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Abstrakt 

Denna studie handlar om hur förskollärare använder artefakter i matematikundervisningen med 

de yngsta barnen. Enligt läroplan för förskolan, Lpfö 18, ska förskolan skapa möjligheter för 

barnen att möta såväl planerad som spontan matematikundervisning som tar sin utgångspunkt 

i barnens tidigare erfarenheter och intressen (Skolverket, 2018). Grunden för denna studie är 

det sociokulturella perspektivet och metoden för datainsamlingen består av kvalitativa 

intervjuer och bilder som förskollärarna fotograferat från sina verksamheter. Intervjuerna 

genomfördes via distansteknik med fem förskollärare alla verksamma på avdelningar med barn 

1 - 3 år. Resultatet visar att artefakterna som används i matematikundervisningen inte alltid har 

ett matematiskt uttalat syfte. Förskolläraren använder sitt språkliga redskap som komplement 

till de fysiska artefakterna för att benämna matematiska begrepp och uppmärksamma barnen 

mot matematiska aktiviteter. Att ta på sig matematikglasögonen kan hjälpa förskollärarna att 

synliggöra artefakter som barnen själva väljer när de utforskar matematik och utifrån det 

planera matematikundervisning för de yngsta barnen. 

 

Nyckelord: Artefakter, de yngsta barnen, förskolan, förskollärare, matematikglasögon, 

matematikundervisning, sociokulturella perspektivet. 
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Inledning 
Vi har båda upplevt under den verksamhetsförlagda utbildningen att matematikundervisning 

för de yngsta barnen inte är något som uppmärksammas. Av den anledningen önskar vi lyfta 

fram och synliggöra hur artefakter används i matematikundervisningen och hur förskollärare är 

med och lägger grunden för de yngsta barnens matematiska utforskande. Det är viktigt att 

förskollärarna tar vara på de yngsta barnens intresse för matematiken i vardagen och utmanar 

barnen vidare inom området. Vi tänker att det kan lägga grunden till att barnen tar med sig en 

positiv upplevelse av matematik även mot grundskolan och vidare i det livslånga lärandet. 

 

Resultatet inom matematikämnet i Sverige försämras. Enligt TIMSS undersökningen från 2019 

framkommer det att svenska elever i grundskolan presterar under genomsnittet i matematik 

jämfört med andra länder (Skolverket, 2021 a). Det låga resultatet är oroväckande och förskolan 

har en viktig uppgift att redan för de yngsta barnen i förskolan presentera och väcka en 

nyfikenhet för matematik som ämne. Enligt läroplan för förskolan, Lpfö 18, (hädanefter 

benämnd Lpfö 18) är det förskollärarens ansvar att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

barnens intresse och tidigare erfarenheter (Skolverket, 2018). När något känns meningsfullt och 

roligt kan det bidra till ett intresse och nyfikenhet för matematik hos barnen. Enligt MacDonald 

och Murphy (2019) växer den internationella forskningen om de yngre barnens delaktighet i 

matematikundervisningen. Författarna lyfter däremot upp att denna forskning främst fokuserar 

på barn från fyra år och uppåt. Björklund (2012) förklarar att grunden till ett matematiskt 

tänkande återfinns redan hos det nyfödda barnet. I vilken riktning dessa kunskaper utvecklar 

sig är beroende av vad barnet ges möjlighet till i mötet med omvärlden och dess människor, 

miljö och material (Björklund, 2012). 

 

Enligt en studie av Geist (2015) framkom det att förskollärares attityder till matematik påverkar 

i vilken grad matematikundervisningen praktiseras i vardagen. Beroende på om förskolläraren 

har en positiv uppfattning om matematik eller om förskolläraren känner rädsla kring ämnet 

återspeglar det sig i förskolans vardag (Geist, 2015). Enligt Lpfö 18 är det förskollärarens 

ansvar att alla barn utmanas och stimuleras i såväl planerad som spontan 

matematikundervisning (Skolverket, 2018). Därför är det viktigt att förskollärarna ser 

matematiken som en viktig del av vardagen och förskolans uppdrag. 
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Syfte 
Syftet är att utifrån förskollärarnas beskrivningar vidga förståelsen för hur de arbetar med 

artefakter i matematikundervisningen med de yngsta barnen. 

Forskningsfrågor 

 

▪ Vad uppfattar förskollärarna vara medierande artefakter för matematik utifrån vad 

barnen själva väljer när de utforskar ämnet? 

 

▪ Hur beskriver förskollärarna att de använder artefakter för att mediera matematisk 

kunskap för barnen i den planerade matematikundervisningen? 
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Bakgrund 
Under denna rubrik presenteras olika perspektiv på matematik, tidigare teorier om kunskap och 

lärande samt förskolans matematikundervisning. Efter en redogörelse av förskollärarens roll i 

matematikundervisningen, lärandemiljöer och artefakter följer en beskrivning av matematiken 

för de yngsta barnen i förskolan. 

Matematik 

Enligt Nationalencyklopedin (NE, u.å. a) är matematik en abstrakt och generell vetenskap för 

metodutveckling och problemlösning. Att matematiken är abstrakt beskrivs som ett villkor för 

att den ska kunna vara generell. Det framgår att matematiken har frigjorts från det konkreta 

ursprunget hos problemen och att den är tillämpbar i en mångfald av situationer (NE, u.å. a). 

Björklund (2012) förklarar att matematik kan vara ett svårdefinierat begrepp. Författaren menar 

att en vanlig definition är att matematik är ett socialt och kulturellt redskap som utvecklats för 

att bringa ordning i människors vardag och blir därför ett verktyg för problemlösning av olika 

slag. Matematik blir således ett verktyg för att förstå vår omvärld (Björklund, 2009). När 

människan tänker på ordet matematik förknippas det ofta med matematiken i skolan och 

människor associerar därmed till siffror, räkning och uppställningar (Helenius et al., 2016). 

Teorier om kunskap och lärande inom matematik 

Doverborg (2016) lyfter fram att fröbeltraditionen har haft ett betydande inflytande på svenska 

förskolor beträffande matematik. Författaren presenterar Friedrich Fröbel (1782 - 1852) som 

förskolans skapare. Fröbel hade ett stort intresse för matematiklärande i småbarnsåren och 

framställde ett arbetsmaterial för lärande i matematik. Björklund och Palmér (2018) beskriver 

att detta material består av tjugo lekgåvor vars syfte var att barnen skulle utveckla 

grundläggande matematikkunskaper med fokus på mätning, geometri och symmetri. Idag går 

det fortfarande hitta delar eller hela uppsättningar av Fröbels lekgåvor, även om innehållet i 

förskolans läroplan nu är mer inriktat mot problemlösning, kommunikation och 

resonemangsförmåga (Björklund & Palmér, 2018). 

Björklund och Palmér (2018) presenterar olika sätt att se på kunskap och lärande som genom 

tiden påverkat matematikundervisningen i förskolan. Det första perspektivet författarna tar upp 

handlar om att man bara kan se vad barn gör, inte vad de tänker. Inom detta synsätt observeras 

endast handlingar och beteenden. Detta gör att lärandet bara blir synligt genom ett förändrat 

beteende. Lärandeaktiviteterna behövde ge barnen möjlighet att träna sina färdigheter för att 

kunna synliggöra förändringar i barnens handlande. Författarna förklarar att på Fröbels tid var 

detta hur man såg på kunskap och lärande. Detta synsätt är också något som präglat det 

behavioristiska perspektivet på lärande där positivt förändrat beteende förstärktes med 

uppmuntran och belöning (Björklund & Palmér, 2018). 

Nästa synsätt Björklund och Palmér (2018) lyfter fram handlar om att barn kan lära sig när 

tillräcklig utveckling skett. Denna utvecklingspsykologiska tradition är präglad av forskaren 

Jean Piaget (1896 - 1980) och framför allt hans teoretiska utgångspunkt kognitivismen (Säljö, 

2017). Piaget intresserade sig för att förstå människans tänkande och lärande som en process. 

Kunskap handlar om förståelse och färdigheter som har sin grund i barnets medfödda mentala 

förmågor, men också förmågor som barnet får genom nya erfarenheter och som utmanar deras 
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tidigare kunnande. Barnet processar själv sina erfarenheter och de nya erfarenheterna anpassas 

till barnens tidigare kunnande vilket Piaget benämner som assimilation. Utifrån de nya 

erfarenheterna utvecklar barnen den befintliga kunskapen, vilket förklaras med begreppet 

ackommodation. Undervisningen i matematik kunde då vara att barnen fick ett problem och 

genom att söka svar på problemet upptäcktes nya samband som utvecklade deras tidigare 

kunskaper (Björklund & Palmér, 2018). 

Det tredje perspektivet på lärande i matematik som Björklund och Palmér (2018) presenterar 

kan beskrivas som att människan lär sig först av och med andra, sen utvecklas den individuella 

förståelsen. Detta menar författarna ligger nära Lev Vygotskij (1896 - 1934) och hans teori om 

den proximala utvecklingszonen. Barn lär hur man gör genom att delta i lekar och aktiviteter 

med andra barn och vuxna. I interaktion med någon mer kunnig lär barnen sig nya sätt att delta, 

lösa problem och hitta nya strategier. Med ett sociokulturellt begrepp innebär undervisningen 

att barnen approprierar olika sätt att använda både fysiska artefakter och språkliga redskap när 

de deltar i olika praktiker (Björklund & Palmér, 2018). 

Förskolans matematik och undervisning 

Undervisning har varit och är en del av förskolans historia även om det har uttryckts med andra 

begrepp genom åren (Hammarström-Lewenhagen, 2013). Idag ska undervisning som en 

målstyrd process vara en del av förskolans praktik (Skollagen, SFS 2010:800, 1 kap, 3 §). 

Förskolans läroplan förnyades 1 juli 2019 och heter numera Lpfö 18. Den 20 år gamla 

läroplanen behövde en förnyelse för att vara bättre anpassad till dagens situation och framtida 

utmaningar (Regeringskansliet, 2018). Det var först när läroplanen uppdaterades mot gällande 

lagstiftning som begreppet undervisningen infördes (Skolverket, 2021 b). Enligt Björklund och 

Palmér (2018) är matematikundervisning för de yngsta barnen inget nytt fenomen men intresset 

för barns lärande i matematik har ökat markant under de senaste åren. Clements och Sarama 

(2009) redogör för olika faktorer som ligger till grund för det ökade intresset. Dels handlar det 

om att fler barn deltar i förskolans verksamhet jämfört med tidigare vilket resulterar i att det 

finns ett större intresse av verksamhetens innehåll. Dels visar internationella mätningar negativa 

trender i resultatet av skolelevers matematiska kunskaper sett i ett längre tidsperspektiv. 

 

Vad som kännetecknar en bra undervisning utifrån en sociokulturell utgångspunkt är att den 

skapar förutsättningar för förändring (Dysthe & Igland, 2003). Däremot sker ingen utveckling 

om förskollärarna bara anpassar undervisningen till barnens intresse och den nivå barnen redan 

uppnått. Det viktiga är i stället att sträcka sig längre mot deras närmaste proximala 

utvecklingszon och att barnen ges möjlighet att samverka med en mer kompetent person (Säljö, 

2014). Enligt Lpfö 18 ska alla barn ges möjlighet till en utbildning som är utformad och 

anpassad för barnen så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2018). 

 

Förskolans matematikundervisning omfattas ofta av arbete med konkreta processer, till skillnad 

från skolmatematiken som mer handlar om att hantera matematiska symboler (Helenius et al., 

2016). I förskolan kan dessa processer till exempel vara att räkna antal föremål, jämföra längder 

samt sortera och klassificera olika konkreta objekt. Förskolan har strävansmål att skapa 

förutsättningar för barnen att utveckla deras matematiska kunnande. För att särskilja förskolans 



5 

 

matematik från skolans matematik så behövs en grund att stå på. En sådan grund är begreppet 

matematisk aktivitet som utvecklades av Alan Bishop (Helenius et al., 2016). Bishop 

formulerade sex matematiska aktiviteter som ett sätt att beskriva vad olika kulturer har 

gemensamt i relation till att utveckla matematik. Detta är ett nytt sätt att se på matematik 

eftersom Bishop menar att matematik är en kulturprodukt som har ett kulturvärde (Helenius et 

al., 2016). De matematiska aktiviteterna har fungerat som drivkrafter inom alla kulturer för att 

utveckla matematik och således blir de universella (Bishop, 1988). 

