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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogernas arbete med matematik i förskolans 
inomhusmiljö med barn i åldern 4 - 5 år. Utgångspunkt för synliggörande är Lpfö 98/10 mål och 
uttrycksformer i matematik. Förhoppningen är att resultatet från undersökningen kan ligga till 
grund för att utveckla verksamheten. För att nå syftet har följande frågeställningar använts:  
 
1. Hur arbetar pedagogerna med barns matematiklärande? 

 Vilket matematikinnehåll? 

 Vilka uttrycksformer? 

 
2. I vilka situationer sker pedagogers arbete med matematik? 

 I vilka av de sex vardagssituationerna: barns lek med närvarande pedagog, samling, 

utgång, ingång, lunch och läsvila? 

 
3. Hur ser de verksamma pedagogerna på behov, möjligheter och hinder för att utveckla arbetet 
med barns matematiklärande? 

 
För att få svar på frågeställning 1 och 2 genomfördes strukturerade observationer med hjälp av 
observationsscheman. Sammanlagt observerades fem avdelningar och på varje avdelning 
observerades samtliga sex situationer, det vill säga vid 30 tillfällen. Barnen var i åldern 4-5 år och 
med pedagog menas i undersökningen all personal som arbetade på avdelningarna. För att få svar 
på den tredje och sista frågeställningen genomfördes kvalitativa intervjuer genom 
fokusgruppssamtal vilket innebär att samtalet utfördes avdelningsvis med samma fem avdelningar 
vilka ingick i observationerna. 
 
Resultatet visar att pedagoger arbetar med barns matematiklärande i större utsträckning än de 
själva tror och upplever. Observationerna åskådliggör att de matematiska aktiviteterna räkna och 
förklara förekommer oftast, följt av lokalisera, mäta och konstruera. Den matematiska aktiviteten 
leka förekommer sällan. Av de sex undersökta uttrycksformerna dominerar samtal, följt av 
rörelse, lek/drama, sång/musik, bild/form och dans. Pedagogerna har en önskan om fortbildning 
i matematik, så att de kan synliggöra matematiklärandet för sig själva, barnen och hela 
verksamheten. Av resultatet framgår att de matematiska strävansmålen i läroplanen för förskolan 
inte är helt tydliga för personalen, och att uttrycksformerna inte används fullt ut av pedagogerna i 
det dagliga arbetet. 
 
En slutsats av undersökningens resultat är att pedagogerna behöver ökad kunskap i arbetet med 
barns matematiklärande samt stöd för att förtydliga och omsätta de olika matematiska 
strävansmålen i läroplanen för förskolan i verksamheten.   
 
 
 
 

Sökord: Matematik, matematiska aktiviteter, uttrycksformer, förskola, pedagoger, 
verksamhetsutveckling 
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1 Inledning  
Det samhälle vi växer upp i idag kräver mer matematisk förståelse och matematiska kunskaper av 
barnen än det tidigare gjorts, därför att dessa kunskaper hjälper till att fatta välgrundade beslut i 
livets alla vardagssituationer (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10). Att utgå från barnets egna 
kunskaper är nödvändigt om matematiken ska kunna stärkas i lek och genom ett lustfyllt lärande. 
Matematiken utvecklas i den gemensamma interaktionen vilket innebär att i förskolan finns 
utmaningen i samspelet med personalen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10). Den reviderade 
läroplanen (Lpfö 98/10) har gett förskolan ökade krav i matematiken och därmed även 
pedagogerna. Verksamheten formas av pedagogernas kunskap, engagemang, upptäckarglädje, 
nyfikenhet samt för hur de respekterar barnen. Det sätt pedagoger lär matematik eller har 
inställningen till den är avgörande för barns upplevelser och lärande (Emanuelsson, 2007, s. 154). 
Även de egna idéerna för hur matematiklärandet kan utformas är viktigt. Samarbete och 
kompetensutveckling i matematiken men även matematikdidaktik är andra förutsättningar för 
arbetet inom detta område (Emanuelsson, 2007, s. 154). De matematiska strävansmålen i 
läroplanen och uttrycksformerna är intressanta utgångspunkter för denna undersökning (Lpfö 
98/ 10 s. 10). Det är en självklarhet att pedagogerna ska sträva efter att nå dessa mål men hur 
arbetar de på vägen till målen? 
 
Min uppväxt med matematiken har inte alltid varit med lust och motivation utan upplevelsen och 
minnet till den är räkning. Därför har jag under min utbildning till förskollärare funderat på 
betydelsen av det och vad som gjorde att jag nu som vuxen tycker att matematik är både roligt 
och intressant. Berodde det då som idag, på hur mina pedagoger bemötte och bemöter mig och 
mitt matematiklärande? Vad krävs av pedagogen idag för att bemöta förskolebarnen och 
matematiklärandet? 
 
 

2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras forskning och annan litteratur om matematiken i förskolan, 
pedagogens betydelse för barns matematiska utveckling, pedagogens arbete i förskolan samt 
tidigare examensarbeten med inriktning på matematik i förskolan. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. 
 

2.1 Matematik i förskolan 
Matematikens historia är mer än femtusen år gammal och i dagens läge en problemlösande 
verksamhet som hela tiden utvecklas (Skolverket, 2003, s. 10). Kunnandet i matematiken ska 
hjälpa självförtroendet, kompetensen och även till möjligheter att delta i vårt samhälle. Att kunna 
delta i diverse beslut och dess förlopp som gäller landets och kommunens ekonomi eller miljö är 
en demokratisk rättighet. Alla barn ska ha rätt att få kunskaper i matematik och behöver det för 
att fungera som medborgare (Skolverket, 2003, s. 10). För att fungera som en demokratisk individ 
i dagens samhälle och vara med och besluta om det som sker nu och framtiden behövs det 
grundläggande kunskaper i och om matematik (Emanuelsson, 2007, s. 29). 
 
