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BAKGRUND: Då matematik aldrig har varit mitt favoritämne i skolan blev jag starkt 
fascinerad av ämnet under VFU i förskoleklass då pedagogerna där uppmärksammade mig på 
all den matematik som finns runtomkring oss. Praktiskt taget allting är olika former av 
matematik. 
 
SYFTE: Mitt syfte med denna studie är att identifiera tecken hos barn på att de är intresserade 
och motiverade att lära matematik så att jag och andra pedagoger kan utmana dem i sitt 
lärande. 
 
METOD: Jag har gjort en kvalitativ undersökning inspirerad av aktionsforskning där jag 
främst har använt mig av videoobservationer. Studien har skett på min egen arbetsplats, en 
förskola med 12 pedagoger och drygt 60 barn i åldrarna 1-6 år.  
 
RESULTAT: Barn använder matematik i sin vardag, vid påklädning, i leken och i 
matsituationer, men det troliga är att de inte vet om det. Därför behöver de hjälp med att sätta 
ord på detta fenomen. Det är då av stor vikt att en intresserad och inspirerande pedagog är 
närvarande för att fånga upp matematiken när den uppstår. 
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1. Inledning 
Mitt eget intresse för matematik har varit nästintill obefintligt ända sedan skoltiden. Det var 
först i samband med uppgifter i ALV-projektet som jag fick upp ögonen för hur rolig 
matematiken kan vara. ALV står för AktionsLärande Validering och var ett samarbete som 
startade hösten 2005 mellan bland andra Göteborgs stad, Högskolan i Borås och Centrum för 
Aktionslärande där sammanlagt 28 barnskötare fick validera sina reella kunskaper och 
därefter komplettera dessa ytterligare för att bli lärare mot yngre åldrar. Under denna tid 
skulle vi göra VFU i förskoleklass och de pedagoger som jag träffade där visade stor 
entusiasm för ämnet matematik och deras glädje smittade av sig på mig.  

För många är det en konst att räkna ut saker. De flesta skolböcker går ut på att lösa 
matematiktal på många olika sätt men matematik är så mycket mer än svåra tal. I vår vardag 
stöter vi på matematiken ideligen utan att reflektera över det. Vi handlar mat som vi sedan 
lagar till, betalar räkningar och läser busstabellen för att passa tiden till arbetet. För barnens 
del handlar det om att få kropps- och rumsuppfattning. Var har jag mina armar och ben? Hur 
sitter man bäst på stolen utan att ramla av? Matematik handlar om att se mönster och samband 
och att lösa problem. Genom att vi talar med barnen om det vi gör och sätter ord på deras 
upplevelser får de en tidig förnimmelse av ämnet matematik. Likväl som du kan lära dig nya 
verbala språk är matematik ett speciellt språk som kan läras in. Dahl & Rundgren (2004) 
kallar det att tala matematiska. 

Allt som oftast kan man läsa i tidningarna om andelen elever i högstadiet som inte får 
godkända betyg i kärnämnet matematik. En av anledningarna tror jag kan vara att 
matematiken inte får så stort utrymme i förskolan. Väldig många vuxna, däribland jag, har 
aldrig fått grundförståelsen i matematik. Om vi inte förstår matematiken och tycker att den är 
rolig hur ska vi då kunna få barnen att tycka det är roligt och intressant? Ger vi barnen 
möjligheter att uppleva och upptäcka matematik i tidiga åldrar får de en bra matematisk grund 
med sig när de börjar i förskoleklassen. 

Liksom Dahl & Rundgren (2004) talar även Strandberg (2006) om det matematiska språket 
men han anser att det egentligen inte är matematiken som är svår utan de komplicerade 
metoder som valts för att lära ut matematiken. Löwing & Kilborn (2002) sätter också fokus på 
skolans föråldrade matematikundervisning. Istället för att barnen lär sig se matematiken som 
finns runtomkring dem i deras vardagsmiljö verkar lärarna mer intresserade av att hitta 
lämpliga sätt att använda matematiska formler och termer som är lämpligt att kunna vid högre 
studier av matematik. Detta får då en negativ påföljd att matematiken inte sammanlänkas till 
övriga ämnen i skolan 

Jag är fascinerad av att se de yngre barnen ta till sig matematiken runt omkring dem. När de 
jämför sina skor med kompisens bredvid eller räknar bananpengar vid fruktstunden. Även ute 
på gården finns matematiken när barnen för första gången försöker cykla, hur man först sätter 
sig på cykeln och sen placerar fötterna på pedalerna. Det kan vara nog så svår matematik. 
Gottberg & Rundberg (2006) skriver i sin bok att matematik i förskolan handlar om ”Att få 
mod, inspiration, lust, kunskap, fantasi, förståelse, vilja, tid och ork. Förskolepersonalen 
måste få det. Barnen har allt det där redan. Med hjälp av detta fördjupningsarbete hoppas jag 
öka mitt mod, min lust, min kunskap och min förmåga att inspirera de barn jag arbetar med i 
framtiden att också utveckla detta förhållningssätt till matematik. 
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1.1 Syfte 
Mitt syfte med denna studie är att identifiera tecken hos barn på att de är intresserade och 
motiverade att lära matematik så att jag och andra pedagoger kan utmana dem i sitt lärande. 

Frågor till stöd för min studie är: 

• Hur väcks barnens intresse för matematik? 

• Använder barn matematik i sin vardag?  

• Hur lär barn matematik? 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är matematik? 
Enligt Bonniers lexikon kommer ordet matematik av grekiskans mathema = vetenskap. Det är 
läran om egenskaperna hos abstrakta begrepp som mängder, tal, geometriska figurer och hur 
de fungerar och relaterar till varandra. Matematik ses som ett formaliserat språk särskilt 
utvecklat för beräkningar av kvantiteter. 

Nationalencyklopedin härleder matematiken från latinets mathematica med liknande 
betydelse från grekiskans mathematike där mathema betyder kunskap, läroämne. De beskriver 
matematiken som en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och utvecklande av 
metoder. 

I förskolan har matematiken många skepnader. När leksaker skall plockas undan efter lek ska 
de sorteras, kanske efter färg och storlek. Vi dukar tillsammans och tar fram alla de saker som 
behövs, tallrikar, glas och bestick och räknar efter hur många av varje sort vi behöver. Barnen 
bygger och konstruerar i olika material och löser diverse problem som de enligt Ahlberg, 
(2005) löser på olika sätt beroende på vilka erfarenheter de har. 

En form av matematik upplever vi med kroppen. Doverborg & Pramling Samuelsson, (2005)  
och Sterner, (2007) påtalar det viktiga i att barn upplever matematiken med hela kroppen och 
att alla sinnen är med. Vid blöjbyte går vi till skötbordet och barnet får klättra upp på stegen 
och där sjunger vi och ramsräknar. Och när vi ska gå ut får barnen gå till sin egen klädhylla 
och försöka klä på sig själva. På gården klättrar vi upp i gungan och tar fart med hela kroppen 
eller cyklar runt på en cykel. Persson (2007) menar att en god kroppsuppfattning innebär att 
man har full kontroll på sin kropp oavsett vilken miljö man befinner sig i. Inomhus på 
lekmattor eller vid skötbordet eller i skogen klättrandes i berg eller på omkullblåsta träd. 

2.2 Styrdokumenten  
Sedan 1998 har förskolan sin egen läroplan, Lpfö-98 (Skolverket 2006), som ersätter 
Socialstyrelsens pedagogiska program. Det är alla pedagogers skyldighet att följa läroplanen 
som förordar att verksamheten skall stimulera det livslånga lärandet på ett lustfyllt sätt. När 
det gäller matematiken skall förskolan arbeta på ett sådant sätt att barnen får en 
grundläggande förståelse för tal, mätning och olika former samt få tids- och rumsuppfattning. 
Förskolan skall också tillhandahålla material som stimulerar ett skapande och ger möjlighet 
till bygg- och konstruktionslek (Lpfö-98).  

Av läroplanen (Lpfö-98) framgår det att förskolan skall sträva efter att varje barn: 

• Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 
tekniker. 

• Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. 

• Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form 
samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum (s 13). 
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2.3 Lärande och matematik 
Barns kognitiva utveckling utforskades av Jean Piaget. Han delade in barns utveckling i fyra 
olika utvecklingsstadier: 

1. senso- motoriskt 0-2 år 
2. preoperationellt 2-6 år 
3. konkret operationellt 6- 12 år 
4. formellt operationellt 12 år- 

Han ansåg att alla barn passerade dessa stadier i samma ordning och vid samma ålder. (Wang 
& Nilsson, 2004). När Piaget ville undersöka hur barn tänker logiskt använde han sig av olika 
matematiska exempel. T ex kunde han ge barn olika stora glas och be dem fördela en vätska i 
glasen och be dem resonera om resultaten de fick fram. Aronsson (2000) kallar Piaget en stor 
illusionist och barnkammarens magiker. T ex kunde han lägga ut två rader med 10 kulor i 
varje rad. Barnen fick då jämföra raderna. Sedan tog han bort några kulor i ena raden men 
lade kulorna med större mellanrum så att raderna blev lika långa.   

