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Sammanfattning 

I vår studie undersöker vi hur förskollärare beskriver det matematiska arbetssättet i förskolan. 

Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare arbetar med matematik tillsammans med 

barnen samt hur de anser sig använda förskolans läroplan i det matematiska arbetet. Valet av 

vårt undersökningsområde grundas utifrån tidigare forskning om hur viktig den 

grundläggande matematiken återkommande beskrivs vara för barnens framtida förståelse och 

inställning till matematik.  

 

Resultatet från vår studie visar att förskollärarna arbetar spontant och flexibelt med matematik 

tillsammans med barnen. Resultatet pekar även på att samtliga förskollärare tycker det är 

viktigt att använda sig av de matematiska begreppen för att ge barnen förståelse för 

matematiken. Vidare visar vår studie på att det inte finns någon direkt planering vad gäller det 

matematiska arbetet utan att den sker här och nu i barnens vardag på förskolan. 
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Förord 

Vid undersökningsprocessens gång har vi valt att skriva och bearbeta texten till vårt 

examensarbete tillsammans. Inläsning av litteratur har vi gjort enskilt och även tillsammans 

då vi tycker att det är värdefullt att reflektera och diskutera tillsammans för att få en djupare 

förståelse för den litteratur vi läst. Intervjuerna i vår studie har vi valt att göra tillsammans och 

det empiriska materialet har vi delat upp och transkriberat var för sig och sedan gemensamt 

analyserat materialet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som deltog i vår undersökning, utan Er hade vår 

uppsats inte gått att genomföra. Det är vår förhoppning att vi har lyckats återge de mest 

värdefulla kommentarerna i vårt arbete. Vi vill även tacka handledarna Viktor Aldrin och 

Ingrid Nilsson som väglett oss under processens gång. Tack till Pär Novin och Fredrik 

Johansson som korrekturläst vårt examensarbete. 

 

Ett stort tack till våra familjer som stöttat oss och funnits där för oss under hela vår 

utbildning, utan Er hade vi aldrig kommit dit vi är i dag! 

 

Ett varmt tack till alla Er som på något sätt bidragit till vår studie! 

 

Halmstad 2014-01-07 

Johanna Johansson och Malin Novin 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrund och problemområde som ligger till grund för vårt valda 

undersökningsområde, syftet med studien samt frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Dagens samhälle ställer enligt Utbildningsdepartementet (2010) allt högre krav på den 

enskilda människans matematiska kunskapsutveckling. Tidigare forskning visar på  hur 

viktigt det är att barnen får med sig matematik redan i tidig ålder. Forskningen påtalar vikten 

av att ge barnen rätt förutsättningar genom att skapa lärtillfälle där barnen kan tillgodogöra sig 

de matematiska grunderna. Ges barnen möjlighet att lära sig de matematiska grunderna redan 

i tidig ålder får de lättare att ta till sig matematiken i skolan och i arbetslivet. För att skapa 

förutsättningar för ett lärande påtalar tidigare forskning att det  krävs en medveten pedagog 

som synliggör matematiken för barnen. Forskning visar även på att matematik är viktigt för 

att vårt samhälle ska utvecklas och frodas.  

 

Resultat från en av Björklunds (2007) studier visar på att matematik är ett av de viktigaste 

inslagen för utvecklingen av vårt samhälle och dess kultur. Studien beskriver även att 

matematik kan ses som ett redskap och användas av barn i olika sammanhang långt innan de 

deltar i någon form av formell undervisning. Matematik utgör en stor del av livet och 

förekommer regelbundet i olika aktiviteter, arbetssituationer och ska ingå i den dagliga 

verksamheten på förskolan. Hur barnen använder sig av matematiken i olika 

vardagssituationer påverkas av hur de tillägnat sig matematiken. I studien framkommer även 

att matematiken på småbarnsavdelningar används främst av barnen för att kunna beskriva sin 

omvärld, vid problemlösningar och för att bevara sociala regler. Pedagogen har en viktig roll 

genom att skapa förutsättningar för att barnen lär sig olika matematiska begrepp (ibid.). 

 

Doverborg och Pramling Samuelssons (2004) studieresultat visar på att förskollärarna tycker 

det är viktigt att arbeta med konkreta laborativa material, men förskollärarna beskriver inte 

hur arbetet ska gå tillväga för att skapa ett matematiskt lärande. Författarna påtalar att det 

upplevs som om förskollärarna tror att lärandet hos barnen kommer av sig själv bara man 

erbjuder barnen material att plocka med. Men å andra sidan visar resultatet i studien likt 

Björklunds studie på att förskollärarna är medvetna om  att det är viktigt att skapa rätt 

förutsättningar för barnen att lära sig matematik. Skolverket (2010) tar i läroplanen för 
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förskolan upp likt Doverborg och Pramling Samuelsson att barn i tidig ålder ska ges möjlighet 

till grundläggande matematisk förståelse för ett livslångt lärande. Förskolan har genom den 

reviderade läroplanen fått allt tydligare riktlinjer att förhålla sig till vad gäller målen i 

matematematik. Läroplanen har blivit tydligare med utökade och reviderade mål samt med 

tydligare ansvarsfördelning över hur förskolan ska arbeta med barnens matematikutveckling. 

Vid framtagningen av de nya målen rådfrågades forskare som forskat inom förskolan. 

Anledningen till revideringarna av de matematiska målen är enligt Utbildningsdepartementet 

(2010) att dagens samhälle ställer högre krav på ett matematiskt kunnande.  

 

Sterner och Johansson (2006) påtalar hur viktigt det är att skapa möjligheter till en 

matematisk förståelse hos barnen. Enligt forskarna kan pedagoger använda sig av Gelmans 

och Gallistels fem grundläggande principer för att möjliggöra en matematisk förståelse hos 

barnen. De fem principerna är: abstraktionsprincipen där alla föremål räknas i en väl 

avgränsad mängd. Ett till ett principen där två mängders antal jämförs genom parbildning. 

Principen om godtycklig ordning är att resultat blir samma oavsett var man påbörjar 

räkningen av föremålen i en viss mängd. Principen om räkneordens ordning innebär att räkna 

föremål genom att konsekvent använda talen i rätt ordning. Antalsprincipen är att senast 

nämnda räkneordet anger antalet föremål (Gelman och Gallistel, 1978; Sterner och Johansson, 

2006). 

 

Sterner och Johansson (2006) lyfter att förskolan med fördel kan använda sig av principerna 

för att skapa förutsättningar för den grundläggande matematiken. Skolverket (2010) skriver i 

läroplanen för förskolan att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin grundläggande 

matematiska kunskap. Gelman och Gallistels grundläggande principerna tas upp av 

Skolverket (2013b) som viktiga för elevers fortsatta matematikinlärning. Skolverket (2010) 

betonar att förskolan ska lägga grunden för barns livslånga lärande genom att skapa 

förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Barnen ska erbjudas en pedagogisk 

verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Den tillfredsställelse det är att få känna en 

gemenskap i gruppen och att göra framsteg är något som förskolan ska ge alla barn möjlighet 

att få uppleva (ibid.). 

 

I kursen praktisk matematik (Högskolan i Halmstad, 2012) besökte vår klass förskoleklasser 

och screenade elever i förberedande aritmetik. Vid kartläggningen användes Skolverkets 
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diagnosmaterial Diamant – Diagnoser i matematik som utgår från kursplanen i skolans 

läroplan och används som hjälp till att bedöma elevers matematiska kunskaper. Skolverket 

(2013b) påtalar att materialet stödjs av tidigare känd och accepterad forskning som berör hur 

barn tar till och lär sig matematik. Diagnosmaterialet grundas enligt Skolverket på 

internationell forskning  av bland annat Gelman och Gallistel. Den gemensamma 

sammanställningen av resultaten från kartläggningen visade på att barnen hade problem med 

några av de matematiska grunderna.  

 

1.2 Syfte 

Vi vill med utgångspunkt från tidigare forskning som dels betonar hur viktig matematik är för 

barn redan i tidig ålder samt hur viktig roll pedagoger har för barnens matematiska 

kunskapsutveckling få förskollärares bild av hur de arbetar och planerar för matematik på 

förskolan.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vårt syfte har mynnat ut i följande frågeställningar: 

 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med och planerar för matematik på 

förskolan? 

 På vilka sätt beskriver förskollärarna att de erbjuder matematik för barnen på 

förskolan? 

 Hur beskriver förskollärarna att de använder sig av läroplanen för förskolan i det 

matematiska arbetet? 

 

2. Litteraturgenomgång  

I litteraturgenomgången redovisas den litteratur som i analyskapitlet kommer att kopplas till 

förskollärarnas arbetssätt. I kapitlet beskrivs tidigare forskning, styrdokument för förskola och 

skola, samt annan litteratur som vi anser relevant för vår studie. Litteraturen kommer även att 

finnas som stöd vid problematiseringen i diskussionskapitlet.  

