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Abstract 

För den kommande studien är vårt syfte att bidra med kunskap och förståelse kring det 

matematiska språket i förskolans miljö, vid tillfällen då det inte explicit har planerats någon 

matematisk aktivitet. De frågeställningar som vi har arbetat med i studien är: Hur kommer 

matematik till uttryck genom förskollärarna i de spontana aktiviteterna i förskolan? Vilken typ 

av matematik blir barnen utmanade med i förskolans spontana aktiviteter? Vilka matematiska 

begrepp används i förskolans spontana aktiviteter? 

Studien har genomförts med fyra observationer och två intervjuer, där studieobjekten varit 

förskollärare och förskollärares användning av matematiska uttryck i kommunikationen med 

barnen. Det insamlade materialet har sedan analyserats genom en tematisk metod och 

sammanställts i tabeller för vidare analys.  

I analysen har vi tagit stöd av Bishops matematiska aktiviteter och sociokulturella 

perspektivet med fokus på matematiska huvudgrenar som geometri, aritmetik, sortering, 

rumsuppfattning, problemlösning samt mätning. Det matematiska språket i förskolan kommer 

till uttryck genom förskollärarens användning av olika matematiska begrepp inom de nämnda 

huvudgrenarna i matematik. I förskolorna blev barnen aldrig eller sällan utmanade i subtraktion, 

multiplikation, statistik, area, procent eller symmetri, detta kan bero på en brist i matematisk 

kompetens hos förskollärare, men framför allt att matematik är kontextbundet där matematiken 

i förskolan formas efter den kultur den frodas i. 

Denna studie är därför ett kunskapsbidrag till kommande och redan verksamma förskollärare 

i förskolan. Genom att belysa den typ av matematik som kan förekomma i kommunikationen 

och vilken matematik som där kommer fram. 
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1. Inledning 

Matematik är ett ämne som får allt större genomslag i förskolans verksamhet. Det tydliggörs 

även i styrdokumenten för förskolan, Lpfö 18, där strävansmålen har ersatts med uppnåendemål 

för att tydliggöra arbetet med matematisk utveckling och lärande. Det framstår tydligt att barnen 

ska få möjligheter att utvecklas i att resonera, reflektera, uttrycka, urskilja och undersöka olika 

matematiska fenomen (Skolverket, 2018, s. 14). Förskollärare ansvarar för att varje barn 

utmanas och stimuleras i den matematiska utvecklingen (Skolverket, 2018 s. 15).  

Debatten är het om hur förskolan undervisar i matematik och hur det ska göras. ”Allas rätt 

till matematik” (Bengts, 2016a) lyder rubriken i en artikel från Lärarförbundet som handlar om 

tillgängligt matematiskt material och förskollärarens viktiga roll i att stötta, samtala och namnge 

matematiska begrepp och utnyttja vardagssituationer. I en annan artikel ”Miljön visar vägen” 

(Bengts, 2016b) berättar en förskollärare att de tänker jättemycket på miljön, att material och 

leksaker ska främja matematiken. Josefina Jie Löwgren (2015) skriver däremot i Västerås 

Tidning att förskolan lägger för lite tid på matematik och anser att lärare behöver 

kompetensutvecklas så att barnen kan möta skolans krav och PISA-resultaten höjas. 

Matematik är ett språk som utvecklas som en del med modersmålet och räkneorden är en 

naturlig del av barnens uttryck (Høines, 2000, s. 36). Barn måste få möjlighet att upptäcka och 

utforska samma matematiska begrepp många gånger på många sätt och i olika situationer, 

pedagoger behöver stötta barnen att sätta ord på deras erfarenheter och hjälpa dem att utveckla 

sin kommunikativa förmåga (Gunnarsson & Thempo, 2013, s. 33). Det framgår även av 

forskningen att förskollärare har olika synsätt på hur matematik ska planeras, synliggöras och 

arbetas med i förskolans verksamhet (Delacoure 2013, s. 89–90). 

Vår erfarenhet av matematik i förskolan, kommer dels från vår Verksamhetsförlagda 

utbildning, dels från kurser i vår utbildning samt eget förvärvsarbete. Det har skapat frågor hos 

oss om det kan skapas fler tillfällen för matematikundervisning och användandet av 

matematiskt språk. Vi är medvetna om att våra erfarenheter inte speglar alla förskolor i Sverige 

och att matematikundervisning och matematiska miljö kan skilja sig och se olika ut. Men vi 

anser ändå att våra erfarenheter av matematik i förskolans verksamhet har mindre fokus i miljö 

och arbetsmetoder jämfört med till exempel skriftspråksutveckling och naturvetenskap som haft 

större fokus. Därför vill vi fylla i med mer kunskap och förståelse gällande vikten av att 

synliggöra ett matematiskt språk och skapa ett medvetande gällande ett matematiskt språkbruk. 

Hur utmanar förskollärare barnen med ett matematiskt språk, där barn kontinuerligt aktiveras 

och får möjlighet att utveckla en matematisk förståelse? 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap och förståelse kring det matematiska språket i 

förskolans miljö, vid tillfällen då det inte explicit har planerats någon matematisk aktivitet. 

 

Frågeställningar 

● Hur kommer matematik till uttryck genom förskollärarna i de spontana aktiviteterna i 

förskolan? 

● Vilken typ av matematik blir barnen utmanade med i förskolans spontana aktiviteter? 

● Vilka matematiska begrepp används i förskolans spontana aktiviteter? 
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3. Bakgrund 

Inledningsvis presenterar vi en sammanfattande tillbakablick hur matematik i förskolan 

förändrats genom historiens gång och läroplanens början. Sedan redogör vi för vad förskolans 

kommande styrdokument (Lpfö 18) tar upp om matematiken i barns utbildning. Där tas det 

även stöd i regeringskansliets beskrivningar av de matematiska målen i förskolans 

styrdokument. Vi tar även upp allmänt om didaktik och förskolan som social arena där den 

tredje pedagogen (miljön), som syftar på rummet i sin helhet för stimulans och utveckling, 

redovisas. Vi ansåg att det var viktigt att skriva dessa var för sig även om de går in i varandra i 

undervisningen på förskolan. Kapitlet avslutas med en mer ingående förklaring av matematiska 

huvudgrenar (matematiska begrepp) då dessa kommer användas för att bearbeta och strukturera 

studiens material.  

 

3.1 Historik 

Om vi tittar tillbaka på barnstugeutredningen och förskolans början hade barnträdgårdarna till 

syfte år 1912 att stödja moderskapet och lära ut barnavårdskunskaper genom ledarinnornas 

andliga moderskap (Halldén, 2007, s.82–83). Uppfattningen var att barns tankar är en 

mognadsprocess som miljö och undervisning har liten inverkan på och barnen följer ett bestämt 

medfött schema och därför var barnen inte redo för att lära sig räkna och läsa i tidig ålder och 

skulle därför inte erbjudas matematikundervisning (Björklund, 2013, s.57).  

Hem-, hembygds- och hushållsrelaterat var fokus i det innehåll i såväl barnträdgårdar och 

småskolestadietes läroplan (Vallberg Roth 2011, s.80). Ahlberg (1995, s.19,23) fyller i att under 

1920 talet fick Thorndikes associationsteori och Skinners radikala behaviorism ett starkt fäste 

som innebar att matematikundervisning skulle undervisas genom träning i att öva sin förmåga 

att ställa upp tal och räkna ut svaret, matematik skulle upprepas och läras in genom 

konsekvenstänk med belöning eller straff som reaktion (rätt eller fel svar på talet). 

Max Wertheimers gestaltpsykologiska teori som kom 1945 om att matematikinlärning sker 

genom strategier och omorganisering av olika lösningar fick stå tillbaka för Thorndikes teorier 

(Ahlberg 1995, s. 20–21).  

Efter Barnstugeutredningen 1974 och vågen av centralisering och kommunalisering blev 

Socialstyrelsen företrädare för de centrala styrdokumenten för den inre pedagogiska 

verksamheten i barnstugorna och då naturligtvis även för hur matematik och andra innehållsliga 

aspekter skulle vara (Vallberg Roth, 2011, s.81). 

Under 1970 talet lanserades dialogpedagogiken och idén om att barnet utvecklas i samspel 

med miljön. Arbetsplan 3 utgiven år 1975 av socialtjänsten, blev startskottet för det centrala 
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innehållet för naturvetenskapliga och matematiska innehållet i förskolan. Matematik skulle 

övas in i vardagsrutiner och ske i naturliga former till exempel pussel, sortera, lek i sand och 

vatten eller lek med byggklossar som grund för barns begreppsbildning och 

problemlösningsförmåga (Vallberg Roth, 2011, s. 90). 

Det är under 70-talet intresset för Piagets teorier och konstruktivistiska syn på kunskap och 

lärande ger en ny syn på undervisning i matematik med att tänka att det är läraren som ska 

försöka förstå elevers individuella sätt att förstå matematik och lärarens roll är att medla 

matematik för att elever inte ska känna sig dumma och misslyckade (Ahlberg, 1995, s. 27).  

Forskningsfältet och synen på inlärning och utbildning inom matematik och problemlösning 

får ett uppsving i början av 80-talet av Richard Sterner som menade i sina studier att mätning 

av kunskap inte kan bevisas genom olika snäva tester och prov, utan påverkas och hänger ihop 

av människans förmåga att anpassa sig till sin omgivning, förmågor för samarbete, förmåga till 

nytänkande och tillämpning av gamla kunskaper i nya situationer (Ahlberg, 1995, s.22). 

Långt senare vid år 2010 träder den nya skollagen i kraft i takt med de postmoderna 

förändringarna i samhället, och först då lyfts matematiken fram som ett innehåll som ska finnas 

i förskolan (Björklund, 2013, s56). 

I vårt postmoderna samhälle med den nya synen på kunskap och där färdiga och 

allmängiltiga metoder och tillvägagångssätt förändras, ställs det nya krav på dagens pedagoger 

och deras flexibilitet, observationsförmåga och utvärderingskunskaper för att nå läroplanens 

mål inom matematik (Bjørndal, 2002, s. 16).  

Enligt Ahlström (1996, s. 8) har det nya styrsystemet skjutit över ansvaret för undervisning 

från nationell nivå till lokal nivå. Förskollärare har fått ett större ansvar vid utformningen av 

undervisning, där målen som uttrycks i den nya kursplanen och skolans nya betygssystem skall 

medverka till förbättrad matematikundervisning. 

 

3.2 Förskolans styrdokument 

Utbildning i förskolan regleras genom skollagen (SFS 2010:800) och förskolans läroplan (Lpfö 

98/16). Den 1 juli 2019 träder en ny läroplan för förskolan i kraft, Lpfö 18. Skälet till detta är 

att Lpfö 98/16 har gällt i 20 år och behöver förnyas och anpassas efter dagens samhälle, och av 

att den granskning som Regeringskansliet gjort framkom det att barns förutsättningar till 

utveckling och lärande inte är likvärdig mellan olika förskolor. Därav måste uppdraget vara 

tydligare i läroplanen för förskolan (Regeringskansliet, 2017, s. 8).  

Lpfö 18 tar upp att “utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik 

för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem” (Skolverket, 2018, 
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s. 9). Som förskollärare och i arbetslaget föreligger då ett ansvar att barnen får utmaningar i 

deras nyfikenhet och förståelse kring matematik. I läroplanen för förskolan (Lpfö 18) finns det 

tre mål direkt kopplade till matematik. Där står det att läsa att utbildningen i förskolan ska ge 

barnen förutsättningar till att utveckla en: 

 

1. förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av 

egna och andras problemställningar (Skolverket, 2018. s. 14). 

      

Inom matematik ligger problemlösning som en central del. I samspelet med andra förekommer 

även problemlösning. Det är i dessa situationer värdefulla erfarenheter skapas som gynnar 

barnets matematiska tänkande av logisk karaktär (Regeringskansliet, 2010 s. 16).  

      

2. förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, 

ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta (Skolverket, 2018, 

s. 14). 

 

I förskolans innehåll gällande matematik finns det ett historiskt likväl internationellt perspektiv 

på matematik i förskolan. Det är barnens utforskande och upptäckande där en förståelse för 

geometriska formerna skapas och utvecklas. Bara i leken utforskas begreppens innebörder där 

de testas och skapar erfarenheter i samspel med andra och omgivningen (Regeringskansliet, 

2010 s. 15).  

 

3. förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp (Skolverket, 2018, s. 14). 

 

För att barn ska få möjligheter att utveckla en matematisk begreppsförståelse ska barnen få 

stimulering i att sätta ord på uttryck och andra händelser. Det kan handla om allt från 

vardagssituationer, lek och temaarbete. Variationen är en nyckel i lärandet för matematiska 

begrepp, då innebörden för begreppet blir begripligt för barnet (Regeringskansliet, 2010 s. 16). 

 

3.3 Didaktik 

Begreppet didaktik kommer från grekiskan där en översättning av ordet kan delas in i två. Den 

första delen har flera betydelser: bevisa, klargöra, lära och undervisa, medan andra delen 

betyder undervisningskonst. Det gör att begreppets översättning kan vara ”läran om att lära ut” 

eller undervisningslära (Osnes, Nancy Skaug & Eid Kaarby, 2010, s. 23). Vid en ämnesdidaktik 
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handlar det om ett ämne med en konkretisering och anpassning i lärandet. Denna didaktik riktar 

sig rent till ett visst ämne som ska tas hänsyn till i det pedagogiska arbetet (Osnes, Nancy Skaug 

& Eid Kaarby, 2010, s. 24). 

Den pedagogiska didaktiken har olika ämnesorienterade metoder som ges uttryck hos 

förskollärare i deras arbete med matematik och det matematiska innehållets synlighet för 

barnen. Med ett innehåll av konkretisering och didaktiska val används frågeställningarna vad, 

hur och varför i den lärostyrda undervisningen (Bäckman, 2015, s. 29). 