Många som hör ordet matematik förknippar den med gångertabeller, bråk och procent, 
uppställningar och uträkningar. Men vi måste försöka se bortom dessa tankegångar om vi ska 
kunna upptäcka barns matematik, vi måste se matematiken i andra sammanhang. Barnen möter 
matematiken i vardagssituationer (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 9). Syftet med 
matematikarbete i förskolan är att genom lust och glädje få barnen engagerade i aktiviteter som 
exempelvis tal och geometri. Det är även viktigt att utveckla barns sätt att undersöka problem 
och användandet av matematiska begrepp (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). Resonera och 
samtala idéer och tankar är även viktigt i matematiken och att få ge uttryck åt allt detta i olika 
uttrycksformer. Att integrera förskolans matematik med andra mål så som språk, naturvetenskap, 
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estetisk verksamhet och teknik är ett arbetssätt som ska göras. Varje barn ska utifrån sina egna 
förutsättningar få tillfällen i förskolan att känna förtroende för vad de själva kan och utvecklar. 
Inför dess vardag men även framtiden ska de kunna lära sig och använda matematik 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11).  
 
Enligt förskolans läroplan bör pedagoger sträva efter att varje barn: 
 

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos, 
mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 
 
Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 
olika lösningar av egna och andras problemställningar, 
 
Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 
och samband mellan begrepp, 
 
Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.  
(Lpfö 98/ 10, s. 10) 

 
I den reviderade läroplanen för förskolan finner man att den pedagogiska verksamheten ska 
genomföras så att den stimulerar barnets utveckling och lärande. Främjandet av leken, 
kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt att ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära 
och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter i verksamheten bör finnas (Lpfö 98/ 10, 
s. 9). 

2.1.1 Matematiska aktiviteter 

För att konkret uppnå läroplanens mål i matematik är Utbildningsdepartementets (2010, s. 11) 
förslag att utgå ifrån de sex historiskt och kulturellt grundade aktiviteterna. 
Utbildningsdepartementet skriver även att dessa aktiviteter ger möjligheter till att nå alla mål i 
matematik i förskolan (Utbildningsdepartementets, 2010, s. 11). De sex aktiviteterna finns även 
presenterade och tolkade i Det matematiska barnet (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 9-12). 
Bishop (1991, s. 23-48) har formulerat dessa matematiska aktiviteter och aktiviteterna är räkna, 
lokalisera, mäta, konstruera, leka och förklara. Här nedan presenteras aktiviteterna. 
 
Räkna är att systematiskt urskilja, jämföra, ordna och utforska mängder av föremål. Skapa 
representationer av resultat av undersökningar och att uppleva tal med konkret material, 
teckningar, bilder, diagram, ord och andra uttrycksformer samt att utveckla symboliskt tänkande 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11).  Vi möter tal, räkning och antalsord överallt i olika 
former som till exempel när vi trycker på sifferknapparna på telefonen och på bankomaten. Barn 
spelar spel där tal och räkning är avgörande moment, sjunger sånger som bygger på talramsor och 
lägger pengar i sparbössan (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 12). Bishop (1991) skriver: 
”We begin with perhaps the most obvious activity suggesting mathematical development, and 
one which is probably the best researched mathematical activity in the cultural literature” 
(Bishop, 1991, s. 23). 
 
Lokalisera innebär att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper hos rummet, inomhus, 
utomhus, i planerad miljö och natur. Den innebär att kunna orientera sig i omgivningen genom 
att utveckla sin kroppsuppfattning. Att begrepp för position, orientering, riktning, vinkel 
proportion och rörelse upptäcks och utforskas av barnen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). 
Barn behöver lära sig hitta vägen hem, få förståelse för vad det betyder att kakburken står på 
översta hyllan och lära sig att hitta nallen de glömde på gården (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 
2004, s. 11). De säger även att för att kunna orientera oss i omgivningen så skapar vi mentala 
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kartor i hjärnan (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 11). Det här skriver Bishop (1991) 
angående lokalisera (locating): ”There can be no doubting the universality of this activity” 
(Bishop, 1991, s. 28). 
 
Mäta kan vara att jämföra, ordna, bestämma och uppskatta egenskaper och att se likheter och 
skillnader (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). Mätning är också begrepp som hör till 
måttenheter och mätsystem, exempelvis längd, area, volym, tid, vikt och pengar (Heiberg Solem 
& Lie Reikerås, 2004, s. 12). Bishop (1991) skriver: ”Typically is the immediate local environment 
which furnishes the qualities to be measured as well as the units of measurement. For example, 
the human body was probably the first measuring device to have been exploited by all cultures” 
(Bishop, 1991, s. 34). 
 
Konstruera handlar om att sortera och karakterisera saker med utgångspunkt från olika egenskaper 
som storlek, form, mönster och samband. Att skapa och tillverka i förskolan med olika material 
och även utforskandet av egenskaper hos geometriska objekt, exempelvis cirklar, trianglar och 
rektanglar är att konstruera (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11).  Barn känner igen likheter 
och skillnader och egenskaper som form hjälper dem som exempel att skilja mellan olika saker 
(Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 11). ”All cultures design but, as might be expected, what 
they design differs and the sheer amount of designed forms also differs markedly from one 
culture to another. What is designed depends on the perceived need, e.g. for warming, protection 
or adornment, and also on the available material” (Bishop, 1991, s. 39). 
 
Leka är att fantisera, uppfinna, uppleva och vara med i den. Leken har även regler i någon form 
och den utgörs med barn och vuxna där resonemang kring förutsättningar, strategier, regler, 
undantag, chans risk och gissningar sker (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). Lek kan vara 
rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategispel, tärningsspel och pussel och leks på olika 
vis beroende på barns ålder och situation (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 12). Bishop 
(1991) skriver: ”Playing may seem initially to be a rather strange activity to include in a collection 
of activities relevant to the development of mathematical ideas, until one realises just how many 
games have mathematical connections” (Bishop, 1991, s. 42). 
 