Lev Vygotskij som också ägnade sig åt barns utveckling myntade begreppet den proximala 
utvecklingszonen. Han ansåg att barn som skall lösa en uppgift ofta lyckas bättre med detta 
om en vuxen eller ett mer erfaret barn finns behjälplig i närheten med stödjande frågor eller 
kommentarer ( Lindahl, 1998). Tillsammans med egen förståelse och utmanande omgivning 
når barnen nya utvecklingsmål menade Vygotskij. 

Björklund Boistrup (2006) menar att barns lärande sker i stunder där miljöer och materialet 
tillsammans med människor skapar ett givande sammanhang vilket bekräftar Vygotskijs 
teorier. Det är betydelsefullt att pedagogerna fångar upp de tillfällen när barn visar intresse för 
matematik och spinner vidare på den tråden. 

Stendrup (2001) beskriver skillnaden mellan Piaget och Vygotskij på följande sätt: Enligt 
Piaget skall vi vänta in barnens kognitiva utveckling och då plocka fram lämpligt material och 
Vygotskij ansåg att vi skulle skapa förutsättningar för deras utveckling. 

Ingrid Pramling Samuelsson och Elisabeth Doverborg är två nutida forskare som har inriktat 
sig på små barns lärande. De anser att leken spelar en viktig roll i de yngre barnens lärande. 
De betonar betydelsen av att uppleva matematiken med hela kroppen och alla sinnen(2005).  

Även Annika Persson (2007) påtalar betydelsen av att uppleva matematiken med hela 
kroppen. Har barnet kontroll över sin kropp har barnet även en god rumsuppfattning vilket är 
en förutsättning för att kunna röra sig i olika miljöer inne och ute.  

Sterner (2007) menar att det är av stor vikt att barn använder sina kroppar och alla sinnen för 
att få en god rumsuppfattning både inne och ute. Genom att krypa, springa eller hoppa får 
barn en uppfattning om sin kropp i relation till rummet likväl som de använder sina ögon, 
munnar och fingrar för att uppleva saker i sin omgivning. 

Maria Reis (2001) beskriver hur små barn tar till sig matematiken i vardagen. Barnen har 
ännu ingen begreppsuppfattning men i och med att personer i omgivningen benämner begrepp 
som stor, liten, framför och bakom och visar på dessa fenomen får de ändå en känsla för dem.  

Ann Ahlberg (2005) talar om barns sätt att lösa matematiska problem. Med matematiska 
problem menas uppgifter som inte är självklara hur de ska lösas, t ex så har vi tre äpplen som 
vi ska dela till fyra personer. Hur gör vi? Barn har skiftande erfarenheter och tar till olika 
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strategier för att lösa dessa problem. Ahlberg menar vidare att detta sätt att lösa problem är en 
viktig början till att barn ska förstå sammanhanget mellan tal och räkning. 

Många pedagoger har genom utformande av material sökt stimulera barns matematiska 
lärande. En föregångare i detta var Friedrich Fröbel (1782-1852) som levde i Tyskland och 
räknas som förskolans fader. Han arbetade som lärare och ansåg att leken var betydelsefull för 
barns utveckling och lärande. Wallström (1992) skriver att Fröbel redan i det lilla barnets 
första handrörelser såg tendenser till matematik när fingrar sträcks upp och vinklas för att 
greppa föremål. Även om inga ord sattes på begreppen fick barnet en känsla för det t ex när 
ena handens fingrar vilar i den andra för att symbolisera fem fåglar i ett bo. Fröbel skapade 
något som han kallade lekgåvor. Det var material som skulle stimulera det matematiska tänket 
i leken. Gåvorna utgick ifrån de geometriska formerna och symboliserade bl a cirkeln, kuben 
och rektangeln. Fröbels tanke med gåvorna var att de skulle utgå från en helhet till mindre 
delar för att sedan sättas ihop till en helhet igen. Syftet var att även det lilla barnet skulle 
kunna leka med dem, därav kom att bollen blev första gåvan. Den är en helhet och lätt att 
hålla med små barnhänder. Efterhand som barnen mognar blir gåvorna mer avancerade och t 
ex gåva nummer sex är en låda i trä som innehåller klossar i form av rektanglar, trianglar och 
kvadrater som ska pusslas ihop så att de allihop får plats i den kubformade lådan (Gedin & 
Sjöblom, 1995). 

En annan pedagog som tog fram ett lekmaterial med matematisk inriktning var Maria 
Montessori. Hon ansåg att all verksamhet skulle vara planerad och strukturerad och hade som 
devis frihet, självdisciplin och individualisering (Ahlberg, 2005). Montessorimaterialet är 
utformat på så sätt att barnen ska uppleva det med flera sinnen, samtidigt som de ser 
materialet får de känna med fingrarna och jämföra materialen bredvid varandra (Skjöld 
Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). Detta ska ge en känsla för matematik där barnen 
ser mönster och skillnader i t ex. volym, längd och vikt Materialet utgår ifrån det abstrakta, 
ogripbara till det konkreta åskådliga . Även Montessorimaterialet är åldersanpassat och 
efterhand som barnen lär blir materialet svårare och svårare. 

2.4 Den medvetna Pedagogens roll 
Läroplanen Lpfö-98 betonar betydelsen av att personalen är välutbildad och professionell i sitt 
bemötande till barnen. Kihlström (1998) menar att förskollärare har olika attityder till 
matematik i förskolan. Några få har ett medvetet tänk när det gäller inlärning av matematik 
men många har inga tankar alls om det. Hon beskriver tre olika sätt att arbeta matematiskt: 

Att fånga – där pedagogen tar tillfället i akt när barnen t ex trär halsband och då kan räkna 
pärlor. Tankarna om matematik finns i bakhuvudet och tas fram när det behövs. 

Att göra – pedagogen använder inte matematiken i ett lärande syfte. Räkning är något man 
gör automatiskt, exempelvis för att räkna barnens närvaro och visa att de tillhör en 
gruppgemenskap.  

Att planera – pedagogen lägger in planerade matematiska aktiviteter dels i vardagssituationer 
som t ex dukning eller vid måltid, dels vid särskilda matematikpass. 

Kihlström (1998) anser vidare att förskollärarens inställning till matematik har stor betydelse 
för hur barnen erövrar matematikkunskaper. 

Även Ahlberg (2005) diskuterar lärares matematikmetoder. Hon menar att en lärare som 
fångar matematiken i stunden lätt kan missa att inte alla barn är delaktiga i situationen och 
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därför missar det väsentliga i matematiken. Men en pedagog som fokuserar på matematiken 
runtomkring barnen i deras vardag och utformar övningar och aktiviteter på ett för barnen 
roligt och stimulerande gör att alla har möjlighet att ta del av matematiken. 

Margareta Forsbäck i Gottberg & Rundberg (2006) anser också att medvetna pedagoger ger 
medvetna barn. Om inte pedagogen har kunskapen och förståelsen om det som ska läras kan 
det inte läras ut. 

Doverborg & Pramling (2005) menar att en viktig uppgift för pedagogerna när det gäller de 
små barnen är att göra miljön möjlig för matematikupplevelser då förskolan är full av 
matematiska skeenden. Vi ser det t ex i samlingen, vid måltiderna och i tambursituationerna. 
Det gäller bara att vi tar på oss ”matematikglasögonen” och låta barnen vara delaktiga i denna 
värld där de kan göra matematiken till sin egen begreppsvärld. De båda menar att vår 
grundinställning till matematik beror på vilket sätt vi arbetar med matematik om vi över 
huvudtaget gör det. 

Ann Ahlberg (2005) anser att för att barn ska lära matematik skall den inte tränas in utantill 
utan upplevas och diskuteras utifrån barnens erfarenheter. Genom att barnen tillsammans med 
läraren problematiserar får de olika infallsvinklar och ett vidgat synsätt på ämnet. Allt lärande 
baseras på samspelet mellan barnet och den vuxne samt barnen sinsemellan. 

