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Abstrakt 

Det övergripande syftet med studien var att kartlägga vilka specifika metoder förskollärare och 

barnskötare i förskolan använder sig av i sin matematikundervisning, för att uppnå läroplanens 

mål för matematik i förskolan. Som datainsamlingsmetod har studien lutat sig mot en kvalitativ 

metod där tre pedagoger, barnskötare och förskollärare har intervjuats enskilt. Intervjufrågorna 

belyste bland annat förskollärarens och barnskötarens undervisningsmetoder i matematik. Efter 

intervjuerna skedde en transkribering och sammanställning av de inspelade intervjuerna. När 

intervjusvaren hade transkriberats och sammanställts började studiens analysarbete, där 

intervjusvaren jämfördes och bearbetades mot varandra. Studiens resultat visade att 

barnskötarnas och förskollärarnas matematikundervisnings metoder hade stor variation och 

spontanitet, dialog och samspel var viktiga aspekter. Resultatet visade även att pedagogerna i 

studien inte använde sig av undervisnings begreppet i sitt vardagsarbete på förskolan samt att 

den fria leken inte sågs som en metod i matematikundervisningen. 

Nyckelord: Matematikundervisning, Fria leken, Styrd aktivitet, Variationsteorin, 

Sociokulturellateorin 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de tre pedagoger som deltog i studien, min handledare samt de 

personer som stöttat mig i mitt skrivande. 
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Inledning 
Matematik finns runt omkring oss i vår vardag, för så väl vuxna som barn i olika åldrar. 

Matematiken finns där fast vi inte alltid reflekterar över det. Undersökningar som gjorts inom 

matematiken i skolan leder till en ökad diskussion där fokus ligger på hur pedagoger på bästa 

sätt ska ha möjlighet att stötta barnet i dess grundläggande färdigheter och i barnets lärande 

inom matematiken. Denna ökade diskussion handlar om vilka metoder som på bästa sätt kan 

stödja och hjälpa barnen att utveckla sina grundläggande färdigheter i matematik (Björklund, 

2012). Samtidigt som denna diskussion ökar menar Björklund att detta bör ses ur barns 

perspektiv och att metoderna som används för att utveckla lärandet i den tidiga åldern måste 

vara på barnets villkor, det vill säga att barnens intressen och idéer tas i beaktning (ibid.). 

Studier visar att det har skett en förändring när det kommer till metoden att planera 

undervisningen i matematik. Förr planerades den matematiska undervisningen oftast utifrån 

vad läraren tyckte att barnen skulle appropriera, alltså det barnet lärt sig. Nu planeras oftast 

undervisningen utifrån vad barnen redan har gjort och vad barnens intressen är (Palmer, 2011).  

I Läroplan för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2016) står tydliga strävansmål som den Svenska 

förskolan ska arbeta utifrån när det kommer till matematik. Ett sådant strävansmål är att varje 

barn i förskolan ska utveckla sin förståelse om vad läge, riktning, form, rumsförståelse är, och 

att varje barn ska utveckla grundläggande kunskaper för mängder, ordning, antal, mätning, 

talbegrepp, tid och förändring. Målen är tydligt utformade i läroplanen, men metoderna för hur 

målen ska uppnås är inte utskrivna. Eftersom läroplanen är tolkningsbar kan metoderna som 

används för att nå målen se olika ut, även så i vilken utsträckning förskolorna väljer att arbeta 

med de olika målen. Detta kan resultera i att olika förskolor arbetar olika mycket med 

matematik och därmed kan metoderna variera mycket från förskola till förskola. Detta kan vara 

ett problem då skollagen kräver en likvärdig förskola. Därför kommer denna studie att kartlägga 

vilka metoder förskolorna använder sig av för att sträva mot dessa mål för matematiken. 

Nordahl (2011) menar att det är vanligt att pedagoger på förskolan inte ser den fria leken som 

en metod för att undervisa matematik, utan snarare anser att barnen lär sig matematik genom 

att ha planerade matematiska aktiviteter som är styrda av en förskollärare. Författaren lyfter 

även fram att det är vanligt att pedagoger avbryter matematiska situationer som sker i den fria 

leken, i stället för att se detta som en metod/ett tillfälle att undervisa i matematik. Författaren 

fortsätter med att klargöra att förskolans miljö även kan ses som en metod i att undervisa 

matematik, nämligen genom att ha matematiska material tillgängligt och synligt för barnen. 

Franzén (2014) skriver i samma linje, att många forskare anser att barn samspelar med leksaker 

och miljön, därför är den fysiska miljön viktig för barns utveckling (ibid.). Bourbour och 

Masoumi (2017) anser att det är förskollärarens ansvar att se till att miljön ses som en metod 

och tillgång i barnens matematiska utveckling. Beroende på vad förskolläraren har för 

pedagogiskt tankesätt kan metoderna för hur matematik undervisas skilja sig åt. Författarna 

menar att det är viktigt att barn får möjlighet att utveckla deras matematiska färdigheter genom 

olika artefakter (ibid.).  
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Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med denna studie är att kartlägga vilka metoder förskollärare och 

barnskötare i förskolan använde sig av i sin matematikundervisning, för att uppnå läroplanens 

mål för matematik i förskolan. 

Forskningsfråga 1: Vilka metoder används i matematikundervisningen i förskolan?  

- används den fria leken eller de styrda aktiviteterna som metoder i matematikundervisningen? 

Forskningsfråga 2: På vilket sätt används dessa metoder? 
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Bakgrund 
Följande avsnitt kommer att behandla matematikens betydelse från förr i tiden till nutid, små 

barn och matematik i förskolan samt förskollärarens matematikundervisning i förskolan- 

målstyrd eller icke målstyrd. 

 

Matematik ur ett historiskt perspektiv  

Björklund (2012) framhåller att det flesta vuxna besitter en förståelse kring grunderna i 

matematiken, det vill säga räkna, mäta samt att använda matematik som en del i sin vardag. 

Matematik är mycket mer än bara symboler och siffror och har genom tiderna haft en stark 

koppling till människors kultur och aktiviteter. Det är väldigt svårt att på ett enkelt sätt förklara 

vad matematik är. Det har framkommit bevis på att omkring 35 000 f.Kr., gjorde människan 

numeriska noteringar. Detta bevis består av ett ben med 29 väl synliga skåror på rad. Detta ben 

kan liknas med kalenderkäppar som användes för att markera tidens gång. Detta visar på att 

matematiken användes för väldigt länge sedan och är det tidigaste tecknet på att matematik 

används. De matematiska begreppen och de matematiska systemen som har vuxit fram genom 

tiderna har än idag en stor betydelse för hur vi människor samspelar och kommunicerar med 

varandra (ibid.). 

 

Antiken 

Helenius och Mouwitz (2014) påtalar att den västerländska matematiken grundar sig i antikens 

Grekland, där Pythagoras filosofi kännetecknas som en startpunkt. Platon och Aristoteles var 

två av antikens stora filosofer när det gällde matematiken. Platon fann inspiration till sin teori 

ur Pythagoreerna. Platon ansåg att genom matematiken kunde en evig sanning uppstå, men även 

att denna eviga sanning hade motsvarigheter till den materiella världen. Aristoteles var Platons 

lärjunge och ansåg att kunskapen får vi av vår materiella värld, detta genom att urskilja och ta 

fram materialets viktigaste egenskaper. Det fanns även andra filosofer som var aktiva under 

antikens Grekland, bland annat sofisterna som inte höll med om att det skulle finnas någon 

objektiv kunskap. Sofisterna ansåg att sanningen och meningen var beroende av vårt samhälle 

vår kultur och att kunskap var subjektiv och en personlig sak. Genom Platons, Pythagoras och 

Sofisternas tankeidéer om matematiken kan vi se att redan här, i antikens Grekland utformas de 

flesta av tankarna inom matematikens filosofi som senare har utvecklats (ibid.). 

Medeltiden 

Helenius och Mouwitz (2014) hävdar att under tiden för renässansen var det av stor vikt att 

finna och utveckla det felfria språket. Detta felfria språk skulle kunna visa på alla sanningar i 

världen, genom att uttrycka dessa sanningar på ett korrekt och exakt sätt genom språket. Dessa 

sanningar skulle så småning om förknippas med matematiken, vilket gjorde att pythagoreiska 

programmet där det syftade till att ”allt är tal” (s.11), skulle få nya krafter (ibid.). 

Björklund (2012) lyfter fram att i början av första årtusendet efter Kristus kom matematiken till 

Europa. Då användes matematiken främst för att kunna visa på en kalender när påsken inträffar. 

För att det ska vara möjligt att räkna ut när påsken inträffar krävs det att man har bra kunskap 

inom matematik. När 1500-talets tillväxt skedde i Europa fick matematiken en allt större 
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betydelse för sjöfarten och handeln, vilket i sin tur ledde till att sjömän, hantverkare och köpmän 

fick gå en grundläggande matematikutbildning (ibid.). 

 

Omkring 1800-talet och 1900-talet 

Björklund (2012) framhåller att Fredrich Fröbel var grundaren till Kindergarten och han ansåg 

att matematiken var en grundsten för att förstå sin omvärld. Under 1800-talet spreds Fröbels 

metoder och teorier om matematiken snabbt runt om i Europa. Leken i lärandet och samspelet 

var viktigt för Fröbel och han uppfann lekgåvor som stimulerade barnen inom matematik på 

olika sätt. Idag är det framför allt Fröbels metoder och arbetssätt som influerar dagens förskola 

(ibid.).  

Helenius och Mouwitz (2014) lyfter fram att under 1900-talets tid var det av stor vikt att se 

kopplingen mellan matematiken och logiken. Detta syns inte minst i skolans 

matematikundervisning, där talbegreppet skulle vara utformat och grunda sig på ett 

mängdlogiskt sätt. Under 1900-talet utvecklades matematiken avsevärt och det ansågs att 

logiken kom i efterhand, för att styrka det som tidigare visats. Det ansågs att matematiken inte 

är någonting som vi människor uppfinner utan det är någonting som vi upptäcker, vilket de 

geometriska figurerna kan styrka (ibid.). 

Matematiken idag 

Tossavainen, Viholainen och Hirvonen (2017) lyfter fram att det idag finns olika sätt att se på 

matematiken. Matematiken kan ses som en mängd med regler, metoder och olika formler, men 

matematiken kan även ses som en stagnerad struktur. Matematiken kan även ses som en 

byggprocess som är aktiv och kreativ samt att matematiken kan användas för att beskriva och 

förklara den verkliga världen runt omkring oss. Det är relativt vanligt att elever ser matematiken 

och dess begrepp ur en statisk vy (ibid.). Björklund (2013) påtalar att om matematiken bara 

kopplas till tabeller, grafer, formler kan det verka opassande att ha matematikundervisning på 

förskolan. Om matematiken även ses som någonting som kan beskriva förhållandet mellan en 

sak och ett händelseförlopp i barnets omvärld blir matematiken viktig även för de yngsta 

barnen. Tillexempel genom att barnen får laborera och testa sig fram med mängder, del-

helhetsrelationer samt tal, utvecklar barnen sin matematiska förmåga. De förskolor som är av 

hög kvalitet inom matematikundervisningen är de förskolor där pedagogerna är uppmärksamma 

på barnens eget initiativtagande till att sortera, räkna, ordna samt att pedagogerna är 

uppmärksam när barnen utforskar sin omvärld. Pedagogerna på en förskola med hög kvalitet 

tar även tillvara på barnens egna initiativ samt att pedagogerna vidareutvecklar dessa i samspel 

med andra (ibid.). 

Björklund (2013) lyfter fram att studier visar att matematiken har hamnat mer i skymundan i 

den svenska förskolans verksamhet, men under 2000-talet började matematikens betydelse för 

förskolans verksamhet åter att lyftas fram.  

Björklund (2012) framhåller att under 2000-talet sågs matematiken som ett viktigt 

kunskapsämne. I Sverige idag har de flesta vuxna inget problem med att förstå grunderna i 

matematik. Förskolorna i Sverige styrs idag av en läroplan, vilket bland annat innebär att ämnet 

matematik får en tydligare ställning i förskolans verksamhet i jämförelse med hur det har varit 

tidigare (ibid.). I läroplan för förskolan, lpfö98 (Skolverket, 2016) står det tydliga strävansmål 

inom matematik som förskolorna ska sträva mot att uppnå.  
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Björklund (2012) hävdar att matematiken syns ständigt i vår vardag, till exempel när ett barn 

bryter av en brödbit och delar med någon annan, just då sker ett matematiskt tänkande. Detta 

exempel är tydligt kopplat till det vardagliga livet. På så sätt kan matematiken tolkas som en 

mänsklig aktivitet (ibid.). 