 

2.1 Styrdokument 

Nedan beskrivs publikationer som finns till stöd för arbetet i förskola. 
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Arbete och planering i förskolan ska grundas i Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 

2010 (Skolverket, 2010). Förskolan ska tillsammans med hemmet lägga grunden för de 

matematiska kunskaper barnen tar med sig till skolan. Läroplanen anger de mål och riktlinjer 

som personal i verksamheten ska arbeta utifrån samt vilka ansvar som vilar på de olika 

befattningarna. Målen visar på hur förskolan förväntas arbeta med kvalitetsutvecklingen. 

Riktlinjerna anger vilket ansvar som vilar på förskolläraren och arbetslaget. I läroplanen 

beskrivs även hur man ska arbetet med värdegrunden och förskolans uppdrag. Skolverket 

betonar i förskolans läroplan att: 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen […] stimuleras och 

utmanas i sin matematiska utveckling, […] arbetslaget ska […] utmana barns nyfikenhet och 

begynnande förståelse för […] matematik […] (Skolverket, 2010, s.11).  

Nedanstående mål ur läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ska skapa förutsättningar för 

att barnen: 

...utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, ...utvecklar sin 

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

egna och andras problemställningar, ...utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 

använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, …utvecklar sin matematiska förmåga 

att föra och följa resonemang (s.10) 

Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer vänder sig till all verksam personal i 

förskola samt till kommunerna (Skolverket, 2013a). Personal i förskolan kan använda sig av 

de allmänna råden som en vägledning för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan 

omsättas i praktiken. Råden tar även upp hur planering och genomförande på förskolan ska 

utföras för en ökad måluppfyllelse. Förskola i utveckling utgör ett stöd till personal i förskola 

och kan användas som underlag vid planeringen av matematik på förskolan. Promemorian 

uppkom i samband med den reviderade läroplanen för förskolan. Skälen till revideringarna av 

de matematiska målen var att barnen i dag växer upp i ett samhälle som ställer allt högre 

kunskaper i de matematiska färdigheterna samt att matematik är en förutsättning för att 

fungera i dagens samhälle (Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Skolinspektionens rapport Förskola, före skola – lärande och bärande 2012:7 redovisar 

resultat över hur förskolor arbetar med kvalitetsarbetet utifrån de nya styrdokumenten för 

förskolan. Skolinspektionen har bland annat till uppgift att granska kvaliteten i förskolan och 
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säkerställa den pedagogiska kvaliteten i verksamheten så att alla barn får rätt till en trygg och 

lärorik miljö (Skolinspektionen, 2012). 

 

Personal i förskolan och skola bör samverka och titta både framåt och bakåt och använda sig 

av läroplaner och styrdokument som finns i förskola och skola. I Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 anges utbildningens mål och riktlinjer samt 

ansvarsfördelning i skolan. Målen tar upp vilka matematiska kunskaper eleven bör utveckla. I 

läroplanen beskrivs även kunskapskraven i matematik samt för vilken årskurs kraven gäller 

(Skolverket, 2011). Diamant - Diagnoser i matematik utgår från skolans kursplan i matematik 

och används som ett underlag till att bedöma elevers matematiska kunskaper från 

förskoleklass till årskurs nio. Diagnosmaterialets syfte är att generera en 

matematikundervisning som är anpassad utifrån varje enskild elevs förutsättning och ska ses 

som ett komplement till den kontinuerliga uppföljningen av eleven. Diagnosmaterialet i 

grundläggande aritmetik bygger på Gelman och Gallistels fem grundläggande principer i 

matematik (Skolverket, 2013b).  

 

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning tar upp hur betydelsefullt det är för barnen att förskollärarna arbetar med 

matematiken redan i förskolan för att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande.  

 

Björklund (2007) har i sin avhandling Hållpunkter för lärande: småbarns möte med 

matematik gjort observationer med 23 barn i förskolan i ålder mellan 1:1 år och 3:9 år. 

Björklund har använt sig av videografi som metodansats. Syftet med studien var att få en bild 

av hur små barn erfar och lär matematik i förskolan. I avhandlingen synliggörs vilka 

möjligheter barn redan i tidig ålder har för att tillägna sig matematik på förskolan samt hur 

verksamheten kan skapa förutsättningar för barnens matematiska utveckling. På senare år har 

det börjat forskas allt mer i hur de yngre barnen lär sig matematik samt hur barnen utvecklas 

när det gäller det matematiska tänkandet. Björklund påtalar att det finns fyra kritiska villkor 

för att barnen ska tillägna sig de matematiska kunskaperna. De kritiska villkoren är: 

samtidighet, variation, rimlighet och hållpunkt.  

 

Björklund (2007) beskriver att samtidighet innebär att barn måste förstå att ett begrepp kan ha 

olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används, exempelvis kan något som är 
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stort i ett sammanhang visa sig vara litet i ett annat. Variation innebär att barnen får en 

djupare förståelse för att ett fenomen kan förändra sig i samma kontext. Barnen kan på så sätt 

erfara vad olika fenomen har för likheter och olikheter. För att barnen ska få den här 

förståelsen för samband måste ett fenomen förändras medan ett annat fenomen bestå. För att 

barn ska få förståelse för olika begreppsbildningar måste de få erfara att ett begrepp som 

beskriver ett fenomen har samma betydelse i andra sammanhang. Rimlighet lyfts som ett 

annat kritiskt villkor och innebär att barnen får uppskatta vad de anser vara rimligt. Rimlighet 

kan vara att uppskatta en viss mängd, barnen använder här sina tidigare erfarenheter till hjälp 

vid beräkning över vad som är rimligt. Kroppen lyfts som ett bra verktyg att använda sig av 

när barnen ska uppskatta vad som är rimligt. Hållpunkt kan vara ett fenomen som barnen 

relaterar och jämför andra fenomen till eller olika erfarenheter som barnen kan relaterar till. 

Björklund påtalar även i sin avhandling att samspelet mellan barn-barn, barn-vuxna och 

utformningen av miljön på förskolan är viktig för att skapa bra förutsättningar för ett lärande. 

Barn ska ges möjlighet att möta variation och mångfald av de matematiska begrepp som 

kontinuerligt ska utvecklas i den miljö och den kultur barnen befinner sig i. 

 

Andersson (2002) lyfter i En matematikers syn på lärande i förskola och skola en 

longitudinell studie över barns utveckling i matematik. Studien har pågått i över 12 år och vid 

starten av studien var barnen sex år gamla. I studien videofilmades barnen när de fick till 

uppgift att bygga så många olika torn som möjligt med hjälp av legobitar. Videofilmen 

analyserades sedan tillsammans med barnens egna anteckningar och då uppmärksammades att 

barnen löste uppgiften och presenterade flera olika sätt att lösa uppgiften på. Andersson 

påtalar likt Björklund (2007) att lärares och föräldrars inställning till matematik får en 

betydande roll över hur barn kommer att se på ämnet samt att matematiken behövs för att barn 

ska kunna förstå och se sammanhang i olika situationer. Barnen ska med fördel få ta del av 

matematiken redan i förskolan och barnen ska få möjlighet till att få vara kreativa och 

spontana. Som pedagog ska man låta barnen få tänka fritt inte styra dem med rätt- och feltänk.  

 

Nationellt Centrum för Matematikutbildnings (NCM) pilotprojektet Små barns matematik 

grundas i forskning om hur små barn och pedagoger lär och tar till sig matematik. Projektet 

pågick under två år och där 100 förskollärare deltog. Syftet med projektet var att bredda och 

fördjupa förskollärares matematiska kunskaper. I projektet följdes barn i ålder ett till fem år 

för att se hur de utvecklade sitt intresse för matematik tillsammans med förskollärarna. 
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Emanuelsson (2006) tar i pilotprojektet likt Andersson upp att lärares kompetens och 

inställning till undervisningsämnet påverkar hur de skapar förutsättningar för barnen i 

vardagen. Emanuelsson menar att barn visar i tidig ålder ett spontant intresse för matematik 

och de matematiska begreppen och utmanar förskollärarnas syn på matematik i projektet. 

Matematiken finns överallt i barnens vardag och en medveten pedagog bör skapa 

gemensamma upptäckter av matematiken tillsammans med barnen. Det handlar enligt 

Emanuelson om att vara engagerad och nyfiken samt att ha kunskaper i matematik för att 

kunna uppmuntra och utmana barnen på ett bra sätt. Likväl måste ett för barnen meningsfullt 

innehåll skapas för att barnens förståelse och intresse för matematik ska utvecklas. Det krävs 

av förskollärarna planering och förberedelser för att kunna föra det matematiska arbetet 

framåt på förskolan. 

 

Sterner och Johansson (2006) har likt Emanuelsson arbetat med pilotprojektet och anser likt 

Emanuelsson att matematik på förskolan ska synliggöras och utmanas genom ett medvetet 

arbete hos pedagogerna. Sterner och Johansson beskriver i pilotprojektet hur Gelman och 

Gallistels fem principer kan användas vid arbete med matematik på förskolan. Principerna 

kan skapa förutsättningar för barnens grundläggande förståelse för matematiken. 

Abstraktionsprincipen innebär att barnen kan räkna antalet föremålen på ett bord oavsett vilka 

föremålen är exempelvis glas, tallrikar och bestick för att se hur många blir de tillsammans.  

