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Abstrakt 

Studiens syfte är att jämföra hur svenska förskollärare respektive spanska förskollärare 

beskriver att de undervisar om matematik i förskolan i spontana som planerade aktiviteter. Den 

teoretiska utgångspunkten för studien är ett sociokulturellt samt ett variationsteoretiskt 

perspektiv. Kvalitativa intervjuer av sex stycken förskollärare i Sverige och Spanien 

genomfördes och dokumenterades via ljudinspelning. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades med syftet att synliggöra likheter och skillnader. Resultatet visar att det finns olika 

bakomliggande motiv till undervisning om matematik, länderna emellan. Den svenska 

förskolans matematikundervisning domineras av spontana situationer som med hjälp av 

förskollärare omvandlas till konkreta lärsituationer. Den spanska förskolan har fler 

lektionsliknande undervisningstillfällen men möjliggör även för spontana lärtillfällen om 

matematik. Gemensamt för alla förskollärare är synen på deras roll i undervisningen som en 

stöttande, inspirerande och positiv förebild. Utifrån resultatet dras slutsatsen att 

matematikundervisning i förskolan som genomförs på ett varierat, lekfullt och utforskande sätt 

bidrar till ett för barnen meningsfullt lärande. 

Abstract 

The purpose of the study is to compare how Swedish and Spanish preschool teachers describe 

their mathematical teaching approaches in organized as well as spontaneous situations. The 

theoretical frame of the study consists of a sociocultural perspective and variation theory. 

Qualitative interviews of six preschool teachers in Sweden and Spain was carried out and 

documented by using audio recording. The interviews was transcribed and analyzed with the 

purpose to find similarities and differences. The result shows that there are different motives 

to teach mathematics in preschool between the countries. The swedish preschools mathematical 

teaching is dominated by spontaneous moments that with support from preschool teachers 

becomes teaching opportunities. The spanish preschool has a more traditional lessonbased 

approach, however they also create spontaneous teaching opportunities in mathematics. All 

preschool teachers in the study have a common view on their role as preschool teacher, to be a 

supportive, inspiring and positive role model for the children. From the results we draw the 

conclusion that mathematical teaching in preschool, if carried out in a playful, varied and 

explorative way, contributes to a meaningful learning for the children. 
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1. Inledning 

Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska varje barn ges möjlighet att utveckla 

olika matematiska förmågor. I Skolverket (2018) förtydligas förskollärarens roll i planering 

och genomförande av undervisningsmoment i förskolan. FN:s barnkonvention innehåller 

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och framhåller bland annat att alla barn har 

rätt till en utbildning (UNICEF, 2009). Brendefur, Strother, Thiede, Lane och Surges-Prokop 

(2013) redogör att internationella studier visar att det finns markanta skillnader mellan länder 

gällande vilka möjligheter barn ges att möta och lära matematik i förskolan, detta påverkar i 

sin tur barns inställning till ämnet när de går vidare in i grundskolan. 

Björklund (2009) förklarar att människor kan ha olika uppfattningar av matematik, vissa ser 

det som ett ämne, andra som ett hjälpmedel vid problemlösning och ibland ses det som ett 

kunskapsobjekt. Hur undervisningen om matematik planeras och genomförs i förskolan är 

direkt beroende av förskollärarens kunskapssyn. Palmer (2009) visar med sin studie att det är 

mycket vanligt med negativa inställningar till matematikämnet bland förskollärare. Författaren 

menar att motviljan mot att studera matematik har sin grund i genus, det matematiska fältet har 

historiskt setts som maskulint kodat och inte förknippats med feminina områden som omsorg 

eller undervisning för små barn. Palmer förklarar vidare att matematik ofta ställs i relation om 

motsatser vilket blir tydligt i hennes enkätundersökning av förskollärares relation till 

matematik. Resultatet i undersökningen visade att förskollärare ofta upplever sig själva som 

antingen bra eller dåliga på matematik, som en ’matte-person’ eller inte. Detta är någonting 

som vi kan relatera till utifrån tidigare erfarenheter av matematik.   

Vi vill genom förskollärares beskrivningar av vad de anser att matematik i förskolan är samt 

hur de beskriver att de undervisar om matematik synliggöra olika perspektiv och arbetssätt. 

Varför ska vi undervisa om matematik i förskolan? Anses både planerade och spontana 

undervisningstillfällen som lärtillfällen? En intressant aspekt av vår studie är att den även tar 

plats på en internationell förskola i Spanien. Vi vill ta tillfället i akt att vidga vårt perspektiv 

kring vad matematikundervisning i förskolan kan innebära för vår kommande profession.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att jämföra hur förskollärare i svenska förskolor och på en internationell 

förskola i Spanien beskriver att de undervisar om matematik, i planerade som spontana 

aktiviteter.  

● Hur beskriver förskollärare att de undervisar om matematik i förskolan? 

● Vilka eventuella likheter och skillnader finns det mellan hur man undervisar om 

matematik i ett par svenska förskolor samt på en internationell förskola i Spanien? 

1.2 Ansvarsfördelning 

Studien har genomförts av Lovisa Henriksson och Ida-Mari Lindberg. Lovisa intervjuade 

förskollärarna på den internationella förskolan i Spanien och Ida-Mari genomförde intervjuerna 

som tog plats på de två svenska förskolorna. Utöver fördelningen av intervjuer har ett 

gemensamt ansvar och ett nära samarbete legat till grund för arbetet i sin helhet. 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för riktlinjer från styrdokument samt tidigare forskning inom förskola 

och matematik. 

2.1 Styrdokument för den svenska förskolan  

Förskolan vilar på en demokratisk grund och utbildningen ska i enlighet med barnkonventionen 

utgå från barnets bästa samt att barn har rätt till delaktighet och inflytande över utbildningen 

(Skolverket, 2018). Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet och leken är en viktig 

aspekt av detta. I den reviderade Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) som träder i kraft 

under 2019 har en ny rubrik skapats: Förskollärares ansvar i undervisningen. Med detta 

förtydligas förskollärarens roll att leda de målstyrda processerna och ansvara över 

undervisningen. Detta ansvar innebär bland annat att undervisningen ska utgå från läroplanen, 

barns intressen och erfarenheter. Förskolläraren ska utveckla förskolans innehåll och miljöer 

för att dessa dels ska inspirera men även utmanar barns utveckling och lärande. För att få en 

mångfald i lärandet ska barns tankar och idéer tas till vara. Utbildningen ska ge barnet möjlighet 

att utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld, varje barn ska ges förutsättning att 

utveckla “självständighet och tillit till sin egen förmåga” (Skolverket, 2018, s. 13). Utifrån 

samhällsuppdraget ska förskolläraren praktisera ett demokratiskt arbetssätt där barn kan ges 

möjlighet till ett reellt inflytande över sin vardag på förskolan. I förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018) finns specifika mål kopplade till matematik, till exempel ska förskolan ge 

barn förutsättningar att utveckla ”förståelse för rum, tid och form, och grundläggande 

egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att 

resonera matematiskt om detta … förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (s. 14). Varje barn ska även ges möjlighet 

att utveckla ett undersökande och reflekterande arbetssätt vid problemlösning.  
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2.1.1 Bishops matematiska aktiviteter  

Författarna till förskolans läroplan har starkt inspirerats av matematikdidaktikern Alan Bishops 

matematiska aktiviteter (Helenius, Johansson, Lange, Meaney & Wernberg, 2016). Bishop 

(1988) menar att matematik är en kulturell produkt och beskriver de matematiska aktiviteterna 

räkna, mäta, designa, förklara, lokalisera samt leka som universella. Att kunna räkna är en 

viktig del i matematiken och världen över finns det många olika räknesystem där symboler har 

utformats för att beskriva antal. Aktiviteten räkna innebär förutom uppräkning även de fyra 

räknesätten addera, subtrahera, dividera och multiplicera, vilka konstruerades för att underlätta 

vår tankeverksamhet (Jahnke, 2016). Aktiviteten mäta innebär att kvantifiera fenomen och med 

detta kunna jämföra och ordna egenskaper hos dem (Bishop, 1988). I den utforskande leken 

undersöker och urskiljer barn kvantifierbara egenskaper i det som undersöks, vilket kan handla 

om längd, vikt, hastighet, storlek med mera (Helenius et al., 2016). Att lokalisera handlar om 

att uppleva, utforska, att förhålla sig till och symbolisera den rumsliga miljön. Helenius et al. 

beskriver att i kommunikationen kring upplevelser av den rumsliga miljön skapas begrepp och 

representationer om denna miljö. Att designa kan som matematisk aktivitet innebära dels att 

konstruera något, dels att observera ett objekt samt fundera hur detta kan omformas. Det 

handlar om att förändra eller skapa något och omfattar både den fysiska konstruktionsprocessen 

som den mentala processen att fundera ut hur något ska formas och fungera (Helenius et al., 

2016). Människan har ett behov av att förklara upplevelser av både verkliga som overkliga 

fenomen som väcker intresse. Förklaringar kan enligt Jahnke (2016) på olika sätt besvara varför 

frågor, varför något fungerar som det gör. Författaren belyser att dolda mönster eller 

sannolikhetsproblematik som upplevs som spännande många gånger utgör en bas för leken 

samt att lekfullhet är en drivkraft i den vetenskapliga matematiken. Leken som social aktivitet 

innehåller olika komponenter och det som gör leken till en matematisk aktivitet handlar enligt 

Bishop (1988) om deltagande, formulering och förhandling av regler. I leken förekommer även 

hypotetiskt tänkande och förmågan att tänka abstrakt utvecklas. Andra aspekter som att 

förutsäga och gissa vad som kan hända, att i konstruktionen av leken utgå från vissa delar av 

verkligheten, samt att utforska tal, former och lägen är komponenter i leken som gör den 

matematisk (Helenius et al., 2016). 