Små barn och matematik i förskolan 

Skolverket (2016) lyfter fram tydliga mål inom matematiken som förskolan ska sträva efter att 

alla barn i förskolan ska utvecklas, stimuleras och utmanas i.  

Björklund (2013) framhåller att en kompetent och professionell förskollärare bör vara väl insatt 

i matematikens betydelse för att kunna stimulera och utmana barns matematiska tänkande på 

bästa sätt. Via matematiken erfar vi vår omvärld och det är viktigt att via det pedagogiska arbetet 

ta tillvara på barns tidigare kunnande inom matematik och att sedan använda dessa kunskaper 

för att utforska vår omvärld. Palmer (2011) hävdar också att förskollärarens kunskaper inom 

matematik är avgörande för barnets utveckling inom ämnet. Förskolläraren behöver ha många 

olika metoder och redskap för att på ett så bra sätt som möjligt kunna möjliggöra barns lärande 

och utveckling inom matematiken. Enligt författaren bör förskolläraren ha en så kallad 

”verktygslåda” som är fylld med olika matematiska metoder och redskap som kan användas i 

undervisningen, detta för att barn lär sig på olika sätt och kan då behöva olika metoder för att 

nå sitt lärande. Ryve (2006) lyfter fram att man bör se en positiv inställning till matematik som 

en kompetens. Denna kompetens utvecklas i samspelet med andra barn eller vuxna. En positiv 

inställning till matematik gör att det blir lättare att utvecklas och lära sig matematik (ibid.). 

Björklund (2013) förklara vikten av att barn får känna att de äger sin egen lärprocess, känslan 

av att det barnet approprierar har den kommit fram till själv, och att matematikundervisningen 

ska ses ur ett barns perspektiv. Björklund (2012) hävdar att de små barnen kan utveckla sin 

egen förståelse och sitt egna tänkande när barnet är i sampel med andra människor och 

omvärlden. När barnet samspelar med andra människor och med sin omvärld kommer barnet 

att utvecklas och lära sig nya saker som den kommer att ha mycket nytta av i sin framtid, både 

som barn och som vuxen (ibid.). Kragh-Müller (2012) lyfter fram att det inte är någonting nytt 

att förskolebarn leker av den anledningen att de vill och inte i första hand för att lära. Om man 

tittar närmare på när barnen leker kommer vi att se att barnen definitivt lär sig genom leken. Vi 

vuxna kan ha svårt att urskilja lärandet i leken, men tidigare studier har visat på att leken är 

viktig för barns lärande och utveckling (ibid.). Cecchin (2012) hävdar att om pedagogerna på 

förskolan vill inspireras av den fria leken i förskolan och samtidigt koppla detta till läroplanens 

mål, innebär det att pedagogerna måste arbeta både på ett målinriktat och ett flexibelt sätt på 

samma gång. Med ett målinriktat arbetssätt arbetar pedagogerna mot de mål som finns i 

läroplanen. Med ett flexibelt arbetssätt menas det att när pedagogerna planerar vilka mål som 

ska ligga i fokus i verksamheten, ska barens intressen samt dess utvecklingszon tas hänsyn till. 

Därmed kan de viktiga innehållet i de styrda aktiviteterna formas till en meningsfull och lärande 

situation för barnen. När fokus läggs på lärandet i leken kan lekens betydelse reduceras och 

fokus hamnar i stället på att se leken som ett verktyg för att nå upp till målen i läroplanen. I 

stället för att använda sig av leken som en metod till lärandet anser författaren att pedagogerna 

bör använda leken som ett inspirations fält. När pedagogerna för en dialog med barnen samt 

genom att iaktta barnen i dess lek kan pedagogerna fånga upp vars i utvecklingen barnet är. 

Detta kan utgöra grunden för planeringen av de styrda aktiviteterna på förskolan (ibid.). 
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Björklund (2012) framhåller att matematik ses som ett betydelsefullt redskap i barnets vardag 

och därför är det av stor vikt att man lyfter fram de matematiska kunskaperna som de små 

barnen på förskolan besitter. Matematiken är en mycket viktig del av barnets kultur och miljö 

som barnet växer upp med, vilket får stor betydelse för barnets vardagliga liv, men även för 

barnets livslånga lärande (ibid.).  

I den senaste granskningen från Skolinspektionen (2017) lyfter skolinspektionen fram att frågor 

och material som kan stimulera barns skapande och lek när det kommer till matematik i 

förskolan, behöver förbättras. Bourbour och Masoumi (2017) framhåller även att små barn bör 

omges av stimulerande lärmiljö för att utvecklas genom lek och lärande. På så vis kan det 

livslånga lärandet stimuleras. Barnens utveckling inom matematik är väldigt viktiga inom 

förskolan.  

När barnen får utveckla sina kunskaper och erfarenheter inom det logiska tänkandet, och att 

kommunicera kan matematikkunskaper ge dem en god känsla och förståelse för kvantitativa 

resonemang, men även rumsuppfattning (ibid.). Franzén (2014) lyfter även fram vikten av en 

god lärmiljö på förskolan. Forskare framhåller att barnets fysiska närmiljö har en viktig 

inverkan på barnets utveckling och lärande, då barnet samspelar med de medierande redskap 

(siffror, alfabetet, räkning osv) och materiella redskap (artefakter och ting så som leksaker) 

som finns nära barnet. Författaren förklarar vidare att barnet inte bara approprierar och 

utvecklas i samspelet med andra människor, utan också i samspelet med sin närmiljö (ibid.). 

 

Förskollärarens och barnskötarens matematikundervisning i förskolan 

Sæbbe och Mosvold (2016) lyfter fram att inlärning är när en förändring har uppstått. En sådan 

förändring kan ske på både en objektnivå, men även på en metanivå. När ett nytt begrepp har 

börjat användas inom en diskurs kan det talas om att en förändring har skett på objektnivå. Ett 

exempel på en sådan förändring kan vara att ett barn som tidigare benämnt cirkel som rund ring, 

nu faktiskt använder sig av begreppet cirkel i stället. Om en förändring på metanivå har uppstått 

kan det synas genom att själva reglerna inom diskursen har påverkats, exempelvis att barnet har 

börjat använda begrepp på ett annorlunda sätt. Författarna har gjort en studie om den norska 

förskolan, där det visar att undervisningen i största del sker via leken och de 

vardagssituationerna som finns i förskolan. I denna studie kom det fram att pedagogerna oftast 

lägger upp sin matematikundervisning spontant och inte utifrån specifika mål. De benämner 

inte heller begreppet matematik inför barnen. Pedagogerna lägger stor vikt vid frågor till 

barnen, men även på frågor från barnen, i sin matematikundervisning. Med detta menas det att 

pedagogen visar intresse för barnets frågor och ställer följdfrågor till barnet. Denne tar fasta på 

och lägger fokus vid handlingar som är ifrågasättande och bekräftande. Bekräftelse och frågor 

kan medföra att barnet börjar att tänka i matematiska banor. Studien visar på att syftet med 

dessa frågor kan vara varierande, då vissa pedagoger använder frågorna för att få barnen till att 

använda matematiska begrepp, andra för att få barnet att delta i matematiska argumentationer, 

och slutligen för att barnet ska vara involverad i den matematiska diskursen. Bekräftelsen har 

till synes även olika syften i undervisningen där bland annat nya begrepp introduceras, men 

även för att bekräfta/bedöma barnets uttalande om fenomenet. Studien visar även på att 

förskolläraren ifråga inte tillrätta visar barnet vid exempelvis felsägelser, utan hävdar att fokus 
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bör ligga på att tillsammans med barnen väcka uppmärksamheten kring matematikens syfte 

(ibid.). 

Björklund (2012) framhåller att förskollärarna i förskolan har en mycket viktig roll i barns 

utveckling i matematik eftersom det är den som planerar vilka metoder och redskap som ska 

användas i undervisningen och det är även denne som genomför och driver undervisningen. 

Barn har många möjligheter till lärande under en dag på förskolan och därför anser författaren 

att miljön på förskolan bör få mer fokus när det kommer till de diskurser som finns inom 

förskolan. De redskap som barnet har tillgång till på förskolan skapar många möjligheter, men 

dessa redskap kan även skapa begränsningar för barnets erfarande och hur barnet agerar i vissa 

situationer, där matematik inte är något undantag. Det bör även läggas mer fokus på vad det är 

som lyfts fram i lärandet och i undervisningen på förskolan (ibid.). 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) lyfter fram att det med hjälp av olika 

metoder har arbetats med matematiken i den Svenska förskolan, dessa metoder är räknandets 

funktion, antalsuppfattning, form och rumsuppfattning. Räknandes funktion handlar om hur 

förskolan möjliggör att barnen att utveckla sin räkne förmåga. Antalsuppfattning syftar till att 

barnen ska få möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande när det kommer till antal. När 

förskolorna har arbetat med form och rumsuppfattning har barnen bland annat fått leta efter 

former och även fått urskilja dessa från varandra (ibid.). 

Cervantes och Öqvist (2018) lyfter fram att om man ser tillbaka på förskolans styrdokument 

som fanns för sex år sedan, syns det att begreppet undervisning inte användes i styrdokumenten. 

Förskolan blev en egen skolform när den nya lagen om utbildning trädde i kraft den 1 juli 2011, 

vilket innebar att förskolans uppdrag förändrades då begreppen undervisning introducerades i 

förskolan. Det finns brister inom hur begreppet undervisning används i förskolan idag och att 

barnens lärande inte sker som ett medvetet lärande. Detta uttrycker författarna att det kan betyda 

att det inte är säkerställt att läroplanens mål är integrerat med barns utveckling och lärande. 

Med den nya lagen om utbildningsfrågor och läroplanen blev det tydligare att förskolläraren 

bär ansvaret för undervisningen och det pedagogiska innehållet. Förskolläraren ska leda 

undervisningen på ett sådant sätt att undervisningen går i linje med läroplanens mål och 

riktlinjer (ibid.). 

Kragh-Müller (2012) framhåller att bara för att en undervisning har ägt rum betyder inte det att 

barnet har lärt sig någonting nytt. För att en undervisning ska bli givande för barnets utveckling 

och lärande bör den som undervisar följa barnet på sin upptäckfärd i lärandet. Det vill säga att 

den som undervisar bör ta tillvara på barnets intressen och nyfikenhet i undervisningen. På 

dessa upptäcktsfärder följer barnets känslomässiga aspekter med och lärandet blir meningsfullt 

för barnet, vilket bidrar till att barnet lättare kommer ihåg vad den varit med om. Leken kan ses 

som en sådan upptäckfärd och även som ett undervisningstillfälle. Den traditionella 

undervisningen som sker fokuserar på barnets kognitiva utveckling (ibid.).  

Målstyrd eller icke målstyrd undervisning som metod i förskolan 

Enligt Skolinspektionen (2017) får inte barnen i förskolan den målstyrda undervisningen som 

förskolan ska erbjuda barnen. Förskolans verksamhet är för lite målstyrd, vilket kan leda till att 

barnen riskerar att gå miste om en rad olika tillfällen som kan leda till att utmanas och utvecklas 

i riktning mot de mål som finns i förskolans läroplan. Cervantes och Öqvist (2018) framhåller 



8 
 

att undervisningen i förskolan nämns som målinriktade förlopp som sker under styrning av en 

förskollärare. Syftet med undervisningen är att inlärning hos barnet ska ske, och på så vis ska 

barnet utvecklas och få utökade kunskaper och värderingar. 

