. 
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Bilaga 1: Brev till de intervjuade pedagogerna. 

Hej! 

Jag heter Emmelie Andersson och studerar till förskollärare vid Karlstads Universitet. Nu är 

det dags för mig att göra mitt examensarbete och det kommer att handla om matematik i 

förskolan och om hur du som pedagog arbetar med att främja barns matematiklärande.  

Jag skulle därför vilja intervjua dig som är en verksam och erfaren förskollärare för att få veta 

mer om hur verksamheten arbetar med detta. Jag hoppas att du har möjlighet att ställa upp på 

en intervju som beräknas ta ca 30 – 60 minuter. Jag skulle vara tacksam för om vi kan spela in 

vårt samtal för att de ska kännas naturligt samt även underlättar efterarbetet av intervjun. Om 

det finns möjlighet till att få ta del av lokala pedagogiska planeringar eller liknande dokument 

som rör matematik/teman skulle det vara uppskattat att få göra. 

Du som pedagog kommer att vara helt anonym i min studie och det du svarar kommer att vara 

konfidentiellt, dvs. det är bara jag som vet vad du har svarat och naturligtvis kommer jag att 

hantera materialet så att ingen annan kan få tag i det. Sedan efter att min studie är klar så 

kommer jag radera all material som jag samlat in.  

När du som pedagog medverkar i en undersökning har du rätt att själv bestämma om du vill 

delta eller inte. Du har också rätt att när som helst avbryta eller ångra dig. I så fall är det bara 

att ta kontakt med mig direkt och jag tar bort ditt svar från min studie. Om du har några frågor 

kan du naturligtvis även ta kontakt med mig eller med min handledare. 

Mitt examensarbete kommer senare att publiceras på internet via Karlstads Universitet. 

 

Med Vänlig Hälsning 

Emmelie Andersson   Lena Forslund (Handledare) 

Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel: xxx-xxx xx xx   xxx-xxx xxxx 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

1. Berätta lite om dig själv, vilken utbildning har du som grund? 

2. Hur många års yrkeserfarenhet har du? 

3. Har du fått någon typ av fortbildning inom ämnet matematik? 

 

4. Kan du berätta om dina erfarenheter gällande matematik? 

5. Kan du ge exempel på hur du arbetar med matematik i verksamheten för att främja 

barns lärande? Beskriv hur du lär ut matematik. 

6. Kan du berätta vad det är för typ av lärande du vill ska ske när du tillsammans med 

barnen arbetar med matematik.. 

7. Vilka roller får barnen och vilken roll tar du som pedagog i arbetet kring matematik? 

8. När du som pedagog arbetar med matematik i barngruppen hur följs detta upp? 

9. På vilket sätt visar barnen att de lärt sig och blivit medvetna om matematik? 

 

10. Finns det någon form av dokument där det beskrivs om hur arbetet kring barnens lä-

rande om matematik går till? Om det finns, kan jag få ta del av detta? 
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Bilaga 3: De deltagande pedagogerna 

Namn: F1    

Ålder: 36 år    

Kön: Kvinna   

Utbildning: Förskollärare. 

Yrkeserfarenhet: 4 år 

 

Namn: F2  

Ålder: 33 år. 

Kön: Kvinna. 

Utbildning: Förskollärare – med inriktning hinder och möjligheter. 

Yrkeserfarenhet: 9 år. 

 

Namn: B 

Ålder: 52 år. 

Kön: Kvinna. 

Utbildning: Barnskötare 

Yrkeserfarenhet: 32 år. 

 

Namn: F3 

Ålder: 26 år. 

Kön: Kvinna. 

Utbildning: Förskollärare och förskoleklass - med inriktning barns utveckling och rättigheter. 

Yrkeserfarenhet: 2 år. 
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Namn: F4 

Ålder: 27 år. 

Kön: Kvinna. 

Utbildning: Förskollärare – med inriktning estetiskt lärande 

Yrkeserfarenhet: 3 år. 

 

 

 