2.2 Styrdokument för en internationell förskola i Spanien 

Spanien har ett decentraliserat skolsystem där ansvaret fördelas mellan den nationella 

regeringen och de regionala styrelserna i Spaniens 17 självstyrande samhällen, samt mellan 

lokala administrationer och skolor (Sandstrom, 2012). Varje regional styrelse har ett 

utbildningsministerium och lokala administratörer som överser inskolningsprocessen. Den 

nationella regeringen i Spanien introducerade år 2006 en ny utbildningsreform, i vilken varje 

självstyrande samhälle ska erbjuda gratis och frivillig förskoleutbildning för barn mellan tre till 

fem år samt öka förskoleplatser för barn under tre år (Sandstrom, 2012). Enligt förordningarna 

från Utbildningsdepartementet i Valencia, ska barndomsundervisningen organiseras i relation 

till barns erfarenheter och utveckling (Conselleria de Educación, 2018). Aktiviteter med 

lärande och lek ska genomföras i en kärleksfull och tillitsfull miljö, för att förbättra barnens 

självkänsla och social integration. Innehållet i undervisningen ska beröra självkännedom, 

personlig autonomi, den fysiska, naturliga, sociala och kulturella miljön samt språk och 
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kommunikation. I enlighet med det globaliserade perspektivet ska barnets grundläggande 

behov tillgodoses, det vill säga mat, hygien, vila, säkerhet, kommunikation etcetera. Tiden och 

dagsrytmen ska fördelas på ett sätt som möjliggör lärande, lek och vila (Conselleria de 

Educación, 2018).   

2.1.1 TET och Doman metoden 

På den internationella förskolan i Spanien som medverkade i studien fanns det ingen specifik 

läroplan. Följande beskrivningar av pedagogiska metoder syftar till att skapa en bild av vad 

förskolan baserar sin undervisning på samt hur de ser på undervisning och lärande. 

TET - Totalt English Teaching är en undervisningsmetod som växte fram under 1980-talet i 

Spanien, syftet är att ta till vara på små barns lärandepotential och stimulera denna via 

undervisning på engelska (TETeducation, 2016). Idag finns det ett trettiotal TET-centrum 

utspridda över hela Spanien som har utvecklat vad de kallar en globaliserad 

undervisningsmetod. Ett huvudmål med TET är att skapa positiva upplevelser för barnen 

genom att undervisningen bedrivs på engelska samt sker i reella och meningsfulla 

sammanhang. Barnens flerspråkiga lärande anses stimulera hjärnan och underlätta lärandet i 

andra intellektuella områden (TETeducation, 2016). Metodiken skiljer sig från traditionella 

spanska metoder genom att barns lärprocesser tolkas utifrån en helhetsbild som tar hänsyn till 

barnets kognitiva, emotionella, psykiska och motoriska utveckling. Materialet som har 

utarbetats av TET-teamet består bland annat av böcker, musik med stödtecken, arbetsblad, 

övrigt skolmaterial, årlig planering, programmering för föräldrar, samt fortsatt undervisning 

för lärare (TETeducation, 2016).  

Glen Domans metodik är välkänd i Spanien och implementeras på den studerade förskolan i 

Spanien. Metodiken har sin grund i Domans forskning och arbete med rehabilitering för 

hjärnskadade barn (Doman & Doman, 2005). Doman förespråkar att barn kan lära sig från en 

mycket tidig ålder och har skrivit ett antal böcker om hur man kan lära små barn exempelvis 

matematik eller att läsa (Doman & Doman, 2005). Arbetet utvecklades till en metodik som 

innehåller ett system av inlärningsprogram som utarbetades dels för att stödja barn med 

funktionsvariationer men även små barn och deras föräldrar. Enligt författarna är matematisk 

och språklig förmåga inneboende i hjärnan redan från födseln. Viktigt för 

matematikundervisningen menar Doman och Doman dels är attityd och tillvägagångssätt samt 

undervisningsmaterialets storlek och ordning. Materialet består av en uppsättning vita kort och 

självhäftande röda prickar samt en stor röd filtpenna. Prickarna fästs på olika sätt för att 

symbolisera ett önskat antal. Lektionerna hålls inledningsvis mycket korta och repeteras några 

gånger om dagen, för att successivt öka över tid. Läraren måste vara lyhörd för barnets intresse 

och sluta innan barnet tappar intresset och endast bedriva lektionerna när barnet är glad (Doman 

& Doman, 2005). 

2.3 Matematik 

Björklund (2009) förklarar att matematik som redskap uppkommit ur människans behov av att 

ordna, bekräfta och kommunicera information om sin omvärld. Jahnke (2016) lyfter fram att 
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matematik är beroende av den kontext i vilket den uppstår, människor utvecklar olika 

matematikpraktiker och precis som exempelvis språk och religioner skiljer sig åt gör även 

matematiken. Författaren beskriver vidare att en praktik upprätthålls och formas av de normer, 

lagar, traditioner och kunskaper som den grundar sig i. 

Det finns olika kunskapssyner på matematik: matematik som en absolut, säker och objektiv 

sanning som skulle existera oberoende av människan och matematik som ett socialt fenomen 

och ett kulturellt redskap (Björklund, 2009; Jahnke, 2016). Matematik kan förstås ur olika 

perspektiv men med en gemensam utgångspunkt att beskriva mätbara relationer i vår omvärld. 

Om matematik förstås som någonting som existerar oberoende av människan innebär det att vi 

inte uppfinner eller förändrar den utan enbart att vi upptäcker den (Jahnke, 2016). 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver att matematik kan förstås som ett hjälpmedel i 

praktiska tillämpningar, ett verktyg för resonemang och förståelse av fenomen och att 

matematik är en mänsklig tankekonstruktion. Det som kännetecknar matematik är kopplingen 

mellan det abstrakta och det konkreta, mellan det teoretiska och det verkliga.  

2.3.1 Matematik i förskolan 

Den svenska förskoleverksamheten är organiserad på ett annat sätt än skolans, där 

undervisningen struktureras i lektioner. I förskolan bedrivs undervisningen mer genom 

konkreta processer som att räkna, sortera eller jämföra olika föremål som exempelvis knappar 

eller pinnar (Helenius et al., 2016). ”I aktiviteter och situationer framträder olika egenskaper 

och matematiska storheter, exempelvis mönster och form, storlek, volym, diameter och antal, 

när barnet jämför, klassificerar och ordnar efter likhet eller skillnad” (Reis, 2011, s. 69). 

Björklund (2009) framhåller att det vanligaste sättet att undervisa om matematik i förskolan är 

att uppmana barn att räkna olika föremål. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) menar 

dock att matematik är mycket mer än att bara räkna och att en del av den grundläggande 

matematiken i form av att erfara, uppfatta samt förstå olika ord och begrepp finns hos barn 

redan innan de börjat på förskolan. Författarna poängterar att grundläggande matematik är 

något som finns i barnens vardag exempelvis i leken, vid måltidssituationerna eller i hallen på 

förskolan. Förskollärarna kan stödja barnen i att uppmärksamma hur omgivningen kan 

kvantifieras, exempelvis genom att räkna fingrar när vantar ska tas på eller antal köttbullar på 

tallriken. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) argumenterar för både ett vardagligt 

matematiserande och ett organiserat i förskolan. I organiserade aktiviteter kan förskolläraren 

upptäcka hur barnet förstår och relaterar till matematik samt matematiska begrepp och vidare 

utmana deras lärande. Författarna poängterar att den vardagliga kommunikationen som 

förskolläraren erbjuder är mycket viktig för barns lärande, genom att sätta ord på omgivningen 

och barns erfarenheter och på så sätt förmedla ett kunnande.  

I Spanien finns det ingen obligatorisk läroplan för förskolan men utbildningsministeriet kräver 

ett visst innehåll i undervisningen som läs- och skrivfärdigheter, grundläggande numerisk 

förståelse, kommunikation, IT samt visuella och musikaliska uttrycksformer (Sandstrom, 

2012). Sandstroms studie visar att majoriteten av barnens tid i förskolan spenderas i 

klassrummet och resterande tid spenderas utomhus eller i andra delar av skolan. Trots att det 
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fanns visst utrymme för barninitierade aktiviteter dominerades undervisningen av lärarledda 

aktiviteter.  

Med en syn på barnet som ett tomt blad som ska fyllas med kunskap handlar den matematiska 

undervisningen om att erbjuda barnet möten med matematik vilket i sin tur formar barnets 

förståelse av det. Matematik ses här som ett redskap som barnet bör få upptäcka via 

förutbestämda steg, barnet uppfattas därmed som relativt passiv i sitt eget lärande (Björklund, 

2009). Att se barnet som kompetent och lärande som en pågående process innebär att samspelet 

med andra är en viktig aspekt i att urskilja variationer av ett fenomen. Matematik blir här ett 

socialt fenomen som utvecklas över tid och som barn använder i kommunikation med andra 

och i problemlösning (Björklund, 2009).  