Björklund (2012) påvisar att barnets intresse styr barnets inlärning. Lärandet kan ändra fokus 

och föra barnet i annan riktning än vad pedagogen hade planerat. Barnet kommer att lägga fokus 

på det som den är intresserad av och på så vis sker utveckling och lärande utifrån barnets 

nyfikenhet och intresse. Även om barnet utvecklas och lär sig någonting nytt vid nya situationer, 

bör man fundera över om ett målstyrt lärande eller ett icke målstyrt lärande bör ske inom 

förskolan. Om pedagogen lägger undervisningens mål på en nivå som blir för svår och 

ouppnåelig för barnet kan det blir svårt för barnet och pedagogen att nå varandra i en 

lärandesituation (ibid.). Bjørndal (2005) betonar svårigheten med att både undervisa 

barngruppen och samtidigt fokusera på hur barnet approprierar och utvecklas. När en 

undervisning sker är förskolläraren fokuserad på vad som sker just nu i situationen, då kan det 

vara svårt att vara reflekterande och fokusera på vad som sker i en specifik situation (ibid.). 

 

Fria leken och pedagogstyrd undervisning som metod 

Wedege (2011) skriver att Alan Bishop grundade de sex fundamentala matematiska 

vardagsaktiviteterna som används i matematikundervisningen i förskolan. Bishop hävdade att 

dessa vardagsaktiviteter finns i alla kulturer runt om i världen. Utifrån dessa vardagsaktiviteter 

får vi en bredare och tydligare bild om vad matematik är och hur barn kan uppfatta matematiken. 

Johansson, Lange, Meaney, Riesbeck och Wernberg (2016) lyfter även fram Alan Bishops 

matematiska vardagsaktiviteter och beskriver att om förskolläraren har dessa vardagsaktiviteter 

som utgångspunkt i sin planering av undervisningen och de metoder som undervisningen ska 

bygga på, kommer fokus att läggas på hur matematiken skapar barnens intressen och 

erfarenheter. Det sex grundläggande matematiska vardagsaktiviteterna avspeglas även i dagens 

läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). Dessa matematiska aktiviteter är; mäta, lokalisera, 

designa, förklara, argumentera, leken/spela, samt räkna (ibid.). 

Kragh-Müller (2012) betonar att leken är av stor vikt när det kommer till barnets utveckling 

och lärande. Författaren delar upp leken i olika former, fri lek och vuxenstyrd lek. Den fria 

leken är den lek där barnen själva tar initiativ till leken och bestämmer själva utformningen av 

leken. Författaren fortsätter att förklara att den fria leken till viss del är styrd av vuxna då det 

kommer till det tillgängliga materialet och miljön som den fria leken utspelar sig i eller runt, 

men att det i den fria leken är fokus just på att barnet eller barnen själva har tagit initiativet till 

leken och dess utformning. Den vuxenstyrda leken däremot är, när den vuxne styr i leken. Den 

vuxna kan ha förbestämt vad barnen ska leka (aktiviteter), eller att den vuxne är med och styr 

under lekens gång. När barn får leka ostört från den vuxne uppstår en regelbundenhet där barnen 

har likvärdig status och kunnande. Detta medför att barnen kan lära av varandra. Om en vuxen 

är inblandad uppstår inte samma regelbundenhet, eftersom statusen och kunnandet skiljer sig åt 

mellan barn och vuxen (ibid.). 

Nordahl (2011) visar att en stor utveckling inom matematiken hos barnen sker i den tidiga 

åldern. Vissa pedagoger anser att matematik handlar om att lära sig räkna, vilket innebär att 

dessa pedagoger inte har uppmärksammat matematiken som sker spontant i den fria leken på 
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förskolan och därmed missat den matematikutveckling som sker hos barnet i dessa situationer. 

I stället för att se barnens matematikutveckling i dessa spontana situationer, har dessa pedagoger 

snarare hämmat barnen i sin matematikutveckling, genom att avbryta barnen. Författaren 

hävdar även att barn utvecklas inom matematiken genom att ett samspel med sin omvärld sker. 

Detta samspel leder till upplevelser som i sin tur leder till kunskap. Denna kunskap är en 

byggsten för att barnet ska kunna utvecklas inom matematiken. Det är inte i första hand den 

pedagogstyrda undervisningen som genererar till att ge barn möjligheten att utvecklas inom 

matematiken, utan det är samspelet med barnets omgivning som genererar till dessa 

möjligheter. Det är därför av stor vikt att pedagogerna utmanar och uppmärksammar barnen på 

förskolan om den matematik som finns där i barnens vardag. Det är av stor vikt att pedagogerna 

på förskolan tar tillvara på barnets informella kunnande inom matematiken och använder de i 

matematikundervisningen. För att barnet ska ha möjligheten att våga använda sig av sin 

nyfikenhet och våga ta till sig nya utmaningar och samarbeta med de andra barnen i 

barngruppen, är det av stor vikt att barnet känner trygghet (ibid.). Sæbbe och Pramling 

Samuelsen (2017) framhåller i sin studie att genom legobygge kan matematiska färdigheter hos 

barn lyftas fram och utvecklas. Sådana matematiska färdigheter kan vara former, antal och en 

början på räkneläran. Genom att observera när barn bygger med lego kan barnets matematiska 

kunskaper synliggöras. För att få barnen att använda de matematiska begreppen undertiden som 

observationen sker bör pedagogen ställa frågor till barnet som berör matematiken, vilket i sin 

tur kan leda till att barnet börjar att använda begreppet matematik, eller andra begrepp inom 

matematiken. Dessa frågor kan användas för att synliggöra barnets matematiska kunskapsnivå, 

men även för att få barnet att reflektera över samband och förknippa dessa till matematiken 

(ibid.). 

Nordahl (2011) lyfter fram att inspirerande lärare är mycket viktigt för att barnet ska få 

möjligheten att utvecklas inom matematiken. Barnen använder sig av matematik i sin spontana 

lek, men det är inte ofta att barnen är medvetna om att det är just matematik, och i vissa fall är 

inte pedagogerna medvetna om det heller. Eftersom barnen inte alltid vet vad matematik är så 

är det av stor vikt att pedagogerna på förskolan är engagerade och intresserade av 

matematikundervisningen och på så vis hjälper barnen att sätta ord på vad matematik är. Leken 

är en mycket viktig grundsten för barnets lärande, vilket även den fysiska miljön är och de 

material och verktyg som finns tillgängliga för barnen. Det är genom dessa verktyg och material 

som barnets tankar, nyfikenhet och intresse kring den matematiska dimensionen framkallas 

(ibid.). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Det teoretiska ramverket för studien grundar sig i variationsteorin samt den sociokulturella 

teorin. I detta avsnitt tydliggörs variationsteorins och sociokulturella teorins byggstenar. 

Variationsteorin ligger till grund för det varierande matematikundervisningsmetoderna som 

min studie kommer att lägga fokus vid. Den sociokulturella teorin ligger inom studiens 

teoretiska ramverk för att studien ska kunna fånga upp om matematikundervisningsmetoderna 

på förskolan innehåller dialog och samspel. 

 

Teori och vetenskapliggrund 

Karlsson (2014) påtalar att, för att en studie ska vara vetenskaplig måste studien bearbeta 

relationerna mellan begrepp, data och teorier, detta för att studien ska bidra till kunskap inom 

det valda området. För att en studie ska vara trovärdig för läsaren krävs det att studien vilar på 

en vetenskaplig grund och inte gissningar och antaganden (Ahrne & Svensson, 2015). Svensson 

(2015) hävdar att begreppet teori kan tolkas och diskuteras på olika sätt beroende på i vilket 

sammanhang som begreppet används. I många situationer kan begreppet teori tolkas och 

diskuteras som någonting som inte är förknippad med verkligheten. Karlsson (2014) och 

Svensson (2015) beskriver att när det kommer till akademiska sammanhang förknippas 

begreppet teori med någonting som är sammanhängande och relativt bra sätt att förklara, 

beskriva och/eller ett sätt att förstå sig på ett visst fenomen, den fysiska och den sociala världen 

(ibid.). 

Sociokulturella teorin  

Hundeide (2006) beskriver barnet utifrån den sociokulturella teorin som en social människa där 

barnet är en lärling som biologiskt sett är villig att assimilera kultur och utveckling via dialog 

med andra, för barnet viktiga personer i sin omgivning. Genom den sociokulturella teorin sker 

en så kallad förhandling mellan barnet och dess omsorgspersoner. Dessa förhandlingar skapar 

ömsesidiga förväntningar mellan barnet och dess omsorgsperson. Dessa ömsesidiga 

förväntningar benämns som kontrakt samt metakontrakt. Dessa kontrakt utvecklas med hjälp 

av rutiner och dialog. Dessa kontrakt fungerar sedan av automatik och kan ses som en inre 

vägledning för barnet i dess framtida samspel med dess omsorgspersoner. Dessa dialoger och 

diskurser som sker med, för barnet viktiga personer är grundstenen för att barnet ska kunna 

utvecklas och lära sig nya saker (ibid.). Kragh-Müller (2012) påtalar att den sociokulturella 

teorin lyfter fram barns lärande som sker i samspel med varandra, Vygotskij använde begreppet 

zonen (ZNU) för att förklara och beskriva på vilket sätt barn lär i samspel med varandra. ZNU 

är avståndet mellan där barnet är just nu i sin kunskap, alltså det som barnet redan kan och 

barnets potentiella utvecklingsnivå. Nivån som barnet kan uppnå med hjälp av någon mer 

kunnig person. Denna mer kunniga person hjälper barnet till lärande, men det är barnet själv 

som skapar sin kunskap. Vygotskij hävdade att barn ständigt utformar sin kunskap och att leken 

är en viktig del i barns utveckling och lärande. Lek och lärande hänger oupplösligen samman 

och barn lär sig väldigt många saker genom sin fria lek, saker som inte kan uppnås genom 

vuxenstyrdlek (ibid.). 
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Variationsteorin 

En teori som har kommit att betyda mycket för den svenska undervisningen är den vetenskapligt 

grundade variationsteorin. Denna teori går ut på att se vad barnen behöver lära sig och hur 

metoderna för undervisningen kan se ut för att lärande ska vara möjligt. Variationsteorin kan 

ses som ett redskap i planeringen och utförandet av undervisningen, men även som ett analys 

redskap (Kollegialt lärande på vetenskaplig grund, u.å.). Variationsteorin har sina rötter i den 

fenomenografiska forskningsansatsen och är en vetenskaplig teori som rör lärandet. Begrepp 

som förknippas med variationsteorin är bland annat variationsmönster, lärandeobjekt/kritiska 

aspekter. Med lärandeobjekt/kritiska aspekter syftas det till sådant som barnet behöver lära sig 

för att skapa ett innehållsspecifikt kunnande och att läraren sedan utgår från barnets egna 

uppfattningar av just det innehållsspecifika kunnandet. När diskursen om variationsmönster 

inom variationsteorin sker menar man de sätt som läraren behandlar innehållet så att det skapas 

möjligheter för lärande och utveckling hos barnet. Barnets skillnader ses som en stor tillgång 

för att skapa möjligheter till utveckling och lärande (Kollegialt lärande på vetenskaplig grund, 

u.å.). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) framhåller att fenomenografin 

inriktar sig på att i första hand lokalisera på vilket sätt barn bildar förståelse och mening till ett 

specifikt fenomen, alltså barnets lärande. Fenomenografin inriktar sig även på att beskriva och 

förklara variationen i tänkandet hos barnet. I enlighet med fenomenografin och variationsteorin 

bör pedagogen fånga upp variationen i undervisningen, med exempelvis olika 

undervisningsmetoder som visar barnet att det finns varierande sätt att tänka och lära. Om 

pedagogen arbetar på detta sätt används barnets egna tankar som en del i undervisningen. 

Variation i matematikundervisningen bidrar till att barnet får en bredare förståelse, men även 

att barnet får se olika perspektiv av fenomenet. Det viktigaste med att pedagogen använder sig 

av varierande undervisningsmetoder är att det just genom variation som barnet får möjligheten 

att lära sig att urskilja. För att barnet ska ha möjlighet till att urskilja olika fenomen måste barnet 

se fenomenet ur olika perspektiv och på ett varierande sätt. Enligt författarna är lärandets källa, 

variation och variationen ger barnet möjlighet att: 

 Urskilja 

 Få uppleva mångfalden 

 Förberedelse för att uppleva nya situationer (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2014).

http://learningstudy.se/index.php?page=variationsteorin
http://learningstudy.se/index.php?page=variationsteorin
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Metod 
Denna studie är av kvalitativ form vilket innebära att detta avsnitt kommer att beröra den 

semistrukturerade intervjuformen. Detta avsnitt har även belyst de forskningsetiska principerna. 