Förklara innebär att utforska genom att experimentera, testa, föreslå, förutsäga, reflektera, 
granska, generalisera, argumentera och dra slutsatser. Att tala om orsak och verkan genom att 
diskutera, upptäcka och uppleva. Kunna förklara med konkret material, teckningar, bilder, ord 
och andra uttrycksformer (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). Barn säger vad de tänker och 
förklarar vad de menar genom motiveringar och förklaringar, resonemang och logiska slutsatser. 
Att motivera och dra slutsatser är ett centralt moment i matematiken (Heiberg Solem & Lie 
Reikerås, 2004, s. 11). Bishop (1991) skriver: ”Explaining is concerned with answering the 
complex question of why?” (Bishop, 1991, s. 48). 
 

2.1.2 Uttrycksformer i förskolan 

Lpfö 98/ 10 beskriver barns olika sätt att uttrycka sig: 
 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper 
också att forma, konstruera och använda material och teknik. Multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. 
(Lpfö 98/ 10, s. 7)  
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Citatet visar att när olika uttrycksformer används i förskolan främjas barns utveckling och 
lärande. Uttrycksformerna presenteras nedan: 
 
Lek och drama: Lek och fantasi liknar verkligheten men är inte det. Barn gör en sak som ser ut som 
något, utan att vara det säger Knutsdotter Olofsson (2003, s. 60-61). Lek och drama är något som 
barn väljer medvetet och av fri vilja vilket ger styrka i pedagogiska sammanhang (Lindqvist, 1996, 
s.36). När barn leker får de olika uppfattningar som tolkas, ifrågasätts, utmanas och görs om 
under tiden leken sker. Detta leder leken och tankarna om världen framåt. Det talade språket är 
avgörande för att leken och dess handling ska ledas framåt och för olika rollers utveckling. Talet 
är väsentligt för att lösa diverse problem och även vid diskussioner. Leken och språket ”går hand 
i hand” (Persson & Wiklund, 2007, s. 43). 
 
Bild och form: Barns bilder kan presenteras genom tvådimensionella bilder som gjorts med hjälp av 
papper, pennor, kritor, vattenfärger och genom tredimensionella alster som producerats av 
material som papper, tejp och lera (Änggård, 2006, s. 22). Teckning är något som förskolebarn 
känner är naturligt och är ett uttryckssätt för att säga något till sig själv och andra. Som vuxna bör 
vi inte se till utseendet på teckningen utan mer till vad den säger och medvetandegöra barnet att 
den berättar något genom sin tecknande (Johnsen Høines, 2000, s. 38). Tänkvärt är också att barn 
ser teckning som något kollektivt medan pedagogerna ser den som individuell (Änggård, 2005, s. 
205). 
 
Rörelse: I rörelselekar gör barnen bedömningar av avstånd, lägen och riktningar, känner balans och 
fördelar sin kraft, exempelvis när de hoppar hage och rep (Persson & Wiklund, 2007, s. 60). 
Rörelsesånger hjälper barnen konkret med begreppsförståelse samt ordförståelse (Jederlund, 
2002, s.137). För att stimulera hjärnan och göra tänkandet smidigare och förlänga 
koncentrationen är rörelse och sång bra för att syresätta hjärnan (Uddén, 2004, s. 126). För att 
barn ska kunna utvecklas i rumsuppfattning krävs det att de får röra på sig i olika riktningar och 
på olika sätt (Heiberg, Solem & Lie Reikerås 2004, s. 75). 
 
Sång och musik: För många är sången porten in till musiken och talspråket, det är här oftast 
musicerandet börjar. Sjung gärna mycket, i vardagen som i leken (Jederlund, 2002, s. 134).  Det 
har kommit forskning kring musikens roll i förskola och skola, framförallt i USA och Schweiz där 
effekterna kring musikundervisning på barns inlärning främst i matematik och språk studerats. 
Resultatet visade på att de som fått musikundervisning hade bättre kunskaper kring matematik än 
de som inte fick musikundervisning (Jederlund, 2002, s. 109-110). 
 
Dans: Redan som ett foster är människan musisk och med det menas att alla sinnes- och 
kroppsuttryck bygger på rytm, rörelse och ljud. Dessa är starten för människans 
kommunikationsförmåga och minne (Uddén, 2004, s. 30). Sång och musik hör oupphörligt ihop 
med dansen. Det är svårt att särskilja dem då sång och musik sätter igång människan att röra sig i 
takt mer eller mindre automatiskt (Uddén, 2004, s. 69).  
 
Samtal: Barn har behov av att kommunicera med andra för att verbalt uttrycka hur de uppfattar 
något i sin omvärld (Björklund, 2009, s. 37). Pedagogen ska inte bara ställa frågor som ”Hur 
många?” och ”Kan du räkna?” utan ska även ställa mer öppna frågor som ”Hur tänker du?”, 
”Kan du visa mig?” och ”Varför?” (Björklund, 2009, s. 44). Det är då samtalet blir ett samtal 
mellan pedagog och barn menar Björklund (2009). Barn vill samtala, om de har något att tala om 
och med någon (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 7). Lyssnandet utvecklas när barnen själva 
upplever att någon vuxen lyssnar på dem. Att pedagogen är lyhörd och leder samtalet vidare, 
benämner, ställer frågor och berikar samtalet (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 7). 
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2.2 Pedagogens betydelse för barns matematiska utveckling 
Barnen får erfarenheter genom hanterandet av föremål och möten i vardagen. Det avgörande för 
barns lärande är i vilken form pedagogen erbjuder kommunikation (Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2009, s. 150). Pedagogens kunskaper om vad grundläggande matematik 
kan vara, att lyssna men även utmana barnet blir mycket viktigt i dess matematikutveckling. I 
både den vardagliga omvårdnadsbiten som i alla andra situationer benämner och sätter 
pedagogen termer på barnets erfarenheter, pedagogen förmedlar sitt kunnande. Pedagogen kan 
även försätta barnen i problemlösningssituationer där matematiken är central (Sheridan m.fl. 
2009, s. 150). Både det vardagliga benämnandet som den mer organiserade behövs i förskolans 
verksamhet. Att organisera matematiktillfällen kan betraktas som ett sätt för att se hur barn 
förstår och förhåller sig till matematiken men även för möjligheten till att utmana dem (Sheridan 
m.fl. s. 150). Barn leker, bygger och konstruerar i förskolan och detta är tillfällen som pedagoger 
ska ta för att ge barnen erfarenheter, upptäckter och utmaningar kring exempelvis tal, mönster 
och sortering (Doverborg, 2007, s. 8). När barn målar görs det val kring storlek och form på 
papper, vilka sorts penslar och färger som de ska ha. I tamburen sorteras kläder och hängs upp på 
krokar vilket kan bidra till möjligheter att bilda par, se likheter, skillnader, storlek, former och 
mönster (Doverborg, 2007, s. 8). Det är de medvetna pedagogerna som ser möjligheterna i 
matematiken och utmanar barnen i meningsfulla sammanhang. Barnen lever i en matematisk 
värld men det betyder inte att de uppfattar och reflekterar över det. Det är inte i första hand 
lärarstyrda aktiviteter som skapar lärsituationer för förskolebarnet i matematiklärandet. Det är i 
samspel som barn och pedagoger skapar kunskap. Att synliggöra matematiken i leken, 
vardagsaktiviteterna och de olika teman som finns (Doverborg, 2007, s. 8).  
 