Ett till ett principen kan användas vid matsituationer så som när man dukar, ett glas till Anna, 

ett glas till Sten och så vidare. Förskolan kan även använda sig av barnens reflexvästar när de 

ska gå ut, en väst till Anna, en väst till Sten och så vidare. Vid samling eller vid matbordet 

kan man synliggöra principen om godtycklig ordning. Om barnen börjar räkna på Anna eller 

Sten är antalet barn i samlingen eller vid matbordet detsamma. Principen om räkneordens 

ordning kan användas när barnen sitter i samlingen då de räknar hur många barn som sitter 

där samt när de räknar hur många jackor som hänger i hallen. Antalsprincipen kan användas 

då barnen ska gå ut genom att räkna barnen högt och benämna det sistnämnda räkneordet. 

Barnen kan på så sätt få förståelse för att det sistnämnda räkneordet är detsamma som antalet 

barn. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) har genomfört en enkätundersökning med 

förskollärare i kommunala förskolor och förskoleklasser i Göteborgs kommun. Syftet med 

undersökningen var att synliggöra hur pedagogerna ställer sig till matematik och hur de ser på 
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sin pedagogiska uppgift vid matematikinlärningen. I studien Varför skall barn inte märka att 

de lär sig matematik? beskriver förskollärarna hur de ser på den grundläggande matematiken i 

förskola och förskoleklass. Förskollärarna anser att det är viktigt att skapa rätt förutsättningar 

för barnens framtida lärande då de påtalar att samhället ställer allt högre krav på ett kunnande 

i matematik. Barnens matematiska lärande ses från två perspektiv: att barnens lärande sker 

hela tiden, det andra perspektivet grundas i att förskolläraren skapar nyfikenhet och intresse 

för matematiken hos barnen. Vidare visar undersökningen på att arbetet med matematik i 

förskola och förskoleklass främst utgörs av förståelse för antal och att de används i samling 

och måltider.  

 

2.3 Övrig litteratur 

Nedan behandlas övrig litteratur som inte grundas i någon forskning men som vi anser tar upp 

viktiga aspekter som är kopplade till vår studie. Litteraturen ger förslag på hur det redan i 

förskolan kan arbetas med matematik för den grundläggande matematiska förståelsen samt 

hur viktigt det är att barnen får de rätta förutsättningar som krävs för ett lärande.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) har följt barn och pedagogers arbete på 

förskolan för att synligöra hur barn erövrar matematik. Författarna beskriver att matematik 

utgör en naturlig del i barnens vardag och att pedagoger ska hjälpa barnen att sätta ord på den 

matematik som finns runt omkring dem. Matematik på förskolan kan hittas vid matsituationer 

då barnen kan få vara med och duka, prata om mängd och storlek på maten. Även hallen tas 

upp som bra tillfälle att samtala om och lära ut matematik. Sortering och parbildning kan med 

fördel göra med barnens kläder. Författarna menar dock att matematiken kan hittas överallt 

men att detta kräver medvetna pedagoger som kan skapa intresse och nyfikenhet för 

matematik hos barnen.  

 

Olsson och Forsbäck (2008) lyfter likt Doverborg och Pramling Samuelsson att vi ska prata 

matematik för att skapa förutsättningar för barnens lärande och matematiska grund. 

Matematik finns överallt och det underlättar om man hittar rätt strategier för den 

grundläggande matematiska inlärningen. Författarna tar upp att som vuxen har man en viktig 

roll för att ge barnen en grundläggande förståelse för matematik. Vidare lyfts att barnen bör få 

räkna med konkreta föremål så som bland annat sin egen kropp och pengar, det vi gör konkret 
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har vi lättare att komma ihåg. Vi ska hjälpa barnen att få egna referenser att jämföra mot, 

exempelvis en specifik vikt eller längd. 

 

Doverborg (1998) beskriver olika situationer där flertalet matematiska begrepp kan 

problematiseras och användas i vardagssituationer på förskolan. Begreppen bör synliggöras 

och problematiseras i lek och i förskolans olika rutinsituationer. Ett sätt som tas upp är att 

barnens egna dokumentationer kan lyfta ett matematiskt lärande. Utifrån barnens 

dokumentationer följdes ett arbete med statistik där barnen samtalade om sina olika och 

varierande dokumentationer. Vidare lyftes barnens tankar om ett fenomen kan beskrivas på 

varierande sätt. 

 

3. Vetenskapligt metodologiskt perspektiv 

I följande kapitel beskriver vi vårt val av vetenskaplig metod. Vi har inspirerats av grundad 

teori och utifrån en ansats av metoden kommer vi att beskriva hur vi valt att använda oss av 

den grundade teorin i vår studie. 

 

3.1 Grundad teori 

Grundad teori även kallad grounded theory utvecklades enligt Hartman (2001) av Glaser och 

Strauss i början på 1960-talet eftersom de ställde sig kritiska till de mer traditionella 

vetenskapliga metoderna. Glaser och Strauss valde att gå skilda vägar då de hade olika syn på 

vad som utgör grundad teori. Strauss började samarbeta med Corbin och de skrev tillsammans 

boken Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques som 

anses vara den mest lästa boken i ämnet. Vi har i vår studie valt att använda oss av Strauss 

tolkning av den grundade teorin. Strauss påtalar att forskaren utgår från ett forskningsbart 

problem som inte är för brett och att forskningen grundas utifrån frågor som ställs till de 

personer som ingår i studien. Glaser å andra sidan förespråkar att man inte utgår från ett 

förutbestämt problem utan att problemet uppstår hos den grupp individer som ingår i studien. 

Då vi valt Strauss och Corbins tolkning kommer vi att forska induktivt där vi relaterar och 

kopplar teori och empiri med varandra. Vid ett induktivt arbete utgår vi ifrån vår 

frågeställning och söker svar på den genom inhämtad empiri. Hade vi valt ett mer deduktivt 

sätt hade vi utgått ifrån en redan befintlig teori och inte kunnat skapa någon ny kunskap i det 

som vi undersöker. När vi använder oss av ett induktivt arbetssätt utgår vi inte ifrån en redan 
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befintlig teori. I vår studie utgörs empirin av intervjuer med förskollärare och utgör en stor del 

av studien.  

 

Den grundade teorin bygger på olika processer som går i en kronologisk ordning, från 

frågeställning till en genererad teori (Bryman, 2008). Vid bearbetningen av empirin startas en 

process där ett kodningsarbete ska generera kategorier (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vid 

kodning bryts empirin ner i olika beståndsdelar där ett kategoriseringsarbete påbörjas för att 

kunna åtskilja eller sammanföra empirin (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2008). 

Bryman (2008) framhåller att kodningsprocessen ska påbörjas tidigt och göras kontinuerligt i 

studien. Vid kodningen växer det fram kategorier som bearbetas för att synliggöra kopplingar 

mellan kategorierna. En av kategorierna kan sedan bli till en kärnkategori och som sedan 

utgör den röda tråden i kategoriseringsarbetet där andra kategorier sedan kan sammanstrålas 

vid (Strauss och Corbin,1990, refererad i Bryman, 2008). 

 

Hartman (2001) påtalar att en kategori måste finnas med upprepade gånger i det 

transkriberade materialet för att få kallas kärnkategori. Kategorierna bearbetas tills det inte 

finns någon ny information att inhämta och en mättnad uppstår (Bryman, 2008). Hartman 

(2001) betonar att kärnkategorin tar längre tid att mätta då den är kopplad till de andra 

kategorierna och att den förekommer ofta i transkriberingarna och på så sätt ökar kunskapen 

om kärnkategorin ständigt. Grundad teori innebär enligt Bryman (2008) och Hartman (2001) 

en upprepning av urval, insamling av data och analysarbete tills den teoretiska mättnaden 

uppstår och genererar en teori. På grund av omfångs- och tidsskäl kan vi i vår studie inte 

mätta teorin med nytt inhämtat empiriskt material. I analyskapitlet kommer vi att koppla vårt 

empiriska material med tidigare forskning, styrdokument och övrig litteratur. 

 

Två vetenskapliga metoder som likt grundad teori är empirinära och induktiva är 

fenomenografin och etnometodologin. Vi har dock valt att inte använda oss av någon av 

metoderna då vi vill få en mer konkret bild av hur förskollärarna i vår studie beskriver att de 

arbetar med matematik i förskolorna. Fenomenografin är likt grundad teori en kvalitativ 

metod men inriktar sig på att studera uppfattningar av fenomen. Etnometodologin utgörs 

främst av att forskaren befinner sig i och undersöker den miljö som det ska forskas kring 

(Patel & Davidson, 2011). Då vår avsikt var att låta förskollärarna beskriva hur de arbetar och 

planerar för matematik i förskolan valde vi grundad teori som vårt metodval. 



  13 

 

4. Metod 

I detta kapitel beskrivs vårt val av kvalitativ metod och den semistrukturerade intervjun som 

kopplas till grundad teori. Vi redogör för vårt tillvägagångssätt vid urvalet av respondenter 

samt motiv till frågorna i intervjuguiden. I kapitlet beskrivs även pilotundersökningen, 

forskningsetiska principer samt genomförandet av den empiriska insamlingen. 