Det handlar om en planering, organisering och genomförande följt av utvärdering. Inom 

didaktiken förekommer inte enbart en sakkunskap, utan även ett förhållningssätt där 

människosyn och värdegrund föreligger. Speciellt när det gäller en syn på barnen i förskolan 

(Osnes, Nancy Skaug & Eid Kaarby, 2010, s. 23). 

 

3.4 Matematiskt gestaltande 

Med förskollärares kunskaper ligger det ett fokus på att utforma och uttrycka matematik, där 

barn utvecklar sin kunskap kring matematiska begrepp. Här inkluderas förskollärarens egna 

kunskaper och uppfattningar kring matematikundervisning i förskolan, där lärsituationer 

iscensätts och utformas (Bäckman, 2015, s. 29). Artefakter och begrepp har en betydande roll 

för barns kunskapsutveckling för matematik och dess användning (Björklund, 2008, s. 38). 

En igenkänningsfaktor för en pedagog kan vara pedagogers förmåga till olika gestaltningar, 

där en spontan förmåga till gestaltning förekommer. I denna förmåga föreligger även en styrka 

i att samma idé kan ge flera olika gestaltningar. När det kommer till den språkliga miljön i 

förskolan har möten med matematiska uttryck och gestaltning en stor inverkan på barns 

förståelse kring talens kardinalitet (talet motsvarar en viss mängd). Detta är viktigt i 

generaliseringen av talbegrepp, där uppfattningen att tre bananer och tre äpplen har 

gemensamma drag i form av antal (Björklund, 2008, s. 118). 

I samtalet mellan pedagog och barn har kommunikationsmönstret en specifik roll i hur barn 

uppfattar det som sägs. Vilka frågor som ställs, sättet att prata och inte minst vilka ord som 

används i sammanhanget. Den begynnande matematikförståelsen hos barn vilar på de 

matematiska begrepp och olika principer i samtalet pedagogen för mellan sig och barnet. Detta 

skapar möjligheter att utforska matematik när en pedagogisk tanke övergår till handling med 

ett meningsfullt kommunikationsspråk i vardagliga sammanhang (Björklund, 2008, s. 119). 

 



      

12 

 

3.5 Sociala arena  

Förskolan beskrivs som en mötesplats. En plats där undervisning sker i olika format och språk, 

kultur, natur, det privata och offentliga men även vuxna och barn möts (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér 2015, s. 99).  

När förskolan ses som en arena skapas det flera diskursiva (styrning av ett sammanhang) 

praktiker där undervisning, utveckling, lek och lärande samexisterar (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér 2015, s. 61), där meningsskapande sker i samspel med andra, både vuxna och barn, i 

olika miljöer. Denna arena har konstruerats och senare rekonstruerats otaliga gånger.  

Miljöer inomhus och utomhus, men även organisationen i sig i form av inredning och 

material, det personliga mötet, förhållningssättet och utmaningar är det som skapar en 

rekonstruktion och framför allt det samhälleliga uppdraget som förändras i takt med samhällets 

utveckling (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 61). Dessa konstruktioner och 

rekonstruktioner skapar arenor för barn där utveckling, lärande, lek och undervisning ligger 

(ibid). Miljön som kommer fram, denna sociala arena som barnen vistas på, är ett viktigt område 

att diskutera och även problematisera (ibid., s. 63). Just för att den sociala omgivningen kan 

både hämma eller främja utvecklingen genom sociala ramar och normer (Björklund, 2012, s. 

15). 

Miljön är ofta tolkad i förväg av vuxna och barn, vilket i sig kan leda till styrning och 

begränsningar för det enskilda barnet. Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015, s. 64) tar upp att 

förskollärare får genom detta en utmaning att erbjuda möjligheter i miljön. För att minska en 

reglering av barnet och deras subjektskapande (identitetsskapande) och kunskapsutveckling bör 

förskollärare inta ett kritiskt perspektiv så risken att hämma barns utveckling minskar när miljön 

på den sociala arena barnen vistas på granskas och tolkas.  

 

3.6 Den tredje pedagogen 

Begreppet “den tredje pedagogen” är hämtat ur Reggio Emilia filosofin och menar att 

pedagogen är den första, den andra är pedagogiska metoder och den tredje är rummen som då 

syftar till miljön. Det är viktigt att rummen fungerar som en spännande och stimulerande miljö 

och att rummen innehåller goda utvecklings- och lärmiljöer (Kragh-Muller 2012, s. 55,58).  

Miljön ses som den tredje pedagogen där en kombination av aktivitet och språk möjliggör 

en djupare förståelse för matematiken (Braxell, 2010, s. 95–95). Genom att utnyttja miljön och 

dess inredning och val av interiörer skapas det goda möjligheter för sinnesintryck för barnen 

och deras lärande. 
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Genom att använda miljön som den tredje pedagogen och tillgängliggöra material i miljön kan 

barnen själva välja när hen ska bearbeta med alla sina sinnen för att bilda sig förståelse. Miljön 

kombinerar fantasi, känslor, uttryck, kommunikation, konst och vetenskap (Kragh-Muller 

2012, s.53–54). 

 

3.7 Matematiska begrepp 

Matematiska begrepp innehåller mätning och rumsuppfattning, geometri, problemlösning, 

räkneord, aritmetik, mönster samt statistik (Olsson & Forsbäck, 2008, s. 29–72; Doverborg 

2013, s.19; Björklund 2013, s. 16,18). Dessa begrepp kommer att redovisas då vi i studien 

kommer använda oss utav dem i resultat- och analysbearbetning. Begreppen kommer endast stå 

som rubrik senare och därmed tycker vi det är viktigt att ge en större förklaring till hur vi tolkar 

dessa begrepp med stöd av litteratur. Här nedan kommer därför en redovisning kring hur dessa 

olika matematiska begrepp kan förklaras. 

Mätning innehåller längd, massa/vikt, volym, area och tid samt att uppskatta. En 

uppskattning kan ske genom att använda frågor som: Hur många meter långt är huset? eller Hur 

många steg är det till toaletten? (Olsson & Forsbäck, 2008, s.68). Olsson och Forsbäck (2008, 

s. 68) skriver även om att om barn ska få möjligheter att knäcka koden för mätning behöver de 

få upprepa samma sorts mätenhet och ange hur många mätenheter långt ett föremål är. Som 

exempel kan det vara att gissa, mäta och se vem som kommer närmast eller lägga två kritor 

bredvid varandra och jämföra längden på två kritor eller pinnar.  

Rumsuppfattning innebär att kunna ange ett föremåls läge och riktning genom att använda 

lägesord (under, på, mellan, bakom, i mitten, bredvid, överst) och riktningsord (uppåt, nedåt, 

framåt, bakåt, höger, vänster) vilket tränas allra bäst i vardagssituationer, som att hämta boken 

höger om Pippiboken eller fråga: Var hittade du boken? Att förstå kartor är en viktig del i 

rumsuppfattning och kan övas genom att rita skattkartor och att barnen får leta och hitta något 

(Olsson & Forsbäck 2008, s. 73).  

Inom rumsuppfattning finns vår spatiala förmåga som är hur vi uppfattar omvärldens 

förhållande mellan ytor, linjer och rymd. Detta innebär att kunna urskilja en specifik bok i en 

bokhylla och hur vi ska nå den specifika boken samt hantera att ta ner boken ur bokhyllan. Det 

är genom den spatiala förmågan människan kan konstruera tredimensionella föremål, samt att 

volym handlar om förhållandet höjd, bredd och djup (Björklund 2013, s. 20).  

Geometri finns runt omkring oss och är olika former i två- och tredimensionella varianter av 

rätblock, kub, klot, cylinder, rektangel, kvadrat, triangel, oregelbunden fyrhörning, 

femhörning, sexhörning och symmetri. Barn kan möta det tredimensionella genom bollek eller 
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legobyggen, titta ute på hus eller vägmärken. Med det tredimensionella pastapaketet går det att 

skära mitt itu och hitta de tvådimensionella figurerna: rätblocken, rektanglar och sedan tejpa 

ihop allt igen (Olsson & Forsbäck 2008, s. 75–76).  

Inom geometrin finns symmetri vilket har samma mönster som andra sidan av 

symmetrilinjen, ett exempel kan vara solrosens vackra frömönster. Motsatsen är asymmetrisk 

som menas att något inte liknar den andra sidan, som till exempel en vattenkanna (Olsson & 

Forsbäck 2008, s. 77). 

Problemlösning kan ha flera rätta svar, innehålla logik och kan ske med många olika 

räkneprocesser, till exempel på frågan: Tre barn pantade flaskor och burkar för 16 kr. Hur 

många burkar kan de ha lämnat? Det kan ges många möjliga slutsvar beroende på elevers 

resonemang. Det ger en bra träning i att räkna, tänka och rita olika förslag (Olsson & Forsbäck 

2008, s. 29).  

Aritmetik innebär enligt Björklund (2013, s. 16,18) att räkna och att göra beräkningar med 

de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Små barn föds med att 

urskilja likheter och skillnader och kan upptäcka att tre prickar skiljer sig från två trots att de 

inte kan räkna. Därför kan nästan alla barn läsa av en pricktärning vilket är ett sätt att hjälpa 

barnen med deras inre bilder (Olsson & Forsbäck 2008, s.34,38).  

Alla små barn räknar på fingrarna som en strategi för att räkna och utvecklar senare mer 

effektiva strategier genom automatiserade multiplikationstabeller och förståelse för sambanden 

mellan räknesätten, och då kan barnen generalisera sina kunskaper om talkamrater, till exempel 

kan barnet lösa och förstå att 3+2=5 så är 20+30=50, 300+200=500 och 3 miljoner+2 miljoner 

=5 miljoner (Olsson & Forsbäck 2008, s.41, 45). Efterhand lär sig barn relationerna inom ett 

tal (8 kan vara 7+1 eller 4+4) och relationerna till andra tal (8 är mindre än 3 fler än 5 och 2 

färre än 10). Algebra är tal men är bokstäver istället och är effektivt för vårt tänkande, till 

exempel kan A stå för 1000 och Y för 3.15 och A*Y är mer effektivt vid komplicerade 

uträkningar (Olsson & Forsbäck 2008, s. 18).  

Matematiska begrepp menar Björklund (2013, s.14) kan förstås som mätbara relationer 

mellan fenomen och företeelse inom rum, tid och kvantiteter. Iakttagelseförmågan är viktig som 

handlar om mönster, strukturer och samband. Barn som tidigt tränar denna förmåga har lättare 

att uppfatta mönster och samband i algebra och högre matematik. Barn kan se mönster på 

kläder, trottoarer och mattor, man kan även klappa ett mönster. Multiplikations- och 

divisionstabellerna är exempel på talmönster med ökning eller minskning med tal och som har 

en regel (Olsson & Forsbäck 2008, s. 65,67).   



      

15 

 

För att prata matematiska begrepp behöver barnen andra begrepp som: process, jämföra, rabatt, 

procent, likheter, skillnader, problemlösning och enheter (Wernberg, Larsson, Riesbeck, 2010, 

159–163). För att klara av att tolka och uttrycka matematiska begrepp menar Olsson och 

Forsbäck (2008, s. 24,31) att elever behöver kunna ha färdigheter i att uttrycka sig muntligt, 

skriftligt och i handling samt tolka och förstå information. Barnen måste kunna behärska 

matematikens symbolspråk och ha kunskap i olika lösningsstrategier, problemuppgifter och 

kunna reflektera om svaren är rimliga samt ha inre bilder, koncentrationsförmåga och 

arbetsminne. 

 

4. Tidigare forskning 

Våra sökningar av tidigare forskning skedde vid fyra tillfällen under december månad 2018 i 

olika databaser. Dessa är Högskolan Dalarnas egen databas, Libris, avhandlingar.se och Google 

Schoolar och vi har haft fokus från 2013 och framåt. Begreppen som har legat till grund för 

sökningen är: matematik, förskola, förskollärare och matematik i förskolan. 

Presentationen av forskningen sker i rubrikerna: 4.1 Förskolebarns experimenterade, 4.2 

Effekten av ”förskollärares matematiska språkbruk”, 4.3 Förskollärares transformering av 

matematik, samt 4.4 Strävan att kommunicera matematiskt. Rubrikerna är formulerade efter 

förkortningar av studierna samt från översättningar från engelska till svenska. 

 

4.1 Förskolebarns experimenterande 

Johanna Ungas (2013, s. 41) syfte med studien var att se hur experimenterande kan ta tillvara 

barns engagemang och kreativitet, samtidigt som barnen kan utveckla sina kunskaper kring 

matematikens värld med dess procedurer och regler, alltså dess abstrakta symbolsystem. Hon 

har använt sig utav fyra mer vidgade frågeställningar där förståelse av matematiskt lärande, 

barns möjligheter till egna uttryck, pedagogers bejakande av matematisk utforskande samt vilka 

konsekvenser som kan uppstå i praktiken legat till grund för studien (Unga, 2013, s. 41).  

Metoden Unga (2013, s. 44) använt sig utav har en etnografisk inspiration. Insamlingen av 

data har skett genom videodokumentation i specifika projekt som inkluderat både förskollärare 

och barn. Även trespaltdokumentation och stillbilder har funnits i insamlingen av datamaterialet 

samt veckobrev till föräldrar (Unga, 2013, s. 45).  

De mest centrala resultaten i Johanna Ungas (2013) studie speglade vikten av att pedagoger 

uppmärksammar och ”lyssnar” till barns experimenterande och teckenskapande, för att inte 

stoppa barns potential. Det gör att en förutsättning i miljön som inbegriper ”de hundra språken” 

och som gör ett kollektivt experimenterande möjligt där tankar och idéer kan delas in i ett 
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”tillsammanskap” (Unga, 2013, s. 75). Unga (2013, s. 78) avslutar med att vi som pedagoger 

behöver agera som navigatörer i arbetet på förskolan genom att aktivt och realt lyssna till barns 

potential i skriftspråk och matematiska aktiviteter.  

