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Abstract  

 

The overall purpose of this study is to gain knowledge of the youngest preschool children's 

mathematics learning abilities. Guided by the goals to aim for in the curriculum for 

mathematics, I examine teachers' perceptions of mathematics in these ages. 

Mathematics is one of many goals to aim for in preschool. This means that teachers must keep 

these goals in mind and find opportunities to present the aims for the children. In order to 

answer the overall purpose, I have used the following scientific questions:  

¤ What attitude/experiences have teachers of mathematics in preschool?  

¤ How do the teachers work with goals to aim for in the curriculum for mathematics?  

¤ How do the teachers deal with each child’s individual obstacles and opportunities to learn 

and develop in mathematics? 

 

In order to answer my scientific questions, I have chosen to do qualitative interviews. I have 

interviewed three teachers, all preschool teachers. The set-ups of the interviews are identical, 

since I have conducted the interviews with the teachers at their each and own places of work. 

The teachers have been asked the same questions and the answers I received were recorded. 

 

The result of the research shows that the teachers’ believe that mathematics is an integral part 

of everything they do at preschool. The teachers that I have interviewed believe that they have 

always had some form of mathematics in their activities. Counting the children when during 

circle time and to sing songs and talk about the various concepts within mathematics. It is 

important to make mathematics a natural part of ones educational methods so the children can 

get the basic knowledge in mathematics. The educators believe that it is important that 

children get an interest in mathematics, and also achieve a positive attitude towards the 

subject. Something that has been expressed during the interviews is that mathematics must 

capture children's attention in a positive way and it should feel meaningful. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att belysa förskollärarens syn på de yngsta förskolebarnens 

matematikinlärning. Mot bakgrund av läroplanens strävansmål i matematik vill jag undersöka 

pedagogernas uppfattningar om matematik i dessa åldrar.  

 Matematik ingår i förskolans strävansmål och är ett av många strävansmål i förskolan. Detta 

innebär att pedagoger ska arbeta mot strävansmålen och hitta tillfällen att lyfta fram målen 

med barnen. För att kunna besvara syftet har jag använda mig av följande frågeställningar:  

¤ Vilken inställning till och erfarenheter av har pedagogerna till matematik i förskolan?  

¤ Hur arbetar pedagogerna med läroplanen för att sträva mot matematikens mål?  

¤ Hur möter pedagogerna de enskilda barnens hinder och möjligheter för att lära och 

utvecklas inom matematik? 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att göra kvalitativa intervjuer. Jag har 

intervjuat tre stycken pedagoger som alla är utbildade förskollärare. Intervjutillfällena har sett 

likadana ut då jag har åkt till pedagogernas förskolor för att utföra intervjuerna. Pedagogerna 

har fått svara på samma frågor och intervjuerna har spelats in. 

Undersökningens resultat visar att pedagogerna menar att matematiken finns i allt de gör på 

förskolan. De pedagoger som jag har intervjuat anser att de alltid har haft någon form av 

matematik i sin verksamhet. Exempel på detta är att räkna barnen på samlingen och att sjunga 

sånger och att prata om de olika begrepp som finns inom matematiken. Pedagogerna anser att 

det är viktigt att få in matematiken som en naturlig del i pedagogiken för att barnen ska få de 

grundläggande kunskaperna i matematik. Pedagogerna anser att det är viktigt att barnen får ett 

intresse för matematik samt att de får en positiv inställning till ämnet. Något som uttrycks 

under intervjuerna är att matematiken ska fånga barnens uppmärksamhet på ett lustfullt sätt 

och det ska kännas meningsfullt.  
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1. Inledning 

Anledningen till att jag vill undersöka de yngsta barnens matematiska lärande grundar sig på 

att det har blivit försämrat resultat inom matematikämnet. I nästan alla ämnen uppnådde en 

större andel elever målen jämfört med våren innan undantaget är i matematik. Andelen 

godkända i matematik minskade med 0,7 procentenheter (Skolverket, 2011). Matematik för 

mig är någonting som har varit ett svårt ämne i skolan. Därför blev jag intresserad att 

undersöka hur pedagogerna arbetar med de yngsta barnens matematikinlärning. I min 

kommande yrkesroll anser jag att det är viktigt att börja med matematik redan med de yngre 

barnen på förskolan. Under arbetes gång har jag blivit mer och mer övertygad om att det är av 

största vikt att vi pedagoger bör utveckla och bevara de yngsta barnens lust och nyfikenhet 

inom matematiken. Jag anser att vi pedagoger måste stimulera barnen till ett fortsatt lärande 

när de möter matematiken i sin omgivning. Ett sätt att uppnå detta kan vara att göra 

matematiken roligare och mer lustfylld i förskolan.     

Palmer (2011) skriver att vi inte föds som matematiker utan vi upplever oss själva som mer 

eller mindre matematiska beroende på situation, miljö och sammanhang. Jag samtycker med 

Palmer som menar att vi kan utveckla vår matematiska förmåga hela livet. Att öka barnens 

matematiska kunskaper och intressen inför den kommande skoltiden, utgör även ett av 

strävansmålen i förskolans läroplan, Lpfö 98 rev.2010 (Skolverket, 2010). I läroplanen står 

det: ”Att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande (Skolverket 2010.s.5). 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”. Man kan läsa vidare 

i Lpfö 98 ”att kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 

samtala och reflektera” (Skolverket, 2010.s.7). Doverborg och Emanuelsson (2008) 

framhåller hur viktigt det är att vi pedagoger i förskolan visar matematiken omkring oss för 

barnen. Det har också betydelse för hur barnen förhåller sig till ämnet i fortsättningen av det 

livslånga lärandet. Björklund (2009) framhåller hur viktigt det är med kommunikation mellan 

barnet och pedagogen så de får en gemensam förståelse som öppnar upp för möjligheter till 

fortsatt lärande och fördjupad förståelse. Därför är det nödvändigt att vi pedagoger har 

kunskap om barns matematiska tänkande.   
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1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att belysa förskollärares syn på de yngsta förskolebarnens 

matematiklärande. Mot bakgrund av läroplanens strävansmål i matematik vill jag undersöka 

pedagogernas uppfattningar om matematik i dessa tidiga år. Jag vill också bidra med kunskap 

inom detta område. 

1.2 Frågeställningar 

För att besvara syftet använder jag mig av följande frågeställningar: 

¤ Vilken inställning till och erfarenheter av har pedagogerna till matematik i förskolan? 

¤ Hur arbetar pedagogerna för att uppfylla läroplanens mål inom matematiken? 

¤ Hur möter pedagogerna de enskilda barnens hinder och möjligheter för att lära och 

utvecklas inom matematik? 
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2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenterar jag litteratur som handlar om de yngre barnen, matematik, hur man 

blir matematisk. Jag redogör för grunderna när det gäller de yngsta barnens matematiska 

tänkande, matematik i barnets värld, pedagogernas stöd i lärandet och dokumentation av 

lärandet. 

2.1 De yngre barnen 

Enligt Björklund (2009) har de allra yngsta förskolebarnen sällan ett utvecklat verbalt språk 

vilket innebär att barnet inte kan berätta sina avsikter och sin förståelse med ord. Däremot 

visar deras handlingar mycket tydligt att de själva är kapabla och kompetenta att skapa 

lärandesituationer. Björklund skriver om hur viktigt det är att vi använder oss av just 

kroppsspråket och gester, och detta anser även Vygotskij som viktigt. Vygotskij menar också 

att genom samspel med andra i olika kontexter uppstår meningsskapande. Med 

meningsskapande anses att det att skapas en mening tillsammans med hjälp av sin omgivning. 

Enligt Løkken (2008) är åldern på de yngre barnen ett till två år, dessa barn kallas även för 

toddlare och är en engelsk beteckning för ett – och tvååriga barn och betyder en som tultar 

och går. Enligt Løkken kommunicerar småbarnen med oss genom det barnen gör och 

överlåter till oss vuxna att tolka och sätta ord på barnets handlingar. Utmaningen för de vuxna 

är att växla mellan att vara deltagare, stöttepelare och en uppmärksam observatör i de minsta 

förskolebarnens projekt. 

   

2.2 Matematik 

Jag vill här med förklara ordet matematik eftersom detta arbete kommer att handla mycket 

just detta ämne. Matematik kan definieras på olika sätt Nationalencyklopedin (2008) förklarar 

ordet matematik på följande sätt, vilket jag tycker stämmer in på matematikämnet som 

eftersträvas i förskolan: 

En abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 

metodutveckling. Definitionen kan kommenteras på följande sätt. 