 

4.1 Kvalitativ metod  

Vi har valt att använda oss av en ansats i den grundade teorin som enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) och Bryman (2008) är den mest använda kvalitativa metoden. I det 

kvalitativa synsättet ligger tyngdpunkten på att tolka och förstå respondenternas svar och inte 

på att generalisera (Stukát, 2005). Vi kommer att tolka transkriberingar av intervjuerna som 

hela texter och därefter gå in djupare i delar av materialet, vilket enligt Bryman (2008) 

synliggör koder som kommer att utmynna i kategorier. 

 

Utifrån grundad teori kan det empiriska materialet inhämtas i form av semistrukturerade 

intervjuer som utgår från en intervjuguide som omfattar vissa bestämda teman med frågor och 

följdfrågor (Eliasson, 2013; Stukát, 2005). Vi har i vår intervjuguide (bilaga 2) valt att 

använda oss av öppna frågor som har en låg grad av strukturering. Enligt  Patel och Davidson 

(2011) innebär det att respondenten får möjlighet till att svara fritt på intervjufrågorna. 

Wärneryd (1990) framhåller att denna typ av frågor bättre kan synliggöra vad respondenten 

anser som relevant. I den kvalitativa intervjun är respondentens delaktighet i samtalet lika 

viktig som intervjuaren (Patel & Davidson, 2011). Vi har valt att använda oss av en mindre 

strukturerad intervjuguide där alla frågor ställs i samma ordningsföljd och respondenternas 

svar kan följas upp med följdfrågor. Fördelen med en lägre strukturerad intervjuguide är att 

respondenternas svar kan följas upp individuellt (Stukát, 2005). 

 

Patel och Davidson (2011) framhåller att antalet frågor i intervjuguiden ska begränsas då 

risken annars är att respondenten tröttnar och inte ger utförliga svar. Kvale och Brinkmann 

(2009) och Patel och Davidson (2011) påtalar att den som intervjuar bör ha förkunskaper om 

ämnet för att kunna ställa rätt följdfrågor vilket leder till högre kvalitet på intervjun. Vi anser 

att vi under vår utbildning till förskollärare inhämtat förkunskaper i ämnet som vi forskar om 

och därmed kan använda oss av denna metod. Patel och Davidson (2011) anser att det är 

fördelaktigt om man i en kvalitativ intervju är väl förberedd och har förkunskaper i ämnet. 
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Gillham (2008) framhäver den semistrukturerade intervjun som den viktigaste kvalitativa 

metoden då den balanseras av struktur som leder till hög kvalitet på empirin. Den 

semistrukturerade intervjun förutsätter goda förberedelser och ett omfattande analys- och 

tolkningsarbete (ibid.).  

 

4.2 Val av respondenter 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt respondenter som utgörs av verksamma 

förskollärare i förskolan. På de två förskolor vi kontaktade arbetar cirka 16 förskollärare, vi 

berättade att vi hade en önskan om två respondenter från varje förskola då vår tanke var att 

intervjua fyra förskollärare. Vi fick ett positivt svar från en av förskolorna. Den andra 

förskolan meddelade att de behövde betänketid på grund av personalbrist, vilket gjorde att vi 

enligt Stukát (1993) fick ett externt bortfall av respondenter. Utifrån en starkt begränsad 

tidsram kände vi oss tvungna att kontakta ytterligare en förskola. Patel och Davidson (2011) 

menar likt Eliasson (2013) att man kan välja respondenter utifrån forskarens tidsmässiga 

ramar. Den sista förskolan vi kontaktade meddelade att två av förskollärare var positiva till att 

ställa upp på en intervju men en av förskollärarna fick förhinder vilket också föranledde 

externt bortfall. Tre förskollärare från två olika förskolor svarade att de ställer sig positiva till 

att medverka i vår studie. 

 

4.3 Motiv till frågor i intervjuguiden 

Vid utformandet av vår intervjuguide (bilaga 2) formulerade vi frågor som skulle täcka in vårt 

syfte, våra frågeställningar samt frågor om förskollärarnas bakgrund. Motivet till de inledande 

frågorna var att skapa en bild av respondenternas bakgrund samt att vi vill inleda med 

neutrala frågor för att framkalla en trygghet hos respondenterna. Bakgrundsfrågor kan enligt 

Bjørndal (2005) generera till en harmonisk och behaglig stämning under intervjun.  

 

Vidare frågades respondenterna om vad matematik är för dem och om de känner sig trygga 

med sina matematiska kunskaper. Motivet till frågorna var att synliggöra respondenternas 

upplevelser och erfarenheter av matematik. På frågan om respondenterna blivit erbjudna 

fortbildning i matematik var syftet att synliggöra om respondenterna fått den 

kompetensutveckling de enligt Skolverket (2013a) har rätt till för att kunna möta de allt högre 

kraven som ställs i samhället vad gäller matematik. 
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På frågan hur respondenterna arbetar med matematik på förskolan var syftet att få en inblick i 

deras matematiska arbetssätt. Genom följdfrågor hur lärmiljön utformas samt vilka material 

som används ville vi ta del av hur förskollärarna använder sig av miljö och material i det 

matematiska arbetet. Med frågan hur respondenterna tror att matematiken kommer att se ut i 

framtiden ville vi ta reda på om de tror att det blir någon skillnad i det framtida arbetssättet på 

förskolan vad gäller matematik.  

 

Under vår förskollärarutbildning har vi blivit förtrogna med förskolans läroplan och styrker 

våra val vid planering och arbetssätt utifrån den. Vi frågade respondenterna hur deras 

matematiska planering ser ut samt vilka utmaningar och möjligheter de ser med de 

matematiska målen i förskolans läroplan. Vår intention med frågorna var att skapa oss en bild 

av hur respondenterna beskriver sitt arbete med förskolans läroplan. Intervjun avslutades med 

att vi gav respondenterna och oss själva möjlighet att känna efter om det var något som skulle 

tilläggas i intervjun. 

 

4.4 Pilotundersökning 

Patel och Davidson (2011) betonar att i en semistrukturerad intervju är kravet större på den 

som intervjuar än vid en strukturerad intervju då det finns färre frågor i intervjuguiden som 

kan följas upp med följdfrågor. Genom att använda en pilotundersökning ges det möjlighet att 

se om frågorna täckt in syftet och frågeställningarna eller om frågorna och följdfrågorna 

måste omformuleras. När vi visar intervjuguiden för någon som har erfarenhet i ämnet kan 

intervjuguiden enligt Gillham (2008) förbättras genom respons på hur den är uppbyggd och 

hur frågorna är formulerade. Eliasson (2013) och Patel och Davidson (2011) tar likt Gillham 

(2008) upp att respondenterna i en pilotundersökning ska utgöras av en representativ 

målgrupp som motsvarar respondenterna i studien. Vi har i vår pilotundersökning valt att ta 

hjälp av en handledare samt en verksam förskollärare som inte ingår i vår undersökning.  

 

4.5 Forskningsetiska principer 

Vi har via missivbrev (bilaga 1) samt innan intervjun påbörjades informerat våra respondenter 

om de forskningsetiska principerna.  

 

Informationskravet – innebär att respondenterna ska informeras genom förhandsinformation 

om syftet med studien, vilka som är ansvariga för studien samt institutionsanknytningen. 
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Vidare innebär kravet att informera att respondenternas medverkan är frivillig samt att de har 

rätt att avbryta sin medverkan. 

 

Samtyckeskravet – innebär att respondenterna själva får bestämma över sin medverkan och att 

de kan avbryta intervjun när de vill och att de inte medför några negativa konsekvenser för 

respondenten. Vidare innebär kravet att få samtycke till att spela in intervjun samt publicering 

av studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att respondenterna informeras om att deras personuppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt för att undvika risken för identifiering av den enskilda 

respondenten. 

 

Nyttjandekravet – innebär att respondenterna informeras om att det insamlade materialet 

enbart kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.6 Genomförande av empirisk insamling 

Vi tog kontakt med förskolorna via ett missivbrev (bilaga 1) för att se om det fanns intresse av 

att medverka i vår studie. Vi informerade förskollärarna syftet med vår studie och vår 

intention med intervjun. Vi gav respondenterna möjlighet att utifrån föreslagna dagar välja 

tid, dag och plats för intervjun. Genom att vi gav respondenterna en valmöjlighet vad gäller 

tid och plats kan det enligt Trost (2010) upplevas som ett harmoniskt sätt av oss som forskare. 

Samtidigt betonar Trost att forskaren har huvudansvaret för tid och plats så att respondenten 

inte känner sig tyngd av ansvaret. Våra respondenter informerades över hur lång tid intervjun 

beräknas ta för att kunna planera sin och verksamhetens tid och vår förhoppning var att 

respondenten på så sätt skulle känna sig avslappnade under intervjun.  