 

Bishops sex matematiska aktiviteterna är leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna 

(Helenius et al., 2016). Aktiviteterna handlar om situationer där det kan finnas behov av att 

använda matematik och om strukturer i situationer där matematik kan urskiljas, undersökas och 

upplevas. Detta perspektiv på matematiken är en av inspirationskällorna till de mål som rör 

matematiken i förskolans läroplan men även till motiven för målen (Utbildningsdepartementet, 

2010). Att leka förklaras som att fantisera, uppleva och resonera kring regler och förutsättningar 

tillsammans med andra. I Lpfö 18 framgår det att leken ska ha en central plats i utbildningen 

samt att lek är grunden för utveckling och lärande (Skolverket, 2018).  Förklara innebär att hitta 

förklaringar på frågor och pröva med konkreta material och ord. Aktiviteten lokalisera handlar 

om att uppleva och jämföra egenskaper i rummen men även att utforska egenskaper som 

begreppet innefattar, till exempel position, proportion och riktning. Aktiviteten designa 

beskrivs bland annat som att karaktärisera och undersöka föremålens egenskaper som sortering, 

form och mönster. Att mäta innebär att undersöka storlek, längd, temperatur och volym. 

Aktiviteten räkna handlar om tal, jämföra och urskilja. Dessa matematiska aktiviteter från 

Bishops har präglat förskolans läroplan historiskt sett (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Enligt Lpfö 18 har förskolan ett ansvar att skapa förutsättningar för att varje barn ska ges 

möjlighet att utveckla en förmåga att använda matematik. Matematiken ska användas för att 

undersöka problem, utveckla en förståelse för tid, rum och form samt grundläggande 

egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring (Skolverket, 

2018). Enligt Helenius et al. (2016) utgår undervisning i matematik oftast från färdiga 

matematiska objekt. Det finns en tanke med att barnet först ska lära sig om längd, för att sedan 

kunna tillämpa det i något sammanhang. Däremot om man tittar tillbaka i historien så framgår 

det att mätning användes innan matematiska objekt för mätning fanns (Helenius et al., 2016). 

Det formella sättet att mäta det vill säga med måttenheter bör således komma in när barnet 

förstått mätandets idé. Att studera den teoretiska formen för mätning blir därmed bara ett 

perspektiv av den matematiska aktiviteten mäta (Bishop, 1988). I förskolan kan det handla om 

att mäta sin egen längd med hjälp av en pinne. Det är förskollärarens uppgift att skapa 

meningsfulla matematiska sammanhang för barnen att ingå i där de ges möjlighet att urskilja, 

utforska och använda matematiska begrepp för skilda syften (Skolverket, 2018). 

 

Matematik i förskolan behöver inte bara vara räkning och siffror, det kan vara mycket mer än 

så. Ett sätt för människan att bli mer medveten om matematiken som finns runt om oss i vår 

omvärld är att ta på sig sina matematikglasögon (Hellqvist, 2016). På så sätt kan människan bli 

mer uppmärksam på att se matematiken som en integrerad del av vardagen. Thisner (2007) ger 

några exempel på att matematik i förskolan är mer än räkning och antal. Det kan vara att bygga 
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med pärlplattor och göra mönster eller mäta hur långt barnen hinner springa på en förbestämd 

tid. Vidare menar författaren att leken är ett sätt för de yngre barnen i förskolan att få möta 

matematiska begrepp till exempel genom att sortera leksaker i olika lådor (Thisner, 2007). Att 

ta på sig matematikglasögonen innebär däremot inte per automatik att allt kan betraktas som 

matematik. Björklund och Palmér (2018) problematiserar att det finns en seglivad myt om att 

matematik finns överallt. Författarna menar att matematik inte är något objekt som går att finna 

om du gräver djupt ner i sandlådan eller klättrar nog högt upp i träden. Däremot blir 

matematiken mer inspirerande när barnet inser möjligheten med att använda olika former för 

att baka sandkakor. Lekplatsen blir en tryggare plats när höjd, längd och avstånd tas i beaktning 

och spelet blir mer demokratiskt, lustfyllt och roligt när ett system över turordning används 

(Björklund & Palmér, 2018). 

Förskollärarens roll för matematiken i förskolan 

Förskollärarens ansvar är enligt Lpfö 18 att leda de målstyrda processerna och att 

undervisningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanens mål och syfta till utveckling och lärande 

hos barnen (Skolverket, 2018). Enligt Skollagen krävs det legitimation för att vara behörig att 

bedriva undervisning inom förskolans verksamhet (SFS 2010:800, 2 kap, 13§). Enligt Lpfö 18 

är det förskollärarens ansvar att i de målstyrda processerna ta vara på barnens spontant 

uppkomna aktiviteter och intressen samt undervisa i både planerade och spontana situationer 

(Skolverket, 2018). Doverborg et al. (2013) redogör för att förskollärare kan uppfatta det som 

motsägelsefullt att både följa läroplanen och samtidigt följa barnens intresse. Många tror att 

man antingen ska göra det ena eller det andra. Uppfattningen är att om förskolläraren enbart 

följer läroplanens riktlinjer blir man lätt styrande och risken finns att barnens intresse går 

förlorat. Samtidigt som att enbart följa barnens intresse kan leda till bilden av att förskolläraren 

ska vara passiv i undervisningen och enbart gå efter och följa barnen. Det är förskollärarnas 

ansvar att tillföra “näring” till barnens aktiviteter, annars finns risken att barnen bli låsta till 

tidigare erfarenheter och intressen (Dysthe & Igland, 2003; Olsson et al., 2020; Vallberg Roth 

& Holmberg, 2019). Att både planera undervisning för matematik samt kunna vara här och nu 

och möta barnens nyfikenhet är nyckeln till framgång. Detta för att förskolläraren ska kunna 

utveckla undervisning som både svarar mot förskolans uppdrag och ge barnen inflytande i 

utbildningen och undervisningen (Doverborg et al., 2013). 

 

Tidigare forskning visar på att förskollärarna har en avgörande roll för vad barnen ges för 

möjligheter till att utforska matematik (MacDonald & Murphy, 2019). Forskning av Williams 

och Sheridan (2018) visar på att det som utmärker en hög kvalitet på förskolans 

matematikundervisning är när förskollärarna uppmärksammar barnen på matematiken i 

vardagen. Förskollärarna uppmuntrar barnens egna initiativ och frågor samt stimulerar barnen 

att lösa matematiska uppgifter på ett sätt som utmanar och intresserar barnen (Williams & 

Sheridan, 2018). Det är av yttersta vikt att det kompetenta barnet får möjlighet att möta 

kompetenta förskollärare (Björklund, 2012). I studier av Feza (2013) och Geist (2015) visar 

resultatet att en förskollärare som anser sig ha god kunskaper inom matematik planerar för att 

undervisa om det i förskolan. Palmer (2020) påpekar däremot att det inte är ovanligt att i 

verksamheten stöta på förskollärare som känner ett motstånd mot att undervisa i matematik i 

förskolan. Detta kan förklaras genom att det var möjligt att välja bort att studera matematik i 
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lärarutbildningen fram till år 2005 (Palmer, 2020). Om förskollärarna känner ett motstånd mot 

att undervisa i matematik kan det enligt Williams och Sheridan studie bidra till en låg kvalitet 

på förskolans matematikundervisning. Flera studier visar att en förskollärare som värderar sin 

förmåga att undervisa i matematik som dålig och känner en ångest över ämnet kan verka 

hämmande för de yngre barnens matematikinlärning (Feza, 2013; Geist, 2015). Om 

förskolläraren känner ett motstånd mot matematik som ämne kan det spegla av sig på 

undervisningen av det och dessutom leda till att barnen inte ges möjlighet att utforska 

matematik i vardagen (Feza, 2013). 

Barnets perspektiv 

Att försöka närma sig ett barns perspektiv innebär att göra barnen delaktiga i 

undervisningssituationer. Detta för att undervisningen ska upplevas som intressant, rolig och 

meningsfull för barnen (Sheridan & Williams, 2018). För att förskolläraren ska förstå hur barn 

lär sig matematik är det nödvändigt att närma sig barnets perspektiv och göra en tolkning av 

vilka matematiska fenomen barnet ger uttryck för i den vardagliga praktiken (Björklund, 2012). 

Om barnen upplever reellt inflytande i förskolans verksamhet, innehåll och form har det visat 

sig att barnen lär sig mer, blir mer engagerade och tar mer ansvar (Skolverket, 2022). 

Lärandemiljö och artefakter 

Enligt Lpfö 18 är det förskollärarens ansvar att utveckla pedagogiska miljöer som inspirerar till 

lärande och utveckling. Den pedagogiska miljön ska stimulera barnens intresse och hålla kvar 

deras uppmärksamhet för att utifrån det planera och utmana barnen vidare (Skolverket, 2018). 

Enligt Holm (2016) omfattas förskolans lärandemiljö av en fysisk miljö, det vill säga material, 

artefakter och rum, både inne och ute. Här inryms även hur förskollärarna bjuder in till lärande 

och hur de samspelar och kommunicerar med barnen i alla aktiviteter, alltså förskolans sociala 

miljö. Miljön och materialet ska inspirera barnen till utforskande och locka till lek och aktivitet. 

Det är således förskollärarens ansvar att organisera förskolans miljö på ett sätt som väcker 

barnens lust till att lära sig (Holm, 2016). I en avhandling av Bäckman (2015) framgår det att 

den miljö barnen befinner sig i och vad som finns tillgängligt påverkar vad och hur barnen lär. 

Den matematiska utvecklingen hos barnen sker ofta i samspel med andra och med stöd av 

artefakter (Bäckman, 2015; Säljö, 2010). 

 

Strandberg (2017) presenterar en lista över begrepp som kan uppmärksammas och tas i 

beaktning när förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv arbetar med rumsliga förändringar 

i miljön. För det första handlar det om begreppet interaktion och det förskollärarna bör 

reflektera över är vilka samspel som blir möjliga i rummet. Vidare beskriver författaren 

begreppet artefakter och menar att det är viktigt att se över vilka artefakter barnen har tillgång 

till i rummet. Slutligen lyfts begreppen aktivitet och kreativitet fram. Det blir här viktigt att 

förskollärarna funderar över vad som blir möjligt att göra i detta rum och om rummet är färdigt 

eller om det finns utrymme för barnens innovationer (Strandberg, 2017). Att reflektera kring 

dessa begrepp är en metod för att organisera förskolans miljö på ett sätt som kan stimulera 

barnens matematiska utveckling. Kärre (2013) lyfter fram ett annat sätt att organisera förskolans 

lärandemiljöer på. Hon beskriver “matematikhörnor” som innebär att materialet samlas på ett 

ställe för att barnen ska kunna utforska matematik i lugn och ro. Samtidigt betonar hon att om 

matematiken samlas i ett hörn på förskolan finns risken att matematiken glöms bort. Likaså om 
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förskolan köper in särskilda material som är tänkta just för matematiklärande så kan det 

resultera i att det försvinner i allt övrigt. Således är det viktigt att reflektera kring syftet med 

organiseringen av miljön och artefakterna i förskolan (Kärre, 2013). Strandberg poängterar 

däremot att det inte finns någon färdig modell för vad som är en god lärandemiljö. Med det 

menar författaren att förskollärarna inte ska ägna allt för mycket tid åt att färdigställa rum och 

miljöer åt barnen. Han understryker därmed att det är bättre att förskollärarna kontinuerligt 

reflekterar, prövar, omprövar och utvecklar förskolans miljö och socio-kulturella kontext 

tillsammans med barnen. Barnen blir således delaktiga i att utforma det pedagogiska 

sammanhang de själva ingår i. 

Forskning om de yngsta barnens matematik i förskolan 

Internationell forskning har visat att barn utvecklar matematiska kunskaper redan i tidig ålder 

(MacDonald & Murphy, 2019). Tidig matematisk inlärning har även visat sig vara 

framgångsrikt för vidare matematisk inlärning (Duncan et al., 2007). Forskningen baseras 

däremot ofta på studier på barn från fyra års ålder och uppåt. Samtidigt som det är bevisat att 

matematiskt tänkande finns redan hos det nyfödda barnet och utvecklas i samspel med 

omvärlden (Björklund, 2012). Resultat av studier om de yngsta barnens lärande visar att barn i 

ett till tre års ålder är avsiktliga i sina handlingar vilket innebär att det finns en mening för dem 

att utföra en uppgift. Det barnen riktar sin uppmärksamhet mot blir därför viktigt att fånga upp 

och utveckla eftersom det ger ledtrådar till hur barnen förstår sin omvärld (Björklund, 2007; 

Reis, 2011). 