 

4.2 Effekten av ” förskollärarens matematiska språkbruk” 

I Klibanoff´s studie ville forskaren bidra med kunskap om förskollärares matematiska 

språkbruk och barnens utveckling i matematiska färdigheter. Studien bygger på ett 

undersökande mellan förhållandet av mängden matematiskt språkbruk från förskollärare och 

barns matematiska färdigheter under ett år. 

Klibanoff´s (2006, s.61) har i studien använt sig av hierarkisk linjär modellering vilket är en 

form av en regressionsanalys. Regressionsanalys kan beskrivas som en gren inom statistik för 

att se ett samband i den data som framkommer genom observation eller olika tester. Genom en 

linjär modellering av statistiken går det senare att förutse andra värden (Creuna, 2016). 

Klibanoff ville i sin studie undersöka barns matematiska kunskaper, klassrummens miljö och 

lärarens användning av matematiska begrepp. Forskarna menade att denna analysmetod gav 

möjligheter att behandla förskolor och klassrum som slumpmässiga och på ett lämpligt sätt 

erkänna bidragen till strukturens variation och statistik (Klibanoff, 2006, s.61). 

Den huvudsakliga upptäckten i Klibanoff´s studie påvisade att mängden matematisk input 

hos pedagoger ökade barnens matematiska kunskaper. Det matematiska språket är därmed en 

del av utvecklingen av matematiska färdigheter, vilket i sig är viktigt för främjandet av barnens 

matematiska tänkande (Klibanoff, 2006, s. 67) 

Klibanoff (2006, s. 68) avslutar studien med att fastställa att förskollärare bör utveckla sin 

egen matematiska kunskap för att öka barns matematiska färdigheter genom att använda ”math 

talk” i förskolan. 

 

4.3 Förskollärares transformering av matematik 

Delacoure (2013, s. 19) talar om att målen i den reviderade läroplanen för förskolan har ökat i 

innehåll och omfattning gällande matematisk utveckling hos barn. Studien har som syfte att 

bidra med ett perspektiv kopplat till läroplandidaktik där förskollärare diskuterar om de 

nationella målen som sedan analyseras gällande matematik för barn. Genom sina 

frågeställningar undersöker Delacoure (2013, s. 20) förskollärares diskussion och 

transformation av läroplanens matematiska innehåll, samt hur dessa framträdde i 

förskollärarens arbete. 
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Den forskningsansats Delacoure (2013, s. 55) använt sig utav för att besvara sina 

frågeställningar vilar på en hermeneutisk ansats. För att få fram datamaterial användes 

intervjuer, videodokumentation och fältanteckningar för att få fram en kvalitativ data i 

förståelsen för förskollärarens transformering av läroplanens matematiska mål (Delcoure, 2013, 

s. 60). 

Resultaten i Delacoure (2013, s. 89–90) studie visade ett förekommande av olika synsätt på 

hur förskollärare ser på matematik i förskolan och åldern på barnen. Ett synsätt visar att 

matematik i förskolan likställs med en skolifierad matematik från lågstadiet, i lättare form. Det 

andra synsättet som uppkom var att matematik lärs genom kropp och sinnen för att förstå 

matematiska begrepp. Delacoure (2013, s. 86) lyfter även fram att förskollärare kan ha svårt att 

koppla strävande till matematik, och att de hellre vill använda ”mål att uppnå på individnivå”. 

Delacoure (2013, s. 145) talar om att studien visade två olika inriktningar förskollärare har 

av en transformering av matematik i förskolan. Det ena visade att matematiska målen används 

som ett medel eller att det används som ett mål att nå. Delacoure (ibid.) tar även upp att det 

matematiska språket som kommunikation går ihop med barns kvalifikation, socialisation och 

subjektifiering (identitetsskapande).  

 

4.4 Strävan att kommunicera matematiskt 

Lundström (2015, s. 17) har som syfte med sin studie att bidra till en förståelse kring den 

matematiska kommunikation som finns i förskolans verksamhet (Lundström, 2015, s. 17). 

Precis som tidigare forskare antytt visar även Lundströms studie att förskollärarens roll är viktig 

för barns matematiska språk. Lundström (2015, s. 27) har i sin studie fokuserat på hur barnen 

kommunicerar matematik, barn emellan och mellan barn och vuxna då allt fler barn spenderar 

mer tid i en förskolekontext. Genom syftet för studien skapas en djupare förståelse hur 

matematisk kommunikation används (Lundström, 2015, s. 27).  

Denna studie som Lundström (2015, s. 28) utfört har vilat på ett sociokulturellt perspektiv 

med fokus på kommunikation och interaktion. De begrepp forskaren använt för matematisk 

kommunikation och som har varit väsentliga i studien är mediering, semiotik, språk och 

kommunikation, kontext och aktivitet. Lundström (2015, s. 77) hade även ett etnografiskt 

angreppssätt som använts för att fånga barns matematiska kommunikation. Hon förklarade även 

att denna metod lämpade sig bäst i naturliga sammanhang där en kunskap efterfrågades om 

sociala grupper och enskilda människor. För datainsamling användes deltagande observationer 

och fältarbete som grund. 
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Resultaten i studien visade att matematiken har funnits i kommunikationen genom olika rutiner, 

material och aktiviteter. I sin studie fann Lundström (2015, s. 217) centrala resultat som visade 

att matematiken hade varit närvarande vid olika rutiner, material och aktiviteter gällande 

matematisk kommunikation. Det som även framkom var att barn använde sig utav matematiska 

representationer och uttrycksformer i sin kommunikation med omvärlden. Kommunikationen 

bestod utav bilder, tecken och symboler, kroppsliga uttryck och olika redskap för att få en 

matematisk innebörd (Lundström 2015, s. 217). 

Genom sin studie har Lundström (2015, s. 217) kommit fram till att matematisk 

kommunikation och barns utveckling av matematiska förmågor finns i ”otaliga tillfällen” på 

förskolan, där det även finns ett förhållningssätt som synliggör matematiken. Men även att 

matematik är en resurs i lek och samspel mellan barn och mellan barn och vuxna.  

 

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Det framgår av forskningen att förskollärare har olika synsätt på hur matematik ska planeras, 

synliggöras och arbetas med i förskolans verksamhet. Unga (2013, s. 75) skriver att 

förskollärare gärna kan ”lyssna” till barns experimenterande och teckenskapande, och agera 

som navigatörer i undervisningen i förskolan. Detta faller samman med Lundström (2015, s. 

217) som tar upp att barns matematiska språk sker genom tecken och symboler, men även 

bilder, olika redskap och kroppsliga uttryck. Det är i den miljö som inbegriper ” de hundra 

språken” och ett kollektivt experimenterande skapar ett socialt samspel (Unga, 2013, s. 75).  

Genom Ungas (2013, s. 75) påstående om vikten till ”lyssnade” och Lundströms (2015, s. 

217) förklaring till att matematisk kommunikation finns som olika uttrycksformer, ger det en 

inblick i olika synsätt på matematik förskollärare kan ha. Delacoure (2013, s. 89–90) visar även 

att synsättet kan präglas av tolkningen av de matematiska målen i läroplanen för förskolan, eller 

även lägga på ytterligare synsätt. En del förskollärare kan se matematik som en lättare 

skolifiering medan andra förskollärare ser att matematiken lärs genom kropp och sinnen likt 

Lundströms (2015, s. 217) förklaring.  

Olika sätt att kommunicera delas av samtliga forskare där även Klibanoffs (2006, s. 67) 

studie visar att mängden input av matematisk kommunikation i förskolan ökar möjligheterna 

för barn att utveckla en matematisk förståelse. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har vi använt oss av sociokulturellt perspektiv på lärande där vi ser att språk, 

miljö och görande är en enhet. Vi har valt att titta på språk och lärande genom ett sociokulturellt 

perspektiv eftersom perspektivet vilar på ett socialt samspel där lärandet sker gemensamt och i 

ett sammanhang med omvärlden (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 163).  Vi har även 

använt oss utav Bishops matematiska aktiviteter räkna, lokalisera (hitta), mäta, designa, leka 

(spela) och förklara. Där resultatet senare analyseras och får en djupare förankring i teorier. 

 

5.1 Språk och lärande i sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet är det olika skeenden i barns omgivning som skapar en 

utveckling hos det enskilda barnet. Av det sammanhang i stunden kommer lärande och kunskap 

genom en samklang med andra, skapas och tolkas och med det utvecklas (Engdahl & Ärlemalm 

– Hagsér, 2015, s. 163).  

Inom matematikgenererade aktiviteter i socialt samspel med andra, utvecklas den 

matematiska förståelsen hos barnet (Helenius, 2013, s. 6). Høines (1987, s.105–106) fyller i att 

människan utvecklar sig genom ett dialektiskt samspel med omgivningen och kunskaper är 

något som människan konstruerar med utgångspunkt från sina handlingar i samspel med 

omgivningen. Hon fortsätter vidare att kunskap inte är knutet till tingen själva utan vad man 

gör dem till. Ett exempel kan vara ett barn som räknar kulor vid en lek vid ett bord och tappar 

några kulor från bordet, plockar upp kulorna och räknar dem igen. Barnet upptäcker att det är 

lika många kulor och att inga kulor saknas. Det är här kunskap byggs upp och i detta exempel 

här som tal-begreppet blir ett resultat av handlingen med kulorna och erfarenheterna som 

gjordes.   

Miljön ses som en viktig aspekt för barns matematiska utveckling och då åligger det 

förskollärare att vara medvetna om miljöns påverkan för matematisk förståelse (Kärre, 2013, s. 

9). Samspel är något som väger tungt i ett sociokulturellt perspektiv. Det är genom samspel med 

förskollärare barn får möjligheter att utveckla en förståelse för matematiken (Sterner, 2008, s. 

47). Barnet i samförstånd med förskolläraren kommer att utveckla en matematisk 

begreppsbildning och får genom detta pröva sina erfarenheter kring matematik (Håkansson, 

2014, s. 25). 

 

5.2 Bishops matematiska aktiviteter 

Alan Bishop menar att matematik förekommer överallt men att matematik är kontextbunden 

och ser olika ut beroende på i vilken kultur den växt fram (Helenius, 2013 s.5). Bishops teorier 
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om matematikgenererande aktiviteter, är att matematiken inte skapas helt av sig självt bara för 

att barn leker, spelar eller sysslar med några av de andra fem aktiviteterna. Det krävs ett uthålligt 

och medvetet engagemang där våra medfödda förmågor får komma till uttryck i samspel med 

andra människor (Helenius 2012, s. 6).  

Bishop menar att det finns sex aktiviteter som är universella drivkrafter inom alla kulturer 

för att utveckla matematik. Dessa kategorier är räkna, lokalisera (hitta), mäta, designa, leka 

(spela) och förklara. Dessa förklaras mer ingående nedan. 

Att räkna innefattar tal, beräkningsmetoder, antal, mönster med mera. Enligt Doverborg 

(2013, s.19) får barn erfarenhet och insikt av de fem principerna, vilka är abstraktionsprincipen, 

ett-till-ett-principen, principen om godtycklig ordning, principen om räkneordens ordning och 

antalsprincipen.  

Vid mätning innefattar de jämförelser, likheter, skillnader, tid, vikt. Mätning i vardagen kan 

vara när barn jämför mellan varandra när de till exempel ska ta den största frukten eller den 

längsta pinnen. Doverborg, Jahnke och Sterner diskuterar att barn möter mätning när ”de får 

reflektera över storlek, vikt, volym och temperaturer” (Doverborg, Jahnke och Sterner, 2013, s. 

29).  

Genom att lokalisera innebär att kunna skapa rumsuppfattning och hur stor/liten deras kropp 

är i förhållande till omvärlden. Det handlar om att kunna lära sig att hitta och veta med sin kropp 

vad de behöver göra för att nå dit de vill. Till exempel när barn kryper i hallen eller sitter i 

sandlådan på förskolan. Om barnen kryper eller går uppmärksammas att kroppen blir mindre i 

förhållande till rummet. Enligt Sterner utvecklar barn sin ”rumsuppfattning genom att använda 

hela kroppen och alla sina sinnen då de leker” (Sterner, 2013, s. 44). 

När det kommer till lek skriver Björklund ”att barnet upptäcker ett behov att antingen för sig 

själv eller tillsammans med någon annan lyfta fram ett problem som berör tid, rum eller 

kvantiteter eller en uppfattning om innebörder som spelar roll för att leken ska kunna fortsätta” 

(Björklund, 2013, s. 35). När barn leker sker många processer, det är inte bara aktiviteten leka, 

utan också när de försöker beskriva något, berätta om något eller försöker argumentera för något 

som aktiviteterna som räkna, mäta och förklara kommer fram. Därför kan barn utifrån leken 

lära sig att ”resonera kring förutsättningar, strategier, regler, undantag, chans, risk och 

gissningar” (Helenius, 2013 s.4).  

I leken finns även konstruera vilket handlar om att sortera utefter egenskaper som former. 

Helenius skriver att aktiviteten konstruktion/design är den ”som bäst illustrerar hur 

matematiken hänger ihop med omvärlden och även hur vi lär oss matematik” (Helenius, 2013, 
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s.51). När barn leker med till exempel kaplastavar kan de bygga något i fantasin och använda 

den påhittade saken till det den är tänkt för, till exempel ett slott eller hus. 

Att förklara i exempel leken, innebär att kunna uttrycka varför, när och hur. I förskolan finns 

många tillfällen för barn att berätta om hur de till exempel hittade en pinne som de kastade bort, 

varför de gjorde det och när det hände, eller förklara hur något gick till för att få fram en slutsats, 

testat sig fram. Att förklara kan vara att ”experimentera, reflektera, argumentera och dra 

slutsatser” (Helenius, 2013 s.4). 