 

Vi valde båda två att medverka under intervjutillfällena för att kunna ta del av 

respondenternas svar och att säkerställa svaren via följdfrågor så att vårt syfte och 

forskningsfrågor blir besvarade. Stukát (2005) betonar att två personer kan få ut mer av varje 

intervju då de kan upptäcka mer tillsammans än vad man kan göra enskilt. Utifrån vad Stukát 

(2005) och Trost (2010) påtalar finns det dock en risk att respondenten känner sig i underläge 

när man är fler än en som intervjuar. Därför valde vi redan i vårt missivbrev (bilaga 1) att 

informera respondenterna om vår medverkan. Våra intervjuer hölls på förskolorna där 
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respondenterna arbetar eftersom intervjuerna ägde rum på arbetstid. Två av intervjuerna hölls 

i ett mindre rum som personalen brukar använda vid planering. Den tredje intervjun hölls i 

förskolans personalrum.  

 

Under intervjuerna använde vi oss av vår intervjuguide (bilaga 2) som utarbetats utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar. Vi började med frågor som berörde respondenternas bakgrund 

som förskollärare. Därefter ställdes mer specifika frågor utifrån vår studie. Frågorna i 

intervjun följdes även upp med individuella följdfrågor utifrån respondenternas svar. I slutet 

av intervjun gavs det utrymme för respondenten och oss forskare att lägga till eventuella 

tankar och frågor. Vi avslutade intervjuerna med att tacka respondenterna för deras 

medverkan och frågade om vi fick återkomma om det var något vi undrade över samt att vi 

erbjöd respondenterna samma möjlighet. 

 

5. Resultat 

Resultatkapitlet tar upp hur det transkriberade materialet behandlats samt delar från det 

transkriberade materialet. Resultatet återges under en kärnkategori och två kategorier. 

 

Vi har regelbundet läst, antecknat och markerat delar av transkriberingarna för att synliggöra 

likheter samt lyssnat på intervjuerna för att inte förbise något. Begrepp som framkommit har 

sedan sammanställts under olika koder där koderna sammanfattar den gemensamma 

nämnaren i begreppen. Detta är enligt Bryman (2008) en av de viktigaste processerna i den 

grundade teorin. Vid kodningsarbetet och framställningen av kategorierna har våra 

frågeställningar legat som grund. Några av koderna benämns under en eller flera av 

kategorierna men behandlas under den kategori som synliggör koden mest. Koderna är 

följande: benämna begrepp, matsituationer, spontan matematik, matematik i vardagen, 

matematisk planering 

 

Under följande kategorier behandlas respektive kod: 

• Kärnkategori: Tydligt och synligt behandlar koderna benämna begrepp och matsituationer. 

• Kategori: Här och nu behandlar koderna spontan matematik och matematik i vardagen.  

• Kategori: Utmaning och möjlighet behandlar koden matematisk planering. 
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Resultatet återges som citat i skriftspråklig form där pauser, upprepningar och utvikningar 

tagits bort. Kvale och Brinkmann (2009) påtalar att det skapar en läsvänligare text. Vi har valt 

att benämna respondenterna som förskollärare när vi pratar om dem i grupp. När vi återger de 

enskilda respondenternas svar benämns de som förskollärare 1,2,3 och som hen för att läsarna 

inte ska kunna identifiera respondenterna. 

 

5.1 Tydligt och synligt  

Förskollärarna benämner att det är betydelsefullt att arbeta med de matematiska begreppen 

och att använda sig av dem i den dagliga verksamheten. Förskollärare 2 menar att det är 

viktigt att ge barnen den förståelsen för matematik som hen aldrig fick. Förskolläraren menar 

att en förståelse kan skapas genom att bland annat benämna de matematiska begreppen 

tillsammans med barnen. 

Vi försöker ge barnen alla begrepp som finns hel, halv, lång, kort och använda de rätta 

formerna att det är kvadrat och rektangel, triangel sådana här så att man lär de redan tidigt vad 

de heter. (Förskollärare 2) 

De matematiska begreppen menar förskollärarna att de använder sig naturligt av och att man 

kan hitta matematik överallt. Förskollärare 1 berättar att de pratat om längd tillsammans med 

barnen. Hen berättar vidare att de utifrån detta byggde en meterstock att ha utomhus till att 

mäta och jämföra med. Förskolläraren berättar även att barnens längd jämfördes genom att 

barn och förskollärare plockade äpplen som de sedan placerade på en rad. Barnen fick sedan 

svara på: 

... hur många äpplen lång var du? (Förskollärare 1) 

Barnen fick på detta sätt enligt förskolläraren en möjlighet att bilda sig en uppfattning om 

rimlighet genom att svara på hur många äpplen som motsvarade deras längd. Förskollärare 1 

betonar att begreppen är viktiga då de utgör grunderna i det matematiska arbetet. Hen lyfter 

matsituationen som ett lärmoment genom att barnen får jämföra hur många som har 

exempelvis grön eller orange tallrik. Förskolläraren berättar att de i samband med 

matsituationen väger matavfallet. Barnens tallrikar fotograferas och vikten på matavfallet 

skrivs på korten och barnen ges då möjlighet att se mängd och siffror på vågen och korten. På 

så sätt får barnen tillfälle att jämföra hur mycket matavfall det är på de olika tallrikarna. Hen 

lyfter barnens olika intresse för situationen. För en del av de minsta barnen var det stora med 

situationen vågen i sig och för andra barn var det siffrorna som visades på vågen och korten. 
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Förskolläraren tar upp att de äldre barnen lättare kan förstå att siffrorna ändrar sig på vågen 

utifrån mängden mat.  

…man vet aldrig riktigt vad som fastnar i deras huvud men nånstans kommer man ju vidare i 

nånting att det fanns något man kunde väga och man kunde jämföra det och hur såg det ut... 

(Förskollärare 1) 

Förskolläraren berättar vidare att man kan använda sig av diagram för att se matavfallet från 

gång till gång och därmed kunna jämföra månadsvis och hur mycket avfall det blir på ett år.  

Förskollärare 3 menar att när man dukar ges det ett bra tillfälle att använda matematik genom 

att barnen får para ihop bestick, tallrik och glas. Förskolläraren lyfter även fruktstunden som 

ett bra tillfälle att väva in matematik. 

…man delar frukten en gång då blir det två halvor och man delar dom en gång till och då blir 

det fjärdedelar... (Förskollärare 3) 

Förskolläraren menar att de pratar tillsammans med barnen om ovanstående begrepp vid 

fruktstunderna. Delning av frukt tas även upp av förskollärare 2 som ett vardagligt 

matematiktillfälle. Förskolläraren berättar vidare att de benämner och synliggör matematiska 

begrepp när de delar frukt. Frukten benämns som fjärdedelar och halvor. Även förskollärare 3 

berättar att de benämner de olika matematiska begreppen när barnen på förskolan är med och 

dukar och vid fruktstunden. Förskollärare 2 berättar att de använder och synliggör matematik 

när de bakar på förskolan tillsammans med barnen. Hen menar att bakning ingår i den 

vardagliga matematiken. 

…för att det ska bli tydligt och synligt för barnen så att de ser att nu hade du matte, att man får 

benämna saker och begrepp hela tiden för att de ska få den här förståelsen. (Förskollärare 2)  

Förskolläraren berättar att hen försöker benämna de matematiska begreppen kontinuerligt för 

att ge barnen en möjlighet till förståelse för begreppen. Förskolläraren hoppas att man 

kommer att använda både begreppen och problemlösning mer i det framtida arbetet. Hen tror 

att det kommer att skapa bättre förutsättningar för en förståelse för matematiken både enskilt 

och i grupp. 

…att låta barnen jobba tillsammans och lösa de här problemen och på det sättet skapa en 

bättre gemenskap och en större förståelse för matematiken. (Förskollärare 2)  
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Förskollärare 1 tror att man kommer att arbeta med ett mer forskande arbetssätt. 

Förskolläraren berättar vidare att det innebär att man måste tillåta att en fråga kan ha många 

olika svar. 

…inte de här rätt- och feltänken. (Förskollärare 1) 

5.2 Här och nu  

Matematik är något som förskollärarna tycker finns överallt och att de använder sig av 

matematiken hela tiden. Något som förskollärarna även gemensamt tar upp är att de arbetar 

återkommande med matematiken i de dagliga aktiviteterna på förskolan.  

Vi jobbar mycket med den vardagliga matematiken, vi låter barnen duka, räkna hela tiden och 

dela frukt... (Förskollärare 2) 

Förskollärare 3 tar upp att matematik finns överallt på förskolan och att det inte bara är plus 

och minus.  

…man kan hitta matte i allt. Så det är väldigt vardaglig matte. (Förskollärare 3)  

Förskollärare 2 berättar att de försöker ta tillvara på barnens intresse. Förskolläraren berättar 

att de gjort detta genom att de bland annat uppmärksammade kastanjer som barnen plockat. 

Barnen fick ta med sig kastanjerna in och sedan räknades kastanjerna och stoppades i burkar. 

…det är ju ett sätt för oss att plocka in deras intresse och ta vara på matematiken just där. 

(Förskollärare 2) 

Förskollärare 1 tar liknande upp att de tar tillvara på och försöker fånga tillfällena i vardagen. 

Förskolläraren tar även upp att det är viktigt att man som pedagog är närvarande i barnens lek. 

Hen menar att det är ett bra tillfälle att fånga och synliggöra matematiken i barnens lek. 