Matematiken är abstrakt: den har frigjort sig från det konkreta 

ursprunget hos problemen, vilket är en förutsättning för att den skall 

kunna vara generell, dvs. tillämpbar i en mångfald situationer, men 

också för att den logiska giltigheten hos resonemangen skall kunna 
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klarläggas. Matematiken är inriktad på studium och uppbyggnad av 

strukturer av de mest skilda slag, såväl för att lösa speciella problem 

som för att utveckla allmänna metoder att lösa problem. 

(Nationalencyklopedin). 

I läroplanen står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

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

lösningar av egna och andras problemställningar” (Skolverket 2010. S.10). 

 

 Enligt Björklund (2009) ses matematiken som ett ämne, ibland som ett kunskapsobjekt eller 

som ett redskap för problemlösning. Det är både nödvändigt och intressant att synliggöra 

olika sätt att se, tolka och förstå matematik. Björklund menar också att kunskapssynen har 

utvecklas från ett platonskt lärandeobjekt mot en individuell och social förståelse av 

matematik. Björklund definierar matematik på olika sätt, men i stort sett handlar matematik 

om att beskriva mätbara relationer i omvärlden. Talbegrepp och siffror är exakta 

beskrivningar, men också begrepp som kort, lång, liten och stor är matematiska till sin 

karaktär. Björklund (2008) skriver att matematik kan vara ett svårdefinierat fenomen. 

Matematik kan beskriva som ett socialt och kulturellt redskap som utvecklas för att skapa 

struktur i människans vardag. Matematik blir till ett hjälpmedel för olika problemlösningar av 

olika slag. Matematiken som redskap gör det lättare för människan att hålla reda på större 

mängder, att dela och jämföra mängder och inte minst att kommunicera med andra människor. 

2.3 Hur man blir matematisk 

Palmer (2011) menar att alla barn/elever blir matematiska men det går till på olika sätt. 

Palmer påstår att vi kan utveckla den matematiska förmågan hela livet. Vi föds inte som 

matematiker utan vi upplever oss själva som mer eller mindre matematiska beroende på 

situation, miljö och sammanhang. Palmer skriver om vilken betydelse det har för hur vi 

organiserar miljön på förskolan och för hur vi ska kunna bli matematiska och skapa bra 

relationer till matematikämnet. Valet av material är viktigt och även hur vi väljer att placera ut 

materialet i rummet. Dessa faktorer påverkar barnets/elevens matematiska självuppfattning 

och inställningar till ämnet matematik, vilket i sin tur avgör om barnets/elevens möjligheter 

att utvecklas. Forskningen har visat att pedagogens självförtroende i ämnet matematik och 

inställning till ämnet påverkar hur barnet/eleven lyckas. Om pedagogerna har en positiv 
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grundinställning till matematik kan det smitta av sig till barnen. Doverborg (2006) menar att 

det kan och får finnas olika vägar till ett svar. Variationen är en tillgång och barnen kan lära 

sig att se på ett problem från olika håll och att motivera sitt eget tänkande. Doverborg tar ett 

konkret exempel som dukningen, det är en känd matematiskt övning. Det finns olika strategier 

för måltidsdukningen och alla är rätt. En del barn springer fram och tillbaka och tar en tallrik i 

taget. Någon räknar alla kompisar först och räknar sedan tallrikar han/hon ska hämta. 

Doverborg menar att alla barn är matematiska men på olika sätt.  

 Enligt Emanuelsson (2006) möter vi varje dag matematik hemma, på arbetsplatsen, i 

samhället och i utbildning och i konsten. För att kunna leva i ett demokratiskt samhälle och 

aktivt delta i beslut om nutid och framtid behövs grundläggande kunskaper i och om 

matematik. Mycket av den matematik som används är dold för oss och tillämpningarna ökar 

ständigt. Till exempel efterfrågar processindustrier alltfler högskoleutbildade matematiker. 

  

2.4 Grunderna för de yngsta barnens matematiska tänkande 

Här nedan kommer jag att presentera grunderna för de yngsta barnens matematiska tänkande. 

2.4.1 Rumsuppfattning 

Björklund (2008) skriver att i leken är det betydelsefullt att kommunicera och beskriva 

positioner i rummet inte minst för att uttrycka sina egna önskningar och för att förstå andras. 

Positioner i rummet handlar om var saker och ting finns, det vill säga sådant som beskrivs 

med lägesbegrepp som till exempel uppe, nere, här och där. Palmer (2011) skriver att 

begreppet rumsuppfattning synliggör hur barnet relaterar till den fysiska omvärlden och hur 

de med sina kroppar avgör avstånd, föremålets storlek och form. Barnen kan med hjälp av 

sina kroppar avgöra om de får plats under en stol. Några instrument som är aktiva är ögat i 

arbetet med rumsuppfattning, men även kroppen och den omgivande miljön och materialen är 

några instrument. Enligt Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) utvecklar barn 

rumsuppfattningen redan under de första åren. Små barns ordförråd är inte så stort att barnet 

på ett mer utförligt sätt kan berätta för oss hur de tänker och vad de upptäcker. Barnet 

uttrycker sig mer genom handling än i ord. Men genom att avläsa barnets handlingar kan vi 

lära oss en del om barnets rumsuppfattning. Heiberg Solem och Lie Reikerås menar att 

rumsuppfattningen utvecklas i relation till den motoriska utvecklingen. Barnets 

upptäckarglädje och nyfikenhet verkar vara en drivkraft i denna utveckling.     
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2.4.2 Likheter och olikheter 

Enligt Björklund (2008) utvecklas barnets egen förståelse när olika uppfattningar möts och 

problematiseras i samspel och kommunikation med andra barn och vuxna. Människan strävar 

efter att göra sig förstådd och att förstå andra, så gör även småbarn. Imitationen är en strategi 

för lärandet där barnet har möjlighet att pröva sina egna uppfattningar och utveckla sin 

förståelse på ett aktivt och konstruktivt sätt. Att lära sig räkna bygger på förståelse av flera 

grundläggande principer, som barnet tillägnar sig i samspel med sin omgivning och 

människorna i den. Björklund menar att matematik handlar om att bedöma och benämna 

relationer mellan fenomen i omvärlden, det vill säga om något upplevs vara högt eller lågt, få 

eller många, men även upptäckande av mönster och samband är karakteristiskt för det 

matematiska tänkandet. Genom att urskilja likheter och olikheter på varierande sätt skapar 

barnet en föreställning om sin omvärld som stöder barnet att lösa problem och bedöma hur 

fenomen kan tolkas och förstås.  

 Björklund (2009) skriver att spädbarnsforskningen rör sig kring barns begynnande förståelse 

och färdigheter att urskilja likheter och olikheter. Spädbarnsforskningen visar till exempel att 

spädbarnen kan känna igen nappar med skrovlig eller slät yta som de har haft i munnen. De 

allra yngsta barnen utforskar aktivt sin omvärld och upptäcker likheter och olikheter av olika 

slag. Björklund ger ett exempel med Anton 10 månader som sitter på golvet och leker med 

träklossar i olika geometriska former. Med hjälp av två äldre pojkar får Anton känna på olika 

former av träklossarna. I denna utforskande aktivitet blir Anton tydligt uppmärksam på att 

klossarna är olika. Genom att lägga klossarna mot varandra, klappa dem mot varandra har 

Anton en möjlighet att urskilja vad de har gemensamt och vad som skiljer klossarna åt.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) skriver om när barnet utvecklar sin egen vilja 

med till exempel att plocka med saker och därmed börjar de bli medvetna om likheter och 

skillnader genom att sortera. För att barn ska sortera krävs det att barnen uppfattar likheter 

och olikheter, vad som hör samman och inte. För att de yngre barnen ska få en möjlighet att 

sortera har oftast förskolor backar och lådor för olika saker med tydliga markerade symboler 

på. Palmer (2011) skriver att sortera kan handla om att sortera till exempel leksaker och 

kottar. Orden vanligast, minst, oftast, mest och lika är vanligt förekommande i sorteringen. 