Bjørndal (2005) påtalar att med en kvalitativ metod kommer det fram en djupare förståelse av 

ämnet som kartläggs. För att studien ska få en bra grund bygger det på att studien har ett bra 

underlag, viket även Håkansson (2017) hävdar. I detta avsnitt har även studiens analys av data 

berörts. 

Urval 

Bjørndal (2005) hävdar att när en kvalitativ metod används bör det ofta vara förhållandevis litet 

urval personer med i studien, därav skickades intervjuförfrågan ut till två förskollärare och en 

barnskötare på tre olika förskolor i samma kommun. Då studien grundade sig på vilka metoder 

som förskollärarna och barnskötarna använder sig av i matematikundervisningen baserades 

urvalet på vilken utbildning pedagogerna hade. För att göra intervjuerna relevanta för min studie 

har två förskollärare och en barnskötare som arbetar på olika ålders blandade 

förskoleavdelningar intervjuats. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påtalar att när det 

kommer till urvalet i en studie behöver inte namnen på de utvalda personerna presenteras, då 

det räcker att redogöra personens position i yrket. Dessa två förskollärare och denna barnskötare 

har benämnts med begreppet pedagoger i studien, samt pedagog 1, pedagog 2 och pedagog 3. 

Studiens kontext 

De pedagoger som deltog i studien har olika långa yrkeserfarenheter. Deras sammantagna 

yrkeserfarenheter hade en spännvidd på sju till trettio år. Alla deltagarna jobbade på en 

kommunal förskola i norra Sverige. Alla tre förskolorna bestod av tre avdelningar som var 

ålders indelad. Pedagogerna i studien arbetade i åldrarna 1-5 år.  

Intervju 

Denna studie är av kvalitativ form och består av tre semistrukturerade intervjuer. Backman m.fl. 

(2012) påtalar att om en studie grundar sig på kvalitativa forskningsmetoder kommer data 

gällande hur någonting är, eller vilken egenskap ett fenomen har att lyftas fram. Med en så 

kallad semistrukturerad intervjuform finns det några förbestämda frågeställningar som 

intervjuaren utgår från. Intervjuaren bör i en sådan intervjuform låta dessa förbestämda frågor 

komma spontant i den ordning som passar intervjuns gång. Det är även tillåtet att intervjusvaren 

är fria och längre än i andra intervjuformer (ibid.).  Håkansson (2017) lyfter fram att genom 

intervjuer kan information om individens upplevelser, bedömningar och uppfattningar formas. 

Intervjufrågorna som studien utgått från bestod av elva frågor som är kopplade till studiens 

syfte och frågeställningar. Två av dessa elva frågor bestod av en bild där intentionen med 

bilderna var att förskollärarna som intervjuades skulle få möjlighet att föra en dialog utifrån 

bilderna. Ahrne och Svensson (2015) hävdar att med kvalitativa metoder samlas data in genom 

bland annat intervjuer, bilder, och yttranden. 

Utifrån de valda teorierna i studien har intervjufrågorna formats. Dessa frågor berörde de 

metoder som används i matematikundervisningen i förskolan. Metoder där interaktion och 

samspel sker, men även om det sker någon variation i de aktuella metoderna. Intervjun 

dokumenterades med hjälp av papper och penna. För att underlätta datainsamlingen ytterligare 
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användes även ljudinspelning under intervjun. Bjørndal (2005) framhåller att ljudinspelningar 

är ett bra verktyg för att bevara händelser som annars skulle vara lätta att glömma. 

Genomförande 

Den första kontakten med de deltagande pedagogerna togs via mail där jag personligen 

informerade dem om studiens syfte och frågeställningar. Pedagogerna fick även via detta mail 

förfrågan om att delta i studien via en intervju. Samtliga tillfrågade tackade ja till deltagandet i 

studien. Tid och plats för intervjun bokades samma dag hos den ena förskolläraren. Med de två 

andra pedagogerna bokades tid och plats några dagar senare. Därefter gjordes intervjufrågorna 

(bilaga 1). Ett mail innehållande ett informations- och samtyckesbrev (bilaga 2) där de 

forskningsetiska principerna framgick skickades sedan ut till de deltagande. Innan intervjuerna 

startade skrev pedagogerna även på detta informations- och samtyckesbrevet som jag även hade 

med mig till intervjutillfället. Intervjun dokumenterades med hjälp av papper, penna samt även 

en ljudinspelning. Intervjun upplevdes avslappnad och spontana följdfrågor uppstod, vilket var 

tanken med den valda metoden. Båda intervjuerna skedde samma vecka. Efter intervjuerna 

kunde transkribering och en sammanställning av intervjuerna påbörjas men även bearbetning, 

sortering och analys av de data som framkommit av intervjuerna. 

 

Validitet och Reliabilitet 

Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) framhåller att tillförlitligheten och giltigheten 

i en studie är av stor vikt och att detta innebär att om någon skulle upprepa denna datainsamling 

skulle data bli den samma. Tanken med denna studie var att den skulle vara trovärdig på så sätt 

att om någon skulle intervjua dessa pedagoger vid ett annat tillfälle med liknande 

frågeställningar kommer data att bli ungefär densamma som i denna studie. Svensson och Ahrne 

(2015) påtalar att den kvalitativa metoden är vetenskapligt grundad. Att denna studie använda 

sig av en kvalitativ metod gör att data framkommit på ett tillförlitligt sätt. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp de fyra krav som finns när det kommer till humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra krav är informationskravet, konfisentialitetskravet, 

samtyckeskravet, samt nyttjandekravet (s.6). När det kommer till informationskravet ska 

forskaren informera deltagarna i studien om studiens syfte. Det är även viktigt att informera om 

att deltagandet är frivilligt och att deltagaren kan avsluta sitt deltagande i studien när som helst. 

Konfisentialitetskravet finns till för att deltagarna i studien ska kunna vara trygga i att deras 

personuppgifter och annan information inte ska läcka ut till obehöriga. Nyttjandekravet finns 

för att information som framkommit om den enskilda personen inte får användas utanför 

forskningens syfte (ibid.). Dessa fyra krav tog studien hänsyn till genom att de pedagoger som 

deltog blev tillfrågade om de ville delta i min studie. De berörda deltagarna fick även ta del av 

ett informations- och samtyckesbrev som mailades till dem (bilaga 2). Innan intervjun startade 

fick deltagarna även skriva under detta brev. I Informations- och samtyckesbrevet stod det 

tydligt formulerat kring studiens syfte och frågeställningar. Det stod även att deltagarna fick 

avbryta deltagandet i studien när som helst och att all data skulle behandlas konfidentiellt och 

endas i forskningsändamål för den här specifika studien. För att ytterligare värna om deltagarnas 

integritet benämns deltagarna med figurerade namn, pedagog 1, pedagog 2 och pedagog 3. 
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Bearbetning 

Bjørndal (2005) framhåller att transkription innebär att en ljudinspelning blir omvandlad till 

textformat och att transkriptionen ska belysa det som sades eller gjordes i situationen ifråga. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter fram att en metod för att komma ihåg hur personen 

som intervjuats reagerade på frågan, eller hur miljön ser ut, är att föra anteckning, vilket även 

är att tänka på vid ljudinspelad intervju (ibid.). Bjørndal (2005) hävdar att dialogen som skrivs 

ner kan liknas med ett manus till en pjäs, detta kan medföra att vissa aspekter ur dialogen kan 

visa sig på ett tydligare sätt än innan.  

Efter intervjuerna har ljudinspelningarna transkriberats till textformat såsom Bjørndal anser att 

det bör göras. Transkriptionerna gjordes via ett dokument på dator där de berörda förskollärarna 

benämndes med 1, 2 och 3. Detta för att det skulle bli lättare och tydligare att se vem som sade 

vad. I detta dokument skrevs även de skriftliga dokumentationerna från intervjun in.  

 

Tolkning och Analys 

De data som inkommit från intervjuerna har tolkats utifrån studiens två valda teorier. Den 

sociokulturella teorin har avspeglats genom att fokus har legat på att skildra den dialog och de 

samspel som sker i matematikundervisningen. Detta har framkommit genom att de intervjuade 

pedagogerna berättade att dialogen mellan barn samt barn/pedagog är viktig i undervisningen 

samt att detta är någonting som tas tillvara på. Data har tolkats utifrån variationsteorin genom 

att lyfta fram de olika metodernas variation i matematikundervisningen där den fria leken och 

den planerade undervisningen stod i fokus. 

Studiens analysarbete har utgått från Håkanssons (2017) beskrivning av de fyra stegen i en 

analys, jämföra, tolka, förklara och problematisera (s.112). Enligt Håkansson bör en analys 

börja med att jämföra för att se likheter, skillnader men även för att se en helhet. En analys 

innebär även tolkningar, det vill säga att finna mönster och kategorier från data som 

framkommit från exempelvis, intervjuer. Dessa mönster och kategorier kan bidra till att fånga 

upp och belysa specifika delar, eller helheter ur intervjun. Med analysbegreppets förklaring 

syftar analysen till att hitta orsaker och faktorer som är berörda i relation till de resultat som 

framkommit. Via problematisering kan analysen komma fram till nya frågor som behöver 

bearbetas och besvaras (ibid.).  

Studiens analysarbete började med att de data som framkommit under intervjuerna jämfördes 

mot varandra för att se likheter och skillnader mellan förskollärarnas svar. Efter att data hade 

jämförts tolkades den genom att de mönster som framkommit synliggjordes och kunde 

kopplades till studiens syfte och forskningsfrågor. Studien analyserades sedan med fokus på att 

hitta förklaringar och orsaker till att underlaget från intervjuerna blev som de blev. Exempelvis 

ställdes frågan om underlaget kunde ha sett annorlunda ut om studien hade omfattat intervjuer 

i andra kommuner med. Sist i analysen problematiserades studiens data, detta för att kunna 

urskilja frågor och oklarheter i underlaget som uppstått. Detta gjordes genom att studiens fyra 

analysfrågor (se nedan) bearbetades gentemot materialet. 

Analysen kopplades samman med studiens valda teorier. Detta genom att analysera hur dessa 

undervisningsmetoder inom matematikundervisningen varierade, men även hur dessa 

undervisningsmetoder berörde samspel och dialog mellan barnen och/eller mellan barn och 
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pedagog. Franzén (2014) hävdar att det är bra att ställa frågor till de data som framkommit, 

därav har dessa analysfrågor använts under studiens analysarbete:  

1. Vilka variationer i undervisningsmetoderna har kommit fram? 

2. Är pedagogerna ifråga medvetna om dessa variationer? 

3. På vilket sätt sker dialog och samspel i matematikundervisningen? 

4. Hur avspeglar det sig att pedagogerna använder den fria leken och den planerade 

undervisningen som metod? 
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Resultat 
Under denna del av studien kommer studiens resultat att redovisas. För att tydliggöra 

kopplingen mellan resultatet och studiens forskningsfrågor har forskningsfrågorna formulerats 

till rubrikerna i detta avsnitt. Under denna del av studien kommer även matematikundervisning 

som begrepp att lyftas samt vad pedagogernas metoder i sin matematikundervisning bygger på. 

Begreppet matematikundervisning 

Begreppet matematikundervisning inom förskolan hävdar pedagog 1 ”ha utvecklats från att förr 

vara presterande till att nu vara utforskande och roligt”. Pedagog 2 och 3 ansåg att 

matematikundervisningen i förskolan är ett begrepp som har stor innebörd samt ett stort innehåll 

som innebär att pedagogerna har blivit mer medvetna om att matematiken i förskolan innehåller 

så mycket varierande saker.  

I denna studie använde ingen av dessa pedagoger sig av just begreppet undervisning i sitt 

vardagliga arbete på förskolan. Det framkom att pedagogerna var medvetna om att undervisning 

sker i förskolan men själva begreppet användes sällan eller aldrig. I stället för undervisning 

tolkar jag det som att pedagogerna använde sig av begrepp som ”arbete/jobba med barnen”, 

samt ”aktiviteter”.  