Pound (1999) påtalar också samspelet mellan barnet och den vuxne när det gäller 
matematikinlärningen. Hon menar att lärarens roll när det gäller små barn är att engagera sig i 
det som intresserar barnet och stödja lärandet i det barnen sysselsätter sig med. Barnet skall 
inte bara utveckla matematisk kunskap och förmåga utan också tycka om matematik och då är 
den vuxnes roll att stödja och uppmuntra. Vidare anser Pound att barnet lär matematik i 
vardagens alla händelser. Ett matematiskt lärande sker i samspel med barn och vuxna där den 
vuxne kan sätta ord på den matematiska inlärningen. 

En viktig faktor i arbetet med barn är enligt Rockström & Jonasson (1983) att man är 
professionell. Med professionalitet menas att pedagogen skall ha kunskap om barns 
utveckling och ett intresse för yrkets utmaningar. Genom att bygga upp relationer med barnet 
och gruppen skapas en trygghet och för att detta skall vara möjligt krävs att pedagogerna får 
utbildning och positiv respons som stärker dem i deras yrkesroll. 

För att säkra kvaliteten i förskolan påtalar Utbildningsdepartementet (2004) vikten av utbildad 
och engagerad personal. En personalgrupp med hög kompetens och ett pedagogiskt 
förhållningssätt har konstruktiva fortlöpande diskussioner om det pedagogiska arbetet och 
barnens utveckling och lärande. 

2.5 Ny forskning  
En mängd forskare har studerat matematik i yngre barns värld, hur de upptäcker och använder 
den.  
Det väsentliga enligt Ahlberg (2005) är att lek och lärande är kopplat till varandra. Det är 
enligt henne väldigt viktigt att barn får leka sig till ny kunskap och för det krävs mycket olika 
material och miljöer. Detta är också något som Björklund (2008) anser är viktigt. Hon menar 
att undersökande av material då skillnader och likheter upptäcks och jämförande lek är 
grunden till det matematiska lärandet.  
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Ytterligare aspekter på matematikinlärningen är språket. Doverborg (2005) påtalar betydelsen 
av att pedagogen sätter ord på det matematiska. Får inte barnen tillgång till matematikens 
spännande ordvärld blir det mycket svårt för dem att införliva matematiken i sina världar.  

När det gäller små barns antalsuppfattning, på engelska subitizing, anser Sterner & Johansson 
(2007) att detta är en kunskap som barn föds med. Kombinerad med vår räknekultur gör detta 
att de snabbt uppfattar antal upp till fyra. T ex vet barn att de har fem fingrar och de ”ser” hur 
många prickar de slagit på tärningen. Sterner & Johansson menar att barn ser helheten före 
delarna. Även Bo Johansson (2007) nämner subitizing men kallar det för spontan 
antalsuppfattning. Han menar att barn vid ett litet antal föremål, inte överstigande fem 
stycken, kan räkna både subtraktion och addition, dvs. barnen märker om man tar bort eller 
lägger till föremål. Men för att barn skall antas ha en bra uppfattning om hur räknandet går till 
anser Gelman & Gallistel i Sterner & Johansson (2007) att de måste ha uppnått följande fem 
principer:  

1. Ett-till-ett-principen- där föremål passas samman två och två. 

2. Principen om den stabila ordningen- att barnet konsekvent räknar upp det som ska 
räknas med samma sorts räkneord. 

3. Kardinalsprincipen- barnet har förstått att det 27:e föremålet anger hur många det 
faktiskt är i antal. 

4. Abstraktionsprincipen- alla föremål i lådan kan räknas trots att de inte är likadana. 

5. Den irrelevanta ordningens princip- barnet börjar räkna vart det vill och alla föremål 
räknas bara en gång.  

Fauskanger (2006) har studerat barns problemlösningar. I skolan får barnen många gånger 
räkneuppgifter som de har svårt att förstå syftet med därför är det viktigt att de får 
meningsfulla uppgifter. För att barn skall kunna lösa ett problem måste de förstå varför de 
behöver en lösning på problemet.  

I en rapport från The Albert Shanker Institute (2009) sammanfattad av Tanya S. Wright & 
Susan B. Neuman beskrivs hur yngre barn lär sig matematik. Barn tar till sig matematiken i 
matematiska lekar och har i tidig förskoleålder en intuitiv känsla för matematik. Genom att 
observera och experimentera får de matematiska erfarenheter. För att utmana barnens 
matematiska tänk krävs att de lär sig problemlösning och det matematiska språket, dvs. 
matematiska termer och att lära sig kommunicera matematiska idéer. Matematik i förskolan är 
så mycket mer än att lära sig saker utantill och att rabbla räkneord och namn på former. 
Istället för att visa barnen en form och säga att det är en triangel kan pedagogen be dem att 
hitta olika sorters trianglar och därefter jämföra dem och se om där finns skillnader och 
likheter.  

Det är viktigt att barnen uppmuntras att tala om matematik och diskutera vad de har erfarit. 
När barn får vara med i matematiska sammanhang och lär sig diskutera stärks de i sitt 
matematiska tänkande. Förskolebarn har en intuitiv förståelse för matematik men eftersom de 
saknar ord för de matematiska termerna har de svårt att förklara sig. Där har pedagogerna en 
viktig uppgift då de skall förklara, introducera och upprepa den matematiska vokabulären. 
Genom att ställa öppna frågor tillåts barnen att själva tänka ut tänkbara lösningar till 
problemen. 
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Olsson & Forsbäck (2009) betonar sambandet mellan språket och matematiken. Hur viktigt 
det är att ha en bra språkgrund för att förstå matematiken. Finns språket kan barnen sätta ord 
på sina upplevelser och erfarenheter och göra jämförelser mellan kort och lång, stor och liten 
och långt borta och nära. För att barnen skall förstå behovet av att kunna matematik skall den 
vara relaterad till deras vardag. Det är inte svaret på mattegåtan som är det viktiga utan hur 
man har kommit fram till svaret.  

När vi spelar spel med barnen t ex kort tränas deras koncentrationsförmåga upp och de får 
övning i att tänka strategiskt, komma ihåg regler, vänta på sin tur och språkträning då man 
kan prata om vad ett par är eller tretal och fyrtal. Detta är matematik och samtidigt har barnen 
roligt.  

 

3. Metod 
Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie som är inspirerad av aktionsforskningens 
ansats. Inledningsvis förklarar jag några viktiga begrepp och därefter redogör jag för studiens 
genomförande. 

3.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ forskning innebär enligt Patel & Davidson (2003) att forskaren vill undersöka hur 
något är utformat. Man vill se helheten hos det undersökta. I kvalitativ forskning är det 
materialet som är vägledande för resultat och teorier.  

Lökken & Söbstad (1995) förklarar den kvalitativa forskningsmetoden som ett sätt att se 
samband och mönster och få det till en helhet, ett holistiskt perspektiv. I kvalitativ forskning 
är resultatet av större betydelse än den förförståelse forskaren har från början. Vanligt i 
kvalitativa studier är också att det som observeras eller undersöks sker i en vardaglig miljö, 
inga speciella situationer arrangeras. 

3.2 Hermeneutik  
Denna metod användes under medeltiden främst till att tolka bibeltexter men används numera 
enligt Patel & Davidson (2003) inom human-, kultur- och samhällsvetenskap till att tolka och 
förstå människor och deras livsvärld. När hermeneutiken används ligger det på forskaren att 
hitta ett tydligt syfte och samband med det som undersöks. 

I min undersökning valde jag hermeneutiken då den passar mitt syfte att förstå när barn 
använder matematik i sin vardag. Patel & Davidson (2003) menar att denna metod passar bra 
när man vill undersöka människors handlingar. För att förstå har jag observerat och analyserat 
och gjort egna tolkningar av materialet. 

Thurén (1991) talar om den hermeneutiska spiralen vilken innebär att förförståelsen står i 
relation till erfarenheten. I min undersökning har jag en förförståelse angående barns 
matematik men under arbetets gång har jag nått en större erfarenhet som ger mig en ny 
förståelse. Jag gör en tolkning av materialet kopplat till min förståelse, av dessa skilda delar 
blir en ny helhet. 

När det gäller ansatsen är jag inspirerad av aktionsforskning. Detta är en metod som enligt 
Eriksson (2006) passar bra när man vill uppnå en förändring och förbättring i sitt arbetssätt 
som även kommer arbetslaget tillgodo. Genom att dokumentera och reflektera får man en 
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helhetssyn och kan se vilka arbetsområden som behöver förbättras. Då jag själv har 
svårigheter att upptäcka matematik i min omgivning är detta en reflekterande metod som 
passar bra.  