Forsbäck (2006) skriver att grunden för att registrera likheter och olikheter är att jämföra två 

föremål, som till exempel en stor boll och en liten boll.   
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2.4.3 Form 

 Björklund (2008) anser att när ett barn kommer underfund med hur saker och ting liknar 

varandra eller skiljer sig åt tar barnet ofta fasta på formen. Geometriska former återfinns 

överallt i barnets omgivning. Formen på ett föremål upplevs bäst när det är möjligt att direkt 

jämföra, till exempel kloss mot kloss eller kloss mot hål. Persson (2006) skriver att det kan 

vara just formen som gör att vi känner igen ett föremål. Det lilla barnet skaffar sig tidigt 

erfarenheter av detta genom att undersöka och utforska vardagliga föremål. Barnen använder 

alla sina sinnen när de börjar upptäcka och uppleva sin omvärld. För att få en förståelse av 

föremålets egenskaper måste barnet göra bedömningar av olika aspekter så som form, storlek 

och tyngd. Detta skriver även Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) och de anser att barnen 

möter omvärlden genom sina sinnen som till exempel genom att ta på föremålet. De 

observerar och blir förtrogna med egenskaper som har att göra med exempelvis form, 

funktion och konsistens. Barnets erfarenhetsvärld utvidgas ständigt och de upptäcker att 

föremål kan användas och uppföra sig på olika sätt. Heiberg Solem och Lie Reikerås menar 

att formen på ett föremål spelar en viktig roll när vi klassificerar. Att kunna känna igen och 

skilja former åt hjälper barnen att skaffa en överblick, skapa struktur och ordning.  

2.4.4 Att uppskatta mängder och antal 

Sterner och Johansson (2006) menar att små barn redan från födelsen har en stark vilja och 

drivkraft att utforska och förstå sin omvärld. De lär sig något om kvantitet redan då barnet 

griper efter ett föremål med först ena handen och så med den andra handen. När barnet vill ha 

en tredje sak räcker inte händerna till. Då måste barnet bestämma sig för vilket föremål barnet 

ska släppa. Detta leder så småningom till att barnet kan avgöra om de vill ha två eller tre 

stycken äppelklyftor. I samspel med andra barn och vuxna får de tillfälle att använda 

räkneorden och att räkna, till exempel nu har Stina en sko på sig och nu tar vi på den andra 

skon och då har Stina två stycken skor på sig. Björklund (2009) skriver om subitizing, vilket 

innebär att direkt uppfatta en skillnad mellan en, två, tre eller flera enheter utan att räkna. 

Subitizing antas allmänt ligga till grund för att utveckla räknefärdigheter, eftersom den 

förutsätter en uppfattning om mängders relativa storlek. Det vill säga en känsla för om en 

mängd är större eller mindre än en annan. Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) menar 

att när barnen är små, innan de kan räkna kan de skilja mellan grupper av två eller tre stycken 

föremål. De har alltså en medfödd förmåga att snabbt urskilja grupper.  Doverborg och 

Pramling Samuelsson menar att när barnen är i två års ålder kan de många gånger skilja 
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mellan ett, två och tre stycken föremål. När antal föremål utökas till fyra eller fler kallar 

barnen det för många. Sterner och Johansson (2006) skriver också om subitizing, och menar 

då att små barn redan från första levnadsveckan kan skilja på antal upp till tre till fyra stycken 

objekt.  

Matematik i barnens värld  

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) sker det första mötet med fenomen och 

företeelser som kan betraktas som grundläggande matematik i förskolan. Det sker i interaktion 

med tingen, de vuxna i barnets värld, andra barn och barnet själv. En 1 – 1½ åring pekar oftast 

på saker i sin omgivning och barnet förväntar sig att den vuxne ska säga något om det som 

barnet pekar på. Barnets medvetna intresse för omvärlden har börjat ta form när barnet själv 

kan ta sig runt i handling och visa vad de vill veta. Pedagogerna som arbetar i förskolan kan 

börja göra barnet medvetet om att omvärlden kan beskrivas i olika matematiska begrepp och 

idéer.  

Ramsor  

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) är de yngsta barnen intresserade av att 

använda sig av olika ramsor. Ramsorna bygger oftast på upprepningar och räknande i någon 

form. Även om barn inte grundläggande lär sig att uppfatta antal eller lär sig att räkna genom 

att vara delaktiga i dessa ramsor, får barnen i alla fall en upplevelse av rytmen i uppräknandet. 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) är det upprepningen och kontinuiteten i 

räkneramsan som är det viktigaste med att man använder ramsor av denna sort. Om man som 

pedagog ändrar ramsan utan att förbereda barnet blir oftast barnet förvånat. 

Björklund (2008) skriver om fingerramsor vilket man använder i förskolan som till exempel 

”tummetott, slickepott, långeman” med flera. Även om fingersramsan inte har ett utryckligt 

matematiskt innehåll, ger den ypperliga tillfällen att uppmuntra de yngsta barnen till 

matematiskt tänkande.  De olika fingrarna har olika namn när man tar på till exempel 

fingervanten och fingrarna markeras ytterligare när fingervanten träs på. Detta får barnet att 

uppfatta att handen är en helhet men samtidigt består handen av avgränsade delar. Barnets 

tidiga erfarenheter av till exempel hur delar och helheter samtidigt relaterar till varandra är 

avgörande för att senare förstå räkneprinciper. 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) menar att barnen använder räkneramsor utan att 

nödvändigtvis använda särskilt många talord. De yngre barnen leker oftast med tal som till 
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exempel 1 - 5 - 8 - 4 och detta ingår i barnets utveckling av talbegrepp. Detta innebär att 

barnet vet en del om vilka ord som hör dit och vilka ord som inte hör dit. Barnet säger inte 1- 

5 – häst – bil utan barnet vet vilka ord vi använder när vi räknar. Talorden kommer inte i rätt 

följd men genom ständiga repetitioner kommer barnet att upptäcka talens ordningsföljd.      

Pröva på matematik med hela kroppen  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) skriver i sin bok att det är viktigt att barnen på 

förskolan får uppleva och pröva på matematik med hela kroppen. Barnen får ingen förståelse 

för till exempel höjd om vi vuxna säger: Det var en halvmeter snö på vår gård idag. Men om 

barnen får gå ut i snön och mäta hur högt på kroppen snön når ger det barnen en upplevelse av 

snöns djup. Doverborg och Pramling Samuelsson menar att det kan hjälpa barnen om vi som 

vuxna sätter ord på upplevelsen i matematiska termer genom att exempelvis säga: Snön når 

ända upp till midjan på Stina men bara till knäna på mig. Det är nog en halv meter snö. Ska 

vi mäta? Då får barnen uppleva och pröva på matematik med hela kroppen. Genom att ge 

barnen förutsättningar att utvidga sin omvärld ger man dem också förutsättningar att uppleva 

matematiken i omvärlden.  

Sterner (2006) skriver om att barnen använder olika uttrycksformer för att undersöka och visa 

hur många till exempel när antalet är två genom att använda sig av sina fingrar. Pedagogen 

hjälper barnen att reflektera över den variation som finns i olika sätt att ge uttryck för samma 

antal, genom att barnen grupperar fingrarna på olika sätt. Pedagogerna förklarar att två kan 

visas på flera olika sätt och detta kan bidra till att barnen utvecklar en första förståelse för att 

två inte kan modelleras på ett enda sätt. Björklund (2008) har studerat småbarns strategier för 

problemlösningar, och har sett att de yngsta barnen har individuella strategier eller 

tillvägagångssätt. Några barn tycks utgå från färgen i första hand medan andra barn utgår ifrån 

formen.  

Måltidens möjligheter 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) menar att redan med de yngsta barnen kan man 

börja prata om portionens mängd och storlek. Pedagogens roll är att reglera matportionens 

storlek till en början, men som pedagog kan man fråga till exempel hur många potatisar barnet 

vill ha.  Pedagogen kan namnge olika saker och använda matematiska begrepp och prata om 

det som finns på bordet utifrån matematiska aspekter. Vid fruktstunden kan pedagogen dela 
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bananen i två stycken delar och sedan fråga barnet hur många delar det finns kvar när barnet 

har fått sin del.  

Emanuelsson (2006) skriver att på en del förskolor lagar barn och pedagoger mat tillsammans. 

På en förskola gjorde pedagogerna och barnen en sallad och de använde sig av grönsaker och 

upptäcker massor av ord och begrepp med anknytning till matematik. Tillsammans 

diskuterade barnen och pedagogen grönsakernas namn, storlek, form och färg. När barnen 

delade grönsakerna använde de begrepp som hel, halv och fjärdedelar. En förkänsla för 

bråkbegreppet kom in. Med detta tillfälle vill författaren visa hur viktigt det är att synliggöra 

en matematik som knyter ihop meningsfullt innehåll med kreativt tänkande. 

 Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) ska barnen vara med och duka till de 

olika måltiderna på förskolan. Detta uppfattas nog allmänt av pedagogerna som en 

självklarhet. Barnen ska känna sig delaktiga i förskolans rutiner, pedagogerna ser dukningen 

som ett tillfälle för barnen att utveckla matematiska begrepp och idéer. Barnen kan duka på 

flera olika sätt. Dukningen kan ske genom att pedagogen ställer fram det antal tallrikar som 

ska dukas ut och låta barnen ta tallrikarna och placera ut dem där något barn ska sitta. En del 

pedagoger låter barnen inte bara tänka till hur många tallrikar som ska dukas fram, utan de 

låter barnen dokumentera detta på papper. Det kan se väldigt olika ut men till exempel kan ett 

barn rita en tallrik för varje barn som ska sitta runt det bordet. På detta sätt av dokumentation 

blir barnen medvetna om bland annat antalsuppfattning. Då barnets ges möjlighet att mer 

systematisk tänka efter och reflektera över antalet personer som de ska duka till och hur de 

ska gå till väga. Ur ett matematiskt perspektiv utvecklar barnen sin taluppfattning och 

förmåga till problemlösning. Genom dokumentation sparas barnets arbeten och barnet kan då 

titta tillbaka på sina arbeten och se hur de själva har illustrerat antal och hur de har löst 

problemet. Detta gör barnen medvetna om sin lärprocess.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) menar även att pedagogerna i dessa barngrupper 

ger barnen många tillfällen att reflektera och lösa problem i samband med måltidssituationen. 

Pedagogerna ger inte barnen lösningar eller svar utan uppmuntrar barnen själva att reflektera, 

tänka och pröva för att finna svaren på de situationer som uppkommer. En situation som 

uppkommer varje dag är när pedagogen frågar ett barn: Hur många köttbullar vill du ha? När 

barnet får mjölk eller vatten i glaset samtalar barnet och pedagogen om hon/han vill ha ett 

halvt glas eller helt glas mjölk eller vatten.  Ett annat exempel är när pedagogen frågar barnet 

om han/hon vill ha mycket eller lite smör på smörgåsen. Pedagogens ambition i detta 
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sammanhang är att låta barnen få reflektera över den matematik barnen möter och att de för 

lösa de olika matematiska problem som uppstår i samband med måltiden.            

Pedagogernas stöd i lärandet 

I läroplanen kan man läsa att ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt 

stimuleras att använda hela sin förmåga” (Skolverket 2010. s.11). Pedagogens stöd i lärandet 

kallar Björklund (2008) situationer när barnen får stöd av en vuxen i den pedagogiska 

verksamheten med att numerär innebörd. Detta innebär att uppmärksamma målmedvetet på 

den numerära aspekten på företeelser och föremål generellt i sin omvärld. Denna 

uppmärksamhet leder till en djupare kunskap. 

Vygotskij menar enligt Björklund (2008) att tanken är att vad barn klarar att utföra med någon 

annans hjälp idag, kan de imorgon klara självständigt.”Det som barn klarar av med stöd av 

andra barn eller vuxna kallar Vygotskij zone of proximal development” (den närmaste 

utvecklingszonen) (Björklund 2008, s.177).  Björklund (2008) menar att det anses främja 

tankeutvecklingen och lärandet om barnet ställs inför utmaningar liggandes lite över aktuell 

kunskapsnivå hos barnet. Erfarenheter som barnet redan har kan då lockas fram då barnets 

tänkande utmanas i lärprocessen med aktiviteter som är problemlösare. I lärprocessen utgör 

dessa erfarenheter en plattform att börja med. För att pedagogen ska kunna ge barnet det stöd 

det behöver i sitt lärande, behöver pedagogen sätta sig in i barnets perspektiv. 

Enligt Sterner (2006) är det av stor betydelse att tänkandet och språket utmanas av de vuxna 

när de samspelar med barn. Det betyder att den vuxne i samspel med barn inte behöver vara 

rädd för att inte använda språket korrekt. Pedagogerna kan använda barnets egna uttryck som 

exempel rund, trekant och fyrkant men pedagogerna kan samtidigt använda orden cirkel, 

triangel och kvadrat. Ju mer pedagogerna använder dessa ord i meningsfulla och varierande 

situationer kommer barnen att lära sig begreppen samt dess innebörd.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) hänvisar till en omfattande intervju i den 

enkätstudie som Doverborg (1987) gjorde, som handlade om förskollärares och barnskötares 

sätt att tänka om matematik i förskolan. Pedagogerna beskriver matematik med räkneramsor, 

skrivna siffror, att tänka logiskt och känna igen de geometriska formerna. Doverborg (1987)  

visar på en skillnad i hur pedagogerna arbetar i deltidsförskolan (dagens förskoleklass) där det 

är mer lärarstyrt och inriktat på skolförberedande aktiviteter, medan matematik på 
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daghemmen (dagens förskola) mer knyter an till vardagserfarenheter. Doverborg menar att 

vardagen är full av matematik som till exempel vid dukning och att lägga pussel i förskolan.  

Björklund (2009) menar att i takt med att barnet får fler erfarenheter och möter en mängd 

fenomen och företeelser i omvärlden, utvecklas tänkandet mot en allt mer komplex förståelse 

av samband som kan beskrivas med matematiska begrepp och symboler. Därför poängteras 

pedagogens roll i barnets erfarenhet och lärande, eftersom pedagogen till stor del skapar 

möjligheter och begränsningar för barns lärande i förskolan. Björklund menar att beroende på 

hur en pedagog betraktar och förstår matematik agerar han/hon på olika sätt gentemot barn i 

olika åldrar. Palmer (2011) anser att om pedagogen har en positiv grundställning till 

matematik kan den känslan smitta av sig till barnen.  Forskning som har gjorts av Aronson, 

Lustig, Good, Keogh, Steele och Brown (1999) visar hur viktigt mötet med andra är och hur 

vi förstår oss själva som mer eller mindre matematiska beroende på hur vi blir bemötta. Om vi 

blir bekräftade och uppmuntrande eller nedvärderande och ignorerande. Enligt Heiberg Solem 

och Lie Reikerås (2004) behöver vi olika typer av kunskap för att komma det matematiska 

barnet till mötes. Kunskaper om de matematiska ämnena och de matematiska aktiviteterna 

hjälper oss att se och utmana barnens matematik. Pedagogerna skaffar sig en kompetens som 

gör att de kan möta barnet med ett aktivt intresse, uppmuntra barnet och underlätta i barnets 

utveckling. 

Dokumentation av lärandet 

Enligt Palmer (2011) handlar pedagogisk dokumentation om att arbeta med stillbildskamera, 

videokamera, bandspelare eller penna och papper för att kunna fånga barnets pågående lek 

och utforskande och att följa barnets lärprocesser. Pedagogisk dokumentation handlar om att 

fånga ögonblicket då något spännande händer som till exempel med kamera, penna och 

papper. Det handlar om att stanna upp och reflektera kring det som händer och sker i 

barngruppen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) anser att dokumentationen har en 

avgörande betydelse för att barnets tankar i alla åldrar ska bli synliga för dem själva. 

Dokumentationen kan man göra på olika sätt, som till exempel med foton med text till eller 

med barnets egna teckningar, hur de tänker och resonerar så att de kan se tillbaka och 

återuppleva vad de har gjort och tänkt.                 
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3. Metod 

Här nedan följer en redogörelse för vilken metod och vilket redskap jag använt mig av vid 

datainsamlingen samt vilka som har deltagit i denna undersökning. Denna undersökning 

genomfördes på en förskola och utgörs av mina kvalitativa intervjuer. Jag kommer att förklara 

vilka etiska regler som gäller för att kunna göra en empirisk undersökning. Det kommer även 

en beskrivning om undersökningens genomförande. 

3.1 Metodval 

Jag har använt mig av intervjuer som verktyg för att uppnå syftet i min undersökning. När jag 

formulerade mina intervjufrågor utgick jag från mina frågeställningar. Patel och Davidson 

(2003) menar att det inte finns en forskningsmetod som är bättre eller sämre en någon annan, 

utan den metod som väljs beror på vad som verkar ge bäst svar på det formulerande syftet och 

frågeställningen. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod där pedagogers tankar 

och erfarenheter är det centrala. Trost (2010) nämner att man ska använda sig av en kvalitativ 

studie om man är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera eller av att 

urskilja ett varierande handlingsmönster. Trost (2010) menar att kvalitativa intervjuer 

betecknas bland annat av att som intervjuare ställer man enkla och raka frågor och på dessa 

frågor får man innehållsrika svar. Eftersom mina frågeställningar är att ta reda på hur 

pedagogerna tolkar, arbetar och möter matematiken i sin roll som pedagoger har jag valt att 

göra kvalitativa intervjuer. Enligt Patel och Davidson (2003) anser de att det är en fördel om 

man som intervjuare har förkunskaper och är förberedd inom det område som ska utforskas. 