Det människor ofta förknippar matematik med är tal och ekvationer, men de yngre barnens 

matematik är mer konkret än så. I de yngre barnens möte med artefakter, människor och 

matematiska symboler och begrepp skapar sig barnet en förståelse för hur olika fenomen i 

dennes värld kan förstås och användas (Björklund, 2012). Barns kunskap om matematik betonas 

alltmer i förskolans styrdokument och där beskrivs vilka områden varje förskola ska arbeta med 

(Reis, 2011). Enligt Lpfö 18 handlar dessa inriktningar bland annat om att barnen ska utveckla 

grundläggande förståelse för egenskaper hos antal, form och mätning (Skolverket, 2018). 

Matematiserande är ett begrepp som kan hjälpa förskolläraren att vidga sin förståelse för barns 

tidiga lärande och synliggöra de yngsta barnens handlingar och matematiska utforskande (Reis, 

2016). När barn matematiserar, det vill säga har ett behov av att se världen i ljuset av matematik, 

blir lekar och andra människors handlande mer begripliga. Problem kan då lösas på ett sätt som 

vore obegripligt utan matematiska principer. Barn kan tillägna sig matematisk förståelse till 

exempel genom leken när de löser problem med matematisk innebörd (Reis, 2016; Thisner, 

2007). Thisner (2007) beskriver att pedagoger i förskolan ofta fastnar vid att räkna köttbullar 

på tallriken eller hur många barn det är på samlingen. Barn lär genom alla sinnen och 

tillsammans i sociala samspel i leken. Med de yngre barnen i förskolan handlar matematik om 

att i leken få möta till exempel taluppfattning, sortering och grundläggande begrepp. Bygga 

kojor och sortera leksaker i olika lådor är bra tillfällen för de yngsta barnen att få möta 

matematiska begrepp (Thisner, 2007). 
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Teoretisk utgångspunkt för studien 
I följande avsnitt beskrivs det teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån. Studien grundar sig 

i det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs tankar om barns utveckling och lärande. Det 

teoretiska perspektivet valdes på grund av dess relevans för att undersöka studiens 

frågeställningar. Det sociokulturella perspektivet utgår från att människan lär sig med hjälp av 

medierande redskap och fysiska artefakter. Perspektivet ger oss verktyg och centrala begrepp 

för att i studien kunna vidga förståelsen för hur förskollärarna arbetar med artefakter i 

matematikundervisningen med de yngsta barnen. I detta avsnitt presenteras dessutom de 

centrala begrepp från det sociokulturella perspektivet som kommer att användas i studien. 

Sociokulturella perspektivet 

Lev Vygotskij (1896 - 1934) var en rysk pedagog och filosof verksam en kort men intensiv 

period under 1900-talets början. Vygotskij intresserade sig för språkets betydelse för tänkandet 

och barns inlärning och utveckling. Han benämns idag som grundare av det sociokulturella 

perspektivet (Nationalencyklopedin, [NE], u.å. b). Vår studies teoretiska del grundar sig på 

Säljös, Strandbergs och Dysthes tolkningar av det sociokulturella perspektivet samt svenska 

översättningar av Vygotskijs verk. Roger Säljö är en svensk forskare som har ägnat sig åt att 

tolka Vygotskijs teorier (Säljö, 2010, 2011, 2014, 2017). Leif Strandberg är en annan forskare 

som är uttolkare av Vygotskijs teorier och är den som mest konkret tar in Vygotskijs tankar i 

den svenska förskolan (Strandberg, 2017). Olga Dysthes forskaridentitet är förankrad i språk 

och litteratur med särskilt intresse för det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 2003a). 

Det sociokulturella perspektivet har under de senaste 20 åren dominerat 

utbildningsforskningen. Det sociokulturella perspektivet är en kunskapsteori som kan bidra 

med förståelse för hur människan lär vilket kallas epistemologi. Epistemologi innefattar teorier 

som fokuserar på hur människan producerar kunskap. Ontologi fokuserar därtill att ägna 

uppmärksamhet till hur vi förstår världen, tingen, materialiteten och oss själva (Lenz Taguchi, 

2012).  

Det sociokulturella perspektivet grundar sig på att alla människor föds in i en social miljö där 

man anpassar och förstår sin omvärld med hjälp av fysiska artefakter och språkliga redskap 

(Vygotskij, 1978). Lärande är aldrig någon soloprestation eller någon passiv insats, både den 

som lär sig och den som undervisar är aktiva agenter i en social samverkan. En aktiv samverkan 

är grunden för lärande och utveckling. Kunskap konstrueras genom samverkan, samspel och 

samarbete med andra i en kontext och sedan hos det individuella barnet (Dysthe, 2003b; 

Vygotskij, 2001). Det innebär att barns inre inlärning och tänkande föregås av yttre tänkande i 

interaktion med andra (Dysthe & Igland, 2003; Strandberg, 2017). Således är utveckling 

beroende av omvärlden och de krav och möjligheter som erbjuds där (Säljö, 2011). Inom den 

sociokulturella traditionen anses kunskap och lärande både vara teoretiska och praktiska, 

människan både tänker och utför fysiska handlingar samtidigt (Säljö, 2017). 

Lärande har till stor del att göra med omgivningen och sker i samspel med andra inom ramen 

för olika kontexter. Detta gör miljön oerhört betydelsefull. Inom det sociokulturella 

perspektivet hävdas att fysiska och sociala kontexter är en integrerad del av aktiviteten, lärandet 

är då situerat i en specifik kontext (Dysthe, 2003b). Att studera hur barn tänker och handlar 



10 

 

med hjälp av kulturella redskap är ett sätt att få fatt i barns lärande och utveckling (Dysthe & 

Igland, 2003). Lärandet sker således inte bara mellan människor utan också mellan människa 

och kulturella redskap av olika slag. Hur och vad människan lär är beroende av vilka artefakter 

som används i de sociala praktikerna man ingår i (Säljö, 2010). Enligt Lpfö 18 kan barnens 

lärande bli mångsidigt om miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och 

aktivitet (Skolverket, 2018). Vygotskij lade grunden för en pedagogik som förutsätter aktiva 

barn, aktiva förskollärare och en aktiv miljö. Det är förskollärarens roll att organisera 

lärandemiljön, det förutsätter att förskolläraren har kunskaper om barnet, stoffet och samhället 

(Dysthe & Igland, 2003). 

Inom det sociokulturella perspektivet anses språket vara redskapens redskap. Genom 

kommunikation med andra människor, både verbal och icke-verbal, kan vi uttrycka oss, förstå 

och organisera vår omvärld samt formas som tänkande varelser (Säljö, 2017). Språket blir 

därmed ett medel för kommunikation mellan människor men det finns också inom oss. Detta 

eftersom människan tänker med hjälp av språkliga redskap (Vygotskij, 2001). 

Centrala begrepp 

Det centrala begrepp som presenteras nedan är sådant som utgår ifrån de intervjuade 

förskollärarnas beskrivningar i relation till det sociokulturella perspektivet. Alla förskollärare 

har däremot inte direkt uttryckt orden men tolkningar har gjorts att det är dessa begrepp som 

respondenterna pratar om. 

Språkliga redskap 

Ett språkligt redskap kan också kallas för ett intellektuellt- eller mentalt redskap (Säljö, 2010, 

2017). Språkliga redskap kan vara symboler, tecken, bokstäver, siffror eller teckensystem som 

människan använder sig av för att tänka och kommunicera med andra. Redskapen formas, 

ändras och utvecklas med hjälp av traditioner inom olika samhällen och kulturella gemenskaper 

(Säljö, 2017). 

Fysiska artefakter 

Fysiska artefakter är föremål tillverkade av människan till exempel skruvmejsel, kniv eller 

telefon. De fysiska artefakterna kan ses som en förlängning av människans kropp och hjälper 

oss bearbeta vår omvärld. Artefakter har hög reflexivitet, de är med andra ord med och formar 

aktiviteterna de ingår i. Detta gör att de i sin tur även formar människan som tänkande och 

lärande varelse (Säljö, 2010). 

Kulturella redskap 

Enligt Säljö (2010) går det inte att skilja mellan fysiska artefakter och språkliga redskap. De 

bildar tillsammans kulturella redskap. Redskapen förutsätter varandra eftersom fysiska 

artefakter kräver språkliga aspekter av fenomenet såsom tecken och symboler för att kunna 

förstås. Säljö menar att det är en fördel att utgå från kulturella redskap som både har fysiska 

och intellektuella sidor. Grunden för det sociokulturella perspektivets betoning på redskap och 

mediering var en förmodan att människan lever i en värld som är både materiell och idémässig. 

Människan använder sig av både fysiska artefakter och språkliga redskap i sin vardag och 

handlingar. Människan kan i princip inte handla i några situationer utan kulturella redskap 

(Säljö, 2010). 
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Mediering 

Begreppet mediering avser all form av hjälp som människan använder sig av i sin lärprocess 

för att förstå sin omvärld. Det kan dels vara stöd av andra personer, dels fysiska artefakter och 

språkliga redskap (Dysthe & Igland, 2003). Lärande sker i samverkan mellan människan och 

olika kulturella redskap. Det kan till exempel vara att en förskollärare förklarar skillnaden 

mellan färgen blå och gul när barnet sitter och sorterar kameler i olika färger. 

Appropriering 

Appropriering innebär att människan tar till sig och lär sig behärska olika medierande redskap. 

Appropriering används för att beskriva och förstå lärande och mycket av det människan lär sig 

blir vi bekanta med i vardagen (Säljö, 2010). Säljö (2017) förklarar att den appropriering som 

sker tidigt i livet och i vardagen kallas för den primära socialisationen. Där lär sig barnet sitt 

första språk, lär sig förstå socialt samspel och utvecklar sin egen identitet. Den primära 

socialisationen måste kompletteras med en sekundär socialisation för att barnet ska ges 

möjlighet att lära sig de färdigheter som krävs för att bli en aktiv samhällsmedborgare. 

Förskolan anses då vara en viktig faktor för att barnet ska ges möjlighet att tillägna sig och ingå 

i en sekundär socialisation och ges möjlighet att närma sig ett mer vetenskapligt 

förhållningssätt. Säljö förklarar att Vygotskij ansåg att förskolan skulle vara den miljö där 

barnen fick möjlighet att tillägna sig begrepp av mer vetenskaplig karaktär. Det vill säga att låta 

barnet möta och appropriera de kunskaper som hjälper barnet förstå den omvärld som finns 

utanför hemmet och de egna erfarenheterna (Säljö, 2017). 

Proximala utvecklingszonen 

Den närmaste proximala utvecklingszonen är området mellan vad människan kan klara själv 

och det som samma människa kan klara med hjälp av en mer kunnig person (Säljö, 2014). 

Lärande som är inriktat mot utvecklingsnivåer som redan har uppnåtts är ineffektivt (Dysthe & 

Igland, 2003). I och med begreppet den proximala utvecklingszonen betraktas ett bra lärande 

vara det som ligger i framkant av barnets utveckling (Vygotskij, 1978). Inom det sociokulturella 

perspektivet anses människan alltid vara under utveckling och i samspelssituationer med sina 

medmänniskor kan man alltid appropriera kunskaper. När människan ställs inför ett problem 

som han eller hon inte klarar av att lösa själv är det vanligt att be om hjälp och stöttning av en 

mer kunnig person. Stödet kan bestå av att den mer kompetenta personen medierar sin förståelse 

med språkliga och fysiska artefakter (Säljö, 2014). 

Scaffolding 

Begreppet scaffolding innebär att förskolläraren finns som stöd för att i undervisningen hjälpa 

och stötta barnet utifrån deras proximala utvecklingszon (Dysthe & Igland, 2003). I inledningen 

av undervisningen ger förskolläraren stöd men under processens gång kan stödet börja avta och 

slutligen upphöra helt när den lärande utvecklat sin förmåga. Resultatet av en sådan process är 

hur det sociokulturella perspektivet ser på samspel och lärande (Säljö, 2017). 
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Metod 
Syftet är att utifrån förskollärarnas beskrivningar vidga förståelsen för hur de arbetar med 

artefakter i matematikundervisningen med de yngsta barnen. Eftersom studien tar sin 

utgångspunkt i förskollärarnas beskrivningar av den planerade matematikundervisningen 

användes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Under denna rubrik beskrivs 

studiens urval, datainsamling, genomförande, etiska överväganden, tolkning, bearbetning och 

analys. 