2.3.2 Barns matematiska lärande 

Björklund (2009) poängterar att barns tänkande på många sätt skiljer sig från vuxnas och att 

barnets förståelse behöver få utrymme att växa i förskolans dagliga verksamhet, Reis (2011) 

beskriver att: ”Utveckling av matematisk förmåga sker fortlöpande genom processer som 

prövning och övning” (s. 18). I kommunikation mellan barn och förskollärare menar Björklund 

(2009) att det skapas en gemensam förståelse i vilken det finns möjlighet till ytterligare insikter 

och fortsatt lärande. Edo, Planas och Badillo (2009) visar med sin studie att lekfulla aktiviteter 

kan utveckla barns matematiska förmågor och att samspel och gemensam förståelse utgör 

viktiga aspekter av barns lärande. Barn har en intuitiv känsla för antal och mängder samt 

förmåga att urskilja likheter och olikheter, vilka är färdigheter som växer med barnets 

erfarenheter. Barnen börjar redan från spädbarnsålder att urskilja och utveckla sitt logiska 

tänkande, exempelvis genom förståelse för att saker som inte syns ändå existerar. Att urskilja 

likheter och olikheter, samband och förändringar är enligt Björklund (2009) grundläggande för 

utvecklingen av tänkandet och det matematiska lärandet. Författaren förklarar vidare att om 

barnen får möta räkneord, räkneramsor och räkneprinciper kan barnen skapa sig en uppfattning 

om den bakomliggande idén med matematik, innan de kommer i kontakt med den formella 

matematikundervisningen. Att påbörja det livslånga matematiska lärandet innebär enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) att ge barnen möjligheter att utveckla ett språk 

och uppfattningar som är användbara i det matematiska fältet. Språk och uppfattningar är något 

vi lär oss om, men genom språket vi förvärvar lär vi oss också om vår omvärld. Utvecklingen 

av barns matematiska förståelse beror främst på vad förskolläraren riktar barnens 

uppmärksamhet mot och att barnens intressen och erfarenheter är utgångspunkten för 

undervisningen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009). 

Björklund (2009) anser att när barn introduceras till nya material bör de få möjlighet att först 

bekanta sig med detta på egen hand. När barnet får undersöka och uppleva materialet kan 

variationer synliggöras och urskiljas såsom färg, form och storlek vilket möjliggör för 

förståelse av grundläggande räknefärdigheter. van Oers (2010) hävdar att om barnet 

oreflekterat utför en matematisk aktivitet kan detta inte klassas som något matematiskt såvida 

inte läraren uppmärksammar detta och eventuellt benämner detta utifrån en matematisk term. 

Ett barn som ordnar bilar efter storleksordning eller färg utan att själv vara medveten om det 

kan då inte sägas utföra en matematisk aktivitet. Reis (2011) resultat pekar dock på det 
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motsatta, att barns utforskande av olika material sker medvetet och målinriktat. van Oers (2010) 

menar vidare att läraren genom att uppmärksamma barnets spontana aktiviteter lägger grunden 

för barnets matematiska lärande.  

2.3.3 Förskollärarens roll för matematik i förskolan  

Björklund och Pramling Samuelsson (2013) framhåller kommunikativa färdigheter hos 

personal inom förskolan som viktig för barns utveckling och lärande. Förskollärarens förmåga 

att ta del av barns perspektiv i form av ifrågasättande, utforskande, dela tankar och tolkningar 

är en utmärkande del av det pedagogiska tillvägagångssättet inom svensk förskola. Författarna 

menar att nyckeln för undervisande om matematik är förskollärarens förmåga att synliggöra 

matematik som finns i vardagen för att barnen sedan ska kunna urskilja vad som är matematik 

och vad som inte är matematik. Det är även viktigt att stödja barnet i utforskandet av likheter 

och olikheter som uppstår i bland annat rum, tid och mängd (Björklund, 2009). Edo et al. (2009) 

belyser vikten av närvarande förskollärare som kan uppmärksamma barn på olika aktiviteters 

matematiska innehåll. En av de största utmaningarna med att undervisa yngre barn är sannolikt 

att fånga barnets intresse och rikta det mot det lärandeobjektet. Björklund och Pramling 

Samuelssons (2013) studie visar att förskollärare utvecklar olika strategier för att fånga barns 

intresse och att en viktig aspekt är att kunna avgöra vilka strategier som gynnar barns 

utveckling och lärande. Björklund (2009) poängterar att barn givetvis tar till sig matematik i 

alla möten med miljö och människor, men för att varje barn ska ges möjlighet att utveckla sitt 

tänkande behöver de få erfara matematik i planerade undervisningssituationer. Björklund 

menar vidare att en förskollärare som håller sig uppdaterad gällande forskning om lärande 

lättare kan omvandla spontana situationer som uppkommer i förskolans vardag till konkreta 

lärandetillfällen för barnen. Hur förskollärare uppfattar sin matematiska identitet får betydelse 

för hur undervisningen bedrivs och därmed dess inverkan på barnen (Palmer, 2009). 

2.3.4 Skolmatematik och vardagsmatematik 

Sandstrom (2012) beskriver att undervisningen i Spaniens förskolor har varit och fortfarande 

är mycket likt undervisningen för grundskolan, med fokus på individuellt arbete och inte 

aktiviteter baserade på lek. Matematik för ofta tankarna till något abstrakt och en objektiv säker 

sanning som känns långt ifrån den matematik som kan synliggöras i vardagliga situationer 

(Björklund, 2009). De flesta får sina matematiska erfarenheter från skolmatematiken, där 

innehållet oftast handlar om att hantera och manipulera matematiska symboler, begrepp eller 

procedurer (Helenius et al., 2016). Skolmatematiken avgränsar sig till lektioner med enbart 

fokus på matematik vilket medför att undervisningen får en svag koppling till 

vardagsmatematiken. Sällan tänker barn på att det är matematik de använder när de gör 

vardagssysslor som att handla, dela godis och så vidare (Björklund, 2009; Helenius et al., 

2016). Björklund (2009) menar att matematik behövs för att människan ska förstå och kunna 

lösa problem och utmaningar som uppstår i vardagen, även om användandet av matematik i 

vardagen ofta sker oreflekterat innebär det inte att den inte finns där. I Att lyfta matematiken – 

intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97) framhålls det att positiva erfarenheter av 

matematik utanför skolmiljön är en viktig aspekt för barns matematiska lärande. I betänkandet 

anses lärarens möjlighet till att leda och variera matematikundervisningen som viktig, det ’tysta 
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räknandet’ under lektionsliknande former uttrycks som skadlig. Undervisning om matematik 

ska upplevas meningsfull och genomföras under kreativa, varierade former. I förskolan sker 

ofta försök att integrera vardagsmatematiken med förskolans matematik genom att erbjuda en 

miljö och artefakter som har koppling till barns vardagsliv. I studien som Edo et al. (2009) 

genomförde fick barn och förskollärare på en spansk förskola tillsammans skapa ett bageri i 

förskolans lokal. Studiens resultat visade att matematiken inte alls var framträdande till en 

början men allt eftersom att projektet framskred kunde förskolläraren i samspel med barnen 

synliggöra och uppmärksamma barnen på olika matematiska begrepp.  Barnens erfarenheter av 

ett besök på ett riktigt bageri integrerades sedan i utformningen av artefakter samt i själva leken 

kring bageriet på förskolan. Björklund, Pramling Samuelsson och Reis (2018) förklarar att vi 

inte kan förvänta oss att barnet själv ska bli uppmärksam på matematiken som existerar i miljön 

och omgivningen utan att förskolläraren behöver synliggöra och sätta ord på den, barnet 

behöver erfarenheter för att kunna erfara. För att förskolläraren ska kunna synliggöra 

matematiken på ett meningsfullt sätt i olika situationer och miljöer krävs det enligt Björklund 

et al. (2018) kunskap om varje barns uppfattning och erfarenheter av matematik.  

3. Teoretisk utgångspunkt för studien 

I följande avsnitt behandlas studiens teoretiska utgångspunkt vilket utgörs av det 

sociokulturella perspektivet samt variationsteori. Teorierna ansågs relevanta för studiens 

forskningsområde och genomförande samt gångbart i det internationella sammanhanget. 

3.1 Sociokulturella perspektivet 

I det sociokulturella perspektivet ses lärande och utveckling som två processer som är 

sammanvävda på ett komplext sätt sedan födseln (Dysthe & Igland, 2003). Författarna belyser 

att det är viktigt att hitta den aktuella likväl som den potentiella utvecklingsnivån hos barn. 