 

Undervisningsmetodernas grund 

Studien visar att alla tre pedagoger beskrev att metoderna som dom använder i sin 

matematikundervisning grundar sig på litteratur, föreläsningar och tidigare forskning. Dessa tre 

pedagoger som deltog i denna studie hade även deltagit i ett projekt inom kommunen som 

syftade i att öka medvetenheten inom matematiken i förskolan. Samtliga pedagoger var eniga 

om att detta matteprojekt hade bidragit till att dem har öppnat sina ögon för matematiken inom 

förskolan. I detta matteprojekt som pedagogerna deltagit i fick dom läsa litteratur, delta på 

föreläsningar och ta del av forskning inom matematiken i förskolan. Alla tre pedagoger ansåg 

att deras metoder inom matematikundersvinsingen grundar sig i detta projekt.  

Vilka metoder används i matematikundervisningen i förskolan?    

Denna studie lyfter fram att metoderna som används i matematikundervisningen i förskolan var 

många och varierande, så som mattepåsar/mattelådor, sortering, mönster, mätning, räkning, 

problemlösning och färger. Utemiljön, musik, dans/ rörelse samt boksamtal var de metoder som 

lyftes upp i denna studie. 

Samtliga pedagoger i studien var eniga om att de metoder som används i 

matematikundervisningen i förskolan har en stor variation beroende på barnets intresse, 

mognad, samt de spontana situationerna som uppstår i förskolans vardag. Metoderna som 

användes var ofta spontana och skedde kontinuerligt i barnens vardag på förskolan. ”Vi 

använder oss av mattepåsar, mattelådor, och självklart det spontana som sker i vardagen” 

hävdade pedagog 1 under intervjun. Pedagog 3 lyfte även fram användningen av mattepåsar 

och det spontana matematiksituationerna som uppstod, vilket styrks i citatet ”vi använder oss 

av mattepåsar när vi jobbar med barnen, men vi försöker även att lyfta fram det spontana 

matematiska situationerna som sker”. Dessa mattepåsar och mattelådor som pedagogerna lyfte 

fram under intervjuerna var påsar och lådor som innehöll materiella redskap som var kopplade 
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till matematik. Resultatet visar att genom dessa mattepåsar och mattelådor kunde 

matematikundervisningen variera stort beroende på vad pedagogerna hade lagt i 

påsarna/lådorna, samt att nivån på undervisningen kunde justeras på ett enkelt sätt beroende på 

barnets utveckling och mognad. 

 

Alla tre pedagoger i denna studie argumenterade för att dom använder sig av sortering, mönster, 

mätning, räkning, problemlösning och färger i sin matematikundervisning. Resultatet 

åskådliggör att dessa tre pedagoger använde sig av matematik i sitt vardagsarbete i förskolan 

genom att dom fångade upp barnens intressen och spann vidare på dessa. Resultatet visar även 

att pedagogerna använde sig av Alan Bishops matematiska aktiviteter i sin 

matematikundervisning. Pedagogerna i studien nämnde ofta dessa begrepp under intervjuerna, 

vilket kan tolkas som att dessa matematiska begrepp ses som vanliga inom förskolan. 

Denna studie visar att förskollärare och barnskötare i förskolan använder sig av naturen och 

utemiljön samt dess materiella redskap som en metod i sin undervisning i matematik. 

Pedagogerna tar till vara på naturens resurser och ser dessa som ett verktyg i undervisningen. 

Här nämnde pedagog 1 ”när vi är ute i naturen åker ”matteglasögonen på” och det gäller att 

vara spontan och närvarande med barnen, samt att vara lyhörd och haka på barnen i deras 

intressen och funderingar”. Pedagog 3 nämnde även att ”matematiken finns överallt, vid 

utevistelser kan man tillexempel fånga upp många matematiska situationer”. Pedagog 2 nämnde 

inte någonting specifikt om utemiljön och matematiken, men denna uttryckte även att ”om man 

är uppmärksam kan man finna matematiken vars som helst i vardagen”. Ur resultatet kan det 

tolkas som att pedagogerna tog tillvara på de spontana matematiska situationerna som skedde 

samt att pedagogerna tog tillvara på sin närmiljö och såg denne som en tillgång i sin 

undervisning tillsammans med barnen.  

 

Enligt denna studie ses även musik, dans och rörelse som en viktig och rolig del av 

matematikundervisningen, där musiken, dans och rörelser vävs in i ett matematiskt 

sammanhang. Pedagog 1 och pedagog 3 förklarade att denna metod var vanlig på en småbarns 

avdelning då även det allra minsta barnen lockas med i musiken och dansen samt på så vis även 

får influeras av matematiken på ett roligt och lärorikt sätt. Detta kunde tolkas som att 

pedagogerna undervisade i matematik i alla åldrar i förskolan, även för de allra minsta barnen. 

Pedagog 3 uttryckte att ”musik och dans blandas med matematiska aktiviteter”. Detta innebär 

en variation i matematikundervisningen, samt att pedagogerna var flexibla i undervisning som 

i sin tur innebar att olika metoder kunde blandas och användas växelvis. Pedagog 2 nämnde 

inte specifikt musik, dans och rörelse som en metod, men denna nämnde att ”olika delar vävs 

in i matematikundervisningen”, viket kunde tolkas som att denne pedagog hade ett öppensinne 

och även kunde vara öppen för att använda olika metoder växelvis under undervisningens gång. 

 

Pedagog 2 påtalade att ”boksamtal är en metod vi använder under de styrda aktiviteterna 

tillsammans med barnen”. Det synliggjordes genom att boksamtalen skedde i dialog och 

samspel mellan barnen samt mellan barn och pedagog. Genom dessa boksamtal får barnen 

möjlighet att höra matematiska begrepp samt att benämna dem själva. 

I studiens resultat påvisas det att samtliga pedagoger ansåg att samspelet mellan barnen och 

pedagogen var viktigt och att det var en pågående process som skedde kontinuerligt. Pedagog 
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3 hävdade att ” barnens samspel mellan varandra är viktiga för deras matematikutveckling då 

barnen hjälper och stöttar varandra”. Pedagog 1 och pedagog 2 hävdade att genom att ställa 

frågor till barnen kunde en dialog ske. 

Detta visade på att pedagogerna i denna studie använde sig av en stor variation när det kommer 

till vilka metoder som används i matematikundervisning, samt att dom ansåg att samspelet var 

en viktig del av matematikundervisningen i förskolan. 

 

Används den fria leken eller de styrda aktiviteterna som metoder i matematikundervisningen? 

Denna studie lyfter fram att pedagogerna i förskolan inte såg den fria leken som en metod i 

matematikundervisningen, utan såg snarare den fria leken som ett verktyg för att fånga upp det 

som barnen approprierat inom matematiken. Detta för att sedan använda det vidare som ett 

viktigt lärandeobjekt i de styrda aktiviteterna. 

Resultatet visar att det inte var någon av dessa tre pedagoger som nämnde den fria leken som 

en metod i matematikundervisningen på förskolan. Under intervjuernas gång hade dessa 

pedagoger endast nämnt den planerade undervisningen/aktiviteterna som metod. Det som kan 

urskiljas i resultatet var att samtliga av dessa pedagoger som deltagit i denna studie ansåg att 

det är viktigt att fånga upp det som händer i den fria leken för att sedan använda och 

vidareutveckla det senare i en styrd aktivitet. Pedagog 2 nämnde att ”om jag ser att matematiken 

sker i den fria leken iakttar jag det barnen gör, samt ställer frågor. Om detta är någonting som 

barnen är väldigt intresserade av tar jag med detta in på en samling senare för att arbeta med”. 

Det visade sig att den fira leken sågs som ett bra verktyg för att fånga upp barnens 

matematikkunskaper och att detta skedde genom dokumentationer och fotografering, samt 

genom att ställa frågor till barnen som berör den aktuella matematiska situationen som barnet 

befinner sig i. Detta gjordes för att hjälpa barnen att vidareutveckla situationen, samt för att 

problematisera och se om barnet kunde se situationen ur en annan synvinkel. Resultatet 

åskådliggör att pedagogerna såg den fria leken som ett sätt att upptäcka barnens intresse och 

matematikutveckling och inte som en undervisningsmetod. Detta kan styrkas med ett citat av 

pedagog 1 ”jag fångar upp matte som sker i den fria leken genom att iaktta hur barnen löser 

olika problemställningar eller liknande, och sedan kan vi jobba vidare med detta”. 

 

Resultatet visar att alla tre pedagoger planerar de styrda aktiviteterna inom 

matematikundervisningen på samma sätt som andra styrda aktiviteter i förskolan, nämligen 

utifrån barnens intressen och behov samt utifrån läroplan för förskolan. Detta kunde styrkas 

med ett citat från pedagog 3 ”när jag planerar en matematisk aktivitet så planerar jag på samma 

sätt som jag skulle ha planerat vilken samling som helst. Vilket innebär att jag först pratar med 

barnen om matematik, sedan blandas sång och aktiviteter som det ingår matte i”.  

Studiens resultat visar även på att förskolorna som ingått i denna studie använde sig av ett så 

kallat årshjul som fångar upp läroplanens strävansmål. Detta årshjul hjälpte pedagogerna att 

planera de styrda aktiviteterna i enlighet med läroplanen. Pedagog 1 förklarade att ”genom 

årshjulet syns det tydligt vad vi ska arbeta med månad för månad. Tillexempel kan det stå att i 

september ska vi arbeta med form, i oktober ska vi arbeta med sortering, osv.”. Detta årshjul 

användes för att alla delar av läroplanens strävansmål skulle fångas upp i undervisningen på 

förskolan. Eftersom matematiken är ett stort område blir det alldeles för komplext att fokusera 
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på alla delar som rör matematiken samtidigt, därför tolkade jag det som att pedagogerna 

planerade sina styrda aktiviteter genom att lägga fokus på ett målområde inom matematiken i 

taget. Dessa målområden byggde på de strävansmål som finns i förskolans läroplan.  

När det gällde att fånga upp den spontana matematiken som barnen upptäckte på en planerad 

aktivitet framhöll pedagog 2 och pedagog 3 att det var viktigt att ta tillvara på tillfället och ställa 

frågor och att stötta barnet samt försöka komma framtill om det går att lösa problemet på något 

annat sätt. Pedagog 2 uttryckte att ”jag skulle vara mer aktiv att ”lägga mig i” och resonera och 

problematisera i dialog med barnen när det är en styrd aktivitet än när det kommer till den fria 

leken”. Detta tolkade jag som att dessa två pedagoger kände att under den styrda aktiviteten var 

det mer tillåtet och mer förväntat av pedagogerna att dom skulle delta i en dialog med barnen 

och att det var mer tillåtet att styra, än när det kom till den fria leken.  

Denna studie visar att när det kom till den fria leken och till de styrda aktiviteterna agerade 

pedagogerna olika när det kommer till barnens spontana matematiska upptäckter. I den fria 

leken agerade pedagogerna genom att först avvakta, dokumentera och låta barnen fundera och 

agera ifred. Sedan ställde pedagogerna frågor gällande barnets matematiska upptäckt och på så 

vis stötta barnet att se om det går att jobba vidare på något sätt. För att till sist göra en 

uppföljning. Pedagog 3 förklarade att ”om jag sett att barnet upptäckt matematik i den fria leken 

hade jag låtit barnet fortsätta och sedan hade jag fotat samt dokumenterat situationen. Sedan 

hade jag följt upp det efteråt”. Studiens resultat visar även på att när det kom till det styrda 

aktiviteterna var det vanligare att pedagogerna var mer fokuserade på att föra en mer riktad 

dialog och att pedagogerna snabbare gick in i barnens dialog och funderingar för att 

problematisera och utveckla situationen. Pedagog 2 påtalade att ”i en planerad aktivitet väljer 

jag oftast att kliva in och hjälpa barnen snabbare än vid den fria leken”. Alla tre pedagoger var 

eniga om att det var av stor vikt att pedagogen var flexibel i den styrda aktiviteten och att 

pedagogen följde barnens intressen och nyfikenhet under aktivitetens gång. Pedagog 1 hävdade 

att ” bara för att jag har planerat ett visst mål och ett visst sätt att ta oss till målet betyder inte 

det att vi inte kommer att ta oss till målet om jag är flexibel och följer barnens nyfikenhet. Det 

innebär bara att vägen till målet kan se annorlunda ut mot för hur jag hade planerat det. Vilket 

är helt ok!”. Detta tolkades som att pedagogen lägger stor vikt vid barnets intresse och 

nyfikenhet kring de styrda aktiviteterna, men att pedagogen var mer aktiva under dessa 

aktiviteter jämfört med vad pedagogen oftast var i den fria leken. Pedagogerna verkade inte 

vilja störa barnen för mycket när det kom till den fria leken och valde därför att avvakta och 

iaktta barnet en stund. 