Rönnerman (2004) menar att aktionsforskningen utgår ifrån vardagens praktik där forskaren 
och praktikern har ett forskande samarbete som skall leda till en förändring i verksamheten. 
Tanken är att deltagarna skall utveckla och förändra arbetssättet men också reflektera och 
utvärdera vad som skett under tiden som forskningen pågått. Då kan man se vad den vuxne 
har tagit till sig av lärandet. Under arbetets gång kommer praktikern med frågor som följs av 
en aktivitet. Vad som då sker skall studeras och utvärderas av praktikern, sedan kan man 
skönja ett samband mellan agerandet och insikten av det som skett. Aktionsforskning kan vara 
en bra metod att använda på arbetsplatsen men i mitt fall har det varit något komplicerat då 
jag till viss del varit både den forskande och den praktiserande. Det är även svårt att 
kombinera aktionsforskning med det övriga arbetet på förskolan såsom planering och 
dokumentation. Då är det mycket värdefullt om man är flera som forskar så att arbetet kan 
fördelas mellan kollegorna. Tankarna på matematik har dock fått större fäste på förskolan och 
fler matematiska aktiviteter planeras kontinuerligt  

Aktionsforskning har använts inom många skiftande områden som t ex. i arbetslivet, i den 
sociala omsorgen och i den tredje världen där den använts som frigörelsekamp. Då 
aktionsforskningen nyttjats inom dessa skilda områden har den utvecklat många olika teorier 
och metoder delvis beroende på de seder och bruk där den använts. 

En senare variant av aktionsforskningen är så kallad Self-study. Det innebär att lärare och 
övrig personal på skolor studerar sin egen arbetsmiljö. Denna metod framhäver också att 
personer utan forskarbakgrund kan ha teorier och åsikter om hur undervisning skall bedrivas. 

Tiller (1999) ifrågasätter om en lärare kan ägna sig åt aktionsforskning och menar att det 
istället skall kallas för aktionslärande. Han anser att aktionslärande är ett lärande som sker 
oavbrutet där arbetslaget tillsammans återkommande diskuterar och reflekterar över händelser 
i arbetslivet i syfte att uppnå förbättringar. En lärare kan säkert ägna sig åt aktionsforskning 
men det är tidskrävande att forska jämsides med sitt vanliga arbete, samtidigt som arbetssättet 
skall förändras skall forskningsmetodikens grunder läras in. Forskningen skall, enligt Tiller 
(1999) avslutas med en vetenskaplig text som i sig tar mycket tid i anspråk att skriva. 
Självklart skall ett aktionslärande dokumenteras så att man kan gå tillbaka och göra 
reflektioner, blev det som vi tänkte och vad kan vi göra annorlunda och bättre nästa gång. När 
det är svårt att få tid till pedagogiska diskussioner kan det vara än svårare att få tid till att 
forska. 

3.4 Observation 
Inom aktionsforskningen används olika redskap för att nå fram till ett resultat. Eriksson 
(2006) nämner bland annat observation, dagbok och handledning.  

Observation passar i min undersökning då jag ville lära mig se när barn använder matematik i 
sin vardag. Observationer är en metod som sker här och nu så att observationsobjekten inte 
skall kunna styras i en viss riktning (Lökken & Söbstad, 1995). Det finns en mängd olika 
observationsmetoder. En är löpande protokoll då man fortlöpande skriver korta kommentarer 
om vad som sker under en begränsad tid t ex fem minuter. Man kan också bestämma i förväg 
vad som ska observeras t ex ett barns språkliga utveckling. Loggbok är ett annat sätt att 
observera, då noterar man händelser som sker och samlar dem på hög för att senare gå igenom 
dem. Vid analys kan man se mönster och skeenden som annars inte hade upptäckts. 
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Ytterligare ett sätt att observera sker genom videokameran. Detta är enligt Lindahl (1998) en 
väldigt bra metod när det gäller små barn då de inte alltid har ett väl utvecklat språk och 
därmed kan vara svåra att förstå. Ytterligare fördelar är att kameran registrerar mer än vad 
man hinner med att anteckna. Nackdelen med videoobservation är att fokus är i linsen hela 
tiden så det som händer i övriga rummet kan gå observatören förbi. Observationsmetoden är 
ett ypperligt verktyg för pedagogen att reflektera över sitt och barnens lärande. Lindahl (1998) 
menar vidare att videokameran är till stor hjälp när materialet skall analyseras då man har 
flera möjligheter att tolka det filmade. Det är även så att man inte alltid uppfattar vad det är 
som händer framför kameran. När man sedan i efterhand tittar på filmen kan man upptäcka 
flera aspekter av händelseförloppet. 

Pramling Samuelsson & Lindahl (1999) betonar att videoinspelning är en väldigt bra metod 
att använda dels för att se barnet och dess värld men också för att kunna förbättra 
verksamhetens aktiviteter. 

Kihlström i Dimenäs (2006) betonar sambandet mellan praktik och teori där man jämför sina 
observationer med modern forskning och verkligen kan se barns utveckling och lärande. 
Viktigt att tänka på vid val av observation som metod, menar Kihlström, är att välja ett syfte 
med observationen annars kan det vara väldigt svårt att veta vad som ska noteras. 
Betydelsefullt är också att inte lägga in egna värderingar och känslor i observationen. 
Observatören kan omöjligt veta vad den observerade tycker och känner. 

Genom att erövra nya kunskaper ser vi det gamla invanda mönstret med nya friska ögon och 
har motivation till att förbättra verksamheten. 

3.5 Genomförande  
I min undersökning har jag valt att använda videokamera. Jag har även tagit hjälp av kollegor 
att filma vid olika tillfällen. Jag började filma hösten 2007. Filmandet har skett vid olika 
tidpunkter under ett par månaders tid både inne och ute. Ibland tidigt på morgonen strax efter 
att vi öppnat, men oftast på förmiddagarna. Filmkameran har använts vid tretton tillfällen av 
mig eller andra pedagoger då jag inte alltid har kunnat följa med grupperna t ex på 
skogsutflykter. 

Skriftliga observationer har skett vid ett tiotal tillfällen. 

Jag har inte varit aktiv pedagog under filmandet utan övrig personal har haft huvudansvaret 
för barngruppen.  

Jag har gått tillväga på så sätt att jag har tittat på videoobservationerna och skrivit ner 
händelseförloppet för hand. Sedan har jag skrivit in det på datorn och återigen tittat på 
filmerna. För var gång jag tittar hittar jag nya detaljer som jag tillför arbetet. 

Då jag även tillägnat mig mer kunskap om ämnet matematik ser jag matematik i de filmade 
observationer som jag tidigare valde bort då jag tyckte att de var irrelevanta för min studie. 

Jag har även använt traditionell observationsmetod då jag använt papper och penna. I mitt 
arbete med studien har jag även haft tillgång till en handledare på arbetsplatsen. Vi har 
gemensamt diskuterat de problem som har uppstått men då vi båda arbetade på förskolan där 
studien har skett har möjligheterna att sitta ner och samtala varit begränsade delvis beroende 
på att vi arbetat olika skift i skilda grupper. 
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För att kunna göra korrekta analyser av observationerna har jag tagit stöd av litteratur som 
behandlar ämnet matematik bland små barn. Framförallt har jag tagit stöd av teorierna om hur 
barn lär matematik vilka ligger till grund för min analys. Med hjälp av min egen utveckling i 
att förstå matematik har jag tolkat barns görande i termer av matematik. Observationerna är 
indelade efter kategorier och analyserade därefter.  

3.6 Etiska regler 
I missivbrevet till föräldrar/vårdnadshavare informerades om Vetenskapsrådets fyra 
forskningsetiska regler (www.vr.se, 2007) som jag ämnade följa då jag gjorde mina 
observationer. 

• Informationskravet: information ges om vem jag är och undersökningens syfte. 

• Samtyckeskravet: visar att deltagandet är frivilligt och att medverkan kan brytas när som 
helst. 

• Konfidentialitetskravet: alla uppgifter och insamlat material förvaras på ett säkert sätt och 
att tystnadsplikt gäller. 

• Nyttjandekravet: allt insamlat material skall endast användas i undersökningens syfte. 

Jag inledde min undersökning med att dela ut missivbrevet till alla föräldrar på förskolan där 
jag presenterar mig själv och vad min studie skall handla om. I brevet ber jag om lov att göra 
videoobservationer och förklarar att allt deltagande är på frivillig basis och att fullständig 
anonymitet garanteras. Allt material som jag samlat in förvaras på ett sådant sätt att endast jag 
har tillgång till det.  

3.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i ett arbete talar om hur stor tillförlitligheten är, hur pass noga undersökningarna 
är gjorda. Samtidigt som reliabiliteten nämns måste vi också nämna validiteten, giltigheten.  
Validitet innebär att det är mätt som avsågs att mätas(Thurén, 2006). Dessa två kan inte verka 
utan varandra.  