För att kunna möta det matematiska barnet krävs det av pedagogen att den har olika kunskaper. 
När kunskaperna finns om vad matematik är, då kan analyserna om var och hur matematiken 
förekommer och även dess olika former och sammanhang synliggöras (Heiberg Solem & Lie 
Reikerås, 2004, s. 20). För att se och utmana barnen i matematiken underlättar det om 
pedagogerna har kompetens om de matematiska ämnena och aktiviteterna. När denna kompetens 
finns möter pedagogerna barnen med ett aktivt intresse, uppmuntran och underlättar barnens 
utveckling (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 20). Kunskap behandlas även i läroplanen för 
förskolan och där står: 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 
Verksamheten ska utgå från barnets erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 
söka kunskap. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt 
kan barnets lärande bli mångsidigt och sammanhängande. (Lpfö 98/ 10, s. 7) 

 
Av citatet framgår att kunskap uttrycks på olika sätt och att barn söker och erövrar den. Därmed 
är pedagogers kunskap av största vikt för att kunna hjälpa barn på vägen till erövrandet. 
 
Olika situationer under en dag kan tolkas som matematiska lärtillfällen och olika 
begreppsinlärningar inom det (Björklund, 2007, s. 60).  För att barn ska få en djupare förståelse 
och finna meningsfullhet är ett varierat arbetssätt att föredra men även mötet med en pedagog 
som är både intresserad och uppmärksam stärker barnets lärande och de matematiska grunderna i 
förståelsen (Björklund, 2007, s. 60). Att möta matematiken i meningsfulla sammanhang gör att 
betydelsen av den blir en annan. När barn förstår vad kunskap är och hur den kan användas då 
blir den meningsfull och inte något som bara används i skolan. Kunskapen blir ett verktyg som 
kan användas i vardagen (Björklund, 2007, s. 60). Att barn har kunskaper betyder att alla sociala 
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möten från livets början är erfarenheter som bidrar till kunskapsutvecklingen och från dessa 
utvecklas nya lärdomar (Johnsen HØines, 2000, s. 34). 
 
 

2.3 Pedagogens arbete i förskolan 
Förutsättningen för arbetet i arbetslag är utvecklandet av ömsesidiga värderingar och en samsyn 
på barns utveckling och lärande utifrån uppsatta mål. För att detta ska fungera behövs stöd och 
tid tillsammans för att reflektera över sitt eget och det gemensamma arbetet i verksamheten och 
hur den kan utvecklas (Skolverket, 2005, s. 19). 
 
Det är bra om pedagoger tänker på att tala med barnen, inte till dem. Att lyssna på barnen och 
tolka dem för att kunna förstå vad det är de uttrycker, gör pedagogerna upplysta om i vilket 
sammanhang kunskapsutvecklingen sker. I första hand är inte det viktiga hur barnen säger saker 
utan vad de säger och att vi lär oss att förstå dem (Johnsen Høines, 2000, s. 34). Det är en 
förutsättning om pedagoger ser utifrån barnens erfarenhets- och tankevärld, inte utifrån sitt 
vuxna sätt att tänka. Barnen behöver ställas inför situationer där de får tänka, om pedagoger 
önskar ta reda på vad och hur barnen funderar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 17). 
När pedagoger vill veta hur barn reflekterar är det bra att tänka på att ge dem tiden till prat. Om 
tystnaden blir för lång brukar barn visa det med hela sin kropp genom att titta på eller pyssla med 
något annat, barnen kan även börja tala om något helt annat. Det är bra att ha i åtanke att ju 
vidare pedagogers frågor är, desto större utrymme har barnet till att svara och ju specifikare 
frågor desto mindre utrymme till prat (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 32-33). Att 
sträva efter att förskolans verksamhet integrerar kommunikation i samspel, aktiviteter, rutiner, 
lärande, lek och skapande är bra (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 7). Johansson (2005) har 
funnit pedagoger som kan inta ett passivt förhållningssätt i stödjandet av språkutveckling för barn 
med ett annat förstaspråk än svenska och en förklaring från pedagoger är att de barnen inte 
förstår någonting. (Johansson, 2005, s. 210). 
 