Lärande som riktar sig mot den aktuella utvecklingsnivån anses ineffektivt till skillnad från att 

rikta sig mot det som ligger i utvecklingens framkant. Detta som Vygotskij (2001) benämner 

som den proximala utvecklingszonen, ökar förutsättningarna för att lärande och utveckling ska 

ske. Vygotskij (refererad i Säljö, 2014) menar att människan i denna zon är mer mottaglig för 

instruktioner och att lärande blir mer effektivt om barnets nuvarande kunskapsnivå utmanas 

med stöd av en mer kompetent individ. Säljö (2014) poängterar att människan lär i sociala 

sammanhang där språket har en avgörande roll, med språk menas inte enbart det verbala utan 

även kroppsspråk, tecken och bilder. Enligt författaren är det kommunikationen mellan 

människor som gör att vi utvecklas, formas och blir delaktiga i en kulturs eller samhälles sätt 

att se på och förstå omvärlden. Människan måste förstås utifrån den kulturella, sociala och 

historiska kontext som denne befinner sig i. Inom det sociokulturella perspektivet är teori och 

praktik nära sammanflätade, en människas kunskaper och färdigheter ses inte antingen som 

teoretiska eller praktiska utan som både och (Säljö, 2014). Mediering är ett centralt begrepp 

och enligt Säljö innebär detta att människor använder sig av redskap och verktyg när vi förstår 

och agerar i vår omvärld. Verktyg och redskap kan beskrivas utifrån teori och praktik, mentala 

och fysiska, men även dessa är beroende av varandra. Författaren menar att det måste finnas 

reflektion och kunskap likväl som fysisk handling för att hantera situationer som vi ställs inför. 
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Inom matematik utgör till exempel triangel och kvadrat olika medierande redskap. Säljö 

förklarar att språkliga redskap utvecklas inom kulturella gemenskaper och utformas av 

traditioner. Det finns till exempelvis olika måttsystem i olika länder, dessa är inte statiska utan 

ändras och utvecklas över tid.  

3.2 Variationsteori 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) menar att didaktik innebär att peka ut 

något för någon, med andra ord synliggöra ett fenomen för att kunna urskilja och förstå detta. 

Utifrån författarnas förklaring från ett perspektiv av variationsteorin handlar det om att utforma 

en aktivitet som består dels av något konstant samt att variera det man vill att barnen ska 

upptäcka. ”För att exempelvis förstå den geometriska formen kvadrat behöver barnen erfara 

olika typer av kvadrater, de som är större eller mindre, och skilja dess egenskaper från andra 

här irrelevanta aspekter exempelvis storlek eller färg” (Reis, 2011, s. 30). 

Enligt Björklund (2012) finns det utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv fyra kritiska villkor 

som bör uppfyllas för att möjliggöra lärande. De fyra kritiska villkoren för yngre barns 

upplevelse av matematik i förskolan är: variation, samtidighet, rimlighet och hållpunkt. 

Variation är viktig i och med att det är den som möjliggör att upptäcka samt dra slutsatser kring 

hur saker och ting kan ha samma betydelse i olika situationer. Variation i hur barnet upplevt 

ett fenomen eller situation är avgörande för hur barnet handlar i nya situationer. Samtidighet, 

menar Björklund, handlar till exempel om hur barn kan ta i beaktande delar och helheter 

samtidigt. Matematiska begrepp och principer kan få en djupare innebörd genom att kunna se 

ur flera perspektiv samtidigt, exempelvis när barn tar del av varandras perspektiv. Rimlighet 

innebär att göra en bedömning för vad som är rimligt i en viss situation. Det logiska tänkandet 

kan tas för givet men det är något som barnet måste få möjlighet att utveckla genom att möta 

både fenomen och andra människors uppfattningar och värderingar av dessa fenomen. Med 

hjälp av tidigare erfarenheter kan barnet bedöma vad som är rimligt i situationer som uppstår 

här och nu, dessa erfarenheter synliggörs i barnets handlingar, språk och gestaltningar 

(Björklund, 2012). Hållpunkt förklaras av Björklund som utgångspunkt i barnets lärande. En 

hållpunkt är något som skiljs ut och det som barnets fokus riktas mot, det kan vara ett fysiskt 

objekt som sedan jämförs mot andra objekt men det kan även vara mer abstrakt som barnets 

tidigare erfarenheter vilka ställs i relation till nya upplevelser. Det kan enligt författaren också 

handla om att skapa struktur och ordning i sin omvärld, vilket innebär en viktig hållpunkt för 

barnet att relatera och förankra tidigare erfarenheter i.  

4. Metod  

Eftersom att syftet är att synliggöra förskollärares beskrivningar och uttryck genomfördes en 

kvalitativ studie. Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning baseras på ord och att den har 

en empirisk syn på relationen mellan teori och praktik. Inom kvalitativ forskning ses sociala 

egenskaper som ett resultat av samspel mellan individer samt att det genom att se ur deltagarnas 

perspektiv kan utvecklas en förståelse för den sociala verkligheten. Kvalitativa studier gör det 

möjligt att fånga det som inte direkt kan ses, till exempel känslor, upplevelser, tankar och 
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kunskap (Ahrne & Svensson, 2015). Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) förklarar 

det som att kvalitativ forskning snarare handlar om att uppnå förståelse än att förklara eller 

förutsäga.  

Intervjuer används i stor utsträckning inom kvalitativ forskning, Bryman (2011) menar att 

anledningen kan vara att intervjuer möjliggör för flexibilitet och följsamhet. Beroende på vilka 

svar som ges av den intervjuade kan forskaren anpassa och konstruera eventuella följdfrågor. 

Löfgren (2014) förklarar att vi genom att ta del av kollegors berättelser kan tillägna oss 

erfarenheter som sedan kan användas i den egna praktiken. Detta innebär ur ett sociokulturellt 

perspektiv att utvecklas och lära genom socialt samspel (Säljö, 2014). Löfgren (2014) 

poängterar vikten av att vara genuint intresserad och att ta sig tid att lyssna på de svar som ges.  

4.1 Urval 

För den här studien intervjuades sex aktiva förskollärare, eftersom att Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) menar att ett antal på sex till åtta deltagare kan öka validiteten i materialet i och 

med att detta då inte domineras av enskilda personliga åsikter. “Det är inte mängden data som 

är det viktigaste i en kvalitativ studie utan variationen och innebörden” (Rennstam & 

Wästerfors, 2015, s. 222). Svensson och Ahrne (2015) förklarar att studiens syfte samt 

tidsaspekten bör ligga till grund för urval och antal intervjuer. Vårt val av deltagare grundade 

sig i vad Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval. Detta innebär att urvalet sker 

utifrån relevans gentemot forskningsfrågorna, eftersom syftet är att synliggöra förskollärares 

beskrivningar av hur de undervisar om matematik föll det sig därför naturligt att välja ut 

förskollärare som deltagare i studien.  

I Sverige valdes två förskolor ut och tre legitimerade förskollärare intervjuades. I Spanien 

valdes en internationell förskola ut där tre förskollärare intervjuades. Valet av två förskolor i 

Sverige och en i Spanien grundade sig i förskolornas storlek och antal anställda förskollärare. 

Eftersom den spanska förskolan bestod av 14 avdelningar och de båda svenska förskolorna 

endast bestod av en avdelning vardera, ansåg vi att det krävdes två förskolor i Sverige för att 

få en större spridning av perspektiv. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Intervjuer är ett användbart verktyg för att få fatt på individers erfarenheter och uppfattningar 

om ett samhällsfenomen och hur de genomför saker i praktiken (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Författarna belyser att intervjuer kräver en del förberedelser men att det oftast är en 

produktiv metod för att få kunskap om samhället. Olika frågor måste tas i beaktning och arbetet 

måste planeras innan data kan samlas in. Intervjuer är inte en heltäckande insamlingsmetod 

men utförda på rätt sätt kan de ge goda insikter om det som studeras (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Under intervjuer är det viktigt att visa intresse för vad den som intervjuas har att 

berätta och att ställa vänliga frågor. Det gäller att få personen som intervjuas att känna sig 

trygg. Enligt Löfgren (2014) handlar det om att skapa en god stämning genom att vara 

mottaglig för eventuella önskemål från den intervjuade samtidigt som man är tydlig med vad 

det är man önskar få mer kunskap kring. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) poängterar 
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också att det vid intervjuns slut är önskvärt att kort berätta om hur studien ska gå vidare och 

tacka för att den intervjuade tagit sig tid att dela med sig av sina berättelser.  

Genom att i förväg förse förskollärarna som ska intervjuas med en intervjuguide, som innehöll 

intervjuns huvudfrågor, fick de möjligheten att förbereda sina svar vilket gav djupare och 

utförligare svar på våra frågor. Intervjufrågorna (bilaga 1 & 2) användes av intervjuaren som 

en mall att förhålla sig till för att behålla fokus, något som annars kan upplevas problematiskt 

särskilt under ens första intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Bryman (2011) 

beskriver denna typ av intervjumodell som semistrukturerad, att det finns huvudfrågor att 

förhålla sig till men även utrymme för följdfrågor. 

Intervjuerna dokumenterades med ljudinspelning via mobiltelefon och kompletterades med 

anteckningar i och med att teknik inte alltid fungerar problemfritt (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Andra fördelar med anteckningar är att de kan användas för att komplettera 

sådant som inte framkommer på inspelningen som till exempel gester och ansiktsuttryck, samt 

det sammanhang och den miljö som intervjun utförs i (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Att transkribera det insamlade materialet är tidskrävande men fördelaktigt att göra av den som 

intervjuat, eftersom sådant som kan vara svårt att uppfatta på inspelningen kan förstås bättre 

av den som var där och kan kompletteras med de anteckningar som gjordes vid intervjun 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

4.3 Genomförande 

Första kontakten togs med rektorer via fysiska träffar under den verksamhetsförlagda 

utbildningen samt via telefon, något som Löfdahl (2014) menar är ett viktigt första steg innan 

kontakt tas med förskollärare. I Sverige hänvisade sedan rektorn vidare till verksamma 

förskollärare, kontakt med dessa togs via telefon där syftet för studien förklarades. De 

förskollärare som skulle intervjuas informerades sedan ytterligare via mail och fick där ta del 

av studiens forskningsetiska principer samt intervjuns huvudfrågor (se bilaga 3). I Spanien 

skickades samma mail, fast översatt till engelska (se bilaga 4), till rektorn som vidarebefordrade 

det till förskollärarna. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med förskollärarna på deras 

arbetsplatser. Bryman (2011) poängterar att intervjuer bör ske i en lugn och ostörd miljö, dels 

för att kvaliteten på inspelat material ska bli hög samt för att den som intervjuas inte ska behöva 

oroa sig för att någon utomstående ska höra vad som sägs. Intervjuerna pågick i snitt cirka 15 

minuter. I enlighet med Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2015) rekommendation fick 

förskollärarna frågan angående ljudinspelning både före och efter att ljudinspelningen startats, 

detta för att få med deras godkännande på inspelningen. Intervjuerna transkriberades samma 

dag som de genomfördes.  