På vilket sätt används dessa metoder? 

Dessa metoder användes på ett varierande sätt beroende på vad det var för metod som användes 

i undervisningen. Någonting som återkom och är gemensamt för dessa metoder var att dialog 

och samspel sågs som ett viktigt verktyg. 

Mattepåsar och mattelådor 

I studiens resultat framkom det att mattepåsarna och mattelådorna användes främst under de 

planerade aktiviteterna, men kunde även användas spontant. Detta skedde om pedagogerna såg 

att något barn visade intresse för dessa, eller om pedagogerna såg att barnet hade intresserat sig 

för att tillexempel, räkna kunde pedagogen ta fram en mattepåse som innehöll medierande 
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verktyg där barnets räkneförmåga stimuleras. Pedagog 1 framhöll att ”mattepåsarna är alltid 

tillgängliga”.  

Resultatet visar att två av tre pedagoger ansåg att det var viktigt att benämna de matematiska 

begreppen för barnen. Pedagog 1 lyfte fram att ”det är viktigt att benämna de matematiska 

begreppen för barnen, på så vis känns dessa begrepp inte lika främmande senare i livet. Vilket 

jag även försöker att göra”. Detta tolkades som att pedagogerna tyckte att det var viktigt att 

använda sig av det korrekta matematiska begreppen inför barnen på förskolan, samt att det även 

visade på att dessa pedagoger faktiskt använde dessa begrepp i praktiken. Pedagogerna visar på 

att dom tyckte att det var viktigt att påbörja ett livslångt lärande inom matematiken redan på 

förskolan. 

 

Sortering, mönster, mätning, räkning, och färger 

När pedagogerna i studien fick frågan om vad dom såg på bilderna som ingick i intervjun 

svarade alla pedagoger att dom såg sortering, mönster, mätning, räkning och färger. Resultatet 

synliggör att just dessa metoder var ett vanligt sätt att arbeta med matematiken i förskolan. 

Eftersom alla pedagogerna i studien lyfte just dessa som metoder kunde det tolkas som att detta 

var metoder som pedagogerna kände sig bekväma med samt att detta var metoder som även 

syns ofta i den fria leken. Mattepåsarna och mattelådorna som det tidigare skrivits om i studien 

innehöll bland annat sorteringsmaterial men även material som stimulerar barnen i räkning, 

färger, mätning och mönster. Jag tolkade detta som att pedagogerna oftast förknippar 

matematikundervisningen i förskolan med sortering, mönster, mätning, räkning samt arbete 

med färger. Alla tre pedagoger påtalade att arbetet med dessa begrepp kunde ske på många 

olika sätt och kunde varieras. Pedagog 1 framhåller att ”det är vanligt att barnen sorterar, 

tillexempel efter färg, men man kan ju sortera på så många olika sätt”. Detta kunde tolkas som 

att pedagogerna var väl insatta i ämnet och att detta gjorde att pedagogerna kunde växla i sin 

undervisning på ett varierande och brett plan. 

Natur och miljö 

Resultatet visar att pedagogerna tog tillvara på barns spontana intresse för naturen och dess 

miljö så som kottar, träd och andra materialla redskap ur naturen för att sedan använda dessa 

material i matematikundervisningen. Pedagog 3 nämnde i intervjun att ” Naturen är en bra 

tillgång när det kommer till matematik. Vi brukar bland annat räkna och mäta träd. Barnen kan 

mäta trädet genom att hålla varandra i händerna och ställa sig runt trädet, hur många armar 

behövs det för att nå runt trädet? Jag brukar även låta barnen mäta varandra med hjälp av kottar, 

sedan räknar dom tillsamman och se hur många kottar det behövs för varje barn”. Detta kunde 

tolkas som att pedagogen hade ett öppet sinne till matematiken och att pedagogen verkligen tog 

tillvara på naturens resurser i sin matematikundervisning, vilket kunde leda till en stor variation 

av metoder beroende på vad det var för årstid eller vars i naturen barnen befann sig.  

 

Problemlösning och resonemang 

Enligt denna studie vill pedagogerna att barnen skulle utmanas med problemlösningar och se 

situationer ur olika synvinklar. Pedagog 1 påtalar att ” jag hoppar in i barnets resonemang för 

att stötta och vidareutveckla situationen och för att barnet ska se problemlösningen som rolig 

och utvecklande”. Pedagog 2 framhöll även att problemlösning handlar om ”dialog och 
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samspel”. Detta kunde tolkas som att problemlösningen i förskolan oftast sker via dialog och 

samspel med andra barn eller vuxna och att pedagogerna använde problemlösningar som en 

metod i matematikundervisningen där barnen fick delta i ett matematiskt resonemang. 

Resultatet visade även att genom problemlösningen samarbetar barnen oftast tillsammans för 

att lösa problemet. Pedagog 3 styrker detta genom citatet, ”en problemlösning kan vara att 

barnen tillsammans ska para ihop skorna i hallen”. Resultatet åskådliggör att pedagogens 

undervisning många gånger byggde på spontanitet och flexibilitet, samt att pedagogen tog till 

vara på sin närmiljö i sin matematikundervisning och att barnets ZNU beaktades. 

Boksamtal 

Pedagog 2 nämnde att ”vi arbetar med boksamtal under våra styrda aktiviteter där vi för dialog 

med barnen om vad som bilderna visar, tillexempel, vilka färger finns det? Hur många är dom 

på bilden? Vilka mönster ser ni?” Enligt resultatet använde pedagogen dialog och samspel som 

en viktig faktor för utveckling inom matematiken, samt att pedagogen använde sig av 

varierande metoder för att stimulera barnets matematiska utveckling. Resultatet visar även på 

att begreppen mönster, färger, samt antal togs upp under denna undervisningsmetod, vilket 

visade på att detta är relativt vanliga begrepp i matematikundervisningen som bedrivs på 

förskolan. 

Musik, dans och rörelse 

Resultatet synliggör att musik, dans och rörelse var en undervisningsmetod som två av dessa 

tre deltagare i studien nämnde som en uppskattad och användbar metod i 

matematikundervisningen. Pedagog 1 och pedagog 3 ansåg att när det kom till att stimulera det 

allra minsta barnen i matematik var just musik, dans och rörelse en väldigt uppskattad och 

lockande metod, för både barn och pedagog. Pedagog 1 och pedagog 3 lyfte fram att genom att 

lägga in matematiken i musiken, dansen och rörelserna blir denna metod väldigt stimulerande 

för barnets matematiska utveckling. Enligt resultatet var musik, dans och rörelse en omtyckt 

metod som pedagogerna gärna använde sig av. Enligt denna studie lockade metoden fram 

barnens samt pedagogernas lekfulla sida vilket i sin tur ledde till ökad stimulans och utveckling 

inom matematiken hos barnen.  

 

Slutsatser 

Utifrån studiens resultat kunde jag dra slutsatsen att förskollärare och barnskötare hade en stor 

och medveten variation av sina metoder i matematikundervisningen och även variation på hur 

metoderna användes. Jag tolkar det som att pedagogerna använde både inomhusmiljön, 

utomhusmiljön samt olika materiella redskap som verktyg för att stimulera barnens 

matematiska utveckling. Jag tolkade det även som att matematik var någonting som 

pedagogerna ansåg finnas överallt omkring dem, samt att matematik var mycket mer än bara 

medierande redskap (siffror och tal). Utifrån studiens resultat kunde även slutsatsen dras att när 

det kommer till matematiken på förskolan lägger pedagogerna stor vikt vid dialog och samspel 

tillsammans med barnen. Pedagogerna samspelar tillsammans med barnen genom att ställa 

frågor till barnen med fokus på att dessa frågor skulle antingen ge pedagogen en djupare 

förståelse för barnets matematiska kunnande, samt för att vidareutveckla den stundande 

matematiska situationen som dem befann sig i. En tredje slutsats som jag dragit är att 

pedagogerna sällan eller aldrig använde begreppet matematikundervisning i sitt vardagliga 
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arbete i förskolan och att pedagogerna inte såg den fria leken som en metod i sin 

matematikundervisning. Pedagogerna såg snarare den fria leken som ett verktyg för att fånga 

upp det som barnen approprierat inom matematiken. Detta för att sedan använda det vidare som 

ett viktigt lärandeobjekt i de styrda aktiviteterna. 

Den fjärde slutsats som jag dragit var att pedagogerna använde sig av ett lustfyllt lärande när 

det kom till matematikundervisningen i förskolan och att pedagogerna arbetade i enlighet med 

läroplanen när det kom till matematiken i förskolan. 
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Diskussion 
Under denna del av studien har studiens resultat och bakgrund länkats samman, samt har en 

metoddiskussion gjorts där valet av urval, samt metodvalet diskuterats. Det övergripande syftet 

med denna studie var att kartlägga vilka specifika metoder förskollärare och barnskötare i 

förskolan använder sig av i sin matematikundervisning, för att uppnå läroplanens mål för 

matematik i förskolan. Den första forskningsfrågan var ”vilka metoder används i 

matematikundervisningen i förskolan? - används den fria leken eller de styrda aktiviteterna som 

metoder i matematikundervisningen?”. Den andra forskningsfrågan lydde ”på vilket sätt 

används dessa metoder?” 

Metoddiskussion 

I denna del av studien har den valda metoden kritiskt granskats för att synliggöra om denna 

metod har medfört att studiens syfte och forskningsfrågor har kunnat besvaras. 

Urval 

Innan studiens empiri kunde börja att samlas in gjordes ett urval bland vilka som skulle delta i 

studien. Bjørndal (2005) påtalar att man bör tänka på att urvalet till en studie som bygger på en 

kvalitativ metod (vilket denna studie gör), bör ha ett relativt litet urval. I studien ingick tre 

pedagoger vilket resulterade i möjligheten att fokusera på just dessa tre pedagoger och att 

materialet som framkom inte blev för övermäktigt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

lyfter fram att det är studiens forskningsfrågor som är avgörande för vilka personer som ska 

ingå i urvalet. Eftersom studiens forskningsfrågor berörde förskollärarens och barnskötarens 

metoder i matematikundervisningen ansåg jag att urvalet till studien gjordes på ett korrekt sätt 

och att relevanta personer har deltagit i intervjuerna. 

Ljudinspelning och transkribering 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påtalar att vid en intervju finns det ett antal tekniska 

aspekter att ta ställning till, en sådan aspekt är om ljudinspelning bör användas under intervjun 

(ibid.). Ljudinspelningen som utfördes under studiens intervju medförde att allt som sades under 

intervjuerna hade fångats upp och det har varit möjligt att lyssna, spola tillbaka, samt pausa 

under bearbetningen av intervjuerna. Detta innebar även att ljudinspelningen fick transkriberas 

ner till text i ett Word dokument på datorn. Bjørndal (2005) framhåller att transkriberingen kan 

utformas som ett manus till en pjäs (ibid.).  Att transkribera på detta sätt var ett tidskrävande 

arbete som tog längre tid än vad som hade förväntats, men transkriberingen möjliggjorde även 

att på ett tydligt sätt kunna se och jämföra intervjusvaren med varandra samt kunna komma 

fram till ett tillförlitligt resultat. 

Intervjuer 

Backman m.fl. (2012) framhåller att en studie som bygger på en kvalitativ forskning oftast 

använder sig av intervjuer som datainsamlings metod och att det är studiens forskningsfrågor 

och syfte som avgör vilken metod som är bäst lämpad för studien (ibid.). Genom intervjuer har 

studiens resultat formats och fastställts. Intervjuerna har gjort det möjligt att få svar på studiens 

forskningsfrågor samt att besvara syftet. Backman m.fl. (2012) lyfter fram att en studie kan 

blanda datainsamlingsmetoder för att få en djupare förståelse av fenomenet (ibid.). Eftersom 

syftet och forskningsfrågorna i denna studie kunde besvaras med enbart intervjuer lades fokusen 
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på intervjuerna och därmed skedde ett medvetet val att göra denna studie till en intervjustudie. 