Tillförlitligheten och giltigheten inom den aktionsforskning som utförs av lärare är ofta 
diskuterad och kritiserad. Zeichner & Noffke (2001 i Eriksson, 2006) menar att 
undervisningen blir lidande då lärarna inte kan ägna sig enbart åt att planera lektioner utan 
dessutom också måste forska. I sådana fall kan det vara viktigt att delegera sina uppgifter, att 
man t ex använder sina kolleger till att hjälpa till med insamlandet av materialet. Det kan 
också vara en fördel om man är fler än en som gör en undersökning, du har en kollega som du 
kan diskutera och formulera tankar med. 

Patel & Davidsson (2003) påtalar hur viktigt användandet av filmkamera är vid mätandet av 
reliabiliteten. I och med att observationerna är filmade kan man gå tillbaka hur många gånger 
som helst och se observationerna om och om igen vilket jag gjorde åtskilliga gånger i min 
studie. 

För att öka validiteten på min undersökning är det av stor vikt att jag har ett klart och tydligt 
syfte som jag vill undersöka. Kihlström (2006) menar att rapportens validitet ökar om läsaren 
lätt kan förstå texten och slutresultatet. När det gäller tillförlitligheten i min undersökning kan 
den vara svårare att kontrollera eftersom det inte är säkert att en annan observatör hade sett 
det jag har upptäckt i mina observationer. 
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3.8 Undersökningsgrupp 
Förskolan jag arbetar på är nyligen utbyggd och ligger i en av Göteborgs östra stadsdelar. 
Tidigare var vi sex personal som arbetade tillsammans med ca 35 barn. Numera är vi 12 
ordinarie personal som tillsammans har drygt 60 barn. Barnen är placerade i sex 
åldersindelade grupper med två ansvariga pedagoger i varje grupp. Det är tre 
småbarnsgrupper och tre grupper med äldre barn. Barnen är i åldrarna från 1 år upp till 6 år.  
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4. Resultat 
Syftet med den här studien var att ta reda på hur barns intresse för matematik väcks, om barn 
använder matematik i sin vardag och hur barn lär matematik. I detta stycke redogör jag för de 
observationer jag valt att ta med. Efterhand som jag har analyserat observationerna har jag 
delat in dem i kategorier efter ämne. 

4.1 Konstruktiv matematik 
Konstruktiv matematik kräver material av många skilda slag där barn med hjälp av sin fantasi 
och erfarenhet kan bygga fritt och även kopiera. I följande observationer kan vi se betydelsen 
av att ha skiftande material att konstruera med. Vi ser även att barnen oavsett ålder själva 
skapar möjligheter till konstruerande. 

En flicka 5,7 år sitter på knä på golvet och leker med duplo, stort lego, som 
ligger i soffan. Hon har byggt två väggar mitt emot varandra Hon känner 
efter om alla bitarna sitter fast. Sedan räknar hon bitarna i varje ”vägg” och 
lägger på stora plattor uppe på ”väggarna”.  

I den här observationen ser vi exempel på symmetri när flickan räknar klossarna och jämför 
väggarnas storlek med varandra Hon visar tydligt att hon har för avsikt att göra dem lika stora. 
Hon är också noga med att kontrollera hållfastheten. Man kan förmoda att hennes föresats är 
att bygga ett hus eftersom hon avslutar med att lägga på plattorna som ett sorts tak.  

Två flickor, 5,7 år och 4,10 leker i stora lekhallen med det stora mjuka 
duplot. Klossarna är i olika storlek, färg och form. Några av de små gula 
kvadratiska klossarna har ett öga påmålat liksom ett par av de gula 
rektangulära klossarna har en mun påmålad. Flickorna sätter ihop bitarna 
och efter en stund ropar de på ”fröken” att hon ska titta. Bredvid flickorna 
på golvet står en figur i flickornas storlek med huvud, två ögon, en mun, 
kropp, två armar och två ben. 

Också i denna situation kan vi ana en symmetri i flickornas beteende, när de av klossarna 
bygger upp en figur där kroppsdelarna är placerade på samma sätt som hos oss människor. 
Om det var deras avsikt framgår däremot inte av observationen. 

Pojke, 15 månader sitter vid matbordet. Framför honom på bordet står 
muggar av två olika sorter och storlekar. Han tar två likadana i var hand 
och ställer dem på varandra. Han byter sedan ut en av muggarna mot en 
annan sort och ställer ovanpå den andra. Han tittar på muggarna och 
bygger sedan på med fler muggar så att det blir ett torn.  

I den här situationen hittar pojken en ny användning av muggarna. Istället för att dricka ur 
muggarna kan han bygga med dem. Han prövar olika sätt att stapla dem på varandra och 
genom detta kan man anta att han upplever en skillnad i muggarnas utseende. 

 
Pojke, 14 månader kryper fram till ett golvpussel som består av flera 
kvadratiska bitar. Kvadraterna är byggda till en kub och pojken tar en ny 
bit och lägger på ”taket”. Han tar bort den och lägger tillbaka den. Han 
tittar sig omkring och tar bort den igen. Han kryper till runda mattan en bit 
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bort och vänder tillbaka till kuben och försöker lägga på biten igen. Han 
släpper biten och kryper i väg till nya utmaningar. 

Pojken har en förståelse för hur bitarna är hopsatta och vill nu sätta fast en bit själv.  
Han söker olika ställen att sätta fast den på men då han inte lyckas med sina föresatser och 
ingen vuxen uppmuntrar och stöttar honom ger han upp och lämnar sin problemlösning. 

I sandlådan sitter en pedagog med fem barn i olika åldrar omkring sig. 
Tillsammans har de grävt en djup ränna. En leksaksbil kommer körandes 
men det finns ingen backe, bara ett tvärt stup. Pedagogen frågar barnen 
vad som händer om bilen kör över kanten. Hon kör bilen sakta, sakta över 
kanten och den faller handlöst ner. Hjälp, säger pojke 3,5 år. Pedagogen: 
Vi har gjort alldeles för brant. Ska vi ta bort lite så att det blir en 
nerförsbacke? Ja, tycker barnen och de gräver lite mer tillsammans och 
provar igen och bilen kan köra något bättre nerför backen utan att störta. 

Här ser vi ett samspel mellan pedagogen och barnen. Pedagogen gör barnen delaktiga i leken 
med bilarna. Hon utmanar barnens tankegångar, de provar tillsammans vad som händer om de 
gör backen lite planare.  

En pojke, 19 månader har fått tag på en ballong i ett snöre. Han släpper 
den och sparkar iväg den. Han fångar den igen och viftar med den fram 
och tillbaka. Han trycker den mot magen och släpper iväg den så den 
skjuter iväg och faller mot golvet.   

Pojken prövar olika sätt att hantera ballongen och får möjlighet att se hur ballongen beter sig 
beroende på hur han håller i den. Man kan ana av hans beteende att han jämför ballongen med 
en boll, ett föremål som sedan tidigare är känt för pojken. 

4.2 Antalsuppfattning 
Även små barn har en förmåga att uppfatta antal och för att de ska göra det krävs att de får 
uppleva antal på olika sätt i skiftande former och storlek. 

Två pojkar 2,5 och 3,5 år gamla cyklar omkring ute på gården. 2,5-åringen 
har tappat sin vänstra sko och jag hjälper honom att sätta på den. Efter en 
stund möts vi igen och pojken har återigen tappat sin vänstra sko. Det var 
väldigt vad du tappar skorna hela tiden, säger jag och sätter på den igen. 
Då svarar 3,5-åringen: ”Sussi, det är bara en sko”. 

I situationen ovan har 3,5-åringen förstått talbegreppet till fullo. Han ser delarna i helheten. 
Pedagogen är vag i sin kommentar och antyder att den lilla pojken har tappat båda skorna vid 
olika tillfällen men den större pojken vet med säkerhet att det är en och samma sko som 
tappas hela tiden.  

Det är lunch och det serveras soppa och knäckebröd. Jag och min kollega 
frågar om barnen vet vad matematik är. ”Vi håller på mycket med 
matematik” säger pedagogen. ”Du delade din knäckemacka och hur många 
smörgåsar fick du då”? säger hon till en pojke 3,2 år. Pojken räcker upp två 
fingrar och pedagogen bekräftar att han fick två smörgåsar. Sedan berättar 
alla barnen hur många smörgåsar de ätit. 



 17

Också här kan vi se exempel på talbegreppet när pojken visar med sina fingrar hur många 
smörgåsar han har fått. Här finns även den närvarande pedagogen som synliggör den 
vardagliga matematiken. Vi kan även se hur de andra barnen involveras i matematiksamtalet 
och inspireras att räkna sina smörgåsar. 