 

6. Metod 

Denna del behandlar den forskningsansats som vi valt att använda som grund i vår studie. 

Vidare kommer vi förklara vårt metodval, insamling av data genom observationer och 

intervjuer, genomförande av studien, urval och analysmetod. Vi avslutar kapitlet med en 

redovisning av de forskningsetiska aspekterna samt validitet och reliabilitet. 

 

6.1 Metodval 

Studien kommer vila på en etnografisk forskningsmetod. Att använda sig utav etnografisk 

forskningsmetod innebär ett intensivt fältarbete där vi analyserar den förskolemiljö som rådde 

för stunden. Med hjälp av denna metod kunde vi senare koda det matematiska innehållet i både 

intervjuer och observationer (SBU, 2014; se Bilaga 11). Eftersom matematiken är 

gränsöverskridande med varandra och vi vill lyfta det matematiska innehållet i språket använde 

vi till kodningen en tematisk metod som redogörs i kapitel 6.5 Analysmetod.  

I den etnografiska metoden finns en strävan att beskriva eller tolka ett visst fenomen i den 

omkringliggande miljön. Detta gör att det finns ett fokus på olika processer som innehar en 

social karaktär. I denna sociala process riktas uppmärksamhet mot det som händer, uttrycks och 

hur de inblandade förhåller sig till ämnet, i detta fall matematik (Dovemark, 2007, s. 135).  

Genom denna metod är vårt mål att förstå deltagarnas olika perspektiv och deras tolkningar 

kring de frågor vi vill undersöka. Undersökningen kommer ske i form av observationer och 

intervjuer. Intervjuguide kommer att användas vid våra intervjuer med öppna frågor för att 

respondenten ska få möjlighet att besvara frågorna med egna ord (Kihlström, 2007b, s. 48–49). 

I våra observationer kommer vi få ta del av en liten del under dagen i förskolan vid olika 

tidpunkter vilket får representera en hel dag i förskolan. Vi är medvetna och försiktiga med våra 

slutsatser med tanke på att det inte fångar allt under en dag (Ejvegård 2003, s. 33). 
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6.2 Insamling av data 

Insamlingen av data har bestått i form av fyra observationer och två intervjuer som kommer 

redogöras mer noggrant nedan. 

 

6.2.1 Observation 

Det som kommer observeras är förskollärares användning av matematiska begrepp och 

artefakter i kommunikationen med barnen. Den data som samlas in i denna studie bygger på 

fältanteckningar där ett observationsschema har använts (se bilaga 3). Genom att göra 

observationer i förskolans naturliga miljöer går det att undvika eventuella störningar jämfört 

med om vi skulle ha plockat ut några barn in i annan lokal tillsammans med förskollärare. Med 

ett observationsschema vet vi att vi observerar relevanta iakttagelser och håller oss fokuserade 

på forskningens syfte. Detta ökar tillförlitligheten och minskar risken för personlig perception 

(Denscombe 2016, s.293–295). För att ytterligare öka tillförlitligheten genomförs en pilotstudie 

där observationsschemat testas för att säkerställa att underlaget är kvalitativt nog (Merriam, 

1994, s. 88) men även för att säkerställa om det finns något vi kan förbättra för att undvika 

problem för vår forskning (Denscombe 2016, s. 237).  

När observationer görs efter ett schema, i vårt fall där fokus ligger på vad som uttrycks 

kommunikativt inom matematiken, kan upptäckter göras på hur samtal formas och utvidgas. 

Här skulle förskollärares kunskaper kring matematik stimulera till utveckling av den 

matematiska förmågan hos barn (Kihlström, 2007c, s. 45–46). 

Med det insamlade materialet från observationerna kan vi sedan analysera och plocka ut 

enheter som innehåller matematik. Observationerna bildar det resultat som sedan går att 

diskutera och försöka få svar på våra frågeställningar. De observationer som görs i fältarbetet 

kommer jämföras med litteratur om matematik i förskolan, samt förskollärares förhållningssätt 

till matematik (Dovemark, 2007, s. 135). 

När det sker en jämförelse finns därmed ett mål att skapa en förståelse av bredare karaktär 

av det data som har insamlats genom observationerna. För att få en systematisk utveckling av 

fältarbetet sker även fler tillfällen efter den första. Vi har observerat under flera dagar samt 

observerat på morgon, förmiddagar och eftermiddagar. Dels för att få en perspektivrikedom 

dels för att få en större förståelse kring matematiken i förskolans utbildning (Dovemark, 2007, 

s. 135).  
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6.2.2 Intervju 

I en etnografisk metod där intervju används, finns en önskan om att samtalet blir öppet och 

formellt (Dovemark, 2007, s. 147). Det är en intervju som ger möjligheter att få mer kunskap 

om matematik i undervisningen. Den form av intervju som valts har en kvalitativ inriktning 

vilket gör den lik ett samtal där ett fokus på matematik föreligger (se Bilaga 4). Även om 

riktningen är bestämd kommer den inte bli styrd eller innefatta ledande frågor. Utformningen 

av frågorna kommer vara “öppna” där samtalet kan fortskrida naturligt (Kihlström, 2007b, s. 

48). Vi är väl medvetna om att vi påverkar respondenten med vår närvaro men vi försöker vara 

neutrala när vi samlar in data genom att inte reagera med starka känslor, störande mimik eller 

andra kropp- och ansiktsuttryck.  

Det är ett samtal med diskussioner och ett utforskande som förs med fokus på matematik 

tillsammans med respondenten, den intervjuade (Dovemark, 2007, s. 147). Intervjuerna har 

spelats in och senare transkriberats för att lättare analyseras. Transkriberingen kommer skrivas 

ned ordagrant, även de pauser och eventuella störningar under intervjun. Under bearbetningen 

och analysarbetet kommer dessa pauser tas bort. Detta för att skapa en läsbarhet och att undvika 

en identifikation på respondenten eller verksamheten (Dovemark, 2007, s, 148). 

 

6.3 Genomförande 

Innan vi påbörjade insamling av datamaterial kontaktades berörda förskolor där en förfrågan 

om en studie skickades ut. Förskolorna var placerade i två olika kommuner vilket gjorde att vi 

delade på oss och gjorde observationerna på varsitt håll, detta valdes för att spara tid och få en 

större mängd datamaterial tidigt i studien. En pilotstudie planerades för att testa vårt 

observationsschema vi framtagit för att både säkerställa och undvika problem som både 

Merriam (1994, s. 88) och Denscombe (2016, s. 237) uttrycker i sina studier. 

Observationerna utfördes vid olika tillfällen på förmiddagen och på eftermiddagen, med fyra 

observationstillfällen totalt. Observationernas tillfällen under dagen skedde efter 

överenskommelse med förskollärare på plats där vi även delgivit ytterligare information, till 

både föräldrar och personal (se bilaga 1 & 2). Vi förberedde oss inför observationerna genom 

att ha ett färdigt observationsschema (se bilaga 3) och hade också diskuterat och läst om 

observationsteknik som vi sedan delgav varandra (Kihlström, 2007c, s. 46). Att ett färdigt 

observationsschema valdes ut var att öka trovärdigheten i observationerna eftersom dessa 

skedde på olika platser (Kihlström, 2007d, s. 232). Observationerna varade i ca 2 timmar 

vardera där noteringar gjordes varannan minut. I vår studie hade vi fokus på det matematiska 
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språket i spontana aktiviteter, vilket gjorde att noteringar fördes oavsett vilken situation som 

förekom under den tiden som observerades. 

En intervju på varje förskola utfördes i samband med studien. Intervjuerna förbereddes med 

information till berörda förskollärare, där även samtycke i form av underskrift skedde innan 

intervju. Frågorna var förberedda och innehöll en tematisk form (se bilaga 4). Intervjuerna 

spelades även in efter samtycke givits för att lättare fokusera på intervjun och lättare 

analysarbete efter transkribering (Dovemark, 2007, s. 148).  

Under transkriberingen av intervjuerna valdes korta pauser, harklingar eller andra uttryck 

bort för enklare analysarbete. Till viss del översattes talspråket till skriftspråket i syftet att 

avidentifiera men också göra analysarbetet bättre (Dovemark, 2007, s, 148). 

 

6.4 Urval  

Urvalet för denna studie hamnade på två förskolor vi har haft en anknytning till sedan tidigare. 

Detta berodde på ett “bekvämlighetsurval” eftersom dessa förskolor var lättast att nå för studien 

(Björkdahl Ordell, 2007, s. 84). Vi valde att göra fyra observationer och två intervjuer på två 

olika avdelningar i två olika kommuner i mellersta Sverige. Studieobjekten för denna studie 

bestod utav fyra förskollärare som observerades, utav dessa var det två som även intervjuades 

för att få olika uppfattningar om ett visst ämne och datamängd kontra studiens tid (Kihlström, 

2007a, s. 160).  

 

6.5 Analysmetod 

Av den data som har samlats in görs det en tematisk analys. Tematisk analys är en metod för 

att identifiera, analysera och rapportera mönster eller teman i en viss datamängd där data 

beskrivs och organiseras in i detalj (Braun & Clark, 2006, s. 79). Det finns två sätt att identifiera 

mönster eller teman i data, deduktiv och induktiv (Braun & Clark, 2006, s. 83). 

Vi valde att arbeta efter en induktiv metod i vårt tematiska analysarbete. Induktiv metod 

betyder att de identifierade temana är starkt kopplade till själva datamaterialet från intervjuer 

och observationer som är specifikt för denna studie. Inom metoden ligger det även ett stöd för 

att kodningen inte kommer passa in i tidigare ramar eller våra egna förutfattade meningar. 

 I en tematisk analysmetod finns det möjligheter att upptäcka och fånga upp viktiga detaljer 

i ett detaljrikt datamaterial. Koden som framkommer blir viktig för att synliggöra den data som 

senare ska jämföras med tidigare forskning och definitioner av matematiskt innehåll (Braun & 

Clark, 2006, s. 82). Detta mönster ger ledtrådar till en djupare analys av data som inte påverkas 

av författaren (Denscombe, 2014, s.393). 
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Ur den data som har samlats in genom observationer och intervjuer har relevant data valts ut 

och skrivits ned i tabeller (se tabell 1 nedan), där meningsbärande enhet (vad exakt som har 

sagts), kondenserad meningsenhet (innebörden i det som sades) och kodning (den matematiska 

kopplingen) legat till grund för att hitta matematiskt innehåll i samtal. Genom den detaljerade 

datamängd som framkommit efter kodningen lyfts matematiken i förskollärarens 

kommunikation med barnen ut, för att sedan kunna analyseras djupare. Under denna process 

kan det även upptäckas om vissa matematiska begrepp får mer eller mindre utrymme i 

förskollärarens matematiska språkbruk.  

 
Tabell 1 Observation och intervju 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod 

Förskolläraren säger Matematiskt innehåll Geometri, aritmetik, 

sortering, rumsuppfattning, 

problemlösning, mätning 

 

 

6.6 Forskningsetiska aspekter 

I dagens samhälle har forskningen en viktig position när det kommer till samhällsutveckling. 

Genom denna forskning ställs det större förväntningar på studierna som görs. Genom dessa 

förväntningar ställs det även krav på forskaren. 

     Med kraven innefattar ett ansvar mot de individer som på något sätt är involverade i 

forskningen och dess resultat (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Denna studie följer den kodex som 

föreligger forskare i sitt arbete, även tidigare publicerade forskningsetik har tagits i beaktande 

för denna studie och förklaring till dessa fem kodex är följande. 

Att delge information innebär att forskaren kommer informera de berörda om syftet med den 

aktuella forskningsuppgiften. De kommer också upplysa om att deltagandet är frivilligt och att 

medverkan kan avbrytas när som helst utan motivering (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 

Information skickas även ut till berörda parter om att en studie kommer att ske i verksamheten. 

Informationsblanketten innefattar även samtycke där deltagaren får frågan om denne vill 

delta i undersökningen. Gäller det barn under femton år måste samtycke från vårdnadshavare 

också inhämtas (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Konfidentialitet finns för att ge personerna i 

undersökningen största möjliga förtroende där personuppgifter förvaras på ett sätt att obehöriga 

inte kan komma åt dem (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). 
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För att få anonymitet sker en avidentifiering där kopplingen mellan person och studie har 

eliminerats till den grad att obehöriga ej kan återupprätta den. Det ska inte kunna ske en 

koppling mellan resultat och deltagare i studien. För att göra den största möjliga eliminationen 

av identitet kommer material avidentifieras innan materialet lämnar området där studien 

genomförs för vidare arbete (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Här kommer nyttjandekravet vilket 

innebär att uppgifterna som insamlas om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål och inte lämnas ut för kommersiellt bruk och som vi kommer att beakta 

genom att alla uppgifter som samlats in, endast används för ändamål för forskning 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14).  

Informations- och samtyckesblankett hänvisas till bilaga 1 och 2. 

 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet i en studie innefattar en tillförlitlighet eller en trovärdighet där det finns en möjlighet 

där resultatet kan likställas med varandra om en annan person forskar om samma fenomen. 

Genom denna medbedömare, som får tillgång till intervjusvar, kan denne undersöka om svaren 

hamnar under samma kategoriseringar. Överensstämmer resultaten med varandra anses 

resultaten vara tillförlitliga (Kihlström, 2007a, s. 164).  Genom att dela med oss av våra 

intervjusvar och kategoriseringar till vår handledare har en trovärdighet i arbetet etablerats. I 

vårt resultat där vi redovisar observationer och intervju tillsammans, kan det i denna studie för 

en utomstående som forskar i ämnet och som vill undersöka reliabiliteten och tillförlitlighet i 

studien, bli något problematiskt. 