Många vuxna har positiva erfarenheter av matematik, att det är utmanande och stimulerande. 
Men det finns alltför många som har negativa erfarenheter av matematik vilket leder till ångest, 
upplevelser av oförståelse och meningslöshet. Detta kan bäras med in i vuxenlivet och skapa 
dåligt självförtroende men risken finns även att känslan överförs till kommande generation 
(Skolverket 2003, s. 10). Det finns många pedagoger med dåliga erfarenheter kring matematiken 
från deras uppväxt, som säkerligen påverkar utvecklingsarbetet med barnens matematiklärande i 
förskolan (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, s.148-149). Exempelvis har det 
framkommit att pedagoger lindade in matematiken i ett annat innehåll för att barnen inte skulle 
veta att de lärde sig matematik. Då skulle barnen inte känna matematiken som något tråkigt 
eftersom de inte var medvetna om sitt lärande. Detta säger självfallet mer om pedagogens 
inställning till matematiken än om barnens (Sheridan m.fl. 2009, s.148-149). Pedagogens attityder 
till matematik har sannolikt betydelse för innehållet och upplägget (Andersson, 2006, s. 11). 
 
Barnobservationer och dokumentationer har funnits under en lång tid tillbaka men språkbruk 
och teorier om barns lärande har enligt Wehner-Godée (2011, s. 17) förändrats. De fortsätter 
med att de olika synsätten som funnits och förändrats med tiden har påverkat verksamheterna på 
olika sätt och gör det. Denna utveckling utgör villkoren för vad pedagoger ser, lyssnar in, tänker 
och handlar. Dokumentationens användande, hur vi gör det och vad vi gör med den blir 
konsekvenser för barnen och pedagogerna (Wehner-Godée, 2011, s. 19). 
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Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget bland annat: 

 Kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling 

och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och 

lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner, 

 Använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om 

förutsättningarna för barn utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att 

följa barns förändrade kunnande inom olika målområden.  

(Lpfö 98/10 s.15) 

 

Genom olika tillvägagångssätt som exempelvis foto, videofilm, anteckningar och barnens alster 
kan förskolan dokumentera de olika händelserna och processerna som sker (Skolverket, 2008, s. 
69). Dessa kan sedan användas som utgångspunkt i personalens reflektioner av verksamheten och 
det enskilda barnet. Dokumentationen blir pedagogisk dokumentation då den används i den 
gemensamma reflektionen (ett kollektivt utvärderingsinstrument) och syftar till att synligöra 
barnen, verksamheten men även till att utvärdera sammanhangets och miljöns betydelse för barns 
lärande, lek och samarbete (Skolverket, 2008, s. 69). Det är inte svårt att dokumentera en 
händelse i verksamheten, utan det är hur den sedan ska användas som är frågan. Dialogen mellan 
och med pedagoger och barn om dokumentationen gör den pedagogisk (Åberg & Lenz Taguchi, 
2005, s. 20). Dokumentationen är viktig för alla i verksamheten då den kan påminna oss om 
vardagliga och viktiga ögonblick, att kunna reflektera och minnas hur vi tänkt. Verksamheten 
behöver kunna följa en process, vad skedde och kommer att ske, även hur lärandet har 
utvecklats. Att synliggöra tänkandet är också en viktig del, förståelsen för att uppfatta världen 
olika och att man kan lära sig av andras sätt att se. För att kunna följa skeenden, sammanfatta, 
analysera barns tänkande och skapa tänkbara utmanande situationer som gör att arbetet går 
framåt behöver vi dokumentera (Persson & Wiklund, 2007, s. 33). Pedagoger ser 
dokumentationen som ett hjälpmedel för att belysa barns kompetenser för dem själva och andra 
men även för att kunna finna ny kunskap och bli mer kompetenta (Bjervås, 2011, s. 202). Det 
framgår att lärare uppfattar dokumentationen som ett arbetsverktyg som är en resurs för barnen 
att kunna vidga sina kunskaper men pedagogerna får inte dränkas i det och inte heller frångå från 
det, då båda dessa risker finns (Bjervås, 2011, s. 210).  
 
Utbildningsdepartementet (2010) lyfter fram syftet med dokumentation: 
 

Förskolans kvalitet har betydelse för barns utveckling och lärande, både generellt och inom 
olika målområden. Syftet med dokumentation, uppföljning och utvärdering är att de ska 
bidra till att förskolans verksamhet utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 
förutsättningar för utveckling och lärande. (Utbildningsdepartementet 2010, s. 18) 

 
Av citatet framgår att betydelsen av att använda dokumentation fullt ut är avgörande för 
förskolans kvalitet och även för barns utveckling och lärande. 
 
 

2.4 Verksamhetsutveckling inom förskolan 
Alla pedagoger i förskolan möts med olika erfarenheter och kunskaper. En del är outbildade men 
har arbetat länge, andra har en annan utbildning men har omskolat sig. Det finns barnskötare och 
förskollärare. Det finns de som närmar sig pension och de som är nyutexaminerade, gammal 
utbildning möter ny (Rönnerman, 2010, s. 81). För att möjliggöra utvecklandet av en verksamhet 
av god kvalitet i förskolan, behöver personalen i arbetslaget ha utbildning för arbetet med barn 
(Skolverket, 2005, s. 18). En kvalitetsfaktor är personal med pedagogisk högskoleutbildning med 
inriktning på barn i förskoleåldrarna. Det är bra att ha goda kunskaper om barns utveckling och 
lärande samt anpassningen av den pedagogiska miljön till barnen för att kunna arbeta i enlighet 



 

 13 

med läroplanen (Skolverket, 2005, s. 18). Till kompetensen hör samspelet och kommunikationen 
med varje barn i gruppen men även engagemanget för arbetet med barnen och deras föräldrar. 
Kompetensutveckling och andra förkovrande åtgärder för personalen är bra för att ha kvar och 
utveckla kvaliteten i förskolan. För personalens yrkeskompetens är det angeläget att hela tiden 
utvecklas och breddas så att ansvaret för kvalitetsarbetet kan spridas på fler medarbetare 
(Skolverket, 2005, s. 18-19). En utökad pedagogisk kompetens hos alla pedagoger och ledningen i 
verksamheten behövs. För närvarande genomförs en fortbildningssatsning genom förskolelyftet 
för att öka och fördjupa personalens kompetens. Skolverket ska genom regeringens uppdrag om 
implementering av skolreformer genomföra insatser för att implementera förtydligandena i 
läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 3).  
 