Man sitter i rummet och är där […] vilken bil kör fortast nerför kanan? (Förskollärare 1)  

Förskolläraren lyfter även att man ska utmana barnen i olika situationer på förskolan och låta 

barnen själva tänka ut hur de ska göra.  

…ge lite kluringar också. (Förskollärare 1) 

Något som förskollärarna tar upp är att de arbetar utifrån barnens intresse. De berättar vidare 

att de arbetar här och nu och på så sätt arbetar flexibelt i det vardagliga arbetet på förskolan. 

Förskollärarna berättar även att de arbetar spontant med matematiken. Genom att arbeta 
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spontant och flexibelt i sitt arbete anser sig förskollärarna fångar barnen och hitta ett lämpligt 

sätt att utmana det enskilda barnet.  

Det är mycket spontant, vi är ganska flexibla faktiskt, det är skönt. (Förskollärare 3) 

...fånga tillfällena här och nu […] och se hur jag kan utmana detta barn just nu...  

(Förskollärare 1) 

Förskollärare 1 menar att matematiken är lätt att fånga och plocka upp tillsammans med 

barnen. Förskollärare 3 berättar att de lyssnar in barnen och vad barnen tycker är roligt. Hen 

berättar vidare att de försöker uppmärksamma vad barnen sysselsätter sig med och ta fram 

material som barnen kan använda sig av.  

 

5.3 Utmaning och möjlighet 

Förskollärare 2 berättar att de inte använder sig av någon planering vid arbete med matematik 

utan att de lyfter matematiken i det vardagliga arbetet på förskolan. Förskolläraren menar att 

de använder sig av läroplanen där det står vad barnen ska kunna i matematik men att de inte 

gör någon större planering utifrån den.  

…så direkt nån planering för matematik har vi ju inte. (Förskollärare 2).  

Förskollärare 1 menar att förskolan går mot en mindre planerad verksamhet. 

...lätt att göra en planering och följa den slaviskt men det är ju det vi är på väg ifrån... 

(Förskollärare 1).  

Förskollärare 1 berättar vidare att det står mycket om vad matematik är i läroplanen, samtidigt 

lyfter hen att de matematiska målen är specifika. Förskollärare 2 och förskollärare 3 upplever 

att de matematiska målen i förskolans läroplan är vida och tolkningsbara samt att de kan 

upplevas och tolkas på olika sätt. 

Men det finns jättemånga möjligheter, det som är bra är att man är många i ett arbetslag så 

man ser ju målen på helt olika sätt, vilket är jätteskönt. Som jag tolkar det, tolkar inte mina 

kolleger det och sen så kanske barnen tolkar på ett fjärde vis. (Förskollärare 3)  

Förskolläraren berättar vidare att hen ser många möjligheter med målen i läroplanen samt att 

det är bra att de kan tolkas olika av både förskollärare och barn. En utmaning vad gäller de 

matematiska målen i förskolans läroplan är enligt förskollärarna att hinna genomföra dem.  

Men det är en rolig utmaning samtidigt. (Förskollärare 3) 
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Utmaningen är verkligen att fånga barnen [...] att göra rätt förutsättningar. (Förskollärare 1)  

Förskollärarna tar upp att det är svårt att hitta tid till det men samtidigt ställer sig 

förskollärarna positiva till utmaningen. Förskollärare 1 lyfter även att det är en utmaning för 

hen att inte alltid ta med alla barn utan att även arbeta i mindre grupper tillsammans med 

barnen. Förskollärare 1 och förskollärare 3 lyfter att de använder sig av de matematiska målen 

från förskolans läroplan när de dokumenterar. Vidare lyfter förskollärare 1 att vid 

dokumentationsarbetet kan man få syn på andra mål som man inte tidigare tänkt på.  

…vi har den som pdf så jag kan lägga in citat från läroplanen i dokumentationerna. 

(Förskollärare 1) 

Förskollärare 3 talar om att det är bra med de nya målen vad gäller matematik i förskolan. 

Vidare berättar hen att matematik behövs och hen tror att det kommer att skapas ett ännu 

tydligare arbete på förskolan i framtiden. Förskolläraren lyfter att målen skapar bra 

matematiska förutsättningar åt barnen tills de ska börja i skolan. 

Det är bra med matte, att barnen får den här förkunskapen med matte tills de börjar skolan. 

(Förskollärare 3) 

Förskollärare 1 och förskollärare 2 tar upp att de tror att det i framtiden kommer att arbeta 

ännu mer med problemlösning i förskolan. Förskollärare 1 tycker att läroplanen är bra då hen 

upplever de matematiska målen som specifika med matematisk variation. Förskollärare 3 

betonar att målen är breda och skapar möjlighet till att tolkas. 

…man får liksom läsa lite mellan raderna. (Förskollärare 3) 

 

6. Analys 

I analyskapitlet går vi djupare in under tre delar där resultatet kopplas till tidigare forskning, 

styrdokument och övrig litteratur. Vår kärnkategori synliggörs under De matematiska 

begreppen och Matematik på förskolan. Kategorin; Här och nu synliggörs under Matematik 

på förskolan. Kategorin; Utmaning och möjlighet synliggörs under Planering för matematik. 

Avslutningsvis sammanfattar vi essensen av vår studie. 

 

6.1 De matematiska begreppen 

Att använda sig av de matematiska begreppen i den dagliga verksamheten på förskolan är 

något som förskollärarna anser är viktigt för barnens utveckling. Förskollärarna menar vidare 
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att barnen ska få möjlighet till förståelse för matematiken genom att synliggöra och benämna 

de matematiska begreppen i sitt sammanhang. För att ge barnen förutsättningar till att få en 

positivare bild av matematiken som vuxen menar förskollärarna att man måste benämna de 

matematiska begreppen i förskolan. Förskollärarnas åsikter styrks av Skolverket (2010) som 

påtalar att förskolan ska skapa förutsättningar för barnen att lära sig använda de matematiska 

begreppen. 

 

Björklund (2007) påtalar att det grundläggande för det matematiska lärandet är att kunna se 

och urskilja likheter och olikheter mellan olika föremål och händelser i vår vardag. Små barn 

möter enligt Björklund de matematiska begreppen på förskolan i olika sammanhang. När 

begrepp synliggörs och benämns i dess kontext skapas en förståelse av dess innebörd och 

barnen får lättare att ta till sig begreppens betydelse. För att skapa förutsättningar till djupare 

förståelse för begreppen ska begreppen benämnas i olika sammanhang, situationer och 

miljöer. Det matematiska tänkandet kan vara allt från när en snickare mäter och uppskattar 

mängd till barn som ska dela en kaka. Vidare lyfter Björklund att ett sätt att visa på hur 

beroende människan är av matematik är att kartlägga och synliggöra den matematik som 

används under en dag. Olsson och Forsbäck (2008) tar likt Björklund upp att om barnen får 

använda sig av de matematiska begreppen utifrån sina egna erfarenheter skapas en bättre 

förutsättning för att förstå och lära sig matematik. Liknande tar Doverborg (1998) upp att de 

matematiska begreppen måste synliggöras och problematiseras genom att uppmärksamma 

begreppen i leken, rutinsituationerna och i arbetet med olika tema. 

 

I vår studie framkom det att ett sätt att arbeta med barnens längd var att längden mättes med 

hjälp av en meterstock och äpplen. Barnen fick uppskatta och sedan räkna hur många äpplen 

som motsvarade deras längd. Kroppen är enligt Olsson och Forsbäck (2008) ett redskap som 

kan användas för att synliggöra begrepp vid mätning, exempelvis mäter barnen hur långt 

något är med hjälp av sina fötter. När barnen får använda sig av konkreta föremål vid mätning 

skapas möjlighet till förståelse för mätningens princip. Liknande tar Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2005) upp att barn tycker om att mäta olika föremål och sig själva med hjälp av 

konkreta föremål, exempelvis plastband. Små barn kan benämna hur långa de är på 

plastbandet genom att säga var deras huvud hamnar. Björklund (2007) framhåller på liknande 

sätt att barnen kan synliggöra och konkretisera de matematiska begreppen med hjälp av sin 
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kropp och faktiska föremål tillsammans i verksamheten, vilket läroplanen för förskolan 

förespråkar. 

 

6.2 Matematik på förskolan 

Förskollärarna i vår studie beskriver matsituationerna som ett tillfälle att spontant arbeta med 

matematik på förskolan. Barnen kan vid matsituationen få möjlighet att förstå begreppet antal 

genom att jämföra och prata om hur många barn som har en viss färg på sin tallrik. Vid 

matsituationen kan barnen även få väga och jämföra sina rester på tallrikarna. När barnen är 

med och dukar vävs enligt förskollärarna matematiken in på ett naturligt sätt genom 

exempelvis parbildning av glas, tallrik och bestick. Björklund (2007) påtalar att parbildning är 

en betydelsefull del av det matematiska tänkandet där olika delar förs samman till helheter. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) tar upp att dukning skapar möjligheter för att 

barnen ska förstå och utveckla de matematiska begreppen beroende på vilket syfte pedagogen 

har med dukningen. Barn använder sig spontant av matematiska begrepp om pedagogerna 

synliggör begreppen i vardagen. Björklund (2007) visar i sin studie att begrepp som berör 

mängder kan synliggöras där exempelvis begreppet mycket i en situation kan vara litet i en 

annan situation. Barnen använder sin förståelse för att beskriva olika begrepps innebörd 

genom att relatera olika föremål till varandra (ibid.). Förskolan ska ge barnen förutsättningar 

till att kunna urskilja och se samband mellan olika matematiska begrepp (Skolverket, 2010).  