När det kommer till studiens giltighet, att en undersökning sker av det som är menat att 

undersökas handlar om studiens validitet. En studies validitet ökar om en högre skolad person 

granskar studiens metod för att undersöka ett visst fenomen (Kihlström, 2007d, s. 231). I denna 

studie handlar det om observationer och intervjuer, en s.k. informationsvaliditet. Denna 

granskning har skett av vår handledare på Högskolan Dalarna. 

En annan del av validitet i en studie handlar om triangulering (Kihlström, 2007d, s. 231). 

Denna metod innebär att flera olika metoder används i undersökningen. Genom att vi använder 

observationer och intervjuer använder vi oss av triangulering som metod för att öka 

trovärdigheten i arbetet. 

I denna studie är vi två studenter som studerar samma fenomen vid två olika tillfällen på 

varsitt håll. För att få en trovärdighet i våra observationer använde vi oss utav ett 

observationsschema och förbestämda frågor i intervjuerna för att fånga samma fenomen. För 

att förbättra trovärdigheten kategoriserades observationerna i tabell och intervjuerna spelades 
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in. Ljudfilerna delades inte men transkriberades och senare bearbetades och kategoriserades i 

samma tabellform som observationerna. I tabellform går det att se tydligt om det som sades 

överensstämmer med den kategorisering som valdes vilket förbättrar trovärdigheten 

(Kihlström, 2007d, s. 232). 

 

7. Resultat 

I detta kapitel redovisar vi de resultat som föll ut av våra observationer och intervjuer. Vi har 

valt att inte skilja på resultaten från intervju och observationer för att läsaren inte ska lägga en 

värdering i när matematiska begrepp uttrycks, hur det sägs och varför. Vi anser att 

intervjuerna är ett komplement till våra observationer och urskiljningen är ointressant i vårt 

arbete. Efter varje tabell och kodning kommer en redovisning av resultaten i löpande text. 

 

7.1 Geometri 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet 

Titta vilken tjock tärning. 

Ja, den är stor 

Tjock / tärning  

  

När man vecklar ut, ser ni att det blir en 

fyrkant, kvadrat? 

Kvadrat / fyrkant 

En till? Sätt den uppe på! ta den långa 

biten. 

Långa biten (kvadrat) 

Vill alla samla sig, så vi får en cirkel? Cirkel 

Det finns pizzabullar till alla.  

Orkar du en hel? 

Alla / hel 

Ska vi dela pizzabullen så att du orkar äta 

upp? jag tror det räcker med en halv 

Dela / halv 

 

Geometri fanns vid några enstaka tillfällen med både två- och tredimensionellt innehåll, det var 

både styrda och spontana lärarstyrda aktiviteter. Vid den styrda samlingen pratade en pedagog 

om att barnen skulle samlas och skapa en cirkel. Vid ett annat tillfälle skapade en pedagog några 

tredimensionella figurer i form av loppor, kvadrat benämndes och visades. 

Vid ett tredimensionellt legobygge med ett barn uppmärksammade pedagogen geometrisk 

form på materialet genom att säga ”Ta den långa biten”. Under ett annat tillfälle 
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uppmärksammade pedagogen en tredimensionell kvadrat (kub) genom att säga ”Titta vilken 

tjock tärning” men gav inte barnet en geometrisk förklaring till tärningens form.  

Under lunchen uppstår det en spontan situation om cirkelns egenskaper när en pizzabulle 

ska delas och pedagogen visar att halva mängden är när man skär på cirkelns diameter och 

symmetriaxeln används. Pedagogen förstärker cirkelns egenskaper genom att säga ”Ska vi dela 

pizzabullen så att du orkar äta upp? – jag tror det räcker med en halv.” 

I intervjuerna kom det ej fram något om hur förskolorna arbeta med geometriska former, 

eller andra geometriska begrepp.  

 

7.2 Aritmetik 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet 

Jag ska hämta fler rosa pennor Fler 

Det var ju en till, den var ju inte den sista. 

Raketen, vi ska ju sjunga baklänges. 

En till / sista / baklänges 

Varsågod ____, välj en frukt. En frukt 

En sko inte fem skor En sko / fem skor 

Hur många punkter fick du?4 st. 

Jag fick bara 1. Ånej gå 5 steg tillbaka 

-2 fick jag 

-nu fick du 5, då får du gå 5 steg. 

Räkna om 

4 / 1 / 5 steg / 2 / 5 / 5 steg / räkna om 

Två 

- Slå ett extra slag.  

- Gå 1 steg framåt 

Två / ett / 1 steg 

-1 där och 2 där, vad betyder det? Att jag 

ska köpa den först? Hur mycket kostar 

den? 

- Har jag mer pengar köper jag det. räcker 

mina pengar till allt? 

-Vilka är dyraste? 

I början / 1, 2, vad betyder det? / Först / 

Hur mycket kostar den? / Mer pengar / 

Räcker mina pengar till allt? / Kostar allt / 

Dyraste 

Är det bara en kvar? En 

- Min tur, 1234, och två steg framåt 

- Du igen 

1234 / två steg 

Ska vi dela pizzabullen så att du orkar äta 

upp? – Jag tror det räcker med en halv 

En halv 
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123 456 barn, 123 456 vuxna (…)! 123 345 

(…) ramsor och ramsräkna och sådant där. 

1 2 och 3, kan ju vara ramsor eller bara 

själva talet 

Ramsräkna / 1,2,3 / talet 

När dem sa, räknade till 10, ’vad duktiga 

dem var’ men förstod dem vad 10 var? 

Och det gjorde dem inte 

Räknade / 10 / 10 var 

Men dem kunde se talet 3, och upptäcka 

till 5 gick det bra. Med dem allra äldsta, 

då kunde snabbt se en sax, en kotte, en 

penna, ett suddgummi och en legobit 

Talet / 3 / äldsta / en / ett 

Vi ska frysa vatten, vi mäter med deciliter 

och häller vatten. (…) och så räknar vi 

och mäter snöre för att lägga i 

Räknar  

Vi pratade om ålder. 54 är en ålder, men 

barnen kan tänka en 5 och en 4 blir en 9.a.  

Ålder / 54 / En / 5,4, 9 

Enklare att räkna åt olika håll och vet vart 

de var jämfört med att jag la dem på rad. 

Räkna 

 

När vi har tittat på det matematiska innehållet gällande aritmetik har vi inkluderat innehåll som; 

addition, subtraktion, multiplikation och division.  

Antal var ett av de matematiska uttryck som var tydligast, det förekom vid räkning av sånger 

i sångstunden där förskolläraren utbrister engagerat ”Det var ju en till, den var ju inte den sista. 

Raketen, vi ska ju sjunga baklänges!” Sedan sjunger förskollärare och barn baklänges, från 10 

ner till 0. Det fanns även antal när förskollärare och barn spelade ett spel ”Nu fick du 5, då får 

du gå 5 steg”. 

Vid fruktstund och lunch fanns det även antal och räkning men också division genom att 

förskollärare säger ”Välj en frukt” och vid lunch ”Ska vi dela pizzabullen så att du orkar äta 

upp? Jag tror det räcker med en halv”. Genom att förskolläraren säger halv, visas en förmåga 

att arbeta även med tal i bråkform. 

Numerisk räkning fanns även när förskollärare kollade närvaro av barn och vuxna ”123 456 

barn, 123 456 vuxna (…)!”. Genom denna räkning förekom talföljden då förskolläraren räknade 

från 1 till 10. När förskolläraren säger ”Min tur, 1234, och två steg framåt” förekommer antal, 

numerisk räkning och ordningsföljd.  
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I förskolan används olika sätt att uppmärksamma addition, ett exempel på addition är när 

pedagoger förklarar ”Vi pratade om ålder. 54 är en ålder, men barnen kan tänka en 5 och en 4 

blir en 9.a” under intervjun. 

 

7.3 Sortering 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet 

Lägg vantar och mössa i ditt fack. Lägg i ditt fack 

Varför är alla på rätt ställe? För jag har 

lagt dem där 

Rätt ställe 

En stor, en lite mindre 

och en mindre, minst. 

Stor / en lite mindre / en mindre / minst 

Vilken är minst eller kortast? Minst / kortast 

Rosa? Där ska den vara, nej vart det fel? 

Nu ligger den rätt. 

Nu ligger den rätt 

Här ser man vilka barn som kommer 

-123 456 barn, 123 456 vuxna det är lika 

många vuxna som barn idag 

Lika många 

Vilka är dyraste? Vilka 

Det finns någon av varje sort, någon lång 

och någon kort 

Sort / någon lång / någon kort 

För de minsta barnen kan de till exempel 

hämta två skor, para ihop. Två par vantar. 

Två lika dana skor. 

Minsta / två / para ihop två, par / två lika 

Sortera är vi bra på, men jag tror att vi kan 

fylla i med fler saker. 

Sortera  

 

Med sortering menar vi skillnader och jämförelser. Enligt vårt resultat sker det spontant i olika 

situationer, men även planerade och styrda aktiviteter. En pedagog ritar med ett barn och säger 

”En stor, en lite mindre och en mindre, minst” och börjar lägga dessa efter färg och storlek. 

Sorteringsaktiviteten fortsatte och ledde till samtal med barnen där pedagogen uppmuntrade 

barnen till att hjälpa till med sortering av pennor och säger ”Rosa? Där ska den vara, nej vart 

det fel? Nu ligger den rätt”. Ritstunden gick från spontan till lätt styrd med förskollärarens 

initiativtagande men även förmåga och engagemang.  

Sortering förekom även spontant under en situation i hallen där pedagogen säger ”Lägg 

vantar och mössa i ditt fack” och ”vems strumpor?” innan barnen skulle gå ut.  
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Vid sortering uttrycker en förskollärare under intervju att ”För de minsta barnen kan de till 

exempel hämta två skor, para ihop. Två par vantar. Två lika dana skor.” 

 

7.4 Rumsuppfattning 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet 

Lägg vantar och mössa i ditt fack. Lägg i ditt fack 

Först mellanmål inne, sen går vi ut Först / sen 

Här låg det strumpor var 10.de minut. 10.de minut 

Du kan sätta dig bredvid mig. Bredvid 

Vi sätter på huvudet igen, sen uppe på 

huvudet en keps. 

- på katten? 

På / uppe på / på katten 

Katten inne i lådan Inne i 

Börja vid start Börja 

Ät den först så kan du ta en bulle sen Först / sen 

Vad kommer efter d i ditt namn? Efter 

Vad heter den där första bokstaven? Första 

Rosa pennorna är först dåliga Först 

Ånej gå 5 steg tillbaka Tillbaka 

Två steg framåt Framåt 

Vilken sång ska vi börja med, vilken 

kommer först? 

Först 

Klockan jobbar (…) årstiderna har vi 

jobbat med. Synlig almanacka och dra 

dagens datum. Tid är så abstrakt. Vi har 

schema och en slags ordning för dagen 

Klockan / tid  

 

Vid rumsuppfattning har vi kopplat till lägesord och riktningsord. Detta återfanns när 

pedagogerna beskrev för barnen var de ska placera något, eller var något ska sitta och när något 

ska hända. När det gäller tid kommer begreppen för lägesord och riktningsord in. Det kan vara 

när pedagogen förklarar för barnet att lägga sina vantar och mössa i facket genom att säga ”Lägg 

vantar och mössa i ditt fack” eller när pedagogen säger ”Vi sätter på huvudet igen, sen uppe på 

huvudet en keps” under ett legobygge. Det förekommer även när förskolläraren säger ”Du kan 

sätta dig bredvid mig” och ”katten inne i lådan.”, ”på katten?”. Här använder pedagogen ord 

som lägg, i, på, uppe, bredvid och inne. 
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Riktningsord förekom under en spelaktivitet genom att säga ”Ånej gå 5 steg tillbaka”, ”gå 1 

steg framåt” och ”min tur, 1234, och två steg framåt” men också under sångstunden där 

pedagogen frågar ”Vilken sång ska vi börja med, vilken kommer först?”. Här är det begreppen 

tillbaka, framåt, vilken och kommer. 

Tiden tyckte en förskollärare var svår att få fram då ”Tid är så abstrakt” men tillägger att 

”Vi har schema och en slags ordning för dagen”. Att förskolläraren talar om ett dagsschema 

visar en förmåga och engagemang att vilja skapa möjligheter och förståelse för barnen gällande 

tid. 

 

7.5 Problemlösning 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet 

Vad den här stor? Ni får hjälpa mig. Stor? 

Hur låter smink i början?  Hur låter 

Vilken sång ska vi börja med, vilken 

kommer först? 

Börja med / först 

Undrar hur mycket kläder man ha på sig 

tro?  

Undrar 

Hur ska du få fast den då?   Hur 

Vad den här stor? Ni får hjälpa mig! Vad 

Rosa pennorna är först dåliga, vad beror 

det på tror du? 

Vad beror 

Man är en liten grupp och tittar och 

funderar hur vi ska lösa ett problem och 

hur vi ska bygga. Hur många 

mjölkkartonger det går åt 

Ett problem / bygga / hur många 

(…) lägger jag upp tre kottar så får dem 

gå och hitta lika många 

Lägger / tre / lika / många 

Mäter och vad som är sannolikt, räcker 

det här garnet eller tyget 

Räcker 

Hur ska man lägga pilarna, men barnen la 

dem i en annan ordning för att det blev en 

lättare följd 

Programmerar / matematik / hur / pilar / 

ordning / följd 

Hållfastighetslära, materialkännedom 

inom bygg och projektarbeten. 

Bygg 
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(...) ställa frågeställningar för att barnen 

ska tänka vidare. 

Frågeställningar / tänka vidare 

 

I problemlösning finns många olika varianter och variationer att lösa en uppgift på, som även 

innehåller många olika matematiska kunskaper och färdigheter. 