3.2 Förberedelser  

Genom att skicka ett mail tog jag första kontakten med ansvarig förskolechef på den aktuella 

förskolan för att presentera mig och för att be om tillåtelse att få kontakta pedagoger angående 

mitt examensarbete (se bilaga 1). Efter hennes medgivande gick jag till den aktuella 

förskolan. Jag hade skrivit en intervjuinformation (se bilaga 2) där jag berättade vem jag är 

och syftet med min undersökning. Innan jag började intervjua pedagogerna informerade jag 

de om mitt syfte med undersökningen. Jag informerade även om att intervjun är frivillig och 

att alla inblandande kommer att vara anonyma. Att jag har behandlat allt mitt material 

konfidentiellt, betyder enligt Patel och Davidson (2003)  att jag som intervjuare vet vem som 

har svarat på frågorna men alla namn byts ut till påhittade i uppsatsen. Jag berättade för 

pedagogerna som jag intervjuade att jag skulle spela in intervjuerna och sedan skriva ut dem 
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förhand på papper. Jag var noga med att berätta för dem att jag inte kommer att använda deras 

namn i uppsatsen, utan använda mig av fingerade namn. Jag kommer heller inte berätta eller 

skriva namnet på den förskola jag varit på utan använda mig av ett påhittat namn även där. 

  

Dalen (2008) menar att man alltid måste göra en eller flera provintervjuer för att testa 

intervjuguiden, men också för att testa sig själv som intervjuare. Författaren menar att under 

själva provintervjun får man möjlighet att pröva hur den tekniska utrustningen fungerar. Jag 

har låtit en person testa mina frågor till intervjuguiden. Jag testade även hur länge min 

mobiltelefon kunde spela in innan batteriet var slut och hur högt man var tvungen att prata för 

att det skulle höras bra. För att förbereda mig inför intervjuerna hade jag gått igenom en stor 

del av litteraturen och forskningen, som handlade om de yngsta förskolebarnens 

matematiklärande. Jag valde att spela in mina intervjuer så jag kunde lyssna på materialet i 

repris. Patel och Davidson (2003) skriver att det är viktigt att försäkra sig om man har 

uppfattat det som sägs, och att det är korrekt. Jag behövde inte göra en massa anteckningar 

utan jag kunde koncentrera mig på frågorna och svaren. Trost (2010) menar att nackdelarna är 

att det tar tid att lyssna till inspelningarna och att det är besvärligt att spola fram och tillbaka. 

Detta var en väldigt tidsödande process, men jag tyckte att det var en fördel när jag skulle 

skriva resultatdelen. Trost (2010) och Dalen (2008) menar att många inte vill bli inspelande 

och då ska man inte heller försöka att tvinga intervjuaren till det. I mina fall accepterade alla 

mina pedagoger att bli inspelade på min mobiltelefon. Jag fick försäkra mina pedagoger om 

att det bara var jag som skulle lyssna på det inspelade materialet. Något som gjorde mig 

nervös var att batterierna på min telefon räckte inte så länge, men det löste jag med att ha 

laddaren i telefonen hela tiden och det kändes tryggt för mig. Något som också kunde ha stört 

under intervjun var om det ringde eller om jag fick ett sms i min telefon. Men jag ställde 

telefonen på ljudlös signal och det gjorde mig trygg.  

      

3.3 Urval 

Förskolan ligger i en kommun i Mellansverige. Jag valde den här förskolan då jag inte 

tidigare jobbat där. För att få pedagoger som ville vara med i min undersökning gick jag till 

småbarnsavdelningen och presenterade mig och mitt syfte med denna undersökning. 

Tillsammans med pedagogerna bokade vi in en dag som passade för intervju. Det finns fyra 

stycken avdelningar på den förskola där jag intervjuade mina pedagoger. Jag valde att 
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intervjua pedagogerna som arbetar på småbarnsavdelningen och där är åldern på barnen ett till 

tre år.  

Kriterierna för att delta i min undersökning var att de som jag intervjuade skulle vara 

verksamma pedagoger i förskolan. Jag har intervjuat tre stycken kvinnliga pedagoger då det 

inte arbetar några manliga pedagoger på den utvalda förskolan. Pedagoger som jag valde att 

intervjua var alla utbildade till förskollärare. Pedagogerna är mellan 40 – 63 år och de har 

arbetat i förskolan mellan 20 -30 år. Jag har fått material så det räcker till min resultatdel. 

Ingen av dessa pedagoger var bekanta med mig innan intervjuerna gjordes. Anledningen till 

att jag inte ville intervjua redan för mig kända pedagoger var att jag inte ville ha förutfattade 

meningar kring pedagogerna sedan tidigare. Trost (2010) skriver i sin bok att det är viktigt att 

skilja mellan sig som intervjuare och som privatperson. Det tror jag kan vara svårt om man är 

bekant med den personen som man intervjuar. 

3.4 Genomförande 

Mina tre stycken intervjuer gjordes vid tre olika tillfällen på respektive pedagogs arbetsplats. 

Alla intervjuer gjordes på pedagogernas arbetstid. Varje intervju tog cirka 30 minuter vardera. 

Vi blev inte avbrutna någongång under intervjuerna. Två av mina intervjuer gjordes i ett 

lekrum och den tredje i pedagogernas lunchrum. För att få så spontana och uppriktiga svar 

som möjligt valde jag att inte dela ut några intervjufrågor i förväg. Innan intervjun började 

erbjöd jag pedagogerna att läsa igenom intervjufrågorna, vilket en av pedagogerna ville göra, 

men de andra pedagogerna avböjde det erbjudandet. Efter varje intervju satte jag mig ner och 

skrev ut dem på papper. Jag försökte att sortera in svaren i kategorier genom att jag satt och 

läste igenom alla intervjuerna och letade efter om det fanns några berörningspunkter mellan 

de olika intervjuerna. Om det var något de hade svarat lika eller om det var något som skiljde 

sig från mängden.  Dalen (2008) menar att efter att varje intervju har gjorts är det viktigt att 

jag som forskare gör transkriberingen, eftersom denna process ger mig en unik chans att lära 

känna mitt insamlande data.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

I min undersökning har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

principer som är följande: 
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Informationskravet – Jag tog kontakt med den förskolechef inom det område som förskolan 

ligger i. Detta gjorde jag genom att jag skickade ett mail (se bilaga1). Jag informerade 

förskolechefen om mitt syfte med min undersökning, samt frågade om jag hade hennes 

tillåtelse att kontakta pedagogerna på förskolan. 

Samtyckeskravet – Jag informerade mina intervjupersoner både muntligt och skriftligt om (se 

bilaga 2) att det var frivilligt att ställa upp, samt att de när som helst kunde välja att avbryta 

intervjun. Jag frågade även mina intervjupersoner om det gick bra att jag spelade in 

intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet – I mitt informationsbrev informerade jag pedagogerna om att alla 

berörda personer skulle förbi anonyma, att jag kommer att använda mig av fingerade namn. 

Jag informerade även om att förskolan och kommunen som förskolan ligger i kommer att vara 

anonym. 

Nyttjandekravet - Jag har talat om att endast jag kommer att hantera det insamlande 

intervjumaterialet. Det inspelade materialet kommer att raderas när mitt arbete är godkänt. De 

utskriva intervjuerna kommer att förstöras.        
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4. Resultat 

Efter flera noggranna genomgångar av det inspelande intervjumaterialet transkriberade jag 

intervjuerna. Sedan valde jag ut det material som berörde mina frågeställningar. Resultatet är 

skrivit i berättande form. 

Pedagog A som jag kallar för Maria är förskollärare och arbetar på en småbarnsavdelning där 

barnen är ett till tre år. Maria har jobbat inom barnomsorgen i cirka 20 år. 

Pedagog B som jag kallar för Kristina är förskollärare och arbetar på en småbarnsavdelning 

där barnen är ett till tre år. Kristina har jobbat inom barnomsorgen i cirka 25 år. 

Pedagog C som jag kallar för Ulla är förskollärare och arbetar på en småbarnsavdelning där 

barnen är ett till tre år. Ulla har jobbat inom barnomsorgen i cirka 30 år. 

 

Pedagogernas inställning till/erfarenheter av matematiken. 

Något som uttrycks i intervjuerna är att förskollärarnas erfarenheter av matematiken inte har 

varit de bästa och att det inte var det roligaste ämnet de visste när de gick i skolan. Det var 

matematik som inte var förankrad i verkligheten. Man skulle räkna i sin matematikbok, sida 

upp och sida ner. ”Vad var syftet med den sortens matematik”? undrar Kristina. Kristina säger 

att alla i klassen gjorde samma saker och att alla skulle vara på samma nivå. Ulla säger att 

matematiken har varit ett trauma för henne. Hon har inte upplevt sitt lärande som logiskt 

tänkande. Läraren stod längst fram i rummet och pratade matematiktermer och anser att hon 

inte fick den hjälp hon behövde. Läraren såg inte de elever som inte förstod matematiken. 