4.4 Bearbetning, tolkning, analys 

Studiens syfte och centrala begrepp utifrån den teoretiska utgångspunkten utgjort grunden för 

analysen. Teorin är en viktig utgångspunkt och fungerar enligt Svensson (2015) som ett par 

glasögon som gör det möjligt för den som analyserar att se saker ur ett visst perspektiv, vilken 

i sin tur gör att vissa aspekter blir mer framträdande än andra. Det sociokulturella perspektivet 
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har legat till grund för vårt förhållningssätt i hela studien och tillsammans med variationsteorin 

har dessa utgjort en ram för tolkningar och analys av förskollärares beskrivningar av 

matematik.   

Intervjuerna transkriberades ordagrant av intervjuaren och utifrån förskollärarnas 

beskrivningar under intervjuerna delades resultatet in i olika kategorier. Transkribering innebär 

enligt Bryman (2011) att skriva ut intervjun mening för mening vilken i sin tur bidrar till att 

bibehålla intervjupersonernas ordval och sätt att uttrycka sig. Intervjuerna analyserades allt 

eftersom för att empirin skulle kännas överskådlig, Bryman rekommenderar en kontinuerlig 

analys av insamlat material i och med att detta kan hjälpa forskaren att bli medveten om olika 

teman. Dessa teman kan sedan underlätta analysen av efterföljande intervjuer. 

Vid sammanställningen av det insamlade materialet användes Nordin Hultmans (2004) 

diskursiva analysmetod som genomförs i tre steg: identifiering av betydelsebärande skillnader, 

tematisering och den egentliga analysen. I analysens första steg jämförde vi transkriptionerna 

för att finna likheter och skillnader i det som svenska respektive spanska förskollärare uttryckt 

kring undervisning om matematik. Det andra steget bestod av att skapa teman av de mönster 

som synliggjorts. Den egentliga analysen kom att bestå av att återigen se på det insamlade 

materialet men nu utifrån de olika teman som framkommit. 

4.5 Etiska överväganden 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer genom att utgå från dessa fyra 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Hänsyn har tagits till de olika principerna under hela arbetet, bland annat genom att vid 

upprepade tillfällen informerat deltagarna om studiens syfte och deras rättighet att när som 

helst utan någon ingående motivering avbryta sin medverkan.  

Informationskravet - “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta krav har tagits i beaktning 

genom att vi informerat om studiens syfte via mail och vid intervjutillfällena. Vi informerade 

om att deltagandet är frivilligt och att det när som helst kan avbryta sin medverkan samt att det 

insamlade materialet enbart kommer användas i studien.  

Samtyckeskravet - Innebär att deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan, samt 

att de ska kunna avbryta sin medverkan utan några som helst negativa följder (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi tog hänsyn till detta i största allmänhet men även specifikt i relation till ljudinspelning 

under intervjuerna. Deltagarna informerades om samtycke i samband med informationen som 

skickades via mail samt vid tillfällena när vi träffades personligen.  

Konfidentialitetskravet - Tystnadsplikten ska respekteras och material gällande studien ska 

förvaras på så sätt att ingen obehörig kan ta del av detta (Vetenskapsrådet, 2002). Personer och 

platser avidentifieras i vår rapport och samtliga intervjuer raderas efter transkribering. 

Deltagarna ska kunna känna sig trygga med att delge sina tankar och erfarenheter utan risk för 

igenkänning. Enligt Löfdahl (2014) är det viktigt att personer och platser i det insamlade 

materialet avidentifieras för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet. 
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Nyttjandekravet - Deltagare ska skyddas både ur laglig och etisk synpunkt (Vetenskapsrådet, 

2002). Information gavs om att det insamlade materialet endast skulle användas i vår studie 

och att anteckningar och ljudinspelningar inte sparas efter att arbetet är färdigställt.  

5. Resultat 

Studiens syfte är att jämföra hur förskollärare i ett par svenska förskolor och förskollärare på 

en internationell förskola i Spanien beskriver att de undervisar om matematik i förskolan. I 

följande avsnitt redogörs resultatet från intervjuerna under följande rubriker: Varför är det 

viktigt att undervisa om matematik i förskolan? Hur undervisar förskollärare om matematik i 

förskolan? samt Förskollärarens roll i undervisningen. Under samtliga rubriker synliggörs 

likheter och skillnader mellan vad de svenska och de spanska förskollärarna uttrycker. De 

förskollärare som hänvisas till i resultatet avser de förskollärare som deltagit i studien.  

5.1 Varför är det viktigt att undervisa om matematik i förskolan? 

Samtliga förskollärare i de svenska förskolorna ger uttryck för att undervisning om matematik 

i förskolan syftar till att vara skolförberedande och att det står i relation till läroplanen. En 

förskollärare uttrycker: 

Dels är vi ju ålagda att göra det, det står ju i läroplanen …. Men sen tror jag det är viktigt att ge 

barnen en grund redan här och nu. 

En av förskollärarna kopplar samman den reviderade läroplanen och dess förtydligande kring 

utbildning och undervisning till ett ökat krav på att introducera barnen till matematikämnet 

redan i förskolan. Förskollärarna menar att undervisning om matematik ska lägga en grund hos 

barnet och väcka nyfikenhet och intresse inför framtiden. Alla förskollärare uttrycker att det är 

viktigt att barnen får möta och bekanta sig med olika matematiska begrepp under tiden i 

förskolan, en av dem uttrycker: 

Jag tycker det viktigaste är att de får stöta på lite allt möjligt, att dom får smaka på det, att 

benämna lägesord eller räkna, mäta - alltså allt! 

En av förskollärarna poängterar att ingenting känns viktigare än någonting annat inom 

matematik och att fokus inte ligger på att alla barn ska ha exakt samma kunskaper utan att 

lärande är individuellt. Endast en av de tre intervjuade förskollärarna från de svenska 

förskolorna uttrycker sig kring matematik som ett kommunikativt redskap, att barnen behöver 

matematiken för att kunna kommunicera med andra. 

Förskollärarna på den internationella förskolan i Spanien är eniga om att 

matematikundervisningen är nödvändig ur ett framtidsperspektiv. De menar att undervisningen 

syftar till att ge barnen nödvändiga kunskaper för att i framtiden kunna klara sig i sitt vardagliga 

liv i samhället. En förskollärare uttrycker: 
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Numbers form a part of our society where we live, our environment, if you didn’t know numbers 

you would be stuck… Basically, mathematics is a key part of the curricula and it’s something 

that we all need, it’s a life skill. 

Förskollärarna beskriver matematik som lika viktigt som alla andra kunskaper som förvärvas i 

förskolan, att de logiska färdigheterna måste ges utrymme likväl som exempelvis litteracitet 

och kreativitet. Flera uttrycker att det är viktigt att lägga grunden för de matematiska 

färdigheterna i förskolan, och att avsaknad av matematik i förskolan skulle innebära svårigheter 

i framtida skolgång.  

I think it is as important as everything else, it is also in their daily life. For me preschool is the 

base of everything. 

Detta uttalande visar också att matematik kopplas till det vardagliga livet utanför förskola och 

skola, vilket framhålls av samtliga spanska förskollärare.  

5.2 Hur undervisar förskollärare om matematik i förskolan? 

Utifrån vad förskollärarna på de svenska förskolorna beskriver sker undervisningen om 

matematik främst genom spontana aktiviteter. En förskollärare uttrycker att barns möten med 

matematik sker hela tiden under hela dagen i förskolan och att många av dagens rutinsituationer 

omvandlas till lärtillfällen med hjälp av en närvarande pedagog. En av förskollärarna förklarar: 

Jag skulle säga att det är väldigt blandat, både planerat men kanske mest egentligen väldigt 

spontant, vardagliga situationer att man räknar fruktbitar, böcker, lite som de kommer naturligt. 

Förskolläraren pratar vidare om att det är viktigt att benämna matematiska begrepp som till 

exempel lägesord i vardagliga situationer och menar att mycket av det sker omedvetet: 

Att försöka få med sånt där i vardagen och jag tror också att man gör det ganska mycket 

omedvetet, utan att man tänker på det, det gäller ju också att tänka på det och försöka vara 

medveten om vad man faktiskt gör för dom. 

Ytterligare en av förskollärarna poängterar att de pratar mycket med barnen under hela dagen 

och att de just nu är väldigt intresserade av lägesord. Samma förskollärare förklarar att de håller 

på att sätta samman en del planerade matematikaktiviteter för att ha mer konkreta saker att utgå 

ifrån och på det sättet få in fler planerade stunder av matematik i förskolan. De planerade 

aktiviteterna ska dels underlätta för pedagogerna i form av att rekvisita som behövs till vissa 

aktiviteter finns färdigt, men aktiviteterna ställs även i relation till omorganiseringar på 

avdelningen. Till hösten kommer avdelningen att bestå av barn i åldrarna ett till fyra år och 

förskolläraren förklarar att planerade matematiska aktiviteter kan på ett bättre sätt utmana de 

äldre barnen, men poängterar samtidigt att de yngre barnen inspireras och lär av de äldre. 