Problemlösning var en av de aktiviteter som förekom mest och som skett under flest 

varierande tider i förskolans vardag enligt vår data. Möjligheter till problemlösning utvecklades 

genom att förskollärare frågade bland annat ”Undrar hur mycket kläder man ha på sig tro?”, 

”Hur ska du få fast den då?”, ”Vad den här stor? Ni får hjälpa mig!”  eller ”Rosa pennorna 

är först dåliga, vad beror det på tror du?” Dessa exempel visar på att förskollärarna medvetet 

skapade utmaningar till barnen, att medvetet göra det visar en erfarenhet och förmåga där 

frågorna inte enbart är ja eller nej svar, utan även öppnar upp för diskussion. 

Problemlösningar utvecklades också genom uppmaningar till barnen till exempel som att 

säga ”Vill alla samla sig, så vi får en cirkel?” eller ”En till? Sätt den uppe på! Ta den långa 

biten!” Vid sorteringen av pennor skapade förskollärare ett problem genom att lägga en rosa 

penna fel och uttrycka ”Rosa? Där ska den vara, nej vart det fel? (…)”. 

Problem kunde även skapas av förskollärare för att väcka ett lösningsinriktat tankesätt hos 

barnen som exempel uttryckte en förskollärare: ”Man är en liten grupp och tittar och funderar 

hur vi ska lösa ett problem och hur vi ska bygga. Hur många mjölkkartonger det går åt”. 

 

7.6 Mätning 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet 

Är det tungt? Får du upp den? Får du ta i 

hårt? 

Tungt 

Hur mycket ska vi hälla? Till sträcket? Hur mycket, till sträcket 

Nu har du många. Titta vad högt det blir. Många / högt 

(…) lite Snor i din lilla näsa. Du ska ha 

de allra minsta bitarna du 

Mäta / mängd 

Nu är det en liten liten tusenfoting Liten liten 

Vi ska frysa vatten, vi mäter med 

deciliter och häller vatten. (…) och så 

räknar vi och mäter snöre för att lägga i 

Mäter, deciliter, räknar, mäter, i 

Ja, de kan ju vara begrepp som är svåra 

för barn och förstå. Men vi använder dem 

Deciliter, liter 
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ändå. (…) vi bakar och använder deciliter 

och liter så dem får prova på 

Mäter och vad som är sannolikt, räcker 

det här garnet eller tyget 

Mäta, räcker 

När man mäter trådar, man pusslar, 

spelar, jag har ett matematiktänk med 

mig i det vardagliga. 

Mäter / pusslar / spel 

Av tradition vill vi inte särskilja 

ämneskunskaperna ur helheten. 

Mängd 

Mindre än, större än, lika sånt språk men 

(…) 

Mindre / större / lika 

De större barnen tänker mer abstrakt och 

strategiskt beräknande tänkande 

Större / beräknande 

 

Vid mätning menar vi längd, massa/vikt, volym, area samt att uppskatta. Här beskrev 

pedagogen hur mycket något var med ordet ’många’, men också hur högt något är, till exempel 

när förskolläraren säger engagerat ”Nu har du många. Titta vad högt det blir”. 

Förskollärare gjorde en uppskattning när denne till exempel kollar hur många som är 

närvarande och räknar tillsammans med ett barn och säger ”123 456 barn och 123 456 vuxna, 

det är lika många vuxna som barn idag!” 

Vikt kommer till och förklaras genom begreppet ’tungt’ när förskolläraren säger ”Är det 

tungt? Får du upp den? Får du ta i hårt?” Volym kommer till uttryck när förskolläraren undrar 

hur mycket mjölk som barnet ska ha i glaset genom att fråga undrande ”Hur mycket ska vi 

hälla? Till strecket?” En förskollärare förklarar även att volym kommer genom mätning med 

hjälp av deciliter ”Vi ska frysa vatten, vi mäter med deciliter och häller vatten. (…)”.  

 

8. Analys 

I denna del av studien kommer vi analysera det matematiska innehållet som har framkommit i 

resultatet av observationer och intervjuer. För att få en fördjupad förståelse för det matematiska 

innehållet i språket på förskolan har vi i denna del tagit stöd av sociokulturellt perspektiv, 

matematiskt gestaltande, tidigare forskning och Bishops teori om matematiska aktiviteter. Det 

matematiska innehållet uttrycktes mest verbalt utan fingerräkning, bilder eller andra artefakter. 

Av de teman som har framkommit i kodningen kommer dessa nu att redovisas genom en 

uppdelning av geometri, aritmetik, sortering, rumsuppfattning, problemlösning och mätning. 
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8.1 Geometri 

Barnen får genom loppbyggen, legobyggen och sångsamlingar använda sig av Bishops aktivitet 

konstruera (Helenius 2013, s.51). Förskolläraren leker med barnet i legobygget och på så vis 

vidgas barnets erfarenhetsvärld genom språket.  

Med ett sociokulturellt perspektiv kan vi förstå meningen att vara en närvarande pedagog i 

vardagen. Att matematiska uttryck är kontextbundet till den sociala arena som barn och 

förskollärare är verksamma i och att det matematiska språket är bundet till förskolläraren och 

förskollärares syn på matematiska begrepp (Helenius 2012, s.6).  

Björklund (2013, s. 35) skriver ”att barnet upptäcker ett behov att antingen för sig själv eller 

tillsammans med någon annan lyfta fram ett problem som berör tid, rum eller kvantiteter eller 

en uppfattning om innebörder som spelar roll för att leken ska kunna fortsätta”. När barn leker 

sker många processer, det är inte bara den specifika aktiviteten leka, utan också när de försöker 

beskriva något, berätta om något eller försöker argumentera för något som aktiviteterna som 

räkna, mäta och förklara kommer fram. Detta märks i aktiviteten med loppan, där förskolläraren 

involverar barnen i byggandet med att uttrycka ”När man vecklar ut, ser ni att det blir en 

fyrkant, kvadrat?” Där kan en tolkning av det Björklund (2013, s. 35) talar om, samspel med 

andra skapar förståelsen av innebörden i något annat. Helenius (2013, s. 6) tar även upp detta 

om matematikgenererade aktiviteter i socialt samspel, att det utvecklas en matematisk förståelse 

hos barnet tillsammans. 

 

8.2 Aritmetik 

Aritmetik handlar i stora drag om räkning. En av Bishops matematiska aktiviteter är räkning 

och denna aktivitets innehåll förtydligas med tal, beräkningsmetoder, antal och mönster 

(Doverborg 2013, s.19).  

Genom en matematisk gestaltning och den språkliga miljön på förskolan skapas det 

möjligheter för barn att utveckla en förståelse kring ett tals betydelse (Björklund, 2008, s. 118; 

Braxell, 2010, s. 95–95). Detta kan återspeglas i det samtal förskolläraren hade under en 

lekstund med barn där hen uttryckte ” 1 där och 2 där, vad betyder det? Att jag ska köpa den 

först? Hur mycket kostar den?”. Förskolläraren har i den spontana stunden en 

matematikundervisning gällande tal och antal där hen även generaliserar talbegrepp för att 

skapa en uppfattning om att talet motsvarar en viss mängd (Björklund, 2008, s, 118). 

Vid en matematisk kommunikation kopplat till barns utveckling av matematiska förmågor 

visar även Lundströms (2015, s. 117) studie på förskollärarens förhållningssätt och förmåga att 

synliggöra matematiken vara viktigt. I ett exempel från en intervju med förskollärare uttrycker 
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hen sig om en aktivitet ”Vi ska frysa vatten, vi mäter med deciliter och häller vatten. (…) och 

så räknar vi och mäter snöre för att lägga i ”. Vilket visar en medvetenhet kring 

matematikundervisning och att matematiken ses som en resurs i samspelet och i leken mellan 

barn och vuxna. Denna medvetenhet finns även i Lundströms (2015, s. 117) studie som även 

den visar att förskollärarens förhållningssätt gör matematiken synlig.  

Matematiken ses som kontextbunden och kommer till uttryck i den kultur som råder. När det 

kommer till matematikgenererande aktiviteter, genom samtal eller handling, finns det en 

uthållighet och ett engagemang hos förskollärarna där olika matematiska uttryck träder fram. 

Detta stöds i Bishops förklaring om matematiska aktiviteter där uttrycken kommer i samspel 

med andra människor (Helenius 2012, s.6).  

 

8.3 Sortering 

Alan Bishops aktivitet konstruera handlar om att sortera utefter egenskaper och passar in både 

på geometri och sortering och ”som bäst illustrerar hur matematiken hänger ihop med 

omvärlden och även hur vi lär oss matematik” (Helenius 2013, s.51).  

Sortering skedde med att förskolläraren använde matematiska frågor, artefakter och genom 

miljön som liknas en tredje pedagog. En förskollärare utrycker under en ritstund ”Rosa? Där 

ska den vara, nej vart det fel? Nu ligger den rätt”. Där barnen sorterar pennor i färgordning. 

Sortering finns även i flera andra sammanhang som inredning i hallen, lådor med bilder så 

barnen kan sortera i sin städning efter avslutad lek, barnen kan också leka med olika förståelser 

för sortering genom att prova sig fram främjar barnens matematiska tänkande (Klibanoff, 2006, 

s. 67; Kragh-Muller 2012, s. 55,58).  

När vi tittar på skillnader och likheter som ett innehåll i sortering ges även de uttryck av 

förskollärare tankar ”För de minsta barnen kan de till exempel hämta två skor, para ihop. Två 

par vantar. Två likadana skor”. Även här kommer det sociala samspelet in som väger tungt i 

ett sociokulturellt perspektiv. Genom att skapa en sådan aktivitet får barnet tillsammans med 

förskolläraren möjlighet till utveckling av matematisk förstående och matematiskt tänkande. 

Att använda ett medvetet matematiskt språk får barnet även prova på sina erfarenheter till och 

en förförståelse till matematikbegrepp (Sterner, 2008, s. 47, Håkansson, 2014, s. 25). 

 

8.4 Rumsuppfattning 

Rumsuppfattning eller lokalisera som Bishops benämner det, är när barnen sätter sig vid olika 

bord, i samlingar eller när aktiviteter sker i olika rum. Det handlar om barns kroppsuppfattning 

i förhållande med omvärlden (Sterner, 2013, s. 44). För att barn även ska kunna utveckla en 
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rumsuppfattning innefattar det lek där barnen får använda ”hela kroppen och alla sinnen” enligt 

Sterner (2013, s. 44). 

En kännedom om kroppens placering kommer i samlingen genom förskollärarens 

uppmaning ”Du kan sätta dig bredvid mig”. Att sinnen även har en betydelse i utveckling om 

rumsuppfattning kan komma genom en upplevelse av artefakter. En förskollärare utrycker i lek 

”katten inne i lådan” vilket skapar möjligheter till utveckling inom rumsuppfattning där själva 

kroppen inte används utan artefakter.  

Att kommunicera är även viktigt i barns utveckling av matematiska förmågor. Genom att 

förskollärare använder sig utav lägesord ” lägg, i, på, uppe, bredvid och inne” och gestaltning 

”Vi sätter på huvudet igen, sen uppe på huvudet en keps” (legobygge), finns det en 

utvecklingspotential för barnen gällande matematiska förmågor genom hela kroppen och alla 

sinnen, inte bara rumsuppfattning (Sterner, 2013, s. 44).  

 

8.5 Problemlösning 

Genom Bishops resonemang om aktiviteten förklara och barnens möjlighet till att föra en dialog 

med förskolläraren i olika aktiviteter, utmanar förskollärare barn i problemlösning när de 

uttrycker varför, när och hur i deras kommunikation med barnen (Helenius, 2013 s.4).  

Vår data indikerar på att problemlösning sker i det dolda och skulle kunna skrivas ner, loggas 

eller föras fram genom bilder eller spel. Ur ett sådant tänk med miljön som tredje pedagog blir 

rummen och innehållet den goda utvecklings- och den lärmiljö som gynnar det matematiska 

innehållet i förskolan (Kragh-Muller 2012, s. 55,58). Det styrker tidigare forskning att 

matematiska förmågor finns i ”otaliga tillfällen” på förskolan, där de även finns ett 

förhållningssätt som synliggör matematiken. Matematik är en resurs i lek och samspel mellan 

barn och mellan barn och vuxna (Lundström 2015, s. 217). 

Problemlösning förekom när det uppstod situationer när något behövdes. Det var även något 

som vi uppmärksammade som ett av det mest använda matematiska begreppet. Där 

förskollärare frågade, uppmanade och utmanade elever med lösningsinriktade frågor.  

När det kommer till matematiskt tänkande av en logisk karaktär är en rik miljö på 

problemlösningar värdefulla (Regeringskansliet, 2010 s. 16). Det är genom uppmaningar och 

utmaningar i ett samspel mellan förskollärare och elev som eleven får möjligheter att utveckla 

en förståelse för matematik. Genom en medveten begreppsanvändning hos förskolläraren får 

eleverna en begreppskontakt i matematisk kontext för en utveckling inom matematik 

(Håkansson, 2014, s. 25).  
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8.6 Mätning 

Under våra observationer fanns en dialog om pizzabullens temperatur och som Bishop menar 

är en matematisk aktivitet som möjliggör en reflektion över storlek, vikt, volym och 

temperaturer (Doverborg, Jahnke, Sterner 2013, s.29).  

När de räknar och mäter tillsammans och använder sig av det matematiska gestaltandet i 

vardagssituationer skapas möjlighet för att utforska matematiska språket, till exempel när 

förskolläraren använder närvarotavlan för att visa mängden barn och vuxna som närvarar och 

tankar övergår till handlingar (Björklund, 2008, s. 119). I dessa spontana vardagssituationer och 

i det experimenterande som sker tillsammans med varandra utmanas barns alla språk, så även 

den matematiska begreppsbildningen inom mätning (Unga, 2013, s. 75).  