Urval 

I studien användes ett bekvämlighetsurval. Bryman (2018) förklarar att bekvämlighetsurval är 

när forskaren använder sig av respondenter som i sammanhanget finns tillgängliga. De kriterier 

som fanns för urvalet av respondenter till studien var att de skulle vara legitimerade 

förskollärare och arbeta i förskolan med barn i åldrarna 1 – 3 år. Enligt Skollagen är det endast 

legitimerade förskollärare som får bedriva undervisning i förskolan (SFS 2010:800, 2 kap, 13 

§). Således blev denna målgrupp utgångspunkt för studien. I denna studie benämns 

urvalsgruppen som både förskollärare och respondenter men det avser samma sak. 

Inför studiens genomförande av datainsamling kontaktades rektorer dels för att få deras 

medgivande, dels för att få mailadresser till potentiella respondenter utifrån våra kriterier. Det 

är viktigt att be om lov från rektor innan en första kontakt tas med respondenterna (Löfdahl 

Hultman, 2021). Från två av rektorerna fick vi två respondenter vardera och från den tredje 

rektorn fick vi mejladressen till en förskollärare. Därmed blev urvalet ett bekvämlighetsurval 

eftersom det var dessa fem förskollärare som fanns tillgängliga i detta skede. En första kontakt 

togs med alla respondenter med kort information om studien och för att försäkra oss om att de 

ville delta i studien. När förskollärarna svarat att de var villiga att delta skickades ett mejl ut 

med en presentation om studiens syfte. Hur studien skulle genomföras, att deltagandet var 

frivilligt och anonymt samt information om de etiska principerna. Löfdahl Hultman (2021) 

förklarar vikten av att skicka ut ett informationsbrev med vad som förväntas av respondenten, 

om nyttjandekravet och om konfidentialitetskravet. Alla tillfrågade förskollärare tackade ja till 

deltagande i studien, vilket resulterade i totalt fem respondenter. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) menar att intervjua en eller två personer sällan räcker. Därav valde vi att intervjua 

fem förskollärare för denna studie. 

Datainsamling 

Intervju 

Den datainsamlingsmetod som användes i studien var kvalitativa intervjuer. Ahrne och 

Svensson (2015) uttrycker det som en passande metod när syftet är att få syn på människors 

beskrivningar, tankar och erfarenheter om något. Den vanligaste forskningsmetoden för 

kvalitativ inriktning är intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Genom att intervjua 

personer som ingår i samma yrkesgrupp är det möjligt att hitta mönster ur deras upplevelser 

och erfarenheter av samma fenomen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Studien utgjordes 

av kvalitativa intervjuer med förskollärare eftersom de har en liknande utbildningsbakgrund att 

vila sina ställningstaganden på. 
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Intervjufrågorna utgjordes av semi-strukturerade frågor. Det innebär att studenten har utformat 

en intervjuguide med specifika teman som ska beröras under intervjun vilket ger respondenten 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2018). Innan intervjuerna genomfördes 

så utformades en intervjuguide med frågor som kunde kopplas till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Frågorna var således öppet formulerade för att ge respondenten utrymme att 

ge sina egna beskrivningar av fenomenet (se bilaga 2). Vidare leder ett sådant här 

tillvägagångssätt till att intervjuprocessen blir flexibel eftersom studenten har möjlighet att 

ställa följdfrågor utifrån det respondenten berättar (Bryman, 2018). Intervjuguiden mejlades ut 

till respondenterna i förväg för att förskollärarna skulle ges möjlighet att tänka igenom sina svar 

och för att de skulle känna ett lugn inför intervjun. Metoden kan däremot kritiseras för att 

respondenterna skulle kunna ge en förskönad bild av verkligheten (Löfgren, 2021). 

Bilder 

Inför intervjun fick respondenterna fotografera två bilder från verksamheten som visade fysiska 

artefakter som barnen själva väljer när de utforskar matematik, samt två bilder som visade vilka 

artefakter som används i den planerade matematikundervisningen. Detta eftersom 

undervisningen i förskolan både ska vara planerad och spontan. 

Intervjun genomfördes med utgångspunkt i intervjuguiden och de bilder förskollärarna tog med 

sig. Sverrisson (2015) förklarar att en variant inför att intervjuer ska användas som 

datainsamlingsmetod är att respondenterna fotograferar utifrån studentens anvisningar och 

sedan berättar respondenten om sina bilder. Författaren lyfter även fram att en bild kan vara 

mycket informationsbärande och lyfta med sig den informationen från ett ställe till ett annat. 

Bilderna ses därmed som materiella artefakter som bidrar till en djupare och mer nyanserad 

förståelse (Sverrisson, 2015). Syftet med bilderna var att vi som studenter lättare skulle kunna 

ta till oss det förskollärarna språkligt uttryckte under intervjun. Det språkliga redskapet, det vill 

säga förskollärarnas beskrivningar, kompletterades således med bilderna, alltså fysiska 

artefakter. Detta möjliggjorde att på två olika sätt vidga lärandet och förståelsen för studiens 

undersökningsobjekt. Bilderna behöver däremot inte leda till bättre intervjuer eller djupare 

reflektioner (Bryman, 2018). 

Inspelningar och anteckningar 

Intervjuerna spelades in för att underlätta det fortsatta arbetet med studien. Bjørndal (2018) 

menar att inspelningarna går att spola tillbaka, pausa och lyssna på flera gånger, vilket gynnar 

analysarbetet. Det finns två huvudsakliga fördelar med ljudinspelningar. Dels att inspelningen 

kan fånga upp sådant som skulle kunna gå förlorat, dels att inspelningarna kompenserar för ens 

minne. Det är också viktigt att inspelningen sker i en lugn miljö för att undvika ljud från 

omgivningen. Är det mycket bakgrundsljud kan det bli svårt att höra vad som sägs i 

inspelningarna vilket försvårar transkriptionen av intervjuerna (Bjørndal, 2018). Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar att om studenten bara använder intervju som 

datainsamlingsmetod utan att spela in den finns en risk att intervjuaren gör egna tolkningar som 

inte helt säkert motsvarar det respondenten gav uttryck för. Därför spelades intervjuerna in med 

hjälp av inspelningsfunktionen, röstmemon, på mobiltelefonen som kompensation för våra 

minnen och för att undvika egna subjektiva tolkningar i detta inledande skede. 
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Under intervjun fördes minnesanteckningar. Det är gynnsamt att föra korta anteckningar under 

intervjun. Detta för att kunna skriva ner egna reflektioner, betonade kommentarer eller andra 

uttryck som inte fångas av inspelningen (Bjørndal, 2018). Den som håller i intervjun behöver 

vara uppmärksam på det som sägs och inte distrahera sig med att föra anteckningar (Bryman, 

2018; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Således fördes minnesanteckningar av den student 

som inte höll i intervjun. 

Genomförande 

Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide (se bilaga 2) som skulle vägleda oss genom 

intervjun och väcka respondenternas tankar relaterade till studiens syfte och forskningsfrågor. 

Studien bestod av fem intervjuer med förskollärare från olika förskolor. Alla verksamma på 

avdelningar med de yngre barnen 1 – 3 år. I studien benämns dessa fem förskollärare med 

fingerade namn för att inte röja deras identiteter. En samtyckesblankett skickades i förväg ut 

tillsammans med intervjuguiden (se bilaga 1 & 2). Detta gjordes för att vi önskade nyanserade 

svar av förskollärarna samt för att respondenterna önskade att kunna förbereda sig inför 

intervjun. I samtyckesblanketten framgick det att respondenterna skulle skicka sina bilder till 

oss i förväg. Under intervjun hade vi studenter således tillgång till varje enskild förskollärares 

bilder och kunde sitta och studera dessa samtidigt som respondenten berättade om sina 

fotografier. 

Eftersom vi var två som genomförde denna studie valde vi att dela upp ansvaret och utföra 

varannan intervju. Den av oss som inte höll i intervjun förde minnesanteckningar och försökte 

uppmärksamma följdfrågor att ställa till respondenten. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 

distansteknik eftersom vi studenter befann oss i olika kommuner. I och med att intervjun 

genomfördes via distansteknik mejlades en Teams-länk ut till mötet strax innan avsatt tid. Mötet 

inleddes med en försäkran om att alla såg och hörde varandra bra. Alla som deltog i mötet hade 

sin webbkamera riktad mot sitt eget ansikte för att alla skulle kunna se varandras ansiktsuttryck 

under hela intervjun. Varje intervju varade i 15 – 30 minuter. 

Intervjun började med att vi muntligt frågade om respondentens samtycke till deltagande i 

studien samt till att spela in intervjun. Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer lyftes 

fram för att försäkra respondenten om deras egen och deras förskolas anonymitet i studien. Att 

det var möjligt att närsomhelst avbryta sitt deltagande utan någon vidare orsak samt att 

inspelningarna skulle raderas efter transkribering. Då respondenten gett sitt samtycke startades 

inspelningen och datainsamlingen började. Intervjun inleddes med fråga ett och sedan ställdes 

alla frågor i den ordning det var formulerade i intervjuguiden (se bilaga 2). 

De fem intervjuerna delades upp på fem dagar. Vi studenter satt i våra hem när intervjuerna 

genomfördes och respondenterna befann sig på deras arbetsplats. Varje intervju genomfördes 

under förmiddagen, resten av dagen ägnades åt att transkribera respektive intervju samt påbörja 

analysfasen. 

Etiska övervägande - Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådet (2002, 2017) lyfter fram fyra huvudkrav på forskningsetiska principer. Det 

första kravet är informationskravet som handlar om att de deltagande ska ges information om 

studiens syfte, genomförande samt att deltagandet är frivilligt. Det andra kravet är 
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samtyckeskravet. Det handlar om att deltagarna själva har rätt att avgöra hur länge hen vill delta 

samt kunna avbryta deltagandet utan konsekvenser. Konfidentialitetskravet är en allmän 

förpliktelse om att inte sprida uppgifter så att obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som är insamlade om enskilda forskningsändamål inte får lånas ut eller 

användas för kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, 

2017). 

Varje förskollärare som deltog i studien fick information i förväg om studiens syfte och hur 

studien skulle genomföras. De deltagande fick också information om att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande. Eftersom förskollärarna intervjuades fick de även ge sitt godkännande 

till att intervjuerna spelades in. Förskollärarna har anonymiserats för att ingen utomstående 

skulle kunna identifiera deltagarna. När arbetet var färdigt togs inspelningarna bort och 

deltagarna försäkrades om att svaren de lämnade inte skulle spridas till någon annan. 

Bearbetning, tolkning och analys 

Efter varje genomförd intervju transkriberades vårt material. Transkribering innebär att 

överföra verbala utsagor till text, intervjun skrivs ner på ett sätt som liknar ett manus till en 

film. Att transkribera kan sägas frysa ett samspel eller en utsaga vilket gör det lättare att få en 

överblick över mönster som påvisats (Bjørndal, 2018). De delar som innehöll relevant 

information för studiens syfte transkriberades ordagrant, allt annat reducerades bort. Det är 

viktigt att transkribera så fort som möjligt efter intervjuns genomförande då intrycken från 

intervjun fortfarande är färska. För att öka transkriberingsreliabiliteten är det viktigt att läsa 

igenom sin transkription samtidigt som man på nytt lyssnar på inspelningen (Öberg, 2015). 

Under transkribering kan en hjälp vara att anteckna sådant som anses vara viktigt i marginalen 

(Löfgren, 2021). Bjørndal (2018) lyfter även fram att använda sig av överstrykningspennor i 

olika färger för att färgkoda sitt material. Intervjuerna transkriberades och skrevs ner i ett 

Google docs dokument för att båda studenterna skulle ha tillgång till materialet. Det resulterade 

i att vi kunde lyssna igenom inspelningen och kontrollera den andres transkription och därmed 

öka transkriberingsreliabiliteten. Den digitala överstrykningspennan användes för att färgkoda 

datan utifrån studiens centrala begrepp samt likheter och skillnader i respondenternas svar. 

Roos (2021) förklarar att det kan vara till fördel analysera sin data parallellt som 

datainsamlingen sker. Därför gjordes transkribering och en första analys direkt efter intervjun 

avslutats. 