Detta skedde i samråd med handledaren.  

Att denna studie utgått från semistrukturerade intervjuer har medfört att intervjuerna har känts 

avslappnade samt att intervjuerna har varit flexibla på så vis att följdfrågor har ställts under 

intervjuns gång. Backman m.fl.(2012) påtalar att under en semistrukturerad intervju bör den 

som intervjua tänka på att låta de förbestämda intervjufrågorna komma i den ordning som känns 

mest naturlig under intervjuns gång (ibid.). Det var svårt och ovant att inte ställa de förbestämda 

frågorna i den följd som dom var skrivna. För att få de förbestämda frågorna att löpa spontant 

genom intervjuns gång var jag tvungen att lyssna noga på respondenterna och hålla fokus på 

den dialog som skedde, vilket även medförde att det framkom djupa svar som hade fokus på 

rätt ställe.  

Håkansson (2017) påtalar att intervjuer kan ske genom att intervjua en grupp människor, eller 

att intervjuerna sker enskilt, individ för individ. Genom att intervjuerna skedde enskilda i denna 

studie kunde pedagogerna ge personliga svar utan att bli påverkad av någon annan. Detta 

medför att studien erhåller rådata som är pålitlig. Ahrne och Svensson (2015) hävdar att genom 

kvalitativ forskning kan bland annat bilder vara involverade. Genom att använda två stycken 

bilder i intervjuerna kunde ett djupare resonemang ske där respondenterna var fria att tolka 

bilderna utifrån sig själva. Detta medförde även att ett bredare svar och en större inblick i 

pedagogernas tankar kring matematikundervisningen kunde ske. Genom intervjuerna 

synliggjordes studiens valda teorier genom att pedagogernas variation i sin 

matematikundervisning belystes samt kunde vikten av sampel och dialog lyftas fram. 

 

Validitet och reliabilitet 

Backman m.fl. (2012) påtalar att det är av stor vikt att de data som har insamlats i studien ska 

ha så hög reliabilitet som det är möjligt, vilket även kan benämnas med begreppet tillförlitlighet. 

Om studiens datainsamling har hög reliabilitet menas det att den är exakt och att om någon vid 

ett senare tillfälle skulle göra exakt samma datainsamling igen skulle denna få samma data. 

Validiteten av studiens datainsamling är även av stor vikt. Validitet kan även benämnas med 

begreppet giltighet. Med att en studie har hög validitet menas det att studiens datainsamling har 

mätt det som är det väsentliga för studien (ibid.). Studien har genomförts på ett sådant sätt att 

den har relativt hög reliabilitet. Detta ansåg jag på grund av att om någon annan skulle utföra 

denna intervju med exakt dessa intervjufrågor skulle svaren kunna bli väldigt lik svaren i denna 

studie. Det som talar emot att studien kunde bli helt tillförlitlig var att svaren skulle kunna 

variera beroende på vilka pedagoger som deltog i intervjuerna. Alla pedagoger har olika 

erfarenheter och varierande kunskaper. Eftersom datainsamlingen har lett till att studiens 

forskningsfrågor och syfte besvarats har denna studie en hög validitet, samt för att studien 

bygger på en vetenskapligt grundad datainsamlings metod. Svensson och Ahrne (2015) lyfter 

fram att den kvalitativa forskningsmetoden är av vetenskapliggrund. 

 

Resultatsdiskussion 

Under detta avsnitt har studiens resultat kopplas samman med studiens valda teorier. Studiens 

resultat visade på att barnskötare och förskollärare använde sig av varierande 
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undervisningsmetoder när det kommer till att undervisa i matematik samt belyser studien vilket 

sätt metoderna används på. Studien visar även på att dialog och samspel används i 

matematikundervisningen på förskolan. 

Matematik ur ett historiskt perspektiv 

Studie lyfter fram matematikhistoriens betydelse i dagens förskola, Björklund (2012) 

framhåller kalenderkäpparna som användes ca 35 000 f.kr., som bevis för att människan 

använde sig av matematik redan då, samt att människan gjorde numeriska noteringar genom 

dessa kalenderkäppar. Eftersom alla pedagogerna nämnde räkning som en vanlig metod i 

matematikundervisningen tolkar jag det som att pedagogerna använde sig av numeriska 

noteringar även i dagens förskola. Pedagogerna som deltog i studien nämnde på olika sätt att 

matematiken finns överallt i barns vardag och att den på så vis kunde upplevas som spontan. 

Björklund (2012) styrker detta resonemang genom att lyfta fram att matematiken inte bara är 

symboler och siffror utan även att matematiken handlar om mycket mer än bara de. Genom att 

pedagogerna bland annat använde sig av mattepåsar, mattelådor samt naturens material som 

verktyg i sin matematikundervisning kunde jag urskilja kopplingar till Helenius och Mouwitzs 

(2014) uttalade om Aristoteles syn på att våra matematiska kunskaper hämtar vi från vår 

materiella omvärld. Att pedagogerna i studien använde sig av mattepåsar och mattelådor i sin 

matematikundervisning kunde även tolkas som att dagens förskoleverksamhet fortfarande 

influeras av Fröbel. Björklund (2012) förklarar att Fröbel ansåg att leken i lärandet och att 

samspelet var viktiga byggstenar.  

Denna studie visade på att Helenius och Mouwitzs (2014) uttalande om att matematiken är 

någonting som vi människor upptäcker och inte någonting som vi uppfinner, stämmer överens 

med hur pedagogerna i studien ser på matematiken i förskolan där Pedagog 1 använde begreppet 

”matte glasögonen”. 

 

Små barn och matematiken i förskolan 

Genom att pedagogerna ansåg att begreppet matematikundervisning hade en stor innebörd och 

att pedagogerna i förskolan idag hade blivit mer medvetna och insatta i matematiken i förskolan 

kunde jag tolka detta som att dessa pedagoger var väl insatta i matematiken. Björklund (2013), 

Palmer (2011) samt Nordahl (2011) hävdar att en professionell, kompetent och inspirerande 

pedagog som undervisar i matematik bör vara väl insatt i ämnet för att barnen ska ha 

möjligheten att utvecklas och stimuleras inom matematiken på bästa sätt. Studien belyser att 

pedagogerna använder sig av varierande metoder i matematikundervisningen för att stimulera 

barnens matematiska utveckling, vilket även Palmer (2011) hävdar att förskolans pedagoger 

bör göra för att ge barnen så bra utveckling som möjligt inom matematiken, samt för att barn 

lär sig på många olika sätt (ibid.). Pedagogernas uttryckte att de matematiska begreppen inte 

skulle kännas främmande för barnen i dess framtid, samt att det livslånga lärandet inom 

matematiken startade redan på förskolan gör att Ryves (2006) uttalande om att barns positiva 

inställning till matematiken medför att barnet utvecklas och lär sig matematik på ett mycket 

lättare sätt än om barnet har en negativ inställning till ämnet. Detta kan även styrkas med Sæbbe 

och Pramling Samuelsson (2017) som lyfter fram att en viktig aspekt i att få barnen att använda 

matematiska begrepp är att pedagogen ställer matematiska frågor till barnen. Studien visar att 
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frågor till barnen var någonting som pedagogerna ofta använde sig av i sin 

matematikundervisning. 

 

Denna studie visar att de deltagande pedagoger hade barnens lärmiljö i åtanke vid sin 

matematikundervisning genom att de använde inomhusmiljön i form av mattepåsar, mattelådor, 

det spontana situationerna, samt att pedagogerna använde sig av naturen som en rik lärmiljö 

som metod i sin matematikundervisning. Bourbour och Masoumis (2017) påtalar att det 

livslånga lärandet grundar sig i att barnen har en stimulerande lärmiljö på förskolan samt att 

barnens matematiska utveckling inom förskolan är en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Att pedagogerna iakttog och avvarade när barnen upptäckte matematik i den fria leken tydde 

på att pedagogerna var uppmärksamma och lyhörda i sin profession samt att pedagogerna var 

medvetna om att leken bidrog till barnens utveckling. Kragh-Müller (2012) hävdar att vi vuxna 

kan ha svårt att urskilja lärandet som sker i leken, men att det är just via leken som barnet 

utvecklas och lär, vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

 

Förskollärarens och barnskötarens matematikundervisning i förskolan 

Björklund (2012) lyfter fram att det är vanligt att vuxna besitter en viss kunskap om 

matematikens grunder, så som räkna och mäta. Vilket även kunde urskiljas i denna studie, att 

de metoder som pedagogerna lyfte flest gånger under intervjuerna var just räkna, mäta, 

problemlösning/ matematiska resonemang, sortering, mönster, samt färg. Studien visar därav 

att barnskötarna och förskollärarna som deltog i studien använde sig av Alan Bishops 

vardagsaktiviteter i sin matematikundervisning i förskolan. Jag tolkade detta som att 

pedagogerna kände sig trygga med dessa begrepp och att det sågs som en självklarhet att dessa 

begrepp var med som en metod i deras matematikundervisning. Johansson, m.fl (2016) påtalar 

att om Alan Bishops matematiska aktiviteter används i matematikundervisningen i förskolan 

skulle fokus ligga på hur matematiken genererar till barns intressen och dess erfarenheter. 

Wedege (2011) lyfter fram att genom dessa vardagsaktiviteter kan pedagogerna få en tydligare 

bild om vad matematik är och på vilket sätt barn kan uppfatta matematiken (ibid.).  

Pedagogerna nämnde förskolans läroplan som en viktig del i planeringen av sin 

matematikundervisning, där man även kan läsa att dessa vardagsaktiviteter finns med som 

strävansmål för förskolan (Skolverket, 2016).  

Pedagogerna använde sig av Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) i sin planering av 

matematikundervisningen samt vid utförandet av undervisningen. Sæbbe och Mosvold (2016) 

lyfter fram att i sin studie kom det fram att matematikundervisningen i förskolan oftast sker 

spontant och sällan utifrån några specifika mål samt att pedagogen lägger stor vikt vid frågor 

till och från barnen (ibid.). Denna studie lyfter fram att pedagogerna både använde sig av 

planerade aktiviteter samt av spontana situationer i sin matematikundervisning, där 

pedagogerna fick ta på sig sina ”matte glasögon” och vara lyhörda för vad barnen visade intresse 

för. Pedagogerna i denna studie använde sig även av frågor till barnen, samt att pedagogerna 

ställde följdfrågor i matematikundervisningen. Denna studie visar även på att pedagogerna 

oftast planerar sin undervisning utifrån specifika mål som kopplades till de strävansmål som 

finns i Skolverket (2016). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) samt Sæbbe och 

Pramling Samuelsson (2017) påtalar även att dessa metoder som innehåller just räkna, 
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taluppfattning, form och rumsuppfattning är vanliga metoder som pedagogerna använder i sin 

matematikundervisning i förskolan. 

Cervantes och Öqvists (2018) påtalar att det finns brister inom undervisningens begrepps 

användning inom förskolan. Detta kunde även urskiljas i denna studie då ingen av de deltagande 

pedagogerna använde sig av begreppet matematikundervisning i sitt yrke i förskolan. Enligt 

denna studie ansåg pedagogerna på förskolan att barnens intressen var en viktig aspekt att ta 

hänsyn till i matematikundervisningen. Pedagogerna talade om att barnets intressen gör att 

undervisningen kan gå i en annan riktning än vad pedagogen först tänkt, vilket pedagog 1 ansåg 

var helt ok. Detta gick i linje med Kragh-Müller (2012) och Björklund (2012) uttalande om 

vikten av att pedagogen som undervisar verkligen tar tillvara på barnets nyfikenhet och 

intressen i undervisningen samt att barnets intresse kan påverka undervisningens 

tillvägagångssätt.  