 

Fruktstunderna och bakning på förskolan utgör också en del av den vardagliga matematiken 

då barnen får se och höra begrepp som relateras till aktiviteterna. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2005) tar upp att fruktdelning skapar tillfälle att benämna begrepp som hel, halv 

och antal. Barnet lär sig lättare att räkna genom att använda sig av konkreta föremål som 

barnen tycker om, exempelvis frukt. Björklund (2007) beskriver i sin studie ett barns upptäckt 

av likhet av formen på sin mandarinklyfta med formen av en banan. Barnet jämför och 

synliggör likheterna och skillnaden i storleken i samtalet med pedagogen (ibid.). Bakning 

utgör en del av vardagsmatematiken då det skapas möjlighet för att upptäcka olika 

matematiska begrepp i för barnen roliga och meningsfulla sammanhang (Emanuelsson, 2006). 

 

Ett sätt att synliggöra matematiken i vardagen är enligt förskollärarna att utgå från barnens 

intresse och att vara en närvarande pedagog. Genom att närvara i barnens lek kan 

matematiken fångas upp och synliggöras. Vidare lyfter en av förskollärarna att barnen kan 
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utmanas matematiskt i leken om frågor ställs av pedagogen och därmed lyfter ett lärande. 

Doverborg (1998) tar upp att pedagogen kan utmana barnen i den matematiska utvecklingen 

genom vardagliga aktiviteter i förskolan. Samtidigt lyfter Doverborg att barnen själva ska få 

hitta och lösa problem som är relaterade till deras vardag. Förskolan ska genom ett medvetet 

tillvägagångssätt i leken ge barnen möjlighet till utveckling och lärande (Skolverket, 2010). 

Skolinspektionen (2012) tar upp att ett lärande kan med fördel ske i förskolans alla 

vardagssituationer. För att synliggöra och utmana barnen i sitt matematiska lärande krävs det 

en medveten pedagog som arbetar tillsammans med barnen (Andersson, 2002; Björklund, 

2007; Emanuelsson; 2006; Sterner & Johansson 2006).  

 

6.3 Planering för matematik 

I vår studie framkom det att de matematiska målen i förskolans läroplan anses vida och 

tolkningsbara vilket skapar möjligheter för tolkningar av målen i verksamheten. När det gäller 

den matematiska planeringen framkom det att det arbetas mycket spontant och flexibelt på 

förskolorna. Förskollärarna arbetar utifrån barnens intresse och fångar till stor del upp 

matematiken spontant på förskolan. Emanuelsson (2006) påtalar att förskolorna ska ta tillvara 

på tillfällena i vardagen men samtidigt tänka framåt vilket fordrar planering och förberedelser. 

Emanuelsson lyfter att förskollärare bör redan i planeringsstadiet förbereda för vilka 

matematiska begrepp som barnen ska få erfara. Barnen utvecklar enklare en förståelse för de 

matematiska begreppen om det sker i för barnen ett meningsfullt sammanhang (ibid.).  

 

Det framkom i vår studie att förskollärarna ser det som en utmaning att hinna arbeta med och 

genomföra läroplanens matematiska mål. De matematiska målen beskrivs i dagsläget främst 

användas vid dokumentation. Förskollärarna tror att de matematiska målen kommer att leda 

till ett tydligare matematiskt arbete och arbete med problemlösning i förskolan i framtiden. 

Personalens arbete i förskolan vilar enligt Skolverket (2010) på läroplanen för förskolan där 

förskolans uppdrag samt mål och riktlinjer beskriver arbetet. Mål och riktlinjer i läroplanen 

finns som stöd för det kvalitativa arbetet samt personalens ansvarsfördelning i förskolan. 

Barnen ska ges utrymme för att i lek och lärande använda sig av sina egna planer, intresse, sin 

kreativitet och drivkraft för att nå nya kunskaper (ibid.).  

 

Andersson (2002) rekommenderar att vi ska våga använda oss av problemlösning tillsammans 

med barnen där det är viktigt att barnens förmågor sätts i centrum och att det inte bara finns 
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en rätt lösning. Den tillfredsställelse barn får genom att våga lita på sig själv vid olika 

problemlösningar måste vi värna och vara rädda om (ibid.). Skolverket (2010) påtalar likt 

Andersson genom att barnen ges möjlighet i förskolan att använda sig av problemlösningar 

ökas deras förmåga att tro på sig själv. Resultatet i Doverborg och Pramling Samuelssons 

(2004) studie visar likt Andersson och Skolverket (2010) att barnens tro på sin egen förmåga 

kan öka genom ett matematiskt lärande. I Doverborg och Pramling Samuelssons (2004) studie 

visar även att problemlösning kan användas i det matematiska arbetet på förskolan. Studien 

pekar på att grunden för barnens matematiska lärande oftast sker genom konkret och praktiskt 

förfarande. I studien påtalar några av förskollärarna att barnen får problematisera genom att 

räkna antalet barn för att sedan kunna problematisera och diskutera tillsammans om antalet 

barn är fler eller färre än i går. 

 

Skolverket (2013a) råder att personalen regelbundet reflekterar över vilken bild man har på 

barn och deras utveckling och lärande samt hur bilden kan komma att påverka utformningen 

av den pedagogiska verksamheten (ibid.). Den pedagogiska miljön ska upplevas trygg av 

barnen och uppmuntra till lek och lärande, inomhus, i arrangerad utemiljö och i naturmiljö 

(Skolverket, 2010). Skolverket (2013a) framhåller hur viktigt det är att personal i förskolan 

kontinuerligt reflekterar kring sitt förhållningssätt till barn och vuxna utifrån läroplanen. 

 

I framtiden tror förskollärarna att det kommer att arbetas mer med problemlösning i förskolan 

och att barnen får lösa olika problem enskilt och tillsammans för att på så sätt skapa en 

djupare förståelse för matematiken. Förskollärarna tror även att det kommer att arbetas mer 

forskande där det kan finnas många olika svar. Skolverket (2010) påtalar att lärandet sker i 

samspel mellan barnen och mellan vuxna och barn, vilket skapar förutsättningar för att barnen 

får positivare självbild genom det gemensamma lärandet. Förskolan ska sträva efter att barnen 

ska våga lita på sin egen förmåga vid matematiska problemlösningar (ibid.). Björklund (2007) 

framhäver att barn i förskolan kan använda sig av matematik för att lösa olika problem och 

vid kommunikation för att synliggöra och förklara något till en annan person. Vid 

problemlösning som har en mer individuell karaktär söker barnen en lämplig strategi för att 

lösa problemet (ibid.).  
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6.4 Sammanfattning av studien 

Det som framkommit i vår studie är att det arbetssätt i matematik som används mest av 

förskollärarna är ett spontant arbete. Vidare framkom det även att det arbetas mycket med 

matematiken i vardagen på förskolan. Matsituationen lyfts som den gemensamma aktivitet på 

förskolan där de matematiska begreppen mest synliggörs och lärs ut. Att benämna de 

matematiska begreppen i olika sammanhang blir en förutsättning för att ge barnen en 

förståelse av begreppens betydelse. Vid de olika matematiktillfällena på förskolan används 

inte någon direkt planering utan lärtillfällen fångas utifrån barnens intresse, i vardagen, här 

och nu.  

 

7. Diskussion 

I följande kapitel problematiserar vi resultatet i vår studie. Resultatet kopplas mot vårt syfte, 

frågeställningar och metod. I kapitlet ger vi oss själva utrymme till att reflektera över 

resultaten. Vi problematiserar även vårt val av metod samt ger förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Problematisering av vår studie 

Vi är ödmjuka inför vår roll som forskare och medvetna om att sammanställningen av 

resultatet kan ha påverkats av vår tolkning. Därför har vi valt att lyssna och läsa det 

transkriberade materialet ett flertal gånger för att resultatet ska återges så korrekt som möjligt. 

Vi anser att det är viktigt hur respondenternas svar återges och att svaren gäller här och nu. 

Tillförlitligheten i vår studie har vi strävat efter att stärka genom att ingående beskriva våra 

metodval. Reliabiliteten i vår studie hade kunnat bli större om vi intervjuat fler förskollärare. 

Vårt resultat gäller endast de förskollärare vi intervjuat och kan inte generaliseras till att gälla 

alla förskollärare. Validiteten i vår studie anser vi vara relativt stark då vi upplever att vi fått 

svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi ställer oss dock undrande till om resultatet i 

vår studie sett annorlunda ut om vi använt oss av en mer strukturerad intervjuguide där fler 

frågor utformats i förväg. Något vi även ställer oss självkritiska till är om bådas närvaro vid 

intervjuerna kan ha påverkat resultatet. Resultatet i vår studie har mynnat ut i en 

sammanfattning. Vi anser att sammanfattningen inte kan ses som en genererad teori då vi 

upplever att vi inte mättat den fullt ut.  