Utifrån Rennstam och Wästerfors (2015) kvalitativa analysmetod bearbetas materialet i tre steg; 

sortera, reducera och argumentera. Att sortera innebär enligt författarna att skapa ordning i sitt 

material med hjälp av en teoretisk blick. Det handlar om att bemöta kaosproblemet och försöka 

göra sitt material överskådligt (Rennstam & Wästerfors, 2015). Sorteringen gjordes med hjälp 

av en teoriram från det sociokulturella perspektivet. Materialet sorterades genom att hitta citat 

och bilder från förskollärarna som kunde förknippas med begreppen matematik, samspel, 

kommunikation, scaffolding, mediering, appropriering, fysiska artefakter och språkliga 

redskap; kulturella redskap och proximal utvecklingszon. Svensson (2015) framhåller att ett 

visst teoretiskt perspektiv definierar utgångspunkten för vad som hamnar i fokus i analysen och 

vad som väljs bort. 
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Nästa steg i processen är att reducera vilket enligt Rennstam och Wästerfors (2015) kvalitativa 

analysmetod innebär att välja bort ur empirin. Det handlar om att besvara 

representationsproblemet eftersom det är omöjligt att visa allt material. Utifrån våra två 

forskningsfrågor formulerades fem analysfrågor som hjälpte oss att studera hur förskollärare 

arbetar med artefakter i matematikundervisningen för de yngsta barnen. För att besvara studiens 

första forskningsfråga användes följande två analysfrågor; 

▪ Vilka artefakter används i den spontana matematikundervisningen? 

▪ Hur förhåller sig förskolläraren till de artefakter som barnen själva använder när de 

utforskar matematik? 

För att besvara studiens andra forskningsfråga formulerades dessa två analysfrågor; 

▪ Vilka artefakter används i den planerade matematikundervisningen? 

▪ Hur förhåller sig förskolläraren till de artefakter som används i den planerade 

matematikundervisningen? 

När vi färgkodade vårt insamlade material fick vi syn på likheter och skillnader i 

respondenternas svar. Därför formulerades ytterligare en analysfråga för att synliggöra detta. 

▪ Finns det några likheter och skillnader mellan artefakterna som används i de olika 

situationerna? 

Reduceringen gjordes genom en kategorisering av rådata med hjälp av analysfrågorna. Att 

kategorisera sin data i teman gör resultatet tydligare (Rennstam & Wästerfors, 2015; Roos, 

2021). Att beskära materialet kan göras med hjälp av den teori och tidigare forskning som 

studien riktar sig mot (Rennstam & Wästerfors, 2015). Våra analysfrågor var utformade för att 

kunna spåra teori, de artefakter som används i förskolan och förskollärarens förhållningssätt. 

Allt detta för att vägleda studien mot att kunna besvara forskningsfrågorna. I detta steg skrevs 

citaten från förskollärarna om från talspråk till skriftspråk. Exempel på ord som tagits bort eller 

ändrats är; typ, jag i stället för ja, dialektala ord, de/det i stället för dom och upprepningar av 

samma ord. Bilder valdes ut som kunde styrka citaten. 

Det sista steget i Rennstam och Wästerfors (2015) analysmetod är att argumentera vilket 

innebär att bemöta auktoritetsproblemet. Författarna menar att det är av stor vikt att studenten 

argumenterar med sitt analyserade resultat snarare än att bara redovisa det. Under analysarbetet 

gjordes minnesanteckningar i marginalen med egna tolkningar, sedan ställdes detta material i 

relation till tidigare forskning. Med det analyserade materialet argumenteras både för och emot 

vad tidigare forskning har kommit fram till. 
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Resultat 
Alla respondenter är legitimerade förskollärare och arbetar i förskolan med barn i åldrarna 1 – 

3 år. Nedan följer en kort presentation av respondenternas bilder. Amandas bilder visade 

magnetstavar och magnetbollar, leksaksbilar, spindlar i olika storlekar och ett 

sorteringsmaterial med fordon i olika färger. På Beatrice bilder syntes kameler i olika storlekar 

och färger, ett dockhus med möbler, geometriska former och bilder på olika fordon. Carolines 

bilder visade siffror och kulor, babblarna, pussel med former och diverse fordon i olika färger. 

På Davids bilder syntes Bobbo tillsammans med bland annat ett armband, ett äpple och en napp. 

Bilar och färgflaskor i olika färger och storlekar samt duplo. Elias bilder visade en stor tärning, 

babblarna tillsammans med färgade klossar, naturmaterial och en bild på bilar som stod på en 

parkering. 

I denna studie kan spontant utforskande även benämnas som lek. Det analyserade resultatet 

kommer i detta avsnitt att presenteras enligt följande rubriker: Artefakter i de yngsta barnens 

spontana utforskande. Förskollärarens roll i barnens spontana utforskande. Artefakter i den 

planerade matematikundervisningen för de yngsta barnen och förskollärarens roll i den 

planerade matematikundervisningen. 

Artefakter i de yngsta barnens spontana utforskande 

Utifrån resultatet framkom det att artefakterna som används i barnens spontana utforskande av 

matematik i många fall inte har ett matematiskt uttalat syfte. Med hjälp av förskollärarens 

närvaro, matematikglasögon och språkliga redskap kan barnen ges möjlighet att bli 

uppmärksammade på den matematik de utforskar i leken. 

När barnet leker med dockor så provar de om den ryms i bilgaraget då kan jag 

uppmärksamma att dockan var för stor och får inte plats. Eller om ett barn testar om 

dockans mössa ryms på barnet självt så kan jag säga att mössan var för liten 

(Amanda).  

Bilden nedan visar ett annat exempel från Amanda när barnen utforskar om magnetstavarna 

passar i hålet på lådans lock. Magnetstavarna fick plats men bollarna som hör till materialet var 

för stora. 

Fotograf Amanda 

I exemplen ovan utforskar förskolläraren begreppen stor och liten tillsammans med barnen. 

Förskollärarna förklarade att vilka artefakter barnen använder i deras spontana utforskande inte 

har så stor betydelse. De medierande artefakterna behöver inte vara utnämnda som specifika 

matematikmaterial. Förskollärarna nämnde under intervjun att de artefakter som barnen själva 
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väljer när det utforskar matematik kan vara pinnar, kottar och stenar från utomhusmiljön. Det 

kan också vara bilgaraget, dockor, magnetstavar eller babblarna. Förskollärarna förklarade att 

det handlar om att ta på sig sina matematikglasögon för då kan man kommunicera kring 

matematik utifrån nästan vilka artefakter som helst. Enligt samtliga förskollärare är det barnens 

intressen som styr. Det är med hjälp av matematikglasögonen som förskolläraren kan se och 

uppmärksamma barnen på att matematik finns i nästan allt. Genom att använda språkliga 

redskap kan förskolläraren benämna och uppmärksamma barnen på det spontana matematiska 

utforskande som sker i leken. 

Det är viktigt att låta barnen testa och fånga dem i det spontana. Ett barn som samlar 

kottar kan jag utmana genom att vi räknar kottarna eller undersöker hur många 

kottar lång barnet är. Ett barn som vill klättra kan jag fråga hur kan du göra för att 

ta dig upp dit? Barnen löser väldigt mycket och har många roliga idéer och tankar. 

Som förskollärare får man ha matematikglasögonen på sig för att tänka de här 

logiska grejerna (David). 

 

Sen kan det vara att man sitter och rullar boll med barnen då tränar vi det här med 

rumsuppfattningen (Beatrice). 

 

I exemplet från David så används artefakter som barnen hittat utomhus och sedan arbetar de 

med räkning, mätning och problemlösning. Beatrice nämnde att barnen ges möjlighet att 

utforska rummet när de rullar boll tillsammans. Det skulle kunna uppfattas som att barnen utför 

Bishops aktivitet lokalisera eftersom barnen tränar rumsuppfattning genom att rulla bollen. 

Förskollärarna betonade att det är viktigt att utgå från barnens tankar och idéer när man 

utforskar matematik. Nedan visas ett exempel på när barnen tillsammans med förskolläraren 

Elias utforskar lägesbegrepp i utomhusmiljön. Bilderna visar att de artefakter som används när 

barnen utforskar lägesbegreppen på och under kan exempelvis vara en pinne som finns att tillgå 

i naturen. Bilderna nedan visar en pinne som läggs på barnets sko och en av bilderna visar när 

pinnen ligger under barnets sko. 

 

Fotograf Elias 

En pinne har inte ett direkt uttalat syfte att vara till för matematiskt utforskande. Med hjälp av 

att förskolläraren tagit på sig sina matematikglasögonen kan han uppmärksamma barnen på att 

de faktiskt utforskar matematik. 
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Förskollärarens roll i barnens spontana utforskande 

Alla förskollärarna nämnde att den mest givande undervisningen för de yngsta barnen uppstår 

när förskollärarna är närvarande och utmanar barnen i deras vardag och i leken. Det krävs att 

förskollärarna är delaktiga, engagerade och intresserade av vad barnen gör i vardagen för att 

kunna mediera matematisk kunskap utifrån spontana situationer. 

Varför ska jag ha en matematiksamling på mattan om barnen lär sig mer spontant 

inne- eller utomhus. Om jag alltid har med mig läroplanen i ryggsäcken och är 

medveten om hur jag ska skapa förutsättningar för barnen att lära sig. Ja då kan jag 

vara så pass flexibel och öppen och ge barnet vad de behöver just då (David). 

Det David lyfter i ovanstående citat är att när förskollärare är medupptäckare och leker med 

barnen kan de benämna, visa, prova och uppmärksamma barnen på vad de gör. Att vara ett 

språkligt medierande redskap för barnen är något alla förskollärare belyste som något viktigt. 

Kommunikation och samspel blir vägledande för förskollärarens roll i barnens spontana 

utforskande med artefakter. Den spontana undervisningen utgår således från barnens intressen 

och frågor vilket leder till att barnen blir delaktiga i verksamheten. Alla förskollärarna betonade 

vikten av att vara en medupptäckare tillsammans med barnen för att det leder till att 

undervisningen blir meningsfull.  

I barnens spontana utforskande finns jag nära för att ge dom namnet på saker och 

benämna vad barnen gör. De är ju ord barnen kommer ha nytta av när de blir äldre. 

Vi ska ju lägga grunden med de här yngsta. Till exempel att man sitter på stolen 

eller rullar bollen under bordet, lägesord benämner jag mycket. Om jag tar på mig 

mina matematikglasögonen då kan jag hitta matte överallt och stödja barnen i deras 

spontana matematiska utforskande (Amanda). 

 

Jag satt med ett tvåårigt barn som inte har så mycket verbalt språk. Men då lade jag 

några gula kameler i en hög och några röda i en hög sen gav jag barnet en gul kamel 

och frågade var ska den gula kamelen ligga? Vi sorterade (Beatrice). 

 

Fotograf Beatrice 

Citaten tyder på att förskollärarna anser sig ha en viktig roll för att stödja barnens lärande och 

utveckling. Förskollärarna ser sig själva som medierande redskap samt använder kulturella 

redskap för att stödja och utmana barnen. Citatet från Beatrice pekar också på att hon 

inledningsvis ger barnet mycket stöd i den spontana undervisningen genom att både använda 

fysiska artefakter i form av kameler (se bild ovan) och komplettera det med språkliga redskap 
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i form av ord. Denna process kan benämnas som scaffolding och inom det sociokulturella 

perspektivet är det på detta sätt man förklarar att samspel utgör grunden för lärande. 

Artefakter i den planerade matematikundervisningen för de yngsta barnen 

Resultatet visar att det sällan planeras matematikundervisning för de yngsta barnen och att 

undervisningen i de flesta fall äger rum i spontana situationer och i leken. Den 

matematikundervisning som det planeras för har sin utgångspunkt i artefakter som barnen är 

bekanta med. Förskollärarens förhållningssätt har stor betydelse för hur den planerade 

matematikundervisningen tar plats i förskolan. 

Alla förskollärare som intervjuats i denna studie har nämnt att undervisningen ska vara 

intressant och rolig för barnen. När förskollärarna planerar matematikundervisning är 

utgångspunkten att använda de artefakter som barnen själva väljer när de utforskar matematik 

och har visat ett intresse för i leken. Barnen känner då till artefakterna som används eftersom 

de finns tillgängliga i barnens vardag på förskolan. Det anses av förskollärarna vara en trygghet 

för barnen och bidrar till att de blir delaktiga i undervisningen. Några av förskollärarna beskrev 

också att de utgår från artefakter som barnen är bekanta med men tillför nya artefakter för att 

utmana barnen vidare. 

Lådan med fordon brukar jag använda i den planerade undervisningen med de yngre 

barnen. Vi brukar benämna ord och färger, räkna och sortera. Den här lådan sätter 

sig barnen även med spontant själva, men när jag är närvarande kan jag göra barnen 

medvetna på det matematiska. Jag kan också lägga till nytt material som barnen inte 

sett förut, till exempel en våg som vi väger fordonen med. Ge barnen nya 

upplevelser med både gamla och nya material (Caroline). 