Det är tidig morgon och en flicka, 3,10 år gammal sitter vid bordet och 
radar upp sina hårsnoddar och armband samtidigt som hon räknar dem. 
Hon lägger först upp hårsnoddarna och därefter armbanden längs med 
kanten på bordet. Hon räknar alltihop felfritt. Tillsammans blir det 27 
stycken armband och hårsnoddar. 

Flickan räknar enligt kardinaltalsprincipen, det vill säga att det sist uppräknade talet anger hur 
många armband och hårsnoddar som ligger på bordet. När hon räknar kopplar hon varje 
enskilt räkneord till vart och ett av armbanden och hårsnoddarna. Vi kan här se sambandet 
mellan räkneorden och föremålen på bordet. 

Det är morgon och en pojke 3,8 år lämnas av sin mamma på förskolan. 
Hans lillebror ca 9 månader gammal sitter i sin vagn med en napp i 
munnen. Pedagogen går fram och hälsar på barnet i vagnen och säger 
sedan till den äldre brodern: Vilken rolig napp din lillebror har. Den store 
pojken räcker upp två fingrar i luften och säger: Han har två tänder, jag har 
många. 

Pojken berättar att hans lillebror har två tänder men att han har många fler. Han visar med 
sina fingrar samma antal som han säger. Genom att han visar med sina fingrar samma antal 
som han säger kan vi förmoda att han förstår sambandet mellan räkneord och talbild.  

4.3 Storlek, rumsuppfattning 
I följande observationer ser vi exempel på tillfällen där barn genom motoriska övningar får 
möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning. 

I skogen ligger en stor hög med pinnar och grenar. En pojke 3,3 år 
försöker lyfta en otymplig gren. Han tappar den och hans kompis 3,7 år 
kommer fram och säger att ”jag kan hjälpa dig”. Tillsammans lyfter och 
drar de i en hög med grenar. ”Se vilken stor pinne” säger 3,7-åringen. De 
drar sina pinnar baklänges uppför backen i skogen. 

I den här situationen ser vi exempel på hur utemiljön ger barnen naturliga tillfällen att träna 
storleksuppfattning då där finns pinnar och grenar som är korta, långa, smala och tjocka, som 
barnen jämför. Barnen löser uppgiften att få grenarna upp för backen genom att samarbeta. 

De stora barnen är i skogen och en flicka 4,11 år håller en slana, ca 2 meter 
lång, i famnen. Hon tittar upp och ner och längs med slanan. Plötsligt 
vinglar hon till och tar ett steg framåt. En pedagog i närheten ber henne att 
vara försiktig så att hon inte skadar någon. 

Även vid detta tillfälle är terrängen kuperad, det är svårt att hålla balansen när marken lutar 
och pinnen är så lång. Flickan tittar åt olika håll för att bedöma hur lång den här pinnen 
verkligen är.   
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På golvet i stora lekhallen ligger en stor cirkelformad matta, ca 2,5 m i 
bredd. Två flickor 2,5 och 2,8 år springer runt, runt på mattan. De skrattar 
medan de springer fort, fort och lite långsammare. De sträcker armarna 
rakt ut från kroppen och springer snabbt igen.  

Mattan är som gjord för att springa runt, runt, runt på. Flickorna har kontroll över sina kroppar 
och de styr balansen med sina armar genom att sträcka dem rakt ut från kroppen.  

5 och 6-åringarna är i skogen på sin speciella utflyktsdag. När de kommer 
till ”sitt” ställe i skogen hittar de ett omkullblåst träd. Det har vällt så att 
det lutar uppåt, liggandes mot ett berg. Höjden från stammen ner mot 
marken är aldrig mer än dryga halvmetern. På stammen kryper flera barn 
uppför mot toppen. Nere vid roten i början på stammen ligger en flicka 5,5 
år på knä. Hon ropar på pedagogen och säger ”jag ramlar ner”. Hon tar ner 
benen på ena sidan av trädet så att hon hänger på magen. Hon lägger upp 
benen igen så att hon åter står på knä. Hon kryper uppåt, tittar bakom sig, 
tittar framåt igen och tar stöd mot ett träd som växer bredvid. Hon tittar ner 
och säger ”fröken, kan du hjälpa mig? ”Vad behöver du hjälp med?” frågar 
pedagogen. Flickan svarar: ”Ner”. 

Flickan tycks vilja krypa efter sina kamrater men avståndet till dem och lutningen på trädet 
gör henne osäker på sin förmåga att hålla balansen. Hon försöker flera gånger att klättra av 
trädet men tvekar och till slut ber hon om hjälp att bli nedlyft.   

En liten pojke på 1,5 år står under rutschkanan i sandlådan med hink och 
spade i händerna. Han går framåt mot rutschkanan och slår i huvudet. Han 
tittar uppåt mot rutschkanan, backar och går framåt igen.  

Vid detta tillfälle får man intryck av att pojken bedömer avståndet genom att använda sin egen 
kropp som måttstock. Genom att titta upp mot rutschkanan ser det ut som om han mäter 
avståndet och gör en bedömning av hur långt fram han kan gå. 

4.4 Problemlösning 
I följande observationer ser vi olika sätt att lösa diverse problem. För att kunna lösa dessa 
problem krävs att barnen använder matematik av något slag. 

Förrådsdörren ute på gården är haspad och två pojkar 5,7 och 5,5 år kan 
inte komma in och hämta det de vill ha. 5,7-åringen försöker ett par gånger 
med en lång plastspade att lossa haspen men lyckas inte. Han tittar ett par 
gånger mot 5,5-åringen som säger att han vill försöka och efter att ha 
hoppat lite upp och ner för att träffa haspen lossnar den och de kommer in 
i förrådet. 

I den här situationen når de inte upp till haspen. För att förlänga sina armar tar de en spade 
med långt skaft. Tillsammans försöker de öppna dörren och de samarbetar tills de lyckas. 

Ett långt papprör, ca 10 cm i diameter ligger lutat mot en låg barnstol. En 
pojke, 19 månader tar en liten grön taggboll och håller den i röröppningen. 
Efter en stund släpper han bollen och när han ser att den rullar ut i andra 
änden tittar han i röret efter bollen. Han hämtar bollen och återigen håller 
han den i rörets mynning för att till slut släppa den. Efter en stund kommer 
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en annan pojke, 18 månader dit. Han har tre pusselbitar i handen som han 
lägger i röret. De rullar inte lika lätt och bra som bollarna så han försöker 
peta ner dem, vilket får till följd att röret ramlar ner på golvet. Han lyfter då 
upp röret så att lutningen blir så stor att pusselbitarna ramlar ut i andra 
änden. 

I den här situationen prövar pojkarna olika formers förmåga att rulla, runda bollar och kantiga 
pusselbitar och vi ser varianter av tyngdlagen dels när röret ramlar ner och dels när bollar och 
pusselbitar faller till golvet. Bollen rullar lätt ner i röret men pusselbiten ligger kvar i 
mynningen. Barnen får en upplevelse av tyngd och form när röret faller och de upptäcker 
också att de måste lyfta upp det för att pusselbitarna skall åka ner. 

Två barn, en pojke och en flicka, 5,0 respektive 4,11 år gamla försöker 
klättra upp på en liten bergknalle. Pojken har en lång pinne som stöd. En 
annan pojke, 5,7 år är redan uppe på toppen och förklarar att han kom upp 
utan hjälp. Femåringen håller i pinnen samtidigt som han sätter sina knän 
och fötter på lämpliga ställen och snart är också han uppe på toppen.    

Flickan 4,11 år försöker nu klättra upp genom att krypa samtidigt som hon 
letar efter bra tag med händerna. Hon pausar men försöker sen ta sig upp 
genom att klättra på pinnen. 

Pojkarna går från berget till en rotvälta och hoppar därifrån ner på marken. 
Flickan försöker ta sig upp den vägen istället samtidigt som pojkarna 
klättrar upp igen. Femåringen verkar ha vissa problem men använder 
pinnen som stege och är uppe igen. Fler barn kommer till berget och ska 
klättra upp och flickan får vänta. En pedagog går fram och håller stödjande 
i pinnen och plötsligt kommer flickan på var hon ska sätta händer och fötter 
och äntligen är också hon uppe på toppen. 

Här försöker flickan om och om igen att klättra upp på berget. Hon ser hur pojkarna gör men 
lyckas inte koordinera sina rörelser från början. Till slut har hon räknat ut hur hon ska göra 
och var hon ska placera sina händer och fötter för att få ett bra grepp. Hon prövar lite olika 
grepp och på flera ställen innan hon till slut med lite stöd av en pedagog är uppe på toppen. 
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5. Analys 
Huvudsyftet med denna studie har inte varit att observera pedagogernas matematiska arbete 
utan barnens sätt att angripa matematikens mysterier. Jag ville identifiera tecken hos barn att 
de är intresserade och motiverade att lära matematik. Jag använder främst ny litteratur för att 
stärka min analys. 