 

Eftersom samtliga pedagoger i denna studie lyfte fram användningen av Skolverket (2016) i sin 

planering av matematikundervisningen, tolkade jag detta som, utifrån denna studie att dessa 

pedagoger hade ett målinriktat arbetssätt, vilket inte gick i linje med vad Skolinspektionen 

(2017) lyfter fram, att förskolans verksamhet är för lite målstyrt. Pedagogerna i denna studie 

påtalade att den fria leken användes för att fånga upp de matematikkunskaper som barnet hade 

samt för att fånga upp lärandet som skedde. Cervantes och Öqvist (2018) belyser just detta, att 

undervisningen som bedrivs i förskolan ses som målstyrda och att själva syftet med 

undervisningen är just att barnens ska utvecklas och få ökade kunskaper (ibid.). Bjørndal (2005) 

hävdar att det kan vara problematiskt att undervisa och hålla fokus på målet samtidigt som 

pedagogen bör lägga fokus vid att reflektera över lärandesituationen som sker där och då. Denna 

studie visar på att pedagogerna använde sig av dokumentationer av den fria leken, detta för att 

reflektera över den rådande lärandesituationen som sker exempelvis om barnet använde sig av 

mätning, räkning, eller om barnet utforskade olika mönster. Detta tolkade jag som att 

pedagogerna oftare använde sig av dokumentationer under den fria leken och de spontana 

situationerna hellre än under den planerade undervisningen samt att pedagogerna i studien hade 

en förståelse för att matematik inte bara handlar om siffror och att räkna. Nordahl (2011) lyfter 

fram att det är vanligt att pedagogerna på förskolan tror att matematik enbart handlar om att 

lära sig räkna, men enligt min studie hade alltså pedagogerna en djupare förståelse för 

matematiken än så. Nordahl (2011) hävdar också att det är viktigt att pedagogerna tar vara på 

barnets matematikkunskaper i matematikundervisningen, vilket framgår i min studie att 

pedagogerna faktiskt gjorde. Detta genom att barnets matematikkunskaper och erfarenheter 

dokumenterades för att sedan ge barnet möjligheten till fortsatt utveckling och lärande. 

Pedagogerna i studien uttryckte inte den fria leken som en metod i matematikundervisningen i 

förskolan, kanske kan detta bero på det som Tossavainen m.fl.  (2017) lyfter fram, att det är 

relativt vanligt att elever ser på matematikens begrepp som statiska (ibid.). Detta kanske inte 

kan utesluta att lärarna även ser på matematiken och dess begrepp som statiska och kanske 

därför har svårt att se den fria leken som en möjlig metod till matematikundervisningen i 

förskolan. 
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Sociokulturella teorin 

Kopplingarna som jag drog mellan min studie och sociokulturella teorin var att samspelet 

mellan barn-barn och mellan pedagog och barn är av stor vikt när det kommer till 

matematikundervisningen i förskolan samt att pedagogerna ansåg att samspelet var viktig i så 

väl problemlösningar som i andra matematiska situationer på förskolan. Detta kunde styrkas 

genom Björklund (2012) som hävdar att i samspelet med andra människor och omvärlden 

utvecklar barnen sin egen förståelse och sitt egna tänkande. Franzén (2014) lyfter fram att 

barnet inte bara approprierar och utvecklas i samspelet mellan människor utan barnets fysiska 

närmiljö har även stor påverkan på barnets utveckling (ibid.). Vilket denna studie visar att 

pedagogerna tog hänsyn till genom att pedagogerna bland annat använde sig av förskolans 

utomhusmiljö i sin matematikundervisning. 

Hundeide (2006) påtalar att genom den sociokulturella teorin ses barnet som en social människa 

som är villig att assimilera utveckling genom att ha en dialog med andra samt att det är via 

dialogen som barnet utvecklas och lär sig nya saker (ibid.). Enligt min studie hade samspelet 

betydelse för barnets matematiska utveckling då barnen hjälpte och stöttade varandra i sin 

lärprocess. Detta resonemang kan styrkas med Kragh-Müller (2012) beskrivning av hur 

Vygotskij förklarar begreppet Zonen för att beskriva hur barnen lär i samspel med andra. Alltså 

att barnet får stöttning av en mer kunnig person, samt att detta slutligen leder till att barnet 

slutligen klarar av samma situation på egenhand (ibid.). 

Vygotskij lyfte fram att barnen ständigt utvecklas och att leken är en viktig aspekt i detta, han 

menade att leken och lärande hänger samman samt att barnen lär sig mycket genom den fria 

leken vilken inte kan uppnås i den planerade undervisningen (Kragh-Müller, 2012). Denna 

studie belyser att pedagogerna tog tillvara på den fria leken och de spontana matematiska 

situationerna som skedde under barnens vardag på förskolan. Detta gjorde dem genom att på 

avstånd följa och se vad barnen leker och vilka matematiska situationer som faktiskt uppstod 

när barnet fick utforska matematiken på egen hand. Eftersom den fria leken användes som ett 

verktyg för att urskilja barnens matematiska kunskaper kunde det tolkas som att pedagogerna 

ansåg att leken var viktig i barnets utveckling och lärande.  

 

Variationsteorin 

Kopplingarna mellan min studie och variationsteorin var att jag kunde urskilja ett 

variationsmönster som bestod av att pedagogerna använde sig av en mängd varierande 

undervisningsmetoder i sin matematikundervisning, samt att pedagogerna tog till vara på 

barnets förkunskaper, intressen och erfarenheter inom ämnet genom att dokumentera 

lärandesituationer som skedde och att dem sedan jobbade vidare med dessa. Kopplingen till 

variationsteorin kunde styrkas i Kollegialt lärande på vetenskaplig grund (u,å.) beskrivning av 

variationsteorin, nämligen att den handlar om att pedagogen ska se barnets behov av lärande 

samt hur undervisningsmetoderna kan se ut för att barns lärande ska vara möjligt. Enligt denna 

studie tog pedagogerna fram de kritiska aspekterna i en lärandesituation och sedan fick barnet 

utmanas inom dennes kritiska aspekt för att nå utveckling och lärande. Studien visar på att detta 

skedde genom dokumentationer och iakttagelser av barnen i den fria leken. Detta kunde även 

styrkas i Pramling Samuelsson och Asplund Carlssons (2014) beskrivning av att 

variationsteorin i första hand fokuserar på barns lärande genom att lokalisera på vilket sätt 

barnen skapar en förståelse och mening för ett visst fenomen. Pedagogen bör använda sig av 
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undervisningens variationer för att visa barnet att det finns varierande sätt att tänka och lära 

samt att variation har stor betydelse för lärandet. Detta kan ske genom varierande 

undervisningsmetoder (ibid.). Studien visar på att pedagogerna i förskolan använde sig av 

varierande metoder i sin matematikundervisning samt att undervisningen formas utifrån var 

barnet befann sig i sin utveckling samt på barnets mognad. 

Analysdiskussion 

I studiens analysarbete jämfördes, tolkades, förklarades samt problematiserades den data som 

framkommit av intervjuerna. Håkansson (2017) lyfte fram att en analys bör innehålla dessa fyra 

steg. Momentet att jämföra och tolka upplevdes som både roligt och spännande eftersom det 

var redan här som början av ett resultat kunde börja synas. Efter att data hade jämförts och 

tolkats belystes olika förklaringar till varför jag fick just dessa resultat. Kanske hade ett annat 

resultat visats om det hade varit fler kommuner som deltagit i intervjuerna. Sist i analysarbetet 

problematiserades studiens data vilket skedde genom studiens fyra analysfrågor. Dessa 

analysfrågor hjälpte mig att hålla fokus till studiens syfte och forskningsfrågor, vilket i sin tur 

ledde till att ett tydligt resultat har kunnat visas i studien. Franzén (2014) hävdar att det är bra 

att ställa frågor till de data som framkommit i en studie. I början kändes dessa analysfrågor lite 

förvirrande då det blev problematiskt att hålla isär dessa från studiens forskningsfrågor. Detta 

löstes genom att varje analysfråga bearbetades var för sig. Jag valde att inte skriva ut dessa 

analysfrågor i resultatet utan i stället användes studiens forskningsfrågor som rubriker då det 

blir mer tydligt för läsaren att det är forskningsfrågorna och syftet till studien som har blivit 

besvarade och att analysfrågorna bara användes som ett verktyg för att nå fram till detta resultat. 

Implikationer för förskolläraryrket 

Denna studie bidrog till min personliga utveckling, både inom hur ett examensarbete kan 

bedrivas, men även en fördjupad insikt i matematikundervisningen i förskolan. Eftersom 

matematiken och dess strävansmål är en stor del av förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

kommer denna kunskap att bidra till en större förståelse för hur matematiken har betydelse i 

förskolan samt vilka metoder som kan vara aktuella i matematikundervisning. Studien hjälpte 

mig även att få se vikten av att vara spontan och flexibel som förskollärare i förskolan. 

Någonting som kommer att följa med mig in i min yrkesroll är att se den fria leken som en 

tillgång och som en metod i undervisningen samt att begreppet undervisning kommer att ligga 

mig varmt om hjärtat. 

Förslag till fortsatt forskning 

Enligt denna studies resultat såg inte pedagogerna den fria leken som en metod i 

matematikundervisningen, därför hade det varit väldigt intressant att forska vidare om just detta. 

Varför ser inte pedagogerna den fria leken som en metod i sin matematikundervisning? Enligt 

Skolverket (2016) är leken en viktig del i barnets utveckling och lärande, då barnens utveckling 

och lärande ska ske genom leken.  

Det hade även varit mycket intressant att forska vidare om varför pedagogerna inte använder 

sig av begreppet matematikundervisning i sitt vardagliga arbete i förskolan. Dessa pedagoger 

visste att dom undervisade i förskolan, men av någon anledning använde de inte undervisnings 

begreppet själva.  
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 Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur ser du på begreppet matematikundervisning i förskolan? 

2. Vilka metoder använder ni er av i er matematikundervisning? 

3. Vad bygger era undervisnings metoder på? 

4. Hur planerar ni era samlingar som berör matematik? 

5. På vilket sätt fångar du upp matematiken som sker i den fria leken? 

6. Hur tar du vara på matematiken som dyker upp i den planerade aktiviteten? 

7. När du ser denna bild, vad ser du då?; https://boden.se/bodens-

kommun/utbildning_forskola_kommunalaforskolor_hedensforskola_pedagogiskgrundsynoch

presentation 

(Bilden visas för pedagogen) 

 

8. Vad hade du som förskollärare gjort om du var med i bilden? 

9. När du ser denna bild utifrån ett matematiskt sammanhang, vad ser du då?; 

https://www.google.se/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvz7i

Tm4XbAhWviKYKHZonCKoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fncm.gu.se%2Fncm

gusetest%2Fnode%2F5906&psig=AOvVaw2RMS0U2RBxOuDD7hryCDiU&ust=15263876

24555786 

(Bilden visas för pedagogen) 

 

10. Vad hade du som förskollärare gjort om du var med i bilden? 

11. Har du någonting som du vill tillägga? 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Informations och samtyckesbrev 

Hej! 

Jag studerar till förskollärare via Luleå tekniska universitet och har på börjat mitt 

examensarbete som berör matematikundervisningen i förskolan. Det övergripande syftet med 

studie är att kartlägga vilka metoder förskollärarna i förskolan använder sig av i sin 

matematikundervisning, för att uppnå läroplanens mål för matematik i förskolan. 

Forskningsfrågor inom studien:  

1. Vilka metoder används i matematikundervisningen i förskolan?     - används den fria leken 

eller de styrda aktiviteterna som metoder i matematikundervisningen? 

2. På vilket sätt används dessa metoder? 

Jag skulle uppskatta om du ville dela med dig av dina erfarenheter gällande 

matematikundervisningen i förskolan. Intervjufrågorna kommer att utformas från 

forskningsfrågorna som tidigare nämnts. För att underlätta mitt analysarbete efter intervjun, 

önskar jag att spela in intervjun med ljudinspelning. De material och personuppgifter som 

framkommit under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, och utom räckhåll för 

obehöriga, och kommer att raderas när examensarbetet är godkänt.  

 

Inför detta arbete har jag tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Ditt deltagande i studien är frivilligt vilket 

innebär att du när som helst kan välja att avbryta ditt deltagande i studien. 

Vid genomförandet av intervjun kommer det att tas med en utskrift av detta brev för 

påskrivning.  

 

Examensarbetet kommer efter godkännande publiceras och vara sökbart via Luleå Tekniska 

Universitets databas, Diva.   

 

Med vänliga hälsningar Elin Bäcklund 
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Elin Bäcklund, 070-257 12 19 eller elnolf-2@student.ltu.se  