Men tack vare sin pappa och en kvällskurs har hon klarat sig bra tycker hon. Maria tyckte att 

matematiken var rolig när hon förstod uppgiften och kunde lösa den. Nu inser Maria att det är 

bra om man kan matematiken men det insåg hon inte när hon gick i skolan. Hennes tidigare 

erfarenheter av matematik är grundad på när hon gick på gymnasiet. Hon berättar att hela 

klassen skulle ha ett matematikprov, men att det bara var 10 stycken elever av 22 som kom till 

matematiklektionen den dagen. Maria tyckte att det var ett väldigt svårt prov vilket resultatet 

visade, och detta gjorde så att hennes betyg sänktes.  
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Pedagogernas arbete med läroplanen Lpfö 98. 

Maria och Kristina arbetar på samma avdelning berättar att avdelningens målsättning är att 

jobba lite extra med några utvalda punkter ur läroplanen (Skolverket 2010). Ett av 

matematikmålen som hon och hennes arbetskamrater jobbar extra med.  Är att varje barn 

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

hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Kristina 

anser att alla mål är viktiga ur läroplanen och de är noga med att följa dessa mål. Till exempel 

är språket och det sociala samspelet viktigt men matematiken är en del av tårtan. Kristina 

säger att hon fokuserar på matematiken men att man får vara noga med att inte glömma de 

andra målen ur läroplanen. Ulla tar inte upp något speciellt exempel ur läroplanen men hon 

berättar hur barnen får uppleva matematiken med hela kroppen, inte bara hjärnan. Något som 

Ulla tycker är viktigt är att pedagogerna måste ha god fantasi eftersom man då har lättare att 

väcka barnets nyfikenhet och ta del av alla de lekfulla idéer som barnen har. Ulla menar att 

det handlar om att se det med matematiska ögon och synliggöra matematiken både för sig 

själv som pedagog samt för barnet. Något pedagogerna har gemensamt är att de är mer 

medvetna kring matematiken och säger att matematiken finns överallt. Förskollärarna menar 

att de försöker att väva in matematiken i vardagen på förskolan. Maria nämner att det 

viktigaste är att barnen känner sig trygga på förskolan för är de inte det då tillgodoser de sig 

inte den matematik som lärs ut. 

Något pedagogerna pratar om är rutinsituationer som finns på avdelningen. Kristina säger att i 

de flesta rutinsituationer finns det matematik, och att det är deras jobb att säga det i ord och att 

upprepa de matematiska begreppen som till exempel över, under, cirkel och kvadrat. Kristina 

berättar att deras barn är så små så det gäller att upprepa hela tiden. Något som alla pedagoger 

tar upp är att matematiken finns även i leken då barnet sorterar som till exempel bilar efter 

färger eller ställer en bil på en annan bil. Något alla tre pedagoger pratar om är att när de går 

till skogen med barnen då passar de på att använda matematiska begrepp. Barnen kan få leta 

upp en liten sten eller en stor sten, eller titta på en hög gran eller en låg gran. Barnen får en 

mer konkret uppfattning av begreppens betydelse när de är ute i skogen och kan känna, se och 

jämföra olika material. Kristina säger i intervjun att hon inte arbetar med siffror och papper 

det handlar mer om de olika begreppen som till exempel att sortera färg och form. De 

matematiska begrepp som nämns är främst jämförelsebegrepp som smal och tjock, stor och 

liten, lång och kort. Något som Ulla pratar om är att matematiken uppmärksammas varje dag 

vid matsituationen. Hon frågar hur många potatisar barnet vill ha på sin tallrik. Hon pratar om 
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hel eller halv smörgås, räknar ”bananpengar”. Halvor, fjärdedelar och hur många blir en 

naturlig del om man lyfter fram begreppen för barnen i meningsfulla och vardagliga 

situationer menar hon. Maria pratar om att av- och påklädning i hallen är ett tillfälle för 

matematik. Där kan man prata med barnen att nu tar vi på första skon och nu tar vi på andra 

skon och tillsammans blir det ett par. Eller när man pratar om vilka kläder barnet ska ha på sig 

först eller sist och liknande. Den viktigaste aspekten vid rutinsituationen är att man hela tiden 

pratar matematik med barnen och använder matematiska begrepp för att barnen ska få dessa 

med sig naturligt i sin förståelse. 

Det är ingen som ser sig som en lärare när pedagogerna arbetar med matematiken. Ulla ser sig 

själv som en ”medforskare” med barnet. Barnet och hon ”forskar” tillsammans och upptäcker 

de olika matematiska begreppen. ”När vi går till skogen kan vi räkna kottar och sen kan jag 

och barnen räkna hur många kottar som får plats i hinken”, säger Ulla. Maria och Kristina 

anser att när de arbetar med matematiken sker det på ett lekfullt sätt, till exempel om barnen 

leker kurragömma då hjälper de barnen att räkna. Maria säger att hon har blivit mer 

matematisk nu eftersom det har blivit ett större tryck för matematiken. Kristina anser att det är 

mycket viktigt att hon upprepar, för på så sätt lär barnet lättare.      

Något alla pedagoger har gemensamt är hur de arbetar för att synliggöra barnets lärprocesser 

inom matematiken och då använder de sig av portfoliepärmen. I pärmen finns det en rubrik 

som heter jag kan och där sätter pedagogerna in en bild på barnet och en liten text under 

bilden som förklarar vad barnet har lärt sig den gången. Maria pratar också om 

dokumentationsplanen som finns med vid utvecklingssamtalen där matematiken har en egen 

ruta. Där fyller hon i allt eftersom barnet lär sig nya saker. Kristina pratar om den digitala 

fotoramen som också är ett bra hjälpmedel för dokumentation. Den visar inte specifikt för ett 

barns framsteg utan den visar hela gruppens framsteg. Kristina säger att de gör mycket 

matematik som de inte dokumenterar. Hon pratar mycket matematik med barnen men hon 

säger att de är dåliga på att dokumentera. Detta måste vi bli bättre på säger hon. 

Maria och Kristina menar att barnen visar ett intresse för matematiken framförallt när de 

räknar och använda begreppen som över och under. Det börjar de med vid cirka tre års ålder 

då är inte siffrorna i nummerföljd och det kan vara 5, 3, 6, 7, 9, 5 säger Kristina. Innan tre års 

ålder har barnet börjat att till exempel kunna färgerna lite grann. Maria tror att matematikens 

betydelse för de yngre barnen i förskolan är mer än vad man tror. ”Men det är ju bara vad jag 

tror”, säger hon. ”Men sen måste man tro på vad forskarna säger vilket är att det är mycket 
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viktigt att börja med matematik med de små barnen”, fortsätter hon. Kristina menar att det är 

först när barnet har ett tal som de själva visar intresse för matematik. Det kan vara vid 

situationer när barnet sitter och målar, och då berättar barnet att han/hon har gjort en trea fast 

det är en krumelur men för barnet är det en trea. Detta sker vid cirka 2½ års ålder. Ulla tycker 

att barnen hela tiden visar intresse för matematiken. Vid fruktstunden vill barnen ha 

bananpengar, och då är barnet med och räknar hur många bananpengar det blir. Även när 

kompisarna får sina bananpengar är barnet koncentrerat. Barnen vill gärna vara med att duka 

inför maten, då matematiken smygs in fast barnet inte är medveten om att det även då gäller 

matematik. Vid leken kommer matematiken naturligt för barnen, som till exempel när de 

plockar i och ur tennisbollar i ett rör och när röret är fullt häller barnet ur bollarna och börjar 

om igen. 

Kristina tror att det är viktigt att vi jobbar tidigt med matematik för de yngre barnen, att de får 

en naturlig uppfattning till matematiken. Om man börjar tidigt med matematiken får barnen 

en helt annan matematiktänk, de får en annan mening med matematik. När Kristina gick i 

skolan förstod hon inte syftet med att räkna i sin matematikbok. Nu får barnet det på ett annat 

sätt. De får leka fram matematiken. Kristina, Maria och Ulla säger att det är viktigt att vi 

använder rätt begrepp från början. Istället för att säga ”en rund ring” kan vi lika gärna säga 

cirkel. Det är lika enkelt. Då får barnet in rätt begrepp på en gång, och barnet vet vad en cirkel 

är när det är cirka tre år. Pedagogerna menar att det är svårt att lära om, och det är därför som 

det är viktigt att vi lär ut rätt saker från början. Förskollärarna menar att de lockar fram 

barnets intresse för matematik när de leker fram matematiken. Pedagogerna anser att det är 

viktigt att barnen får upp ett intresse för matematik samt att de får en positiv inställning till 

ämnet så tidigt som möjligt. De menar att det är en tacksam ålder att arbeta med, fast att 

barnen inte är äldre än ett till tre år. Barnen vill verkligen lära sig och de tar in allt. Ulla 

avslutar sin intervju med att säga tänk om jag hade fått samma grund från början. Då hade jag 

kanske inte tyckt att matematiken var ett trauma. 