5.1 Hur väcks barnens intresse för matematik? 
Observationerna visar att barnen, genom olika slags lekar såsom konstruktionslek, rollek och 
regellek, ensamma och tillsammans med andra, utmanas att pröva olika lösningar för att 
uppnå det de har för avsikt att göra och lösa de problem de utsätts för. På så sätt lär de olika 
matematiska begrepp och funktioner. Exempel på situationer där detta syns tydligt är i 
observationen där pojkarna släpper en boll och pusselbitar genom pappröret. De leker 
samtidigt som de får en uppfattning om tyngdlagen och olika formers förmåga at rulla neråt. 
Likaså flickan som bygger hus med duplot, hon efterkonstruerar något som hon har en bild av 
sen tidigare. Att barn lär genom lek bekräftas av Ahlberg (2005) som påtalar det viktiga 
sambandet mellan lek och lärande. Hon betonar också att barnens intresse och förståelse för 
den matematiska världen kan väckas genom att de har tillgång till utmanande material och 
lekmiljöer. Observationerna visar att det ofta är lek ute i naturen som stimulerar barnen till att 
upptäcka den matematiska världen.  

5.2 Använder barn matematik i sin vardag?  
Att barn använder matematik i sin vardag, ser vi tydligt i alla observationerna, men det troliga 
är att de inte vet om det alla gånger. Antagandet bekräftas av Doverborg (2005) som genom 
sin forskning funnit att barn inte själva kan upptäcka matematiken utan behöver hjälp med att 
sätta ord på detta fenomen. Det är då av stor vikt att en intresserad och inspirerande pedagog 
är närvarande i barnens lekar för att fånga upp matematiken när den uppstår. Ett exempel på 
detta finner vi i knäckebrödsobservationen där pedagogen berättar att matematik inträffar när 
man delar ett knäckebröd. I situationen med golvpusslet hade en pedagog varit pojken till 
hjälp att bygga upp en liknande modell eller hjälpt honom att konstruera något nytt. 

5.2.1 Konstruktiv matematik 

I flera av observationerna ser vi tydliga exempel i barnens lekar att de undersöker materialet. 
Pojken som leker med muggarna jämför de olika modellerna och prövar olika sätt att stapla 
dem på varandra. Också pojken med ballongen gör undersökningar när han ser hur ballongen 
beter sig beroende på vad han gör med den. Att undersökande och jämförande lek är viktig 
bekräftas av Björklund (2008) som anser att undersökande och jämförande lek är grunden till 
det matematiska lärandet. Det är enligt Björklund i den jämförande leken som barnen lär sig 
se skillnader och likheter mellan föremålen som i observationen med pappröret där pojkarna 
undersöker förmågan att rulla hos dels bollar och dels pusselbitar. 

5.2.2 Antalsuppfattning 
Flickan som räknar sina hårsnoddar verkar ha uppnått Gelman & Gallistel i Sterner & 
Johansson (2007) fem räkneprinciper. Hon använder samma sorts räkneord, hon anger antalet 
likadant som slutsumman hon räknade till och snoddarna räknades bara en gång. 

Sterner & Johansson (2007) nämner subitizing- yngre barns skicklighet att se antal- hur 
många det är i en mängd och menar att det finns ett samband mellan talbilden och räkneorden 
t ex att handen har fem fingrar och att leksaksbilen har fyra hjul. Detta ser vi exempel på hos 
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pojken som berättar om sin lillebrors tänder, han visar med sina fingrar hur många tänder hans 
bror har samtidigt som han talar om att lillebror har två tänder . 

5.2.3 Storlek, rumsuppfattning 
I observationen där flickan ville ha hjälp att komma ner från trädstammen förstår man hur 
viktigt det är med en god kroppsuppfattning för att våga försöka gå ner själv. I observationen 
där flickorna springer runt på runda mattan ser vi också betydelsen av god kroppskontroll, hur 
flickorna reglerar sin balans med armarna ut ifrån kroppen. En god kroppsuppfattning 
innebär, enligt Persson (2007), att barnet har kontroll över sin kropp i alla miljöer, de ska 
kunna gå i en trappa likaväl som de går i kuperad terräng i skogen eller klättrar på en 
omkullfallen trädstam. För att barn ska få en uppfattning om rummets uppbyggnad krävs det 
enligt Sterner, (2007) att hela kroppen och alla sinnen används. Även Pramling& 
Doverborg(2005) betonar betydelsen av att barn upplever matematik med hela kroppen och 
med alla sinnen. I skogen får barnen rika möjligheter att känna matematik med hela kroppen 
när de släpar på långa pinnar och klättrar upp på stora stenar eller kryper uppför fallna 
trädstammar. 

5.2.4 Problemlösning 
Vi ser olika stadier av problemlösning i observationerna. En del barn löser dessa problem utan 
större besvär medan andra får försöka lite mer. Problemlösning innebär enligt Fauskanger 
(2006) att barn använder sig av matematik för att lösa ett problem. Kontentan är att barn har 
ett mål, att de vet varför de måste lösa problemet.  

Ahlberg (2005) menar att barn har olika sätt att lösa problem beroende på vilka deras 
erfarenheter är. Pojkarna som ville in i leksaksförrådet utvecklade en plan för hur de skulle 
komma åt haspen på dörren, troligen just för att de hade ett mål. De hade också ett gott 
samarbete och tillsammans löste de problemet. Pojken, i observationen med golvpusslet, hade 
säkert, med större och fler erfarenheter, löst dilemmat med pusselbiten. I de här exemplen 
förstår vi också, som tidigare nämnts, hur stor betydelsen är av ett stimulerande material som 
sätter igång barnens fantasi och upptäckarlust. 

5.3 Hur lär barn matematik? 
Enligt Matematikdelegationen (SOU, 2004:97) är matematikinlärning något som sker hela 
livet och börjar redan vid spädbarnstiden. I barnets omvärld finns former, antal, mönster och 
symmetri. Vi kan i flera observationer se exempel där barnen genom att leka och pröva sig 
fram får en känsla för matematiska begrepp t ex erfor pojkarna som släppte föremål genom 
pappröret matematiska företeelser såsom tyngd och form dels när föremålen åkte genom röret, 
dels när röret ramlade ner på golvet. Och pojken som leker med golvpusslet verkar se ett 
mönster i hur bitarna sitter fast. Efterhand lär sig barnen förstå sambandet mellan språk och 
matematik och då förstår vi hur viktig det är att pedagogen är observant på matematiken i 
barnets närhet och sätter ord på matematiken. För att barn skall tycka att matematik är roligt 
och förstå att man faktiskt kan ha nytta av den menar Ahlberg (2005) att pedagogerna måste 
lyfta barnens självkänsla så att barnen får en tro på sig själva att det här klarar vi.  

Doverborg(2007) anser att barn behöver stimulans i sitt lärande i form av tydlig 
kommunikation från de vuxna men också i socialisationen barnen sinsemellan. Genom att 
pedagogerna sätter fokus på de tillfällen där matematik kan skönjas utmanas barnen i sitt 
matematiska tänk. Björklund (2008) påtalar betydelsen av att se matematiken ur barnets 
synvinkel. Vad det är för matematik barnet möter och i vilka sammanhang det sker. Detta ser 
vi exempel på i knäckebrödsobservationen där en pojke delar sitt knäckebröd och pedagogen 
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genom samtal med honom och de övriga barnen gör dem medvetna om vad matematik kan 
vara. På så vis införlivas matematiken på ett naturligt sätt i deras vardag och barnen får en 
uppfattning om former, symboler, begrepp och principer. 

Även om de små barnen inte har språket och ännu lärt sig de matematiska begreppen skaffar 
de sig ändå erfarenheter i den matematiska världen. T ex den lille pojken som byggde torn av 
muggarna. Han hade kanske byggt torn av klossar tidigare och såg muggarnas möjligheter att 
bygga med. Även pojken som leker under rutschkanan erfar matematiska begrepp såsom höjd 
och avstånd. 

 Matematikdelegationen påtalar också möjligheten att barn har olika lärstilar. En del ser i 
bilder och vill använda liknelser medan andra använder exakta ord och måttangivelser. 
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6. Diskussion 
Studiens syfte var att lära mig se hur barnens intresse för matematik väcks, om de använder 
matematik i sin vardag och hur de lär matematik. 