Utbildningsdepartementet (2010)  beskriver särskilt detta kvalitetsarbete: 
 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska bedrivas under ledning av förskollärare. Var och en i 
arbetslaget har viktig kunskap om verksamheten och hela arbetslaget ska delta i det 
systematiska kvalitetsarbetet. För att få genomslag och leda till verkliga förbättringar måste 
kvalitetsarbetet vara brett förankrat hos personal, barn och vårdnadshavare. Förskollärare har 
ett särskilt ansvar för kvaliteten i verksamheten och att den kontinuerligt utvecklas. 
(Utbildningsdepartementet 2010, s. 19) 

 
Kvalitetsarbetet inbegriper alla i verksamheten med ett särskilt ansvar hos förskolläraren. 
 
För att en grupp barn ska fungera positivt så finns det en del förutsättningar som behöver 
uppfyllas. Vad är lämpligast med tanke på gruppens sammansättning och storlek (Skolverket, 
2005, s. 15)? Vad som är lämpligt ska ställas i förhållande i relationen till förskolans uppdrag. Det 
finns inget som säger att ett visst barnantal i en grupp eller ett visst antal personal i en 
arbetsgrupp är den lämpligaste i alla sammanhang (Skolverket, 2005, s. 15). I en kunskapsöversikt 
som Skolverket tagit fram visar det sig att 15 barn är att föredra för att det ska ske någon 
utveckling på det bästa sättet för barnen. Det är kommunerna som utifrån lokala förhållanden 
avgör gruppstorlekar och personaltäthet. De yngsta barnen, barn i behov av särskilt stöd och 
barn med annat modersmål än svenska gynnas generellt i mindre barngrupper med hög 
personaltäthet (Skolverket, 2005, s. 15 - 16). 
 
För att få kunskap i vad som sker i verksamheten och kunna utveckla den vidare, behövs arbetet 
systematiskt följas. Nedan presenteras de pedagogiska verktyg som är bra att använda sig av för 
synliggörandet av processen i utvecklingsarbetet (Rönnerman 2010, s. 19 - 21). 
 
Dagboksskrivande: Detta är det mest väsentliga verktyget. Syftet med denna form är att synliggöra 
sina egna tankar och reflektioner kring det som sker. Att ha en speciell bok där du själv skriver 
ner vad som händer i verksamheten, dina observationer och reflektioner är vanligast. Tanken 
med denna form är att den ska vara som en grund för individuella och kollektiva reflektioner. Du 
är då förberedd inför det kollektiva samtalet och har möjlighet att belysa något du vill diskutera. 
(Rönnerman 2010, s. 20). 
  
Observation av händelse: Intentionen med denna form är att pedagoger och hela arbetslag inte bara 
antar hur det är i verksamheten utan att de faktiskt tar reda på hur det ser ut. Detta kan göras 
med videofilmning, olika former av formulär eller löpande protokoll. Oftast har pedagoger egna 
kunskaper kring insamlandet av information.  
(Rönnerman 2010, s. 20). 
 
Intervjuer/samtal med barn och/eller personal: Intervjuer eller samtal är bra när syftet är att komma åt 
barns tankar och resonemang kring något speciellt som måste verbaliseras. Det finns även enkla 
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hjälpmedel som frågeformulär, bandupptagningar eller anteckningar vid samtalen. Formulär mer 
enkla bilder att kryssa eller peka på är vanligt. 
(Rönnerman 2010, s. 20). 
 
Dokumentation: Det praktiska arbetet dokumenteras i en mindre redogörelse. Strukturen kan utgås 
från förutsättningar - process - resultat - reflektion. Valda delar ut kvalitetsarbetet presenteras 
under förutsättningar, även här beskrivs förskolan som exempelvis storlek, antal barn och vuxna. 
Något om förskolan och vad som valts ut för att förbättras antecknas. Under processen skrivs vad 
som gjorts i verksamheten. Intervjuer och observationer kan återges samt annan kunskap kring 
den aktuella frågan. I resultatdelen presenteras vad som framkommit genom de egna studierna. 
Reflektion är viktigt för alla och den egna som grund till den kollektiva bidrar till att 
verksamhetens utveckling och lärande sker.  
(Rönnerman 2010, s. 20 - 21). 
 
 

2.5 Examensarbeten med inriktning matematik i förskolan 
Ett par tidigare examensarbeten har väckt min nyfikenhet och inspirerat till undersökningen. 
Dessa kommer att presenteras här och beskrivas utifrån syfte, metod och resultat. 

2.5.1 Matematik i förskolan – Mycket mer än att bara räkna köttbullar 

Gustafsson och Letterbrink (2011) har skrivit ett examensarbete där deras syfte var att synliggöra 
pedagogernas tankar om matematik och på vilket sätt pedagogerna arbetar med matematik i 
verksamheten. För att få svar användes följande frågeställningar: 
 

 Arbetar pedagogerna med matematik i förskolan? 

 Vad anser pedagogerna att matematik är? 

 Vilka faktorer påverkar pedagogernas arbete när det gäller matematik? 

 Hur upplever pedagogerna den reviderade läroplanen och de förtydligade målen i 
matematiken? 

(Gustafsson & Letterbrink, 2011, s.14) 

 
Gustafsson och Letterbrink (2011) genomförde en kvalitativ undersökning genom fokussamtal 
på två olika förskolor med sammanlagt sju pedagoger. Resultatet visar att matematik förekommer 
på förskolan i planerad verksamhet men däremot i mindre utsträckning i den vardagliga 
verksamheten. Matematiken anses vara viktig av pedagogerna och läroplanen är ett stöd för 
planeringen av verksamheten när det gäller matematik. Tid och material är orsaker som påverkar 
matematiklärandets omfattning. Det framkommer även att pedagogerna tycker matematiken är 
ett stort ämne som är svår att synliggöra i den vardagliga verksamheten. Enligt pedagogerna ska 
matematiken genomsyras av barns intressen och lekfullhet (Gustafsson & Letterbrink, 2011).  