Pedagogernas bemötande av de enskilda barnens hinder och möjligheter . 

För att identifiera och möta det enskilda barnets lärandebehov försöker Maria verkligen att 

fånga upp det barnet, som hon kallar det ”få med de på tåget”. Hon tycker det är svårt att 

anpassa till alla, ”för inget barn är det andra likt”. Men det är väldigt viktigt att försöka 

anpassa övningarna till hela barngruppen eftersom vi är individuella. Hon använder uttrycket 

”inte stöpt i samma form”. När det blir svårt att anpassa tar hon hjälp av arbetslaget som då 
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diskuterar hur de ska gå till väga. Hon anser att hon och arbetslaget är duktiga på att anpassa 

sig.  

Kristina använder sig av samlingen för att möta och identifiera det enskilda barnet. Oftast när 

barnet börjar på förskolan vill barnet inte vara med på samlingen. Barnet vet inte vad det är 

frågan om. Barnet går då omkring och pejlar av vad de andra håller på med i samlingen. Efter 

ett tag, då de iakttagit klart kommer de med i samlingen, de blir nyfikna helt enkelt. Är ett 

barn oroligt vid till exempel påklädningen läggs mer fokus på det barnet och Kristina försöker 

skapa lugn och ro kring barnet. Det kan betyda att de väntar till sist eller först eller sitter en bit 

ifrån och lyssnar på de andra. Då brukar barnet bli mindre oroligt och inlärningen fungerar 

bättre då. Kristina menar att det är ett lärtillfälle för det barnet att sitta och titta på hur 

kompisarna gör när de klär på sig. Hon betonar hur viktigt det är med lugn och ro för barnet 

och att hon som pedagog är stöttande i situationen. Ibland får man fokusera på annat, som 

tillexempel kunna sitta med vid matbordet och få det till att fungera, och då kommer 

matematiken i andra hand. 

För att möta och identifiera de enskilda barnens lärandebehov fångar Ulla ögonblicket för 

stunden. Hon utnyttjar barnets intresse. Vill barnen leka ”gubben i lådan” så gör hon det. 

Genom den leken lär de sig bland annat turtagning och denna lek upprepas gång efter gång. 

Ulla menar att det är vanligt hos de små barnen att de inte orkar sitta still någon länge stund 

som till exempel vid samlingen.  Hennes personliga uppfattning är att om barnet bara gråter, 

”ta då barnet till ett annat rum och hitta på något annat”. Efter att barnet har gått omkring i 

rummet där samlingen hålls, vill barnet till slut vara med på samlingen. Denna procedur kan 

ta en vecka, men den kan också ta ett halvår. Men när väl barnet kommer med i samlingen 

kan de varenda sång och ramsa som har sjungits på samlingarna. Ulla tycker det är viktigt att 

barnen får vara med på barnets villkor. Ulla brukar lösa det med att barnet får en uppgift av 

henne som till exempel att hålla i fruktfatet. På så sätt försöker de få med alla barnen i 

samlingen. Ulla säger också att det är viktigt att se till varje individ. Något som pedagogerna 

har gemensamt är att de verkligen inte tvingar något barn till någonting.   

Sammanfattning av resultatet 

Det första området jag behandlar är pedagogernas inställning/erfarenheter av matematiken. De 

flesta pedagoger nämner att de har upplevt matematik som ett svårt ämne i skolan. På grund 

av sina egna svårigheter ser pedagogerna matematik som något tråkigt och jobbigt. 

Pedagogerna menar att man måste vända trenden och hjälpa barnen att få upp ögonen för 
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matematikens möjligheter till ett roligt lärande. Pedagogerna vill att barnen ska ha en positiv 

inställning till matematiken när de kommer till skolan, den ska vara rolig och väcka 

nyfikenhet hos barnen.   

De förskollärare som jag intervjuade menar att matematiken finns i allt de gör på förskolan. 

De anser att de alltid har haft någon form av matematik i sin verksamhet. Att räkna barnen på 

samlingen och att sjunga sånger och att prata om de olika begrepp, är en grundläggande del av 

matematiken. Det är viktigt att få in matematiken som en naturlig del i pedagogiken för att 

barnen ska få de grundläggande kunskaperna. Pedagogerna anser att det är viktigt att barnen 

får ett intresse för matematik samt att barnen får en positiv inställning till ämnet. Något som 

uttrycks under intervjuerna är att matematiken ska fånga barnens uppmärksamhet på ett 

lustfullt sätt och det ska kännas meningsfullt.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Intervjuerna som jag har gjort i denna studie har gett mig väldigt mycket användbar 

information kring förskollärarnas erfarenheter och synsätt på matematiken. Till viss del 

upprepas vissa delar av svaren i de olika intervjuerna men det som skiljer förskollärarna åt är 

exemplen hur de arbetar med matematiken hos de yngre barnen. Något som jag anser lyfter 

innehållet i intervjuerna är att jag har ställt enkla och raka frågor till de som jag har valt att 

intervjua. Vid intervjutillfällena fick jag väldigt innehållsrika svar på mina frågor.      

Något som jag skulle kunna ha gjort annorlunda är att ha valt olika förskolor för att få fram 

variationer inom det ämne som jag valde att undersöka. Det skulle även varit intressant att ha 

intervjuat flera pedagoger som till exempel någon som inte har jobbat länge inom 

barnomsorgen, för att få fram om det skiljer sig med de svar som jag fick av de som jag 

intervjuade.  Risken med många intervjuer kan bli att materialet blir ohanterligt och kanske 

klarar man inte av att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller 

som skiljer pedagogerna ifrån varandra.  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning var att belysa förskollärares syn om de yngsta förskolebarnens 

matematiklärande. Mot bakgrund av läroplanens strävansmål i matematik ville jag undersöka 

pedagogernas uppfattningar om matematik i dessa åldrar. I diskussionsavsnittet diskuterar jag 

resultatet utifrån mina frågeställningar. Diskussionsavsnittet avslutas med att diskutera förslag 

till fortsatt forskning.  

Förskollärarna som jag intervjuade berättar att de har utvecklat sin syn på matematikens roll i 

förskolan. De har gått från ett rutinmässigt räknande i matematikboken till ett reflekterande 

och genomtänkt matematikarbete som väntas stimulera barnens matematikinlärning. Jag tror 

att många förskollärare bär på negativa erfarenheter från skolan och det kan påverka deras 

inställning till matematik. Jag anser för att kunna förstå och lära ut matematik kan man 

behöva rannsaka sig själv och göra upp med sin egen rädsla. Om vi pedagoger har en positiv 

inställning till matematiken tror jag att barnen ser matematiken som något roligt och 

meningsfullt. Pedagogerna i min studie menar att barnen ska göras bekanta med matematikens 

innehåll för att få en bättre förståelse för den. Barnen har en möjlighet i förskolan att 

tillgodogöra sig kunskaper inom matematiken på ett lustfullt och roligt sätt menar 
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pedagogerna. De pedagogerna som jag intervjuade menar att de nu förstår matematiken som 

ett förhållningssätt, vilket de inte gjorde tidigare. Detta kan jag koppla till Palmer (2011) som 

menar att alla kan bli matematiska men det går till på olika sätt. Palmer påstår att vi kan 

utveckla den matematiska förmågan hela livet. Förskollärarna som jag intervjuade ser 

matematiken som viktig och menar att den har en naturlig plats i förskolans verksamhet. Jag 

håller med om att matematiken är viktig i förskolan. Sterner och Johansson (2006) menar att 

barn från födelsen har en stark vilja och drivkraft att utforska och förstå sin omvärld, som 

även avspeglar sig i lite äldre barns tänk. Detta pratar pedagogerna om i intervjuerna, och det 

är en tacksam ålder att arbeta med. Barnen vill verkligen lära sig och de tar in allt. 

Något som Kristina tar upp i intervju är att i förskolan handlar matematik väldigt lite om 

siffror och att räkna. För de yngre barnen handlar det mycket om att lära sig begrepp och 

termer. Det är som till exempel begreppen som över och under, fler och färre, större och 

mindre. Pedagogerna anser att det handlar om att få in matematiken som en naturlig del i sin 

pedagogik. Björklund (2008) menar att lära sig att räkna bygger på förståelse av flera 

grundläggande principer, som barnet tillägnar sig i samspel med sin omgivning och 

människor i den. 