Innan jag började med min undersökning var matematiken för mig begränsad till att räkna 
barnen vid samlingen och att dela frukt och räkna bitarna tillsammans med dem. Under min 
VFU i en förskoleklass blev jag mycket inspirerad av hur de arbetade med matematiken, de 
visade på mönster och former och på all matematik som finns i skogen, stora och små träd, 
korta och långa pinnar, når mina armar runt trädet? Eller i skolan: hur många steg är det till 
matsalen? Vem äter mest potatisar? Det finns oändligt mycket mer att ta reda på som är 
matematik. De blev för mig, ett levande exempel på de pedagoger som Ahlberg (2005) 
beskriver som fokuserar på matematiken runtomkring barnen i deras vardag och utformar 
övningar och aktiviteter på ett för barnen roligt och stimulerande sätt som gör att alla har 
möjlighet att ta del av matematiken. 

Sedan dess har jag lärt mycket nytt när det gäller barns lärande och hur viktig miljön och 
materialet är för att stimulera ett ökat lärande. Enligt ett flertal forskare (Ahlberg (2005), 
Doverborg o Pramling (2005) m.fl) är pedagogen också oerhört viktig i sammanhanget för 
barnet kan inte se matematiken om inte pedagogen gör det. För att barn skall ha roligt krävs 
det att vi pedagoger tillhandahåller ett varierat material och det behöver inte kosta mycket. Vi 
har t ex sparat kartonger i olika storlekar som är perfekta att bygga med, kasserade 
skåphandtag att bygga staket med och kabeltrummor att bygga med eller ha dem som stege 
för att öppna förrådsdörren. Det viktiga är att pedagogen introducerar materialet och förklarar 
hur det kan användas och utmanar barnen att hitta nya användningsområden. Barnen måste 
upptäcka matematikens alla sidor i olika sammanhang för att förstå hur variationsrik 
matematiken är. 

Intresset för matematik har även ökat bland de övriga pedagogerna och vi arbetar alla med att 
skapa miljöer som uppmuntrar och stimulerar det matematiska tänket bland barnen. Vi lägger 
mer fokus på konstruktionsmaterial och placerar bygghörnor i hemvistena där barnen har 
tillgång till material anpassat efter ålder och intresse. På väggarna sitter det också 
inspirationsbilder med exempel på vad som kan göras med de olika materialen Bilderna skall 
vara barnen till hjälp och inspiration att bygga och konstruera egna byggen. Dokumentationen 
är av stor betydelse, dels för att barnen ska se sitt lärande men också för att inspirera övriga 
pedagoger att arbeta vidare med ämnet. Ett högre engagemang bland pedagogerna säkrar 
kvaliteten i förskolan påtalas av Utbildningsdepartementet (2004) vilket innebär att denna 
studie bidragit till högre kvalitet på den förskola som studien genomförts. 

Främst använder vi digitalkamera vid dokumentationen. Många pedagoger är duktiga med 
kameran och ”ser” matematikens många sekvenser t ex påklädningens olika stadier eller hur 
barnen gör för att klättra upp på gungan ute på gården. Där har jag lärt mig massor hur man 
kan dokumentera en form av matematik.  

För att barnen skall förstå att det är matematik de håller på med krävs det, enligt en mängd 
forskare (t.ex. Ahlberg (2005), Doverborg o Pramling (2005), Olsson o Forsbäck (2009)), att 
det finns en medveten pedagog i närheten som uppmärksammar barnet på att det är matematik 
som händer. Och för att jag som pedagog skall se krävs det att jag är införstådd med vad 
matematik är för något och hela tiden ha matematikglasögonen på mig. Pedagogen måste vara 
nyfiken och intresserad och vara en medupptäckare tillsammans med barnen.  
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Under arbetet med studien har jag läst mycket inspirerande litteratur som ger förslag på hur 
man använder matematik med barnen. Några exempel på böcker att titta i tillsammans med 
barnen är Matte med mening och Kvadrater, hieroglyfer och smarta kort av Kristin Dahl. I 
dessa böcker förklaras mycket av matematikens mysterier på ett lättbegripligt sätt och 
författaren berättar också om matematikens bakgrundshistoria, var allting började. För de 
yngsta barnen kan man läsa Mållan och mormor av Lena Andersson. I boken nämns 
matematiska begrepp som tid, rum, och läge bland annat. Den här boken hade jag läst innan 
jag började med detta arbete och då visste jag inte att den innehöll så mycket bra matematik 
att berätta om för barnen. Jag såg vad det stod i boken men det var ju inte matematik för 
boken var ju rolig att läsa. Det talar för att jag själv har utvecklats i min matematiska 
förståelse vilket gör att jag, i enlighet med vad forskarna säger, blivit bättre på att 
uppmärksamma barnen på matematiken. 

Det är också viktigt med fortbildning för personalen där vi får kontinuerlig handledning och 
kan stödja och uppmuntran varandra att arbeta matematiskt då läroplanen(Lpfö-98) uppmanar 
oss till detta. Enligt läroplanen skall vi se till att alla barn utvecklar sin förmåga att upptäcka 
och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Detta gör vi genom att vi själva tänker 
matematik hela tiden och varje gång berättar för barnen att det här du gjorde nu är matematik 
och det här är också matematik. Berätta för barnen, beröm barnen och de upplever det som 
positivt och tycker det är roligt. För vi vet ju att barn använder och upplever alla sorters 
matematik varje dag i alla sammanhang.  

I mina observationer har jag sett att de bedömer avstånd när de står under rutschkanan och 
slår i huvudet eller balanserar på en liggande stock. Likaväl som de konstruerar när de bygger 
med duplo eller staplar muggar på varandra.  

Elisabeth Doverborg (2005) menar att barn som uppmärksammas på matematik hemma 
upplever den också på förskolan men för att detta skall ske krävs medvetna vuxna som sätter 
ord på matematiken i barnens vardag. Det är vi pedagoger som har till uppgift att göra 
matematiken synlig i förskolan – inte barnen 

 

6.1 Metoddiskussion 
Som metod har jag varit inspirerad av aktionsforskningen. Denna metod involverar hela eller 
delar av arbetslaget. Jag tycker att det har varit stundtals svårt att samtidigt forska och arbeta i 
barngruppen. Forskandet har tagit tid från arbetet och det har varit svårt att säga till att jag 
behöver gå ifrån för att göra observationer eller research.  

Filmandet som metod har varit bra för där har jag verkligen sett min egen utveckling när det 
gäller vad matematik är för något. I början av studien hade jag mycket svårt att hitta 
matematikrelaterade observationer på videobanden men efter hand som jag läst all litteratur 
har jag vidgat min kunskapssyn. Jag har också tvingats träna mig i att inte dra alltför 
förhastade slutsatser i min analys utan nöja mig att se det jag faktiskt ser.  

6.2 Slutsats 
Syftet med min studie var att jag ville lära mig se hur barnens intresse för matematik väcks, 
om de använder matematik och hur de lär matematik. Detta tycker jag att jag har uppnått. 
Barnens intresse för matematik väcks om de har ett stimulerande material att använda och 
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framförallt intresserade pedagoger som vet vad matematik är och som berättar för barnen att 
det är matematik som sker här och nu. Dessutom har jag förstått vilket stort ämne 
matematiken är, att den kan vara rolig, spännande och vacker.   

6.3 Avslutande kommentar 
Under tiden jag arbetat med studien har jag upptäckt matematik överallt och numera tycker 
jag att det är spännande och intressant. Därför känner jag stor lust och motivation att 
tillsammans med mina kollegor utveckla det matematiska arbetet på förskolan och ge barnen 
den matematiska grund som så många idag inte har. Det skulle vara intressant att om något år 
göra om studien och då fokusera på den vuxnes roll i arbetet med matematik i förskola  
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Hej! 

Jag heter Suzanne Gustavsson och studerar vid Högskolan i Borås till 
lärare i förskola och förskoleklass. Det är nu dags för mig att skriva 
mitt examensarbete som ska handla om yngre barns intresse för 
matematik. 
Mitt eget intresse för matematik har alltid varit måttligt men när jag 
gjorde min VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning)i en förskoleklass 
hösten 2006 förstod jag tack vare entusiastisk personal hur roligt det 
kan vara med matematik. Matematik är så mycket mer än att räkna tal 
i en bok.  
Syftet med min undersökning är att jag vill lära mig se när barn 
använder matematik för att sedan på ett naturligt sätt samtala med 
barnen om det.  
Jag ber här om lov att filma Ert barn, deltagandet är frivilligt och 
naturligtvis garanteras full anonymitet. Inga namn kommer att nämnas 
och filmerna skall bara studeras i forskningssyfte. Allt material 
kommer att förvaras på ett sådant sett att ingen obehörig har tillgång 
till det. 

Med vänlig hälsning 
Suzanne Gustavsson, Göteborg Augusti 2007 
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