 

 

Fotograf Caroline 

Vid planerade samlingar ger en av babblarna oss uppdrag eller uppgifter som vi 

tillsammans löser. Boken “i Bobbos väska” finns alltid tillgänglig på avdelningen. 

Vi har utgått från den boken i den planerade undervisningen och barnen har fått 

para ihop babblarna med olika föremål (David). 
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Fotograf David 

Av intervjuerna framkommer det tydligt att det finns en medvetenhet från förskollärarnas sida 

att ta vara på det barnen visar intresse för. Något som två av förskollärarna nämnde angående 

den planerade matematikundervisningen är att det sällan planeras för det med de yngsta barnen 

i förskolan.  

De små barnen kan ju inte sitta så länge, de förlorar ju fokus (Caroline).  

Förskollärarna menade på att yngre barn har svårt att hålla fokus under en längre tid och att det 

därför är mer givande att fånga barnen i de spontana situationerna och göra undervisning utifrån 

det. 

Förskollärarens roll i den planerade matematikundervisningen 

Alla förskollärare nämnde att de kulturella redskapen som används i undervisningen måste utgå 

från barnens nivå. Blir det för svårt eller för enkelt finns en risk att barnen tappar intresset. 

Barnen ska utmanas men det behöver vara på en nivå som blir begriplig för barnen och bidra 

till utveckling och lärande. Förskollärarna stöttar barnen genom att de medierar sin förståelse 

med hjälp av fysiska artefakter som de kompletterar med språkliga redskap. 

Undervisning handlar väldigt mycket om att jag ska hitta lämpliga aktiviteter utifrån 

vart barnet befinner sig i sin utveckling. Det gäller att vara lyhörd och se att här har 

vi möjlighet att utmana (Amanda). 

Många av förskollärarna lyfte även fram sin egen roll i den planerade undervisningen. De ansåg 

det viktigt att vara engagerad och visa att de själva tycker att matematik är roligt och intressant. 

Detta eftersom deras inställning och hur de agerar i situationen speglar av sig på barnen.  

Det är viktigt att jag visar med hela kroppen att jag tycker det är intressant och 

roligt. Då får man ju oftast med sig barnen. Jag ska vara medupptäckare, det är ett 

bra ord (Amanda). 

Förskollärarna ansåg det viktigt att visa engagemang kring matematik för barnen även om allas 

grundinställning till ämnet inte var så positiv. 

Att man som pedagog också tycker att det är givande att ge barnen det här, även om 

det kan låta tråkigt med matematik. Det tyckte jag lät jättetråkigt när jag läste 

förskollärare. Men ju mer jag jobbar desto roligare tycker jag att det blir (David). 
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Jag har hört en del kollegor som kan säga att man inte kan jobba med matematik 

med de yngsta barnen men jag tycker faktiskt de yngsta barnen kan jättemycket 

(Beatrice). 

Citatet från Amanda tyder på att det är viktigt att man själv visar intresse och engagemang när 

man presenterar en matematisk undervisningssituation för barnen. Det är däremot inte självklart 

att kollegorna har samma positiva inställning till att de yngre barnen ska arbeta med matematik. 

Beatrice citat signalerar att hon tror på att de yngsta barnen är kompetenta och vill ge barnen 

förutsättningar för lärande. 

En av förskollärarna pratade under intervjun om att ge de yngsta barnen förutsättningar att 

utforska och undersöka med hjälp av hela kroppen.  

Det är bra att de yngsta barnen får använda kroppen. Det är lättare för barnen att 

kunna relatera till något då än att bara prata. Just de här banorna när barnen får 

krypa under och över, då använder de ju kroppen (Elias). 

Elias beskrev att det är lättare för de yngsta barnen att kunna relatera till något när de får 

använda hela kroppen i stället för att endast uttrycka sig verbalt. Han gav exempel på en 

hinderbana där barnen får krypa under eller klättra över. Den planerade undervisningen 

cirkulerar således inte lika mycket vid att bara benämna och prata om begreppen över och under. 

Elias förklarade att fokus i stället blir att barnen ska ges möjlighet att utforska begreppen med 

rörelser. 

Resultatsammanfattning 
Vår studies första forskningsfrågan löd; Vad uppfattar förskollärarna vara medierande 

artefakter för matematik utifrån vad barnen själva väljer när de utforskar ämnet? Ett 

sammanfattande resultat utifrån den första forskningsfrågan är att förskollärarna uppfattar att 

medierande artefakter som barnen själva väljer när de utforskar matematik inte behöver vara 

utnämnda som specifika matematikmaterial. De medierande artefakterna kan till exempel vara 

pinnar, kottar eller andra material från utomhusmiljön. En boll, docka eller ett bilgarage kan 

också vara medierande artefakter som leder till spontant matematiskt utforskande. Utifrån de 

artefakter barnen själva valt i leken kan förskolläraren med hjälp av sina matematikglasögon 

synliggöra och medvetandegöra barnen på de matematiska utforskandet som sker och finns i 

artefakterna. 

Den andra forskningsfrågan i denna studie var följande; Hur beskriver förskollärarna att de 

använder artefakter för att mediera matematisk kunskap för barnen i den planerade 

matematikundervisningen? Den planerade undervisningen som genomförs utgår från de 

artefakter som barnen visat intresse för i spontana situationer och i leken. Förskollärarna 

beskriver att de utmanar barnen genom att tillföra nya artefakter till för barnen kända artefakter 

som de redan visat intresse för. Förskollärarna ansåg sig själva vara ett språkligt medierande 

redskap som kompletterar de fysiska artefakterna. Detta genom att de benämner matematiska 

begrepp och aktiviteter i undervisningen. Däremot visar resultatet att förskollärarna sällan 

planerar matematikundervisning för de yngsta barnen och att matematikundervisning ofta sker 

i spontana situationer och i leken. 



23 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie är att utifrån förskollärarnas beskrivningar vidga förståelsen för hur de 

arbetar med artefakter i matematikundervisningen med de yngsta barnen. Till att börja med 

diskuteras valet av metod för denna studie. Därefter diskuteras studiens resultat i relation till 

tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt. Denna del avslutas sedan med slutsatser för vår 

studie och implikationer för vår kommande yrkesuppdrag samt förslag till fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 

Intervju 

Den datainsamling som användes i denna studie var kvalitativa intervjuer vilket har fungerat 

bra för oss. Något vi upplevde som fördelaktigt var att vi båda var närvarande under 

intervjuerna. Det resulterade i att vi under analysarbetet kunde diskutera våra tolkningar med 

varandra och reflektera över om våra tolkningar stämde överens med den andres uppfattningar. 

En annan fördel med att vara två vid datainsamlingen är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) att en kan ställa frågor och den andra kan koncentrera sig på att ta anteckningar och 

således kunna följa upp intressanta spår under intervjun. Detta är också något vi upplevde som 

givande under intervjuerna eftersom den som höll i intervjun kunde lägga all sin fokus på 

respondenten. Den andra studenten kunde flika in med följdfrågor för att komplettera 

intervjuguidens frågor och respondentens svar. 

Urvalet i denna studie var förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 1 - 3 år. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att det är fördelaktigt att intervjua personer som har 

liknande utbildning för att det möjliggör att urskilja mönster från deras beskrivningar. Genom 

att vi intervjuade fem legitimerade förskollärare kunde vi hitta dels liknande upplevelser från 

förskollärarna. Dels erfarenheter som skiljde deras beskrivningar åt. Därför tycker vi att urvalet 

för denna studie hjälpte oss att besvara våra forskningsfrågor och berikade vår förståelse för 

hur förskollärare arbetar med artefakter i matematikundervisningen med de yngsta barnen. 

Intervjuguider som utgörs av semi-strukturerade frågor ger respondenten frihet att delge sina 

erfarenheter och tankar (Bryman, 2018). Vi valde även att skicka ut vår intervjuguide i förväg 

till respondenterna för att de skulle kunna förbereda sig och ge nyanserade svar på våra frågor. 

Vi upplevde att detta var en trygghet för respondenterna och att vi fick givande svar på våra 

frågor. Detta skulle dock kunna leda till att respondenterna målat upp en bild av deras arbetssätt 

och verksamhet som inte motsvarar verkligheten eftersom de getts möjlighet att förbereda sina 

svar under så pass lång tid. Intervjuer kan generellt sett ge en förskönad bild av verkligheten 

(Löfgren, 2021). Något som hade kunnat vidga vår förståelse ytterligare skulle kunna vara om 

vi kompletterade vår datainsamling med observationer. Det hade kunnat ge oss en större inblick 

i hur förskollärarna faktiskt arbetar i praktiken samtidigt som det hade kunnat styrka det 

respondenterna muntligt berättade under intervjun. 

Bilder 

Intervjuerna kompletterades med bilder från förskollärarnas verksamheter. Sverrisson (2015) 

menar att bilder kan leda till en mer nyanserad förståelse i en intervju. Bryman (2018) påpekar 

dock att bilderna inte behöver leda till en mer detaljerad förståelse. Bilderna skulle kunna leda 

till begränsade svar eftersom förskollärarna kan bli låsta till att bara berätta om bilderna de 
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fotograferat och inte om övriga artefakter som används i verksamheten. Vi upplever däremot 

att vi fick en bra bredd på olika artefakter som används i matematikundervisningen eftersom 

förskollärarna även lyfte fram artefakter som inte synliggjordes via bilderna. Bilderna gav oss 

en inblick i verksamheten utan att vi behövde vara på plats vilket sparade oss tid eftersom vi 

satt i olika kommuner. Förskollärarna berättade också att de tyckte det var en rolig detalj att de 

fick fotografera artefakter från deras verksamhet. Förskollärarna visste då vilka artefakter de 

skulle prata utifrån och det gav oss praktiknära svar. Att komplettera intervjuerna med bilder 

var för oss värdefullt och något vi tar med oss som en metod att använda i framtiden. Till 

exempel för att stödja och komplettera samtal med bilder dels i kollegiala sammanhang, dels 

tillsammans med barnen. Bilderna blir fysiska artefakter som kompletterar det språkliga 

redskapen i ett socialt sammanhang. Människan använder både fysiska artefakter och språkliga 

redskap i kunskapsskapande processer (Säljö, 2010). Vi upplevde att det var lättare att ta till sig 

det förskollärarna berättade då vi hade tillgång till bilderna som de pratade om under intervjun. 

Inspelningar och anteckningar 

Studien dokumenterades med hjälp av ljudinspelning vilket vi upplevde vara en bra metod. En 

fördel med inspelningar är att de går att spola tillbaka, pausa och lyssna på flera gånger 

(Bjørndal, 2018). Under transkribering och analysarbetet var detta givande eftersom 

respondenterna ibland pratade fort och då kunde vi pausa, skriva och spola tillbaka för att vara 

säkra på att vi inte missade något väsentligt. Bjørndal (2018) lyfter dock att inspelningar inte 

alltid underlättar analysarbetet eftersom bakgrundsljud kan göra det svårt att använda 

inspelningarna. Detta är inte något vi upplevde då alla deltagande satt i lugna miljöer. Det var 

enbart under en intervju som en av oss hade svårt att höra ett ord från en respondent. Här var 

det fördelaktigt att vi var två eftersom den andre av oss kunde lyssna på inspelningen och då 

höra vad respondenten sa. En annan fördel med att vara två vid transkriptionen var att vi kunde 

lyssna igenom intervjun samtidigt som vi läste varandras transkribering. Det ökar 

transkriberingsreliabiliteten (Öberg, 2015). 

En nackdel med enbart intervjuer som datainsamlingsmetod är att intervjuaren gör egna 

tolkningar av det som respondenten berättar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Genom att 

spela in intervjuerna minskade vi risken för detta då vi kunde höra respondenternas tonläge och 

därmed inte behövde göra tolkningar under intervjun. Vid intervjun behövde vi enbart lyssna 

på respondenternas beskrivningar. Efter intervjun kunde vi gå igenom inspelningarna i lugn och 

ro för att sedan göra vår analys. 

Bjørndal (2018) menar att det är viktigt att föra korta minnesanteckningar under intervjun. Den 

av oss som inte höll i intervjun förde minnesanteckningar. Detta moment är något vi i efterhand 

inte ser som givande för vårt resultat. Som minnesanteckningar skrev vi ner betonade ord och 

om respondenten tvekade på någon fråga. Detta visade sig vara irrelevant för vår analys 

eftersom allt detta framgick i inspelningarna. 