Förskolläraren beskriver vissa aktiviteter: 

Nu har jag bara hunnit med två delar, tagit och gjort lite aktivitetskort, så under längd så har vi 

en meters rep, man kan gå ut å mäta, först de där att de får gissa hur långt är en meter och så 

sen kan man då visa att det är så här långt å så sen gå runt å mäta saker som är en meter, saker 

som är längre, hur lång är jag själv, är jag en meter, eller är jag kortare eller längre? 
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Förskolläraren förklarar andra lekfulla planerade aktiviteter som kan kopplas till matematik, 

bland annat: hinderbanor, blindbock och skattjakt. Samtliga förskollärare som arbetar i de 

svenska förskolorna ger uttryck för att undervisning om matematik i förskolan ska ske på ett 

lekfullt sätt och utifrån det barnen intresserar sig för. En av förskollärarna ger uttryck för att 

planerade matematiska aktiviteter inte kan likställas med en garanti för lärande: 

För ibland även på den fria kan man ju få en sån jättefin lärsituation bara att man kanske fångar 

barnet på rätt sätt, alltså när dom är mottagliga för det och intresserade och det behöver inte 

betyda att dom är det just kanske på den samlingen eller aktiviteten man förberett, då kanske 

dom är någon annanstans i tankarna. 

Förskolläraren menar att det är viktigt att anpassa lärandet till barnets nivå, att det därför inte 

kan bli tal om undervisning i matematik med exempelvis tal som barnen ska räkna ut. 

Undervisning om matematik i förskolan kan utifrån detta ses som något som ska hållas konkret 

för att inte bli abstrakt och svåråtkomligt för barnen. 

Utifrån förskollärarnas beskrivningar framkommer det att den internationella förskolan i 

Spanien har tydligare riktlinjer för innehållet i matematikundervisningen. De har exempelvis 

varje månad en viss siffra och en geometrisk form som de fokuserar arbetet kring samt vissa 

dagar som är utsatta för planerad matematikundervisning. Det finns däremot möjligheter att 

variera arbetssätten och väva in matematik i andra sammanhang. Matematik beskrivs av flera 

som något som ska finnas med varje dag på förskolan och att det är något som kan lyftas fram 

i allt de gör. En förskollärare uttrycker: 

Mathematics is everywhere, and you can do so much with it!   

Vidare beskriver hon hur hon tar tillvara på de tillfällen som dyker upp i vardagen, till exempel 

när de står i kö för att gå på toaletten kan de passa på att räkna barnen på olika sätt, eller be 

dem ställa upp sig i ordning efter längd eller skostorlek. Samma förskollärare förklarar att hon 

till viss del utgår från en brittisk modell för matematikundervisning som innehåller specifika 

områden som exempelvis att räkna och förstå siffror, mäta, förstå former, använda sig av 

matematik med mera. Detta kompletteras med andra mer utforskande och aktiva sätt att arbeta 

med matematik: 

To complement what we do in class, we also like to use investigations to try and put the 

knowledge that you’ve got and use it in a practical way …. Anything that has to do with 

investigation and exploration and using concrete material it’s fundamental for us.  

Denna förskollärare beskriver att det är viktigt att göra bedömningar på vilken kunskapsnivå 

barnet befinner sig för att kunna synliggöra om undervisningsinnehållet når fram till dem. Att 

se till att ha extra material både för de barn som behöver större utmaningar och de som behöver 

något lättare samt för att använda som repetition av det dem arbetat med tidigare. Hemläxor är 

också en del av denna brittiska modell men som inte nödvändigtvis används menar 

förskolläraren: 

Homework is another option but not necessarily used. Rather than sending this home (shows 

work sheet material), I would rather send home an investigation, or just find shapes at home, or 
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numbers in the house. Something they can do with their family and just have fun with it. I think 

that is the key, having fun … Not be afraid of numbers. 

Samtliga förskollärare beskriver att de använder sig mycket av konkret material för att stödja 

undervisningen och de framhäver att det är viktigt att barnen får vara aktiva under aktiviteterna. 

En av förskollärarna menar att det i synnerhet med de yngsta barnen är svårt att behålla deras 

fokus och intresse genom att undervisa på ett traditionellt sätt:  

They cannot just sit down and learn what you are saying, you need to adapt the activity you 

have in your mind to them … they need to learn mathematics in other ways, in an active way I 

think. 

En förskollärare beskriver att hon tidigare försökt att använda sig av arbetsblad men att detta 

inte alls fungerade med barnen, att det inte visade på något utvecklat lärande utan att barnen då 

endast kopierade det hon gjorde. Istället övergick hon till att undervisa om matematik genom 

lekar och med hjälp av material vilket visade sig väcka barnens intresse. Förskolläraren 

uttrycker: 

I teach them by doing instead of like … I don’t like doing worksheets because they don’t 

understand the concept … It made them interested in doing it, they enjoyed it. I think that is is 

the most important thing. 

Förskollärarna från den internationella förskolan i Spanien är alla samstämmiga om att 

lekfullhet och glädje är betydelsefulla element i undervisningen. De beskriver hur de genomför 

olika lekar som exempelvis kurragömma med en viss siffra som de gömt, spelar spel eller 

använder leksaker som material för att stödja lärandet. Att utgå från barnens intresse lyfts som 

viktigt av en förskollärare, undervisningen måste utgå från barnen menar hon.  

5.3 Förskollärarens roll i undervisningen 

Attityden till matematikämnet varierar bland samtliga förskollärare i studien. Trots att några 

förskollärare hade negativa minnen av matematik utifrån tidigare erfarenheter, hade de flesta 

dock en positiv inställning till matematik i förskolan. En av förskollärarna från Sverige 

uttrycker: 

Jag tänker ju spontant skolmatte, som var lite tung, men jag tycker det är roligare med 

matematik på det här sättet när man får jobba i förskolan, när man får lära sig tillsammans. 

En av förskollärarna från Spanien är mycket positivt inställd till ämnet och uttrycker att: 

I can be so fun!  I don’t understand where the fear comes from. 

Trots att vissa har negativa erfarenheter av så kallad skolmatte, beskriver förskollärarna att den 

matematikundervisning som bedrivs i förskolan blir något annat. Den har andra inslag som lek, 

utforskande och gemensamt lärande vilket gör det roligt att arbeta med. Förskollärarna 

uttrycker att det går att variera matematikundervisningen på många sätt, både spontant och 

planerat, vilket gör det spännande även för förskollärarna.  
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Samtliga förskollärare från båda länderna ger uttryck för en gemensam syn på deras roll i 

undervisning om matematik och barns matematiska lärande. De talar om en stöttande, 

närvarande och intresserad förskollärare som kan fånga barns intresse. En av förskollärarna 

från den internationella förskolan i Spanien menar att det är viktigt att förskolläraren har en bra 

attityd inför undervisningssituationen i och med att detta påverkar barnets inställning: 

It is important to go in with a good attitude, to express excitement yourself. That will 

make the children excited as well. 

Gemensamt för alla förskollärare verkar vara vikten av att förskolläraren synliggör och 

uppmärksammar barnet på matematik, en av förskollärarna från Spanien förklarar att: 

We need to guide them, and observe how they learn mathematics. 

Att se hur barnen lär och tar till sig matematiken blir till grund för att utveckla och anpassa 

undervisningen efter barnen. Hon beskriver att hon guidar barnen, ger stöd och vägledning för 

att utveckla förståelse. En av förskollärarna från Sverige uttrycker sig i termer om att barnet 

inte har fulla kunskaper inom matematik och behöver vägledning för att få kunskap. Kunskap, 

menar förskolläraren, uppstår i samspel mellan förskollärare och barn: 

Jag tycker att här på förskolan är det ju en utbildning tillsammans med barnen, vi lär varandra 

saker, vi diskuterar, vi prövar på. 

Samma förskollärare uttrycker ganska specifikt vad hon anser att hennes roll är: 

Min roll är väl kanske att sätta ord på vad dom lär sig.  

Vidare förklarar förskolläraren att barn lär sig otroligt mycket hela tiden i de lekar som de leker, 

både inne och ute, samt att det handlar om att uppmärksamma barnet och lägga fokus på vad 

barnet lärt sig. En annan av förskollärarna från Sverige menar att barnen kan behöva ledtrådar 

för att upptäcka matematiken och hon anser att förskollärarens uppgift är att ge barnen dessa 

för att hjälpa till att synliggöra matematiken. En av förskollärarna från Spanien beskriver att 

barn lär sig på olika sätt, i olika takt och att det kan vara utmanande att nå varje barn på deras 

nivå. Hon poängterar att det är upp till läraren att anpassa sig efter barnen och att pröva och 

hitta alternativa sätt att undervisa på. En av förskollärarna från Sverige menar att det är viktigt 

att ge barn tid att lära, att inte gå för snabbt fram och att känna av på vilken kunskapsnivå barnet 

befinner sig. Ytterligare en förskollärare från Sverige uttrycker sig kring att barn är olika och 

lär olika: 

Alla har ju olika intressen och man kan inte anta att alla tycker om samma sak. 