2.5.2 Att kommunicera och lära matematik genom olika uttrycksformer  

Winther (2012) har i sitt examensarbete undersökt om äldre barn i förskolan ges möjlighet att 
kommunicera och lära matematik genom de uttrycksformer som finns beskrivna i Lpfö 98/10. 
Undersökningen utgick från frågorna: 
 

 Vilka uttrycksformer främjar pedagogerna vid planerade matematiksamlingar i förskolan? 

 Med vilka uttrycksformer kommunicerar barnen matematik i sin fria lek i förskolans 
inomhusmiljö? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan de uttrycksformer som förekommer i barns fria lek 
och i pedagogers planerade samlingar? 
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 Är de uttrycksformer som uppmuntras i förskolans verksamhet i enlighet med de som 
beskrivs i förskolans läroplan? 

(Winther, 2012, s. 16) 

 
För att få svar på undersökningens frågor har Winther (2012) genomfört 34 strukturerade 
observationer av barns fria lek samt åtta observationer i planerade matematiksamlingar. Åldern på 
barnen var tre till fem år och pedagogerna var alla som arbetade i den aktuella verksamheten. 
Winther (2012) genomförde också avdelningsvis intervjuer med pedagogerna. Resultatet visar att 
talat språk, rörelse och bild är vanligast förekommande uttrycksformer när barn kommunicerar 
matematik i sin fria lek men även i pedagogernas planerade matematiksamlingar. Winthers (2012) 
slutsats av undersökningens resultat är att det behövs en ökad medvetenhet och kunskap om hur 
förskolan kan stimulera och utmana uttrycksformerna i Lpfö 98/10 med tanke på matematik. 
Även hur miljön och planerade situationer kan vara en hjälp i detta.  

2.5.3 Jag har byggt något som den där kan vara i! 

Syftet med Mobärgs och Edlers (2012) examensarbete var att få kunskap om vilken matematik 
som förekommer och vilka uttrycksformer barnen möter i en förskola där matematiken är ett 
prioriterat mål. Följande frågeställningar togs som stöd: 
 

 Vilka matematiska aktiviteter förekommer och genom vilka uttrycksformer möter barnen 
matematik i förskolan? 

 Hur ser pedagogerna på matematik i förskolan, vilken matematik finns och vilka 
uttrycksformer förekommer? 

 Hur kan pedagogerna arbeta för att utveckla barns matematik? 
(Mobärg & Edler, 2012, s. 20) 

 
Mobärg och Edler (2012) genomförde både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning på en 
förskola med två avdelningar och barn i åldrarna ett till fem år. Sammanlagt gjordes 16 
strukturerade observationer under olika situationer där matematik kan förekomma. Sist 
genomfördes ett fokussamtal med sex pedagoger. Resultatet av de sexton observationerna visar 
enligt Mobärg och Edler (2012) att av de matematiska aktiviteterna förekommer lokalisera mest, 
mäta och räkna kommer därpå. Förklara och konstruera förekommer i liten omfattning och leka 
allra minst av. Av uttrycksformerna har Mobärg och Edler (2012) kommit fram till att samtal 
dominerar följt av rörelse och sång/musik. Lek/drama och dans förekommer i liten omfattning och 
bild/form förekommer inte alls. Pedagogerna var överens om att barn möter matematik genom 
olika uttrycksformer och att det är viktigt hur de ställer frågor och tar reda på vad barn tänker. De 
menar även att lärandet sker i samspel mellan pedagog/barn och barn/barn. Mobärgs och Edlers 
(2012) slutsats av resultatet är att verksamheten i ett längre perspektiv bör sträva mot att barn 
möter de matematiska aktiviteterna genom olika uttrycksformer på ett mer jämnt fördelat sätt. 
 
 

2.6 Sammanfattning av bakgrunden 
Här sammanfattas i punktform forskning och annan litteratur om matematiken i förskolan, 
pedagogens betydelse för barns matematiska utveckling, pedagogens verksamhetsarbete i 
förskolan samt tidigare examensarbeten med inriktning på matematik i förskolan. 
 

 Syftet med matematikarbete i förskolan är att genom lust och glädje få barnen engagerade 
i aktiviteter som exempelvis tal och geometri. Det är även viktigt att utveckla barns sätt 
att undersöka problem och användandet av matematiska begrepp. Resonera och samtala 
idéer och tankar är även viktigt i matematiken och att få ge uttryck åt allt detta i olika 
uttrycksformer. Att integrera förskolans matematik med andra mål såsom språk, 
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naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik är ett arbetssätt som gör att man arbetar 
med flera mål samtidigt. Varje barn ska utifrån sina egna förutsättningar få tillfällen i 
förskolan att känna förtroende för vad de själva kan och utvecklar. Inför dess vardag men 
även framtiden ska de kunna lära sig och använda matematik (Utbildningsdepartementet, 
2010, s. 11).  

 Barnen får erfarenheter genom hanterandet av föremål och möten i vardagen. Det 
avgörande för barns lärande är i vilken form pedagogen erbjuder kommunikation. 
Pedagogens kunskaper om vad grundläggande matematik kan vara, att lyssna men även 
utmana barnet, blir mycket viktigt i dess matematikutveckling (Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2009, s. 150). Det är de medvetna pedagogerna som ser 
möjligheterna i matematiken och utmanar barnen i meningsfulla sammanhang. Barnen 
lever i en matematisk värld men det betyder inte att de uppfattar och reflekterar över det 
(Doverborg, 2007, s. 8).  

 Förutsättningen för arbetet i arbetslag är utvecklandet av ömsesidiga värderingar och en 
samsyn på barns utveckling och lärande utifrån uppsatta mål. För att detta ska fungera 
behövs stöd och tid tillsammans för att reflektera över sitt eget och det gemensamma 
arbetet i verksamheten och hur den kan utvecklas (Skolverket, 2005, s.19). Pedagogens 
attityder till matematik har sannolikt betydelse för innehållet och upplägget (Andersson, 
2006, s. 11). Dokumentationens användande har konsekvenser för barnen och 
pedagogerna (Wehner-Godée, 2011, s. 17-19). Kompetensutveckling och andra 
förkovrande åtgärder för personalen är en viktig del för att utveckla kvaliteten i förskolan. 
För personalens yrkeskompetens är det bra att hela tiden utvecklas och breddas så att 
ansvaret för kvalitetsarbetet kan spridas på fler medarbetare (Skolverket, 2005, s. 18-19). 