Jag anser som pedagog är det viktigt att se till varje individ, vilket innebär att barnet får ta god 

tid på sig utan att känna press. Detta gör att matematikinlärningen får en positiv start. Jag 

anser att det är upp till mig som pedagog att utmana barnen så att barnen känner att matematik 

är kul. Jag anser att genom leken kan jag som pedagog utmana barnen och genom leken blir 

alla barn på förskolan inkluderade.  När jag intervjuade Ulla tar hon upp hur hon jobbar för att 

utmana barnen så att alla blir inkluderande. För att möta och identifiera de enskilda barnens 

lärandebehov fångar Ulla ögonblicket för stunden. Hon utnyttjar barnets intresse, som 

exempelvis när barnen vill leka ”gubben i lådan” så gör hon det. Genom den leken lär de sig 

turtagning och denna lek upprepas gång efter gång. Alla barn har sina styrkor och sina 

svagheter, och det är jag som pedagog som måste lyfta fram det barnen är duktiga på. Det 

gäller att vara flexibel och ta till vara på matematiska situationer. Jag kan läsa i läroplanen för 

förskolan där det står att ”förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 

att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande samtidigt stimuleras att använda hela 

sin förmåga” (Skolverket 2010. s.11). Björklund (2008) menar att det anses främja 

tankeutvecklingen och lärandet om barnet ställs inför utmaningar. Erfarenheter som barnet 

redan har kan då lockas fram då barnets tänkande utmanas i lärprocessen med aktiviteter som 

är problemlösare.   
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Enligt Palmer (2011) handlar pedagogisk dokumentation om att arbeta med stillbildskamera, 

videokamera, bandspelare eller penna och papper för att kunna fånga barnets pågående lek 

och utforskande och att följa barnets lärprocesser. Pedagogisk dokumentation handlar om att 

fånga ögonblicket då något spännande händer till exempel med kamera, penna och papper. 

Det handlar om att stanna upp och reflektera kring det som händer och sker i barngruppen här 

och nu.  

Dokumentation är något jag tycker är viktigt för att föräldrarna skall kunna se vad barnen gör 

på förskolan och se deras utveckling. Genom att observera och dokumentera det barnen gör 

och säger, får man reda på saker som annars kan gå en förbi. Som pedagog är det bra att 

dokumentera för att kunna se vad man behöver jobba mer med och vidareutveckla. Något alla 

pedagoger har gemensamt i denna studie är att de använder sig av portfoliepärmen för att 

synliggöra barnets lärprocesser. Kristina pratar om den digitala fotoramen som också är ett 

bra hjälpmedel för dokumentation. Den visar inte specifikt ett barns framsteg utan det visar 

hela gruppens framsteg. Kristina säger att vi gör mycket matematik som vi inte dokumenterar. 

Hon pratar mycket matematik med barnen men hon säger att de är dåliga på att dokumentera. 

Detta måste vi bli bättre på säger hon. Av egen erfarenhet har jag även sett den negativa sidan 

av dokumentation, eller bristen av den, då det inte finns tillräckligt med tid till detta, även om 

det finns avsatt planeringstid till det. Jag tror att det ofta kan bli bortglömt och andra saker blir 

prioriterade framför detta. Pedagogerna som jag intervjuade tog inte upp något negativt med 

dokumentation.  

Min slutsats av denna studie är att allt hänger ihop i en helhet och att matematiken bör 

integreras i alla delar i verksamheten vilket jag anser att matematiken gör. Något pedagogerna 

tar upp i intervjuerna det är att matematiken förekommer i många situationer och matematiken 

finns överallt. Det handlar om att synliggöra och uppmärksamma matematiken för barnen för 

att de ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förståelse. Det är viktigt anser jag att man 

inte tar matematiken förgivet när man säger att den finns överallt. Jag anser också att det är av 

stor vikt att komplettera vardagsmatematiken med planerade matematikaktiviteter som till 

exempel på samlingen. Genom samlingen kan man introducera matematiska begrepp och där 

igenom nå ut till barnen så att de kan ta med sig matematiken till övriga verksamheten och 

uppmärksamma den på ett bra och reflekterande sätt. Detta pratade pedagogerna om i 

intervjuerna och jag upplever det som ett bra koncept.  
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Precis som Palmer (2011) anser jag att det är av betydelse hur vi organiserar miljön på 

förskolan. Med detta menar jag om det finns till exempel pussel, böcker och annat material i 

barnets höjd. Något som pedagogerna tog upp i intervjuerna var utomhusmatematiken. Jag 

håller verkligen med pedagogerna om att där sker matematiken planerat och spontant, både på 

förskollärarnas och barnens initiativ. Jag anser, precis som pedagogerna att när de till exempel 

är i skogen med barnen då får de mer konkret uppfattning av begreppets betydelse när de kan 

känna, se och jämföra olika begrepp. 

Ett viktigt resultat som jag har kommit fram till i denna studie är att pedagoger har en mycket 

betydande roll, då det gäller att se alla barnen utifrån varje barns egna grunder. Jag som 

pedagog ska utmana barnen så de känner att matematik är kul. Det ska vara på ett lekfullt sätt 

och som pedagogerna i min intervju verkligen betonar att man ska inte tvinga något barn till 

något.      

 

Fortsatt forskning 

Då jag har arbetat med min undersökning har en idé fötts gällande förslag till fortsatt 

forskning. Det skulle vara intressant att jämföra hur flera förskoleområden arbetar med 

matematik hos yngre barn. Något som jag skulle vilja undersöka är om det skiljer sig något att 

jobba med matematik hos yngre barn och äldre barn inom förskolan. 
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Bilagor 

Bilaga1 

 

Hej XXXX! 

 
Jag heter Jenny Martinsson och läser till förskollärare vid Karlstads Universitet. Jag är nu i 

slutet av min utbildning och gör mitt examensarbete. Syftet med min undersökning är att få 

mer kunskap inom ämnet matematik. Jag ska undersöka pedagogernas erfarenheter kring 

ämnet matematik hos förskolans yngre barn 1 till 3 år. 

 

För att kunna undersöka detta tänkte jag intervjua pedagogerna som jobbar på förskolan x. 

Detta är självklart helt frivilligt och anonymt, men jag vore väldigt tacksam om jag fick 

komma och ställa frågor till pedagogerna. Svaren som jag kommer att få sparas och de 

kommer endast att användas till mitt examensarbete. 

 

Jag vore väldigt tacksam om jag fick komma och intervjua pedagogerna på x. Om du tycker 

det är okej att jag intervjuar pedagogerna eller har några frågor kring detta är det bara att 

maila mig på adressen: jenny.martin@live.se 

 

Mvh Jenny Martinsson 
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Bilaga 2. 

Intervjuinformation 

 
Jag heter Jenny Martinsson och läser till förskollärare vid Karlstads Universitet. Jag är nu i 

slutet av min utbildning och gör mitt examensarbete. Syftet med min undersökning är att få 

mer kunskap inom ämnet matematik. Jag ska undersöka pedagogernas erfarenheter kring 

ämnet matematik hos förskolans yngre barn 1 till 3 år. 

Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun även om den redan är 

påbörjad. Under mitt skrivande av rapporten är det bara jag som kommer att ha tillgång till 

materialet som jag har samlat in och när uppsatsen är godkänd och publicerad kommer jag 

förstöra all det insamlade materialet. Ni och förskolan kommer i min intervju och i mitt 

kommande artbete att vara anonyma. Jag kommer under rapportens skrivande att använda mig 

av fingerande namn. 

 

Med vänlig hälsning 

Jenny Martinsson 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor! 
 

¤ Vad är matematik för dig?   

¤ Vilka erfarenheter har du från din uppväxt?  

¤ Vad förknippar du med matematik?  

¤ Hur känner du inför att arbeta med matematik i barngruppen? 

¤ Hur arbetar ni med  matematiken i barngruppen? (Kan du utveckla lite mer?) 

¤ Kan du beskriva några konkreta situationer? 

¤ Hur arbetar ni med läroplanens strävansmål i matematik? 

¤ Hur synliggör ni barnets lärprocesser när det gäller matematik? 

¤ Vilken roll har du som pedagog när du jobbar med lärande i matematik? 

¤ Hur arbetar ni för att identifiera och möta de enskilda barnens lärandebehov? 

¤ På vilket sätt visar barnen själva intresse för matematiklärandet? I vilka 

situationer?   

¤ Vilken betydelse har matematiken för de yngre barnen i förskolan? 

 

 

 