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet både på likheter och skillnader i de svenska och de spanska 

förskollärarnas beskrivningar av hur och varför de undervisar om matematik i förskolan. 

Förskollärarna från de svenska förskolorna uttrycker främst att syftet med 

matematikundervisningen är att det är skolförberedande. Att det är en del av det pedagogiska 
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uppdraget vilket uttrycks i styrdokumenten. De spanska förskollärarna framhåller att 

matematikundervisningen syftar till barnens framtida liv, att förskolan ska lägga grunden för 

livsnödvändiga färdigheter de behöver ute i samhället.   

Det som skiljer sig i arbetssätt mellan de svenska och den internationella förskolan i Spanien 

handlar i huvudsak om huruvida matematikundervisningen sker spontant eller planerat. 

Resultatet visar att förskollärarna i Sverige främst ägnar sig åt matematik i spontana situationer 

och i vardagsrutiner. På den internationella förskolan är matematikundervisningen schemalagd 

och lektionsinnehållet planerat, men det finns även utrymme för spontan undervisning vilket 

framhävs som viktigt av flera förskollärare. Gemensamt för förskollärarna från alla förskolor i 

studien är att de anser att glädje och lek bör vara en central del av matematikundervisningen. 

De är eniga om att det som förskollärare är viktigt att vara positiv, stöttande och att kunna 

anpassa undervisningen efter barnen.  

6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först val av metod sedan följer en resultatdiskussion som behandlar 

studiens resultat i förhållande till tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkt. 

6.1 Metoddiskussion 

Bryman (2011) förklarar att kvalitativa forskningsmetoder tar fasta på att sociala egenskaper 

skapas mellan individer i olika sociala sammanhang har vi tagit i beaktning att intervjuerna 

som genomförts är beroende av de sociala sammanhang i vilket de uppstått. Vi är i och med 

detta medvetna om att det finns väldigt få metoder som kan sägas vara helt objektiva. För att 

få fatt i uppfattningar från en specifik grupp kan enkäter också vara en god metod, som går att 

strukturera med både öppna och slutna frågor. Trots att det är en kvantitativ insamlingsmetod 

går den att implementera i en kvalitativ studie, genom att ställa öppna frågor som kan ge 

utförligare och mer nyanserade svar från deltagarna (Backman et al., 2012). Vi valde däremot 

bort enkäter eftersom den personliga kontakten och samtalet var något som eftersträvades och 

som vi ansåg skulle främja studiens syfte. Att vara på plats gav också möjligheten att förtydliga 

eventuella frågor vid intervjuerna.  

Semistrukturerade intervjuer har varit en bra metod, intervjuerna har med hjälp av detta 

upplägg genomförts som dialoger istället för monologer vilket bidrog till en god stämning 

(Löfgren, 2014). Följdfrågorna hjälpte oss att få en mer djupgående förklaring av de 

förskollärarna beskrev, de gav dem även möjligheten att förtydliga sina svar. Frågorna och dess 

ordning har kunnat hållas flexibel, något som Bryman (2011) poängterar som viktigt. 

Intervjuguiden som förskollärarna tog del av inför intervjuerna utformades för att passa 

deltagarna av studien och var på inget sätt språkligt avancerad med akademiska begrepp eller 

facktermer, utan bestod av det som Bryman benämner som begripligt språk. Urvalet utifrån det 

Bryman nämner som målinriktat var egentligen det enda rimliga tillvägagångssättet för studien 

eftersom att syfte och frågeställning utgick från förskollärares beskrivningar. Urvalet syftade 

även till att synliggöra förskollärares kompetens i och med att dessa omnämns i Skolverket 
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(2018) som ansvariga för förskolans undervisning gällande utformning och genomförande. Vi 

var förberedda på en omfattande transkriberingsprocess eftersom att både Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) och Bryman (2011) beskriver detta som den negativa sidan av kvalitativa 

intervjuer. I och med att intervjuerna genomfördes olika dagar och varade cirka 15 minuter 

vardera kunde dock transkriberingar göras eftersom och blev därmed inte någon övermäktig 

process.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar att en risk med intervjuer är att det tas för givet 

att individer gör vad som sägs, i detta fall att det antas att förskollärarna i praktiken utför vad 

de ger uttryck för i teorin. Ett komplement till intervjuerna hade därför kunnat vara 

observationer, att observera situationer i vilka förskolläraren undervisar om matematik i 

förskolan. Att kombinera intervjuer och observationer hade sannolikt ökat trovärdigheten i 

resultatet eftersom att beskrivningarna av hur förskollärarna undervisar om matematik då hade 

kompletterats med observationer av det praktiska arbetet. 

6.2 Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom en markant skillnad mellan de svenska förskolorna och den 

internationella förskolan i Spanien gällande motiv till undervisning om matematik i förskolan. 

Förskollärarna i Sverige ställde undervisning om matematik i förskolan i relation till framtida 

studier och menade att det är viktigt att barnen får bekanta sig med matematiska begrepp. Enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) utgör utveckling av ett matematiskt språk grunden 

för det matematiska lärandet. Förskollärarna räknade upp begrepp eller områden av matematik 

som exempelvis räkna, mäta, väga vilket kan kopplas till Bishops (1988) matematiska 

aktiviteter. Samtliga förskollärare i Sverige svarade att de undervisar om matematik i förskolan 

för att de enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är ålagda att göra det. Frågan är 

om detta räcker som svar på varför vi bör undervisa om matematik i förskolan eller om detta 

svarar mer mot vilket ansvar förskollärare har gällande undervisning i förskolan. 

Förskollärarna i Spanien uttryckte sig mer i termer om vad barnen behöver för matematiska 

kunskaper som framtida samhällsmedborgare. På denna förskola fanns inte den typ av läroplan 

som de svenska förskolorna har, som utgör en sådan stark grund för utbildningen. Deras svar 

på varför kan tolkas som mer relaterat till personliga åsikter om varför matematik är viktigt.  

Studien visar att svenska förskollärare ofta väljer att undervisa om matematik i spontana 

situationer, vilket kan vara ett sätt att minska pressen kring ämnet. Förskollärarna uttryckte 

dock en strävan mot att undervisa om matematik på ett mer medvetet sätt och att komplettera 

den spontana matematikundervisningen med planerade inslag. Detta visar att de upplevde att 

den spontana matematikundervisningen om än så viktig, inte är tillräcklig och att de ville 

utveckla undervisningen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) anser att den planerade 

likväl som den spontana undervisningen är viktigt för barns matematiska lärande. Både att i 

vardagliga sammanhang sätta ord på matematiken samt att undervisa på ett organiserat sätt. 

Hannula och Lehtinen (2001, refererad i Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009) lyfter små 

barns spontana matematiserande i vardagen och kopplar det till deras förmåga till 

problemlösning i framtiden. Om förskollärare kan inspirera barn att använda matematiska 
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begrepp menar Doverborg och Pramling Samuelsson att det ökar möjligheterna för barnen att 

ta till sig matematikpraktiken.  

 

Undervisningens innehåll på den internationella förskolan i Spanien är riktad mot den så 

kallade skolmatematiken med lektioner och specifikt innehåll som ska bearbetas och repeteras. 

Ser man till den kulturella kontexten är detta ett mycket vanligt tillvägagångssätt för 

undervisning i Spanien (Sandstrom, 2012). Skolmatematiken anses dock ha en mycket svag 

koppling till vardagsmatematiken och ger undervisningen en viss struktur på både gott och ont 

menar Helenius et al. (2016). För att göra undervisningen mindre abstrakt och mer meningsfull 

för barnen visar resultatet att förskollärarna på den internationella förskolan i Spanien har 

utvecklat sina undervisningsmetoder till mer lekfulla, variationsrika tillvägagångssätt och 

involverat matematik i andra sammanhang än lektionstillfällen. Vår studies resultat i jämförelse 

med Sandstrom (2012) visar på en utveckling av den spanska förskolan mot ett mer lekbaserat 

och variationsrikt sätt att undervisa. Detta med utgångspunkt i barnens intresse eftersom detta 

gett mer gehör hos barnen. Resultatet visar att undervisning om matematik i förskolan till stor 

del handlar om att inte göra undervisningen för abstrakt, vilket framkom i förskollärarnas 

uttalanden om att undervisa på barnets nivå. Detta var gemensamt för både de svenska och den 

spanska förskolan. Precis som Reis (2011) studie visar handlar det om att barnen ges möjlighet 

att pröva samt att barns matematiska lärande utvecklas genom att erfara. Lek utgör enligt vårt 

resultat och även resultatet från van Oers (2010) studie en viktig del av barns matematiska 

lärande. Enligt van Oers måste barnet få uppleva matematik i meningsfulla sammanhang vilket 

kan ske genom lek. En intressant aspekt av studiens resultat är att förskollärarna i Sverige som 

till stor del bedriver undervisning om matematik i spontana, vardagliga situationer motiverade 

detta med att utveckla kunskaper inför matematikundervisning i skolan. Förskollärarna i 

Spanien däremot som undervisar om matematik under mer lektionsliknande former motiverade 

detta med att utveckla kunskap inför att kunna förstå sig på sin omgivning och orientera sig i 

sin omvärld.  