 Slutsatser av de tre examensarbetena är att det förekommer mer matematik i den 
planerade verksamheten än i den vardagliga verksamheten (Gustafsson & Letterbrink, 
2011). Winther (2012) menar att det behövs en ökad medvetenhet och kunskap om hur 
förskolan kan stimulera och utmana uttrycksformerna i Lpfö 98/10 med tanke på 
matematiken. Mobärg och Edler (2012) anser att verksamheten i ett längre perspektiv bör 
sträva mot att barn möter de matematiska aktiviteterna genom olika uttrycksformer på ett 
mer jämnt fördelat sätt. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogernas arbete med matematik i förskolans 
inomhusmiljö med barn i åldern 4 - 5 år. Utgångspunkt för synliggörande är Lpfö 98/10 mål och 
uttrycksformer i matematik. Förhoppningen är att resultatet från undersökningen kan ligga som 
grund för att utveckla verksamheten. För att nå syftet har följande frågeställningar använts:  
 
1. Hur arbetar pedagogerna med barns matematiklärande? 

 Vilket matematikinnehåll? 

 Vilka uttrycksformer? 

 
2. I vilka situationer sker pedagogers arbete med matematik? 

 I vilka av de sex vardagssituationerna: barns lek med närvarande pedagog, samling, 

utgång, ingång, lunch och läsvila? 

 
3. Hur ser de verksamma pedagogerna på behov, möjligheter och hinder för att utveckla arbetet 
med barns matematiklärande? 
 

 

4 Metod 
För att nå syftet och besvara frågeställningarna har observationer genomförts och även samtal 
med flera arbetslag. I denna studie menar jag med pedagog all personal som arbetar i 
verksamheten med barnen, då hela arbetslaget ska delta i kvalitetsarbetet. 
 

4.1 Fallstudie som metod 
Fallstudien som metod innebär att den som ämnar göra undersökningen gör det på en mindre 
avgränsad grupp så som till exempel en grupp med människor eller en organisation (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 54). Det går att studera fler fall än ett inom samma grupp så länge det avses 
att utgå från ett helhetsperspektiv och samla in så täckande information som möjligt. Fallstudien 
som metod används ofta vid studier av processer och förändringar. Det är vanligt att vid 
datainsamlingen kombinera observationer, intervjuer och enkäter (Patel & Davidsson, 2003, s. 
54-55) . 

4.1.1 Observationer 

Att observera är ofta ett komplement till andra tekniker för att utvidga insamlandet av 
information. Fördelarna med observationer är insamlandet inom områden som berör beteenden 
och händelseförlopp i naturliga förhållanden (Patel & Davidsson, 2003, s. 87). Beteendet behöver 
inte bara vara fysiska handlingar utan kan även vara det talade, relationer mellan människor, olika 
känslor och liknande. Ännu en fördel som Patel och Davidsson (2003, s.88) nämner är att man 
fångar händelsen i ögonblicket det sker. Nackdelar med observationer kan vara att det är 
tidskrävande samt att veta när observatören ska titta på det representativa för studien. En 
strukturerad observation är när observationernas beteenden och skeenden bestäms i förväg och 
då genom ett observationsschema (Patel & Davidsson, 2003, s. 89). Observatören kan vara 
deltagande eller icke deltagande samt känd eller okänd av de som observeras. Det krävs att den 
som observerar är skicklig i att observera och kan det den ska undersöka (Patel & Davidsson, 
2003, s. 95). Insamlandet av data som presenteras i form av siffror i tabeller och diagram, kallas 
för kvantitativ undersökning (Patel & Davidsson, 2003, s. 111).  

4.1.2 Fokusgruppssamtal 

Kvalitativa intervjuer innehåller nästan alltid en låg grad av standardisering. Det betyder att 
frågorna samtalet grundar sig på, ger intervjupersonen eller personerna utrymme för att svara 
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med egna ord (Patel & Davidsson, 2003, s. 78). Det kan även hända att frågorna ställs i en 
bestämd ordning och det blir då en så kallad hög grad av strukturering. När frågorna däremot 
ställs i oordning, där frågorna faller sig bäst, blir det en låg grad av strukturering (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 78). Syftet med en kvalitativ intervju är att finna och identifiera kännetecken 
hos något, som exempel på något fenomen. Förberedelserna för en kvalitativ intervju kan vara 
pilotintervjuer och deltagande observationer för att få en uppfattning och ett underlag till den 
egentliga intervjustudien (Patel & Davidsson, 2003, s. 78-79). Att samla ihop en mindre grupp 
människor för att diskutera ett ämne som bestämts i förväg, kallas fokusgruppssamtal och är 
kvalitativ forskning. Begreppet ”fokus” innebär att ett speciellt ämne eller problem står i fokus 
för tankeutbytena. Introduktionen till det samtalet kan ske på olika vis. Ett sätt är att skicka ut ett 
så kallat stimulusmaterial till deltagarna före diskussionen. Detta för att inte tiden ska gå åt vid 
mötet åt att sätta sig in i ämnet. Fördelar med fokusgruppsamtal är spontaniteten och 
interaktionen mellan deltagarna. En nackdel kan vara att i efterhand kunna urskilja de olika 
talarna i de inspelade samtalen (Davidsson, 2007, s. 64-68). 
 
Något som intervjuaren måste tänka på är sin medverkan i samtalet, hur dennes uppträdande i 
olika roller och inställningar bidrar till samtalet. För att lyckas bör intervjuaren bygga upp ett 
meningsfullt och sammanhängande samtal