Analys 

Den analysmetod som användes i denna studie var sortera, reducera och argumentera 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi upplevde att det var en bra metod för oss. Genom att vi 

analyserade vår data i dessa tre steg kunde vi sortera och ordna intervjuerna och bilderna på ett 

sätt som möjliggjorde besvarandet av våra forskningsfrågor. Analysfrågorna som användes i 
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denna process hade utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet vilket gav oss stöd i att 

besvara forskningsfrågorna utifrån sociokulturella centrala begrepp. Att kategorisera datan gör 

resultatet tydligare (Rennstam & Wästerfors, 2015; Roos, 2021). 

Etiska överväganden 

De etiska övervägandena som antagits i denna studie anser vi varit tillräckliga. I 

informationsbrevet som skickades ut till respondenterna (se bilaga 1) beskrev vi kort 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Löfdahl Hultman (2021) förklarar att det är viktigt 

att skicka ut ett informationsbrev till respondenterna med information och förväntningar kring 

deras deltagande i studien. Vi försäkrade oss både skriftligt och muntligt om respondenternas 

samtycke till deltagande i studien samt samtycke till att intervjun spelades in. Gällande 

samtycket framkom det inte några frågor från respondenterna. En fråga som däremot dök upp 

var gällande bilderna som respondenten fotograferat. Förskolläraren ville veta om bilderna 

skulle användas i vårt färdiga examensarbete. Den frågan hade vi inte svar på eftersom vi i det 

skedet inte visste om bilderna skulle vara till vår hjälp. Förskolläraren gav däremot samtycke 

till att bilderna fick användas i vårt färdiganalyserade resultat. Så här i efterhand känner vi att 

information gällande bilderna och förskollärarnas samtycke till att använda bilderna hade 

kunnat framgå redan i informationsbrevet. Därmed skickades ytterligare ett mejl ut till 

respondenterna för att få deras godkännande till att bilderna publicerades i den färdiga studien.  

Metodologiska överväganden 

Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt ansågs det vara relevant att genomföra intervjuer för 

datainsamlingen. Bryman (2018) förklarar att kvalitativ forskning ofta fokuserar kring en 

granskning av människors beteende i en kontext och grundar sig därmed på intervjuer. 

Intervjuerna i studien bygger på samspel och språklig kommunikation och går därför i linje med 

det sociokulturella perspektivet på kunskap och lärande (epistemologi). Det sociokulturella 

perspektivet gör inte anspråk på att beskriva verkligheten i ontologiska termer (Lenz Taguchi, 

2012). Det vill säga att artefakterna inte har agens men fungerar ändå som ett medierande 

redskap för människan att förstå sin omvärld. Kunskapsskapande inom det sociokulturella 

perspektivet ses som en process där människan i en social miljö förstår sin omvärld med hjälp 

av fysiska artefakter (Vygotskij, 1978). Därför kompletterades intervjun, det språkliga 

medierande redskapet, med fysiska artefakter i form av bilder från respondenternas verksamhet. 

Bilder anses vara fysiska artefakter som kan bidra till djupare och mer nyanserad förståelse 

(Sverrisson, 2015). 

Resultatdiskussion 

Artefakter i spontan matematikundervisning 

I det analyserade resultatet framkom det att de artefakter förskollärarna beskriver att barnen 

utforskar matematik med inte behöver ha ett matematiskt uttalat syfte. Det kan i stället vara 

utematerial, leksaker och bollar. Helenius et al. (2016) menar däremot att matematiskt 

utforskande i de flesta fall utgår från färdiga matematiska objekt. I denna studie beskrev 

förskollärarna att arbetet med de yngsta barnen i förskolan cirkulerar kring vardagsmatematiken 

och de artefakter barnen leker med.  
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Aktiviteter som förskollärarna förklarar att de benämner och arbetar med utifrån de artefakter 

barnen använder i leken kan tolkas utgå från Bishops matematiska aktiviteter. Den matematiska 

aktiviteten mätning framträdde genom att förskollärarna beskrev att de mätte ett barns längd 

med hjälp av kottar. Den matematiska aktiviteten lokalisera blev synlig genom att en 

förskollärare förklarade att de rullade bollar genom rummet och använde lägesord för att träna 

rumsuppfattning. Räkna pinnar eller andra föremål blir aktiviteten räkna. Den aktivitet som alla 

förskollärare betonade var leka. I leken ges barnen möjlighet att samspela med andra och 

utmanas med de artefakter barnen själva väljer vid matematiskt utforskande. Leken är ett sätt 

för de yngsta barnen att få möta matematiska begrepp och tillägna sig matematisk förståelse 

(Reis, 2016; Thisner, 2007). Enligt Lpfö 18 är leken grunden för utveckling och lärande och 

ska ha en central plats i utbildningen (Skolverket, 2018). Leken kan äga rum i samspel med 

andra barn, förskollärare och artefakter. Lärandet sker således inte bara i samspel med 

människor utan också mellan människa och kulturella redskap (Bäckman, 2015; Säljö, 2010). 

Det betonar vikten av att låta barnen utforska i en för barnen inspirerande miljö. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv skulle detta kunna vara ett givande koncept eftersom man för att få 

fatt i barns lärande och utveckling studerar hur barn tänker och handlar med hjälp av kulturella 

redskap (Dysthe & Igland, 2003). Att samspela med barnen i den spontana leken och finnas där 

och utmana utifrån de artefakter de själva valt skulle kunna skapa möjligheter till lärande. Om 

förskolläraren vill få en förståelse för hur barnen uppfattar sin omvärld är det enligt både 

Björklund (2007) och Reis (2011) viktigt att fånga upp de barnen riktar sin uppmärksamhet mot 

i leken. Det som däremot inte får glömmas bort är att undervisningen i förskolan ska vara både 

spontan och planerad. Utifrån Lpfö 18 är det förskollärarens ansvar att i undervisningen 

utveckla pedagogiskt innehåll som fångar barnens intresse och håller kvar barnens 

uppmärksamhet (Skolverket, 2018). Det går således inte bara att undervisa i spontana 

situationer utan det ska även planeras för undervisning som tar sin utgångspunkt i barnens 

tidigare erfarenheter och intressen. 

Artefakter i planerad matematikundervisning 

Utifrån det analyserade resultatet framkom det att förskollärarna sällan planerar för 

matematikundervisning med de yngsta eftersom barnen har svårt att hålla fokus under en längre 

tid. Den matematikundervisning som det däremot planeras för utgår från de artefakter som 

barnen själva väljer när de utforskar matematik. Förskollärarna gav exempel på att boken om 

babblarna och bilar som används i barnens spontana utforskande kan bli en del av den planerade 

undervisningen. Detta när förskolläraren iscensätter en sorteringsövning eller en para-ihop 

övning tillsammans med barnen. En förskollärare beskrev att i den planerade 

matematikundervisningen gavs barnen nya upplevelser genom att förskolläraren tillförde nya 

artefakter till för barnen redan kända artefakter. Till exempel i sorteringsövningen med 

fordonen utvecklade förskolläraren övningen med en våg. Med vågen kunde barnen undersöka 

hur många små bilar det behövdes för att de skulle väga lika mycket som en stor bil. Flera 

studier har belyst att det är förskollärarnas ansvar att berika barnens aktiviteter och tillföra 

näring. Detta för att undvika att barnen annars skulle kunna bli låsta till tidigare erfarenheter 

och intressen (Dysthe & Igland, 2003; Olsson et al., 2020; Vallberg Roth & Holmberg, 2019). 

Det blir en tydlig röd tråd i utbildningen att använda artefakter barnen känner till eftersom det 

skapar en trygghet och samtidigt kan ge barnen nya perspektiv på samma artefakt. Inom det 
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sociokulturella perspektivet lär sig barnen genom att delta i aktiviteter tillsammans med andra 

barn och vuxna. Barnet ges då möjlighet att på olika sätt appropriera en förståelse för sin 

omvärld genom deltagande i olika praktiker med både fysiska artefakter och språkliga redskap 

(Björklund & Palmér, 2018). Genom att tillföra nya artefakter som en våg, kan det leda till att 

det blir något nytt och spännande för barnen. Att vara närvarande i stunden skulle kunna hjälpa 

förskolläraren att få syn på vilka artefakter som fångar och håller kvar barnens intresse och 

fokus. Dessa artefakter kan förskolläraren sedan använda tillsammans med barnen i den 

planerade matematikundervisningen för att den ska bli intressant och rolig för barnen. Nyckeln 

till framgång är att som förskollärare vara närvarande i stunden för att sedan kunna planera för 

undervisning som möter barnens nyfikenhet (Doverborg et al., 2013). 

Förskollärarens förhållningssätt 

Utifrån det analyserade resultatet framkom det att förskollärarna ansåg sig vara medupptäckare 

som utforskar och lär tillsammans med barnen i sociala sammanhang. Det viktigaste är att 

barnen ges möjlighet att lära i för dem meningsfulla sammanhang (Bishop, 1988). I och med 

att förskollärarna är intresserade och närvarande i barnens spontana utforskande kan de med sitt 

språkliga redskap benämna vad barnen gör och namnge olika artefakter och aktiviteter. När 

förskollärarna benämner ord kan det ses som att de använder en av Bishops sex matematiska 

aktiviteter; förklara. På så sätt beskriver förskollärarna i denna studie att de är med och lägger 

grunden för barnens livslånga lärande eftersom begreppen är något barnen kommer ha 

användning av senare i livet. MacDonald och Murphy (2019) lyfter i sin forskning att 

förskollärare har en avgörande roll för vilka möjligheter barnen ges att utforska matematik. Det 

är förskollärarens ansvar att förskolans sociala miljö väcker barnens nyfikenhet och lust till att 

lära sig (Holm, 2016).  

 

I de analyserade resultatet framkom det att en förskollärare inledningsvis ger barnet mycket 

stöd i undervisningen. Detta genom att både använda fysiska artefakter i form av kameler när 

barnen sorterade dessa utifrån färg och att förskolläraren kompletterade det med språkliga 

redskap i form av ord. Inom det sociokulturella perspektivet kallas detta för scaffolding och det 

är på detta sätt man förklarar att samspel utgör grunden för lärande (Säljö, 2017). Förskollärarna 

blir således ett medierande redskap som tillsammans med artefakterna blir avgörande för 

barnens matematiska lärande och utveckling. Förskollärarna blir i linje med det sociokulturella 

perspektivet barnens sekundära socialisation när de medierar matematisk förståelse med 

språkliga redskap och fysiska artefakter. Enligt Säljö (2017) ges barnen möjlighet att 

appropriera sig kunskap av mer vetenskaplig karaktär i och med deras vistelse i förskolan. 

Dessa kunskaper skapar möjligheter för barnen att förstå den omvärld som finns utanför de egna 

erfarenheterna. 

 

De analyserade resultatet visade på att förskollärarna tyckte att deras egen inställning till att 

undervisa i matematik var avgörande för hur den gestaltar sig i förskolan. Även om man som 

förskollärare inte tycker att matematik låter så lockande att arbeta med är det viktigt att visa för 

barnen att man tycker det är roligt och intressant. I resultatet framkom det att några av Beatrice 

kollegor ansåg att de yngsta barnen inte kan arbeta med matematik. Om förskollärare har en 

sådan syn på att undervisa i matematik kan det leda till att de yngsta barnen i förskolan inte ges 
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möjlighet till det. Palmer (2020) lyfter fram att det inte är ovanligt att i verksamheten stöta på 

förskollärare som känner ett motstånd mot matematikundervisning i förskolan. Det kan 

resultera i att utbildningen inte blir likvärdig över hela landet och att förskollärarna inte är med 

och lägger grunden för barnens livslånga lärande i matematik. Studier av Feza (2013) och Geist 

(2015) förklarar att om förskollärare visar ett motstånd mot att undervisa i matematik kan det 

bero på att de värderar sina egna matematiska kunskaper som dåliga och inte planerar för att 

undervisa inom ämnet. Detta kan dessutom bidra till en låg kvalitet på förskolans 

matematikundervisning (Williams & Sheridan, 2018). Alla respondenter för denna studie ansåg 

däremot att det är viktigt att visa för barnen att det är kul att utforska matematik, vara en 

medupptäckare och undersöka artefakter tillsammans. Enligt Geist kan denna positiva 

inställning bero på att förskollärarna anser sig ha goda kunskaper inom ämnet och därför 

planerar för att undervisa inom det. Det är viktigt att förskollärarna har en positiv inställning 

till ämnet och bedriver matematikundervisning för de yngsta barnen i förskolan. Detta eftersom 

det framkommer i en studie av Duncan et al. (2007) att tidig matematisk inlärning är 

framgångsrikt för vidare utveckling inom ämnet. 