I resultaten framkom att förskolläraren har en avgörande roll i undervisningen och barns 

lärande. Barns matematiska lärande i förskolan sker under hela deras vistelse i såväl spontana 

som planerade aktiviteter. Förskollärarna uttrycker att det talar mycket om matematik och 

benämner händelser och skeenden utifrån matematiska begrepp, något som Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2009) framhåller som viktigt för barns lärande. van Oers (2010) studie 

visar att barns matematiska lärande stimuleras av att den vuxne uppmärksammar och synliggör 

matematiken i spontana situationer. Även vårt resultat visar att förskollärare anser att deras roll 

är att uppmärksamma och möta barnet i deras utforskande. Utifrån förskollärarnas uttalanden 

kring deras roll i undervisning om matematik i förskolan urskiljs variationsteoretiska aspekter 

i form av att synliggöra, peka ut och guida barnet i dess matematiska lärande. Förskollärare 

som talade om att peka ut matematiken för barnen kan utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv 

handla om att synliggöra hållpunkter (Björklund, 2012), vilket enligt vår studie var möjligt för 

förskollärarna att göra i såväl spontana som planerade aktiviteter. Det som Björklund benämner 

som rimlighet framkom i resultatet i form av de planerade aktiviteter som en av förskollärarna 

i Sverige beskrev. Hon förklarade en aktivitet där barnen utgick från ett rep med en viss längd 

och sedan skulle ställa denna längd i relation till andra objekt i omgivningen. För barnet blir 
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detta en fråga om vad som är rimligt och sannolikt. Variation av både situationer och material 

framkom som viktiga aspekter av undervisningen enligt både svenska och spanska 

förskollärare. Variation sågs av förskollärarna som ett verktyg för att möta varje enskilt barn 

utifrån deras förutsättningar samt för att behålla barns fokus och intresse i undervisningen. 

Undervisning beskrevs i sociokulturella termer av samspel, lära tillsammans och att utmana 

barnet utifrån den proximala utvecklingszonen. Resultatet visar att förskollärarna var medvetna 

om att barn lär på olika sätt och behöver olika mycket tid på sig. En förskollärare från Sverige 

uttryckte att de yngre barnen lär av de äldre, vilket kan syfta till det som Dysthe och Igland 

(2003) förklarar gällande den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2001). Med det avses 

att lärande blir mer effektivt om det utmanar barnets nuvarande kunskapsnivå och detta menar 

vi, utifrån vår studie, kan ske i samspel med en mer erfaren kamrat. Studiens resultat visar att 

undervisning om matematik i förskolan handlar om att lära tillsammans och genom aktiviteter 

som upplevs meningsfulla för barnen. Enligt förskollärarna i studien är det viktigt att vara 

medveten om vad vi vill att barnet ges möjlighet att upptäcka samt att stötta och hjälpa barnet 

i dess matematiska lärande. Utifrån förskollärarnas beskrivningar av matematik i förskolan kan 

vi konstatera att det går att göra på många olika sätt och att en positiv inställning öppnar upp 

för många möjligheter. Den osäkerhet för matematik som många gånger upplevs av 

förskollärare kan skapa begränsningar i undervisningen trots att det inte skulle behöva det. 

Förskolans undervisning om matematik kan varieras på en mängd lekfulla och utforskande sätt 

som skapar goda relationer till ämnet. 

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Att endast använda förskolans läroplan som motiv för matematikundervisningen kan bli något 

ensidigt eftersom att den fokuserar mer på att matematik ska vara en del av undervisningen 

men egentligen ingenting om varför. Att reflektera över varför något genomförs är väsentligt 

eftersom det påverkar hur förskollärarna sedan agerar och det möjliggör ett kritiskt och 

problematiserande tänkande. Kanske kan förskollärare inspireras av de spanska förskollärarnas 

sätt att motivera undervisningen om matematik, att gå bortom läroplanens strävansmål och 

reflektera över varför matematiken är viktigt för varje enskilt barn. De svenska förskollärarna 

kan inspirera till att ta tillvara de många möjligheter som finns att i förskolans vardag skapa 

matematiska lärsituationer.  

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Vår studie fokuserar på förskollärares perspektiv av matematik i förskolan, vad de anser att 

matematik är och hur undervisning om matematik kan genomföras. En möjlighet att fördjupa 

sig i detta forskningsområde skulle kunna ske genom att komplettera med observationer för att 

undersöka hur de undervisar i praktiken. Det vore intressant att ta del av barns perspektiv och 

hur de uppfattar matematik i deras vardag på förskolan. En studie utifrån barns perspektiv med 

både intervjuer och observationer skulle bidra till en mer nyanserad bild av undervisning om 

matematik i förskolan.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor, svenska 

● Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

● Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med just nu? Vilka åldrar har du arbetat 

med? 

● Varför är det viktigt att undervisa om matematik i förskolan? 

● Vad anser du att matematik i förskolan består av? 

● I vilka situationer möter barnet matematik i förskolan? 

● Hur undervisar du om matematik i förskolan? Kan du ge några konkreta 

exempel? 

● Vad baserar du dina matematiska aktiviteter på? (Vad förankrar du dem i?) 

● Vilka matematiska förmågor anser du att barnen ska ges möjlighet att utveckla under 

sin tid i förskolan? 

● Planerade/spontana 

● Hur ser du på din roll i barns matematiska lärande? 

● Vad är din inställning till matematik? Positiva, negativa erfarenheter? 

● Övrigt du vill berätta om matematik, eller annat? 



 
 

Bilaga 2. Intervjufrågor, engelska 

● How long have you been working as a teacher? 

● What is the age of the children you’re teaching now? What ages have you worked with 

before? 

● Why do you think we should teach mathematics to preschool children? Why is it 

important? 

● What is mathematics in preschool according to you? What elements should be 

included? 

● How do you teach mathematics in preschool? Can you exemplify? 

● Does any spontaneous mathematical teaching occur?   

● What are your mathematical activities/lessons based on? (Curriculum, theories, 

research, previous experience, etc.) 

● What mathematical knowledge or abilities do you think is important for the children to 

develop during their time in preschool? 

● How do you view your role as a teacher, in the children’s mathematical learning? 

● What is your disposition/attitude to teaching mathematics? Positive/negative 

experiences of mathematics? 

● Other additions: anything else you want to share about teaching mathematics or other 

related matters. (experiences, tips, opinions etc.) 

  



 
 

Bilaga 3. Informationsbrev till förskollärare i svenska förskolor 

Hej och tack för ert deltagande! 

Vi är två förskollärarstudenter vid Luleå tekniska universitet som nu ska skriva examensarbete. 

Vårt arbete handlar om matematik i förskolan och specifikt hur förskollärare uttrycker att de 

undervisar om matematik. Studien är även en jämförelse av arbetssätt mellan Sverige och 

Spanien, då en av oss för tillfället är bosatt där. Det primära syftet är att synliggöra ett varierat 

sätt att undervisa om matematik i förskolan. 

För att samla in empiri till vår studie är det relevant för oss att intervjua verksamma 

förskollärare. Vid intervjuerna kommer vi att, med godkännande från er, använda oss av 

ljudinspelningar. Vi följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: informations, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta innebär att ni tagit del av 

information gällande studiens syfte och att ni när som helst kan välja att avbryta er medverkan. 

Insamlad empiri kommer förvaras så att ingen annan än vi två studenter har tillgång till detta, 

samt att materialet inte kommer användas i något annat syfte än till denna studie. Förskolan 

och de intervjuade förskollärarna kommer vara anonyma, inget av det som presenteras i studien 

ska kunna kopplas till dem. 

Om någonting känns otydligt så tveka inte att höra av er, 

Med vänliga hälsningar 

Ida-Mari Lindberg: E-post. XXX@student.ltu.se 

Lovisa Henriksson: E-post. XXX@student.ltu.se 

Handledare: Maria Johansson, E-post. XXX@ltu.se 

Vi vill även ge er möjlighet att inför intervjun ta del av de huvudfrågor som kommer ställas, 

dessa följs eventuellt upp av följdfrågor under intervjun. 

1, Varför är det viktigt att undervisa om matematik i förskolan? 

2, Hur undervisar du om matematik i förskolan? Kan du ge några konkreta exempel? 

3, Hur ser du på din roll i barns matematiska lärande? 

  



 
 

Bilaga 4. Informationsbrev till förskollärare på en internationell förskola i 

Spanien 

Hello and thank you for your participation! 

We are two swedish preschool teacher students from Luleå University of Technology, working 

on our thesis. The focus in our study is mathematics in early childhood education, specifically 

how preschool teachers describe their teaching methods/strategies. It is a comparative study of 

mathematical teaching approaches between Sweden and Spain, since one of us presently is 

resident in Spain. The primary purpose of the study is to gain knowledge of a variety of ways 

to work with mathematics with preschool children. 

To collect data for our study we want to interview active preschool teachers. With your 

approval, we will use sound recording during the interviews. We will be following the science 

councils ethical principles, which means that you have been informed of the purpose of the 

study, that you at any time can terminate your participation in the study, that names of 

participants and schools, and other information will be made konfidential. The collected data 

will only be used in this study and can only be accessed by the two of us collecting the data. 

If you have any questions,  don’t hesitate to contact us! 

Ida-Mari Lindberg: E-mail. XXX@student.ltu.se 

Lovisa Henriksson: E-mail. XXX@student.ltu.se 

Supervising teacher: Maria Johansson, E-mail. XXX@ltu.se 

We want to give you the opportunity to prepare for the interview by taking part in these 

questions: 

1, Why do you think we should teach mathematics to preschool children? Why is it important? 

2, How do you teach mathematics in preschool? Can you exemplify? 

3, How do you view your role as a teacher, in the children’s mathematical learning? 

 