 

Bakgrunden och syftet med vår studie var att vi ville få ta del av hur barn möter matematik på 

förskolan och hur förskollärare arbetar med matematik tillsammans med barnen. Under 
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bearbetningen av resultaten framkom en kärnkategori och två kategorier som sammanfattar 

resultatet av intervjuerna med förskollärarna. Kategorierna sammanfattar hur förskollärarna i 

vår studie arbetar med matematik på förskolan. Det framkom att förskollärarna i vår studie 

arbetade spontant med matematik och då är det enligt oss viktigt att de inte glömmer bort vad 

syftet är med det de vill förmedla till barnen. Resultatet visade även på att förskollärarna inte 

använde sig av någon planering vid det matematiska arbetet. Ett spontant och flexibelt 

arbetssätt utesluter inte enligt oss en planering utan ska snarare ses som en möjlighet till att 

lyckas med ett planerat lärtillfälle. En medveten förskollärare som har ett syfte med 

aktiviteten vare sig den är spontant eller planerad skapar möjlighet för att barnen får en 

djupare förståelse för matematiken. Emanuelsson (2006) påtalar att förskollärare ska 

uppmärksamma de matematiska tillfällena som finns runt omkring barnen. Samtidigt betonar 

Emanuelsson att det krävs förberedelser och planering för att styra ett lärande framåt.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) har i sin studie uppmärksammat att endast ett 

fåtal förskollärare kopplar barnens matematik på förskolan till läroplanen. Skolinspektionen 

(2012) har i sin rapport sammanställt att förskolorna behöver arbeta mer med att förankra 

läroplanen för förskolan i det dagliga arbetet för ett mer kvalitativt arbete med barnens 

utveckling och lärande. Samtidigt lyfter Skolinspektionen (2012) att de nya styrdokumenten 

har motiverat till ett stort engagemang på förskolorna vad gäller barns lärande.  

 

Vidare i vår studie framkom det att förskollärarna använder sig av de matematiska begreppen 

i sitt arbete tillsammans med barnen. Vi tycker att begreppen ska synliggöras i verksamheten 

för att ge barnen en förståelse för matematiken. I vår studie beskrev en av förskollärarna att 

barnen redan i förskolan ska få grundläggande kunskaper i matematik som de kan ta med sig 

upp i skolan. Skolverket (2013b) visar på att tidigare forskning tar upp att barn redan i tidig 

ålder kan lära sig förstå grundläggande matematik därför anser vi det viktigt att förskolan 

finns där för barnen och lägger de viktiga grunderna. Skolverket (2013b) påtalar att två 

forskare som forskat i ämnet är Gelman och Gallistel och som kommit fram till att barn 

bygger upp och hanterar matematik på samma sätt som de lär sig sitt modersmål. Barn som 

tidigt får ett språk och kan tala, kan på samma sätt bygga upp sin grundläggande matematik. 

Om barn omges och erbjuds siffror och tal i sin miljö på samma sätt som barn erbjuds språk 

ökar deras möjligheter till ett tidigt matematiskt kunnande (ibid.).  
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Vi har utifrån screening med hjälp av diagnosmaterialet Diamant – Diagnoser i matematik 

uppmärksammat att barnen i förskoleklasser har svårigheter i några av de grundläggande 

kunskaperna. Om ett barn får problem med den grundläggande matematiska förståelsen kan 

det bero på att de inte förstått en eller flera av Gelman och Gallistels fem principer. Vi tycker 

att förskollärare med fördel kan läsa in sig på och använda sig av Gelman och Gallistels fem 

grundläggande principer för att skapa möjlighet för barnens förståelse för den grundläggande 

matematiken. Ur respondenternas svar har inte vi kunnat urskilja om de använder sig av 

Gelman och Gallistels fem principer, men å andra sidan ställer vi oss själv kritiska till om 

våra frågor i intervjuguiden (bilaga 2) inte möjliggjorde ett sådant svar. Skolverket (2013b) 

påtalar att det krävs en god lärmiljö som erbjuder matematik i olika former för att barnen ska 

kunna ta till sig och använda sig av principerna. Vi ska som förskollärare skapa de bästa 

förutsättningar för barnens framtida matematiska kunskaper. 

 

Björklund (2007) tar upp i sin studie att barn möter matematik i sin vardag och skapar där en 

förståelse för matematiken. Andersson (2002) lyfter att matematiken ses som något bra för 

alla och menar därför att man med fördel ska arbeta med matematik så att barnens naturliga 

förmågor kan utvecklas. Vi anser att i vår lärarprofession är det viktigt att ha kunskap om 

vilka förutsättningarna är för att ge barnen en stabil matematisk grund att stå på när de går 

upp i skolan.  

 

7.2 Didaktiska implikationer 

Vår studie bidrar till att synliggöra hur förskollärare arbetar med matematik på förskolan och 

hur de planerar för de matematiska lärtillfällena. Vidare synliggör vår studie hur 

förskollärarna använder sig av förskolans läroplan vid planeringarna och vilka möjligheter 

och utmaningar de ser i arbetet med läroplanen. Vår förhoppning är att vår studie främjar ett 

fortsatt flexibelt arbete hos förskollärarna. Vidare vill vi med vår studie lyfta planering i 

förskolan och hur förskolans läroplan används i samband med planeringarna. Vi hoppas att 

vår studie synliggör hur verksam personal i förskolan arbetar med planering och att vår studie 

på något vis kan påverka att personal får mer tid till planering. Sett ur ett samhällsperspektiv 

går barnen enligt Utbildningsdepartementet (2010) mot ett samhälle som ställer allt högre 

krav på det matematiska kunnandet i vardagen och då måste vi som arbetar med barn ge 

barnen de förutsättningar som krävs för att lyckas. Barnen är vår framtid och vi måste arbeta 

utifrån barnens perspektiv för att ge barnen de allra bästa förutsättningarna. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Vi tycker det hade varit intressant att i en framtida forskning få likt den longitudinella studie 

som Andersson medverkat i få följa barn från förskola med spontant respektive planerat 

matematiskt arbete samt barn som inte gått på förskola för att följa deras matematiska 

kunskaper upp genom grundskolan. Vi tycker även att det hade varit intressant och spännande 

att liknande Björklund få göra observationer på förskolor men där förskollärarnas arbete med 

matematik varit i fokus.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter som skriver vårt examensarbete på Högskolan i Halmstad. Syftet med 

vårt arbete är att få en ökad förståelse för hur förskollärare arbetar med matematik på 

förskolan, samt vilka olika arbetssätt som används vid matematikinlärning. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter, tid och plats bokas utifrån ert önskemål. Under 

intervjutillfället kommer vi båda att närvara och en av oss håller i intervjun.  

 

Det empiriska materialet till vårt examensarbete samlas in i form av intervjuer med 

förskollärare verksamma i förskolan. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas ner som underlag till vår uppsats. All insamlad data kommer att behandlas 

avidentifierat och konfidentiellt enligt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Vårt examensarbete kommer att publiceras i Diva-portalen http://www.diva-portal.org 

 

 

Vid intresse och eventuella frågor kontakta oss: 
 

Malin Novin: xxxxxxxx@student.hh.se 

 

Johanna Johansson: xxxxxxxx@student.hh.se 

 

 

Kontakt kan vid önskemål tas med våra handledare på Högskolan i Halmstad: 
 

Viktor Aldrin: xxxxxxxxxxxxx@hh.se 

 

Ingrid Nilsson: xxxxxxxxxxxxx@hh.se 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 
Malin Novin och Johanna Johansson 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Vilket år fick du din förskollärarexamen? Och hur gammal var du då? 
 

  

Vilken inriktning hade din utbildning? 
 

 

Hur många år har du arbetat i verksamheten?  
 

 

Hur länge har du varit på avdelningen du är nu?  
 

 

Vad är matematik för dig?  
 

 

Har du gått eller blivit erbjuden fortbildning i matematik? Vilken omfattning var 

utbildningen?  
 

 

Känner du dig trygg med dina matematiska kunskaper?  
 

 

Beskriv hur ni arbetar med matematik på förskolan. 

1. Hur utformar ni lärmiljön? (ute och inne) 
2. Vilket material använder ni? 

 

 

Vid arbetet med matematik, hur ser er planering ut? 

1. Vad grundar ni er planering utifrån? (Styrdokument/litteratur/utbildning/forskning) 
2. Hur stor del av matematikinlärningen är planerad respektive spontan? 

 

 

Hur upplever du de matematiska målen i läroplanen? 
1. Vilka utmaningar ser du med målen? 

2. Vilka möjligheter ser du med målen? 

3. Är det något du saknar i målen? 

 

 

Om du tänker tillbaka på det som vi har samtalat om – hur tror du matematiken 

kommer att se ut på förskolan i framtiden?  
 

 

Är det något du känner att du vill tillägga?  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Johanna Johansson förskollärare

Malin Novin förskollärare