Ser man till att miljön ska stötta språket skulle vardagssituationer som dessa kunna tas 

tillvara genom bilder på olika maträtter som pizzan och olika bilder på temperaturer som is och 

bastubad (Kragh-Muller 2012, s. 55,58). 

 

8.7 Avslutande ord 

Som avslut vill vi nämna att trots den stora mängd av matematiskt språk som existerade på 

förskolorna fanns ändå olika synsätt på matematikundervisning i förskolan. Detta styrker 

Gunnarsson och Thempos (2013, s. 33) forskning om att förskollärare har olika synsätt på hur 

matematik ska bedrivas och undervisas i förskolan. Det visas genom intervjuerna där 

förskollärare uttrycker ”Vi använder inte svåra matematiska begrepp just nu, vi förenklar dem” 

medan en annan säger ”Ja, de kan ju vara begrepp som är svåra för barn och förstå. Men vi 

använder dem ändå”. 

 

9. Diskussion 

Vår studie har som syfte att bidra med kunskap och förståelse kring det matematiska språket i 

förskolans miljö. Genom ett kritiskt förhållningssätt kommer vi bland annat i denna del 

reflektera kring vårt tillvägagångssätt i arbetet. I följande avsnitt kommer vi att diskutera vårt 

val av metod samt det resultat som framkommit i studien. Vidare ges det förslag på fortsatt 

forskning inom detta område. 

 

9.1 Metoddiskussion  

Vi valde i denna studie att använda oss utav etnografisk forskningsmetod, eftersom det som 

observerades innehöll olika sociala processer som hade fokus på vad som hände och uttrycktes 

verbalt. Den etnografiska styrkan ligger i att ha en öppen dialog där vi sedan kunde plocka ut 
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matematiskt innehåll. Vi ville heller inte påverka den rådande kultur som existerade i förskolan 

för att analysera den miljö som fanns (SBU, 2014; se Bilaga 11). 

Med en etnografisk forskningsmetod kan datamaterial finnas i flera kategorier, till exempel 

kan matematiskt innehåll vara både geometri och problemlösning samtidigt därför valde vi att 

använda en annan analysmetod där data kunde passa in under flera rubriker (SBU, 2014; se 

Bilaga 11).  

Som analysmetod för resultatet använde vi oss utav en tematisk metod för att lättare kunna 

identifiera och analysera det insamlade datamaterialet från intervjuer och observationer likt det 

Braun & Clark (2006, s. 76) talar om gällande tematisk analysmetod. Vi ville med en tematisk 

analysmetod bryta upp resultatet i kategorier för att lättare analysera senare. Vi upplevde att 

detta var en väldigt tidskrävande arbetsmetod men som genererade och lyfte fram mycket av 

den matematik som används i språket på de studerade förskolorna. Därmed var tematisk 

analysmetod den bäst lämpade metoden för att analysera resultatet i den här studien. 

Vi ville även öppna upp för olika perspektiv och tolkningar och detta gjordes bäst genom att 

både göra intervjuer och observationer för att se samband och mönster. Dessa två 

tillvägagångssätt bedömde vi som komplement till varandra och för att få ett relevant och 

trovärdigt resultat. Vid användning av ett observationsschema som fastställdes i tabeller kunde 

vi fokusera helt på ämnet matematik och vad förskollärare sade och gjorde under den tidsperiod 

som observationerna gjordes. Detta gjorde att upptäckter och samtalsformning kunde redogöras 

tydligt (Kihlström, 2007, s. 45–46).  

För arbetets validitet och reliabilitet ligger en trovärdighet och giltighet i vår forskning och 

studiens innehåll. Validitet handlar om att materialet som vi samlat in är relevant för studiens 

syfte och reliabilitet handlar om studiens trovärdighet och tillförlitlighet (Kihlström, 2007ad, s. 

164, 231). I vårt urval gjordes en ”bekvämlighetsurval” där både förskolor, förskollärare och 

barn var lättast att nå och som var kända av oss sedan tidigare (Björkdahl Ordell, 2007, s. 84). 

En tanke som uppstod här var om resultatet skulle bli annorlunda om studien gjordes på 

förskolor med förskollärare och barn som inte var kända sedan tidigare, eller att studien 

blandade okända och kända aktörer.  

Vårt urval av informanter var utbildade förskollärare för att vi skulle kunna ha möjlighet att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Hade vi valt informanter som inte hade haft 

erfarenheter kring ämnet hade studiens trovärdighet försämrats. Vi ansåg att antalet informanter 

var tillräcklig med den tid och det material vi kunde tänkas få av både intervjuer och 

observationer.  
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Något annat vi reflekterat över som även kan påverka validitet och reliabilitet i studien är hur 

vi gick tillväga med intervjuerna och dess antal. Vi gjorde endast två separata intervjuer med 

förbestämda öppna frågor för att få till ett naturligt samtal (Kihlström, 2007b, s. 48). Men 

genom en förförståelse inom matematik och det forskningsområde vår studie berör, använde vi 

genomtänkta intervjufrågor och efterföljande diskussion för att få en trovärdighet i studien. 

Informanterna visste att intervjun berörde matematik men vi valde att inte delge de exakta 

frågorna innan själva intervjusamtalet. Detta för att dels förbereda informanterna något om det 

ämne vi skulle diskutera kring, dels för att svaren inte skulle färgas av en pedagogiskt inriktad 

matematikdidaktisk diskussion. Utan vi ville att samtalen skulle följa förskollärarnas egna 

erfarenheter kring ämnet och koppla in läroplanens mål i ett mer spontant samtal. 

En ytterligare påverkan för validitet och reliabilitet i studien handlar om den pilotstudie som 

gjordes. Att använda en pilotstudie skulle enligt Merriam (1994, s. 88) och Denscombe (2016, 

s. 237) säkerställa och skapa en mer kvalitativ studie utan större problem och därmed ge en 

tillförlitlighet och trovärdighet. Pilotstudiens datainsamling gav ett rikt material som visade en 

stor mängd matematik i kommunikationen mellan förskollärare och barn. Vilket gjorde att 

materialet senare kom att användas i själva studien efter diskussion oss emellan. Valet är vi 

medvetna om då studiens trovärdighet och tillförlitlighet minimeras eftersom pilotstudiens syfte 

var att säkerställa och minimera eventuella problem som tidigare nämnt, men detta tyckte vi 

vägdes upp av våra erfarenheter gällande observationsschema då vi använt oss utav denna 

metod ett flertal gånger i vår utbildning.   

 

9.2 Resultatdiskussion 

I denna studie har vi fokuserat på spontana matematiska uttryck och vilket matematiskt språk 

som används mellan förskollärare och barn. Genom intervjuer och observationer kommer 

resultatet av vår studie att diskuteras genom två rubriker: Förskollärarens uttryck och Eleverna 

blir utmanade.  

Den första delen som berör Förskollärarens uttryck kommer en av våra frågeställningar 

reflekteras kring: Hur kommer matematik till uttryck genom förskollärarna i de spontana 

aktiviteterna i förskolan? 

Den andra delen av denna diskussion som berör Eleverna blir utmanade kommer de två sista 

frågeställningarna att reflekteras kring. Dessa lyder: Vilken typ av matematik blir barnen 

utmanade med i förskolans spontana aktiviteter? Vilka matematiska begrepp används i 

förskolans spontana aktiviteter? 
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9.2.1 Förskollärarens uttryck 

Historiskt sett har synen på matematik i tidig ålder förändrats. Förr ansågs matematiken inte ha 

någon given plats i förskolan, utan det främsta ansvaret i att utbilda matematik var skolan 

(Björklund 2013, s.57). Idag framhålls vikten av tidig insats av matematik i livet för att skapa 

goda förutsättningar för att klara skolan (Bjørndal 2002, s. 16). I förskolans läroplan Lpfö18 

står det att förskolan ska arbeta för att varje barn ska få: 

      

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, 

ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta (Skolverket, 2018, 

s. 14). 

 

De båda intervjuade förskollärarna nämner att de ofta kommunicerar och resonerar matematiskt 

både spontant och under andra planerade aktiviteter som utgår från annat ämnesområde. Till 

exempel när en förskollärare bygger en hare inom ämnet naturvetenskap uppstår matematiska 

handlingar som förskolläraren tar tillvara på. De spontana matematiska uttrycken kan riskera 

att den didaktiska undervisningen för barnens utveckling går förlorad, eftersom det inte går att 

garantera att undervisningen inom matematik grundar sig i beprövade erfarenheter och på 

vetenskaplig grund (Osnes, Nancy Skaug & Eid Kaarby, 2010, s. 24). 

Vårt resultat visar att förskollärarna använder många matematiska begrepp som möjliggör 

en inkluderande undervisning. Något som Björklund (2008, s. 40) menar öppnar upp dörrar för 

barns egna initiativ och att barnen har möjlighet att deltaga och integreras med omvärlden och 

på så vis lära sig det matematiska språket. 

Förskollärarnas uttryck innebär att förskolläraren äger det matematiska språket i förskolan 

och som går att förstå genom dialogpedagogiken (Vallberg Roth 2011, s. 90). 

Dialogpedagogikens idé kommer från Vallberg Roth (2011, s. 90) som nämner att barnet 

utvecklas i samspel med miljö, vilket kan kopplas till att förskollärare använder miljöns 

artefakter som pussel, sortera, och vatten som naturliga matematiklekar när vi intervjuat 

förskollärare.  

Vårt resultat stärker teorin om att den sociala omgivningen kan främja utvecklingen genom 

sociala ramar (Björklund, 2012, s. 15). Detta märktes i förskollärarnas språkbruk där de 

använde matematiska begrepp i olika aktiviteter, i händelser som skedde eller skulle ske, och 

där förskollärare tänker igenom aktiviteter vilket tolkades genom uttryck i en intervju ”Man är 

en liten grupp och tittar och funderar hur vi ska lösa ett problem och hur vi ska bygga. Hur 

många mjölkkartonger det går åt”. Något som Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015, s. 64) 
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hävdar i sina analyser om att förskolans miljö färgas av förskollärarens förhållningssätt till 

motstånd och utveckling och det påverkar i sin tur det matematiska språk som används i 

förskolan och barnens möjlighet att påverka sin undervisning i matematik.  

     Vår studie visar att det förekommer matematiska begrepp spontant, men att allt 

matematiskt innehåll inte är representerat trots att Bengts (2016a) debatterar om förskollärarens 

viktiga roll i att stötta, samtala och namnge matematiska begrepp i förskolans vardag. 

Intervjuade förskollärare visade även olika synsätt på matematiskt innehåll i kommunikation 

genom att en uttryckte sig ”Vi använder inte svåra matematiska begrepp just nu, vi förenklar 

dem” medan en annan säger ”Ja, de kan ju vara begrepp som är svåra för barn och förstå. Men 

vi använder dem ändå”. Förskollärare väljer med andra ord ett medvetet matematiskt språk i 

vissa situationer men förenklar språket efter egna referenser i vad de själva tycker är för lätt 

eller för svårt för barnen. Detta går samman med vad Regeringskansliet (2017, s. 8) menar, att 

barns förutsättningar till utveckling och lärande inte är likvärdig mellan olika förskolor.      

Genom intervju- och observationsdata visar det att matematiska begrepp finns i språket på 

förskolan, men det skulle kunna vara mer, och framför allt att alla matematiska begrepp behöver 

uppmärksammas och kommuniceras och bli tydligare markerat i gestaltningen. Det är genom 

förskollärarens kunskaper som utformning och olika matematiska uttryck ligger på (Bäckman, 

2015, s. 29).  

Tittar vi på debatten av Jie Lövgren (2015) riktas en kritik mot förskollärarens kompetens 

inom området matematik, där debattören lyfter fram att en kompetenshöjning behövs. Kan den 

upplevda bristen av kompetens inom matematik bero på att kommuner och politiker väljer att 

fortbilda inom andra områden än matematik, till exempel lågeffektivt bemötande eller läslyftet, 

så att den kompetenshöjning som kan lyftas in om matematikundervisning får stå tillbaka, där 

resultatet blir en tyst och dold matematik? Vi funderar även över om ansvaret över matematiska 

begrepp som tidigare vilade på nationell nivå och nu är på lokal nivå påverkar innehållet i 

förskolan negativt som även Ahlström (1996, s. 8) tar upp. Samtidigt kan det matematiska 

innehållet blivit svårt att förstå för förskollärare för att veta vilka matematiska begrepp som ska 

ligga i fokus i deras undervisning för att uppnå läroplanens mål (Skolverket, 2018, s. 14).   

Av det datamaterial som kodades efter observationer och intervjuer, kunde sex matematiska 

begrepp urskiljas. Däremot visade även kodningen en saknad, helt eller delvis, av subtraktion, 

multiplikation, statistik, area, procent och symmetri. Detta kan enkelt bero på att matematiken 

förekommer överallt men den beskrivs som kontextbundet och styrd av den kultur som råder 

på förskolan (Helenius, 2013 s.5). Eller så kan denna avsaknad visa att förskolläraren fokuserar 

mer på en vad vi kallar ”bekväm” matematik. Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, tar dock upp 
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att “utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka 

och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem” (Skolverket, 2018, s. 9), vilket i sig 

tolkas genom att all matematik bör få en plats i förskolan.  

 

9.2.2 Eleverna blir utmanade 

Idag ställs det nya krav på förskollärare för flexibilitet och observationsförmåga, för att kunna 

planera undervisningen och för att nå målen i förskolans styrdokument inom bland annat 

matematik (Bjørndal 2002, s. 16).  Kraven kan fastställas genom olika debattartiklar där det går 

att läsa om hur förskollärares förkunskaper om matematik bör förstärkas genom 

kompetensutbildningar (Jie Löwgren 2015.04.11), och om hur den matematiska undervisningen 

ska genomföras (Bengts, 2016b). Kraven kan även märkas av i Lpfö18 där strävansmål har 

ersatts med uppnåendemål (Skolverket, 2018, s. 14). Forskningen visar dock att det finns olika 

synsätt på matematikundervisning hos förskollärare, ett där barn ska lära med kroppen och ett 

där undervisningen får en mer skolifierad roll (Delacoure, 2013, s. 89–90). Mycket upplevs 

vara riktad till en mer planerad och genomförd undervisning, där fokus legat på att undervisa i 

matematik. Där det faktiska arbetet har legat på en medveten matematisk synlighet för barnet 

(Bäckman, 2015, s. 29). 