 

Alla förskollärare i denna studie beskrev att de använde sitt språkliga redskap som komplement 

till de fysiska artefakterna. Det en av förskollärare förklarade utmärker sig däremot från övriga. 

Förskolläraren belyste vikten av att barnen ska ges möjlighet att använda hela kroppen för att 

lära sig, till exempel genom en hinderbana. I en hinderbana beskrev förskolläraren att barnen 

får utforska begreppen över och under med hjälp av rörelser och inte enbart verbalt prata om 

begreppen. De allra yngsta barnen har inte alltid det verbala språket vilket gör att det blir 

naturligt att använda sig av lärande genom kroppen. Alla barn ska enligt Lpfö 18 ges möjlighet 

till en utbildning som är utformad och anpassad för barnen så att de utvecklas så långt som 

möjligt (Skolverket, 2018). Genom att anpassa undervisningen så skapar förskolläraren 

förutsättningar för barnens livslånga lärande och bidrar till ett roligare och mer lustfyllt 

matematiskt lärande för de yngsta barnen. 

Matematikglasögon 

Utifrån denna studies resultat tog förskollärarna på sig sina matematikglasögon och utmanade 

barnens matematiska kunskaper med de artefakter som barnen använde i leken. Enligt Hellqvist 

(2016) kan människan bli mer medveten om matematiken som finns runt om oss och bli mer 

uppmärksam på att se matematiken som en integrerad del av vardagen, genom att ta på sig sina 

matematikglasögon. När förskollärarna tar på sig sina matematikglasögon och utmanar barnen 

i matematik utifrån de artefakter barnen leker med blir matematikundervisningen meningsfull. 

Förskollärarna beskrev att de uppmärksammar barnen på den matematik som finns i den miljö, 

artefakter och de lekar barnen ägnar sig åt. Tidigare forskning från Williams och Sheridan 

(2018) visar att förskollärare som uppmärksammar barnen på den matematik som finns i deras 

vardag bidrar till en hög kvalité på förskolans matematikundervisning.  

Björklund och Palmér (2018) problematiserar däremot uttrycket att ta på sig sina 

matematikglasögon. Författarna menar att man inte per automatik kan betrakta allt som 

matematik eftersom det inte är något objekt som går att finna ute i vår värld. Däremot uttrycktes 

detta av alla förskollärare i denna studie, just att matematik finns i allt bara vi medvetandegör 

oss själva i det. Det skulle kunna bli problematiskt om förskollärarna har den inställning 



29 

 

eftersom man då kan tänka att barnen kommer möta matematik på ett eller annat sätt. Det kan 

leda till att förskollärare tänker att det behöver vi inte planera för i vår verksamhet. Det är 

däremot enligt Lpfö 18 förskollärarens ansvar att i undervisningen planera för en 

matematikundervisning som tar sin utgångspunkt i barnens intresse (Skolverket, 2018). Att 

förskollärarna tar på sig sina matematikglasögon behöver inte heller per automatik betyda att 

barnen kommer lära sig matematik bara på grund av det. Däremot kan det underlätta för 

förskolläraren att planera för en matematikundervisning som följer barnens utforskande genom 

att använda sina matematikglasögonen under hela dagen. Med matematikglasögonen kan 

förskolläraren uppfatta vad barnen har för matematiska utforskande och planera för att utmana 

dem utifrån deras proximala utvecklingszon. Säljö (2014) menar att undervisningen måste 

anpassas utifrån barnens nivå för att utveckling ska kunna ske. Inom det sociokulturella 

perspektivet anses ett bra lärande vara det som ligger i framkant av barnets utveckling 

(Vygotskij, 1978). Således kan matematikglasögonen hjälpa förskollärarna att planera för 

undervisning som utgår från barnens intressen, läroplanen och samtidigt utmana barnens 

matematiska utforskande i det spontana.  

Inta barnets perspektiv 

De analyserade resultatet visade på att några av förskollärarna såg barnens inflytande som en 

framgångsfaktor för all form av undervisning i förskolans verksamhet. Det har visat sig om 

barnen görs delaktiga i förskolans verksamhet lär de sig mer och blir mer engagerade 

(Skolverket, 2022). Förskollärarnas förhållningssätt i denna studie signalerar en barnsyn som 

tyder på att de ser barnen som kompetenta och vill göra barnen delaktiga i verksamheten. För 

att förskollärarna ska kunna förstå hur barnen lär sig matematik, vad de intresserar sig för och 

kunna utmana dem vidare menar Björklund (2012) att det är nödvändigt att närma sig barnens 

perspektiv. Sheridan och Williams (2018) menar att när barnen görs delaktiga i 

undervisningssituationerna kan förskollärarna närma sig barnets perspektiv vilket kan göra 

undervisningen meningsfull för barnen. Det belyser vikten av att det är förskollärarens roll att 

försöka närma sig barnets perspektiv i relation till all form av undervisning. När förskolläraren 

försöker närma sig barnets perspektiv och förstå hur barnen lär sig matematik blir det möjligt 

att hitta artefakter som kan stödja barnen utifrån deras proximala utvecklingszon.  

Slutsatser och implikationer för yrkesuppdraget 

Matematikundervisningen för de yngsta barnen i förskolan kan utgå från de artefakter som 

barnen själva väljer när de utforskar matematik. I denna studie framkom det att artefakterna 

oftast inte har ett matematiskt uttalat syfte utan förskolläraren kan tillsammans med barnen till 

exempel utforska rummets egenskaper med hjälp av bollar. Det är däremot viktigt att 

förskollärarna i den planerade matematikundervisningen tillför nytt material för att berika 

barnens lärande och upplevelse. Enligt flera studier är det förskollärarnas uppgift att tillföra 

näring till barnens aktiviteter (Dysthe & Igland, 2003; Olsson et al., 2020; Vallberg Roth & 

Holmberg, 2019). Implikationen av det blir att undervisningen bör ta sin utgångspunkt i barnens 

intressen och de artefakter som barnen spontant utforskar med i leken. Det är däremot viktigt 

att barnen också ges möjlighet att bekanta sig med nya artefakter annars finns risken att barnen 

blir låsta till tidigare erfarenheter och intressen.  



30 

 

Förskollärarna ser sig själva som medierande redskap. MacDonald och Murphy (2019) belyser 

att förskollärare har en avgörande roll för vilket matematiskt utforskande barnen ges möjlighet 

till. I vår studie ansåg sig förskollärarna vara språkliga redskap som blir ett komplement till de 

artefakter som används i undervisningen. Lärande möjliggörs således i samverkan mellan 

människan och artefakter. Implikationen blir att förskollärarna måste vara närvarande och 

engagerade i barnens lek och utforskande för att kunna vara med och lägga grunden för barnens 

livslånga lärande. I leken kan förskolläraren utmana, benämna och uppmärksamma barnen på 

matematiska begrepp och aktiviteter. Om förskolläraren inte använder matematiska begrepp i 

vardagen kan det medföra att det spontana matematiska utforskandet inte synliggörs för barnen.  

Att ta på sig matematikglasögonen var ett förhållningssätt alla förskollärare i denna studie tog 

upp som viktigt i matematikundervisningen för de yngsta barnen. Med hjälp av 

matematikglasögon kan förskolläraren uppmärksamma barnen på den matematik som finns i 

vardagen vilket kan bidra till en hög kvalité på matematikundervisningen (Williams & 

Sheridan, 2018). Implikationen blir att förskolläraren med hjälp av matematikglasögonen kan 

uppmärksamma barnen på att matematik är mer än siffror och antal. Även fast människan med 

matematikglasögon inte per automatik kan betrakta allt som matematik (Björklund & Palmér, 

2018). Däremot hjälper matematikglasögonen förskollärarna att få syn på vilka artefakter 

barnen använder i sitt matematiska utforskande. Detta kan vägleda förskolläraren att planera 

för en matematikundervisning som tar sin utgångspunkt i vardagsmatematiken, barnens 

intressen samt tidigare erfarenheter. 

Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vår studie genomfördes i en och samma kommun skulle det vara intressant att se om 

resultatet hade blivit annorlunda om studien omfattat fler kommuner. Den fortsatta forskningen 

skulle därför kunna vara att genomföra studien under en längre tid och med ett mer omfattande 

urval för att få ett mer generaliserbart resultat. Det hade även varit intressant att undersöka det 

en av våra respondenter lyfte fram för de yngsta barnens matematikundervisning; läran med 

hjälp av hela kroppen. Det var endast en respondent som belyste detta samt att det inte är 

någonting vi stött på i den tidigare forskningen vi läst för denna studie. Därför anser vi att det 

skulle det vara intressant att följa upp detta spår. Hur får barnen möjlighet att använda hela 

kroppen för att utforska och undersöka matematik?  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Inbjudan till ett deltagande som informant till ett examensarbete om 

matematikundervisning för de yngsta barnen  

Vi heter Fanny och Therese och studerar sista terminen på förskollärarprogrammet på distans 

mot Luleå tekniska universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete om matematikundervisning 

för de yngsta barnen i förskolan. Syftet med vår studie är att utifrån förskollärarnas 

beskrivningar vidga förståelsen för hur de arbetar med artefakter i matematikundervisningen 

med de yngsta barnen. Ett första steg i vårt examensarbete har varit att fördjupa oss i 

forskning och litteratur kring de aktuella ämnet. För vårt fortsatta skrivande är dina 

erfarenheter som verksam förskollärare värdefulla för oss. Vi kommer att använda oss av en 

intervju för att kunna ta del av dina erfarenheter inom området. Inför intervjun önskar vi två 

bilder från verksamheten som visar vilka fysiska artefakter som barnen själva väljer när de 

utforskar matematik, samt två bilder som visar vilka artefakter som används i den planerade 

matematikundervisningen. Totalt fyra bilder från din verksamhet. Intervjun kommer ta ca 30 

– 45 minuter, cirkulera kring vår intervjuguide och dina fotografier och allt detta kommer ske 

via distansteknik. Vi spelar gärna in intervjun för att kunna transkribera och för att i största 

möjliga mån undvika vår egen subjektiva tolkningar i detta skede.  

Vid intervjun och skrivandet av vårt examensarbete tar vi hänsyn till Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer. Vilket innebär att du som respondent får information om studiens 

syfte, att deltagandet är frivilligt och att du som respondent kan avbryta ditt deltagande när 

som helst. Du och den förskola du jobbar på garanteras anonymitet och dina svar kommer att 

behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem, rådata kommer förstöras efter studiens slut. 

Resultatet kommer enbart användas i vårt arbete och det färdiga examensarbetet kommer 

publiceras på LTU:s publikationsdatabas Diva-portal.  

Vi önskar svar om samtycke senast den 20 april, skriv under denna blankett, skanna in och e-

posta tillbaka den till oss tillsammans med dina bilder från verksamheten.  

Om du har några frågor eller funderingar kontakta gärna någon av oss. 

Jag samtycker till deltagande i studien: 

 

Namn:_____________________________ 

 

Underskrift:_________________________ 

Ort: 

Datum: 

 

Fanny Johansson – xxxxxxx@hotmail.com 

Therese Holmgren – xxxxxxxxxxx@hotmail.se 

Handledare 

Monica Johansson, Luleå Tekniska Universitet 

xxxxxxxxxxxxxxxx@ltu.se 

0920 - xxxxxx 
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mailto:xxxxxxxxxxx@hotmail.se


 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

1. Har du någon utbildning utöver förskollärarexamen? 

 

2. Hur ser barngruppen ut? 

 

• Hur många barn 

• Ålder på barnen 

 

3. Vad anser du matematik vara för de yngsta barnen i förskolan? 

 

4. Kan du beskriva vad dina bilder från barnens spontana matematiska utforskande visar?  

 

5. Kan du beskriva vad dina bilder från den planerade undervisningen visar?  

 

6. Hur tänker du när du planerar matematikundervisningen för de yngsta barnen? 

 

7. Vad blir din roll som förskollärare i barnens spontana utforskande? 

 

8. Vad blir din roll som förskollärare i den planerade matematikundervisningen? 

 

9. Vilken betydelse anser du att miljön har för barnens matematiska utforskande? 

 

10. Finns det något du vill tillägga som du anser är centralt angående de yngre barnens 

matematik i förskolan? 