I vår studie har vi undersökt och funnit det vi kallar för en ”dold” matematik. Av den mängd 

data som framkommit under observationer fanns en ofantlig mängd matematik av sammanlagt 

8 timmars observerande. Den matematiken skulle kunna skrivas ner eller föras fram på annat 

vis förutom ett medvetet förhållningssätt (Lundström 2015, s. 217). Att synliggöra den 

matematiken kanske skulle ändra det synsättet som beskriver matematikundervisning som 

skolifierad i förskolan. 

Den dolda matematiken i våra observationer fanns i hur förskollärare kommunicerade med 

barnen. Genom förskollärarnas kommunikationsmönster med barnen framkom 

matematikgenererande samtal på ett eller annat sätt. Genom detta kommunikationsmönster fick 

barnen möjligheter att utforska matematik (Björklund, 2008, s. 119). Istället för att förskollärare 

sade ”lägg de där” hörde vi ”Lägg vantar och mössa i ditt fack”. Bara den meningen innehöll 

rumsuppfattning (lägesord), sortering (vantar och mössa) och även problemlösning om 

förskolläraren hade gjort om uppmaningen till en fråga som börjat med ”Kan du”. 

 Vidare visar vår studie inte bara rumsuppfattning och sortering, utan även andra 

matematiska begrepp. Resultatet att geometri, aritmetik (addition, division) och mätning även 

fanns. Däremot upplevde eller observerade vi ingen matematisk användning av subtraktion, 

multiplikation, statistik, area, procent, och symmetri. Trots att vissa situationer kunde ha 
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inbjudit till sådan kommunikation, subtraktion och symmetri under fruktstunden där frukten 

delades. Statistik och procent vid jämförelsen mellan barn och vuxna under närvarokollen ”123 

456 barn, 123 456 vuxna (…)!”. Avsaknaden av detta matematiska innehåll i begreppen skulle 

kunna tyda på att förkunskaperna hos förskollärarna kanske skulle behöva förbättras som 

debattören Jie Löwgren (2015.04.11) tar upp. 

När det kommer till matematiska begrepp finns det enligt Bishop endast sex matematiska 

aktiviteter som anses vara universella, räkna, lokalisera (hitta), mäta, designa, leka (spela) och 

förklara (Helenius 2012, s.6). Här kan det ligga en förklaring till avsaknaden av de matematiska 

begreppen. Inte av Bishop utan att vi i vår studie tittade på andra matematiska begrepp som 

kunde kopplas ihop med Bishops matematiska aktiviteter. Samtidigt upptäcktes avsaknaden 

först i databearbetningen. Sedan beskrivs matematiken som kontextbundet och framkommer i 

den kultur den frodas i (Helenius, 2012, s. 6).  Vilket i sig kan förklara avsaknaden, men även 

att vi endast observerade en kort tid, i annat sammanhang kunde den ha dykt upp. I våra 

observationer gällande matematikgenererande kommunikation av spontan karaktär visade det 

sig att skapandet inte kom av sig själv vilket kan kopplas till Bishops teori som menar just detta 

(Helenius 2012, s.6). I lekar, spel eller andra sysslor som samtal vid matbord, samling och i 

tamburen, kom matematiken till uttryck genom ett medvetet engagemang, erfarenhet och 

förmåga hos förskolläraren. Även detta kom fram under en intervju där förskolläraren uttrycker 

”Tid är så abstrakt. Vi har schema och en slags ordning för dagen” där förskolläraren ändå vill 

skapa möjligheter för barnen att utveckla en förståelse för tiden. 

I ett sociokulturellt perspektiv vilar ett socialt samspel tungt för att barn ska få utveckla en 

förståelse för matematiken (Sterner, 2008, s. 47). I aktiviteterna vi observerade fann vi att 

genom ett engagemang och flexibilitet initierade förskollärare ofta till matematiska uttryck som 

senare kunde kopplas till olika matematiska grenar. Detta gick att se i sorteringen av pennor 

genom att begreppen stor, mindre och minst användes, eller loppbygget där en förskollärare 

satte ord på den geometriska formen för kvadrat. Båda aktiviteterna var spontana där 

förskollärarna intog ett förhållningssätt och använde ett språk där matematiska begrepp kom 

fram, som vid loppbygget ”När man vecklar ut, ser ni att det blir en fyrkant, kvadrat?”. 

Helenius (2012, s 6) tar även upp att det sociala samspelet visade att de olika matematiska 

uttrycken kom till känna genom handlingar och matematisk kommunikation, som även vi kunde 

bevittna, notera och reflektera kring. 
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10. Slutsats  

Syftet med vår studie var att öka förståelsen för matematik som språk och hur förskollärare 

använder matematiska begrepp. Med vår studie kan vi dra slutsatsen att förskollärare 

kommunicerar matematiskt språk till barnen, men att språkets innehåll är begränsat för att det 

sker i det osynliga och stannar i den verbala kommunikationen. 

Den tidigare forskningen lyfter faktorer som kommunikation, förskollärares förhållningssätt 

kring matematikundervisning, samhällets och nya läroplanernas påverkan. Men det handlar 

även om vilka traditioner och normer som råder inom förskolans kultur hur förskolläraren 

uttrycker sig inom det matematiska ämnet (Björklund, 2012, s. 15). I vår studie visas 

engagerade och aktiva förskollärare som gör medvetna val och efterfrågar 

fortbildningsmöjligheter. Vilket skulle skapa förutsättningar för en ännu godare matematisk 

miljö, där fortbildningsmöjligheter handlar om kompetensutveckling inom matematiska 

områden. 

 

11. Förslag på fortsatt forskning 

För att få djupare kunskaper kring olika matematiska begrepp och matematik som språk, anser 

vi att det skulle vara intressant att forska mer kring hur förskollärare arbetar och undervisar i 

specifika men spontana matematiska aktiviteter i andra miljöer som utomhus eller i ateljén där 

barn oftast måste ha en vuxen närvarande. Detta skulle kunna ske genom observationer av 

förskolepersonal, samt kvalitativa intervjuer eller enkätundersökning med vårdnadshavare.  

Vår studie visar även att barnen aldrig eller sällan blev utmanade i subtraktion, 

multiplikation, statistik, area, procent, eller symmetri, vilket skapar en möjlighet för att 

undersöka och ställa nya fördjupade frågor om undervisning i matematiskt språk i förskolan. 

Frågeställningar som skulle kunna vara aktuella för en fördjupad forskning kan vara:  Vilka 

matematiska material finns i förskolan? Vilka matematiska lekar förekommer? Hur kan det 

matematiska språket samverka med vårdnadshavare?  

Om denna studie genomförs skulle den ge möjlighet till ökad kunskap och förståelse mellan 

förskola och hem gällande matematisk undervisning. Den skulle även lyfta fram en mer 

ingående förståelse kring hur material och lek har för påverkan på inlärning och undervisning 

av matematik. 
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13. Bilagor 
 

Bilaga 1. Informationsbrev till föräldrar 

 

Informationsbrev gällande en studie om arbetet inom ämnet matematik 

Hej! 

Vi heter Linn Tidbeck & Kim Nauclér och studerar vid förskollärarprogrammet vid Högskolan 

Dalarna. Just nu går vi vår sista termin på programmet och skriver vårt första examensarbete. 

Detta arbete handlar om hur förskollärare arbetar och använder förskolans miljö inom ett 

kärnämne. Arbetet kommer grunda sig på observationer av miljön och förskollärare (vi kommer 

inte dokumentera om era barn). Uppgifterna kommer att genomföras inom den dagliga 

verksamheten på förskolan och innebär på så vis inte något obehag för barnet. Material kommer 

att samlas in av oss med hjälp av papper och penna, samt med digitala redskap. Vi garanterar 

att allt material hanteras varsamt och varken förskolans namn eller kommun kommer att 

publiceras för att sträva efter fullständig anonymitet. Det material som vi samlar in kommer 

endast att användas i denna studie och det är enbart vi och vår handledare vid Högskolan 

Dalarna som har tillgång till materialet. Studien kommer att sammanställas i en rapport och när 

denna rapport är godkänd kommer allt insamlat material att förstöras. Undersökningen kommer 

att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna är ansvarig för 

behandlingen av personuppgifter i samband med examensarbetet. I undersökningen har du 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter 

kommer behandlas. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till 

Högskolans dataskyddsombud. 

Om du har några funderingar går det bra att kontakta oss!  

Mobil: 076-0485640 (Linn) 

Mail: linn.tidbeck@gmail.com 

Mobil: 070-5318355 (Kim) 

Mail: knaucler@hotmail.com 

 

Min handledare vid Högskolan Dalarna heter Helena Eriksson och henne kan du enklast nå via 

mejl om du har några funderingar: hei@du.se 

Tack på Förhand! 

  

mailto:linn.tidbeck@gmail.com
mailto:hei@du.se
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Bilaga 2. Samtyckesblankett till pedagoger 

 

Information om examensarbete: En studie om förskolans matematiska miljö och 

förskollärares matematiska metoder  

Under Vårterminen 2019 kommer vi, Linn Tidbeck och Kim Nauclér, skriva vårt 

examensarbete på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vi har i denna studie valt 

att undersöka hur matematik kan synas i förskolans miljö och vilket arbetssätt och metoder 

förskollärare använder inom ämnet matematik. Du tillfrågas därför om deltagande i denna 

undersökning. 

Undersökningens syfte och innehåll 

Vi kommer att intervjua och observera två stycken förskollärare för att få en vidgad syn i vår 

studie över hur förskollärare använder matematik spontant och planerat. 

Den senaste läroplan kommer att träda ikraft juni 2019. Det innebär att vi i förskolan har tydliga 

mål inom ämnet matematik, vilket gör att vi behöver kunskap i om hur vi kan utmana barnen i 

matematiska begrepp med hjälp av den lärandemiljö som finns runt barnen. Detta medför även 

en utmaning för förskolläraren att genomföra, planera och organisera spontana och planerade 

aktiviteter inom ämnet matematik utan fortbildning inom ämnet. Därför menar vi att den här 

studien är viktig då den kan leda till fördjupade kunskaper hos både kommande och redan 

verksamma förskollärare i förskolan. 

Genomförande 

Ditt deltagande i denna studie innebär att vi kommer att komma ut till dig för en intervju som 

beräknas ta ca. 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in och senare transkriberas på papper 

efter ditt godkännande. Anledningen till att vi valt anteckning är att ta hänsyn till de etiska 

aspekterna, och för att vi i efterhand ska kunna analysera materialet. Det kommer endast vara 

vi som intervjuar samt eventuellt vår handledare som kommer att ta del av materialet. Det 

insamlade materialet kommer även att avidentifieras för att inte röja någons identitet eller 

förskola. I och med den nya GDPR-förordningen behöver vi få godkännande av dig att förvara 

dina personuppgifter (materialet från vår intervju) på vår dator. 

Ditt deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan utan närmare förklaring. Om du som är tillfrågad väljer att inte delta eller om du 

avbryter din medverkan kommer detta inte påverka det fortsatta arbetet med studien. Vid frågor 

om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. Du 

kommer sedan kunna ta del av denna studie i form av en uppsats efter att den godkänts och 

publicerats via Högskolan Dalarna. Vi kommer även att mejla det färdiga resultatet till dig. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Mobil: 076-0485640 (Linn) 

Mail: linn.tidbeck@gmail.com 

Underskrift 

Mobil: 070-5318355 (Kim) 

Mail: knaucler@hotmail.com 

Underskrift 

 

 

 

Handledare: Helena Eriksson hei@du.se  

Underskrift 

 

 

 

 

mailto:linn.tidbeck@gmail.com
mailto:knaucler@hotmail.com
mailto:hei@du.se
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Genom att skriva under har ni tagit del av informationen och godkänner ovanstående villkor. 

 

Ort & Datum Underskrift Namnförtydligande 

__________________ 

 

_____________________ ____________________ 
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Bilaga 3. Observationsschema 

 

 

Datum 

 

Tid 

Vad säger 

pedagogen 

Vad gör 

pedagogen 

Reflektion Matematik 

kopplingar 

Tid: 

 

 

 

    

Tid: 

 

 

 

    

Tid: 

 

 

 

    

Tid: 

 

 

 

    

Tid: 

 

 

 

    

Tid: 

 

 

 

    

Tid: 

 

 

 

    

 

 

Övriga kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 
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Bilaga 4. Intervjufrågor 

 

▪ Vad är matematik för dig, och vad är dina erfarenheter kring det ämnet? 

 

▪ Berätta om en matematisk situation tillsammans med barn då du lärt dig något.  

 

▪ Det står i Lpfö 18 att ” förmåga att använda matematik för att undersöka, 

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

”, hur ser er arbete ut kring det målet? 

 

▪ Den andra punkter säger ”förståelse för rum, tid och form, och grundläggande 

egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, 

samt att resonera matematiskt om detta” hur ser er arbete ut kring det målet? 

 

▪ Sista punkten i Lpfö 18 säger ” förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp” hur ser er arbete ut kring det 

målet? 

 

▪ Kan du ge ett exempel kring hur ett matematiskt område kan se ut, tex klockan?  

 

▪ Hur tänker du kring inomhus miljön för matematisk stimulering? 
 

▪ Finns det möjligheter för dig/er att gå på fortbildningar gällande matematik i er 

förskola? 

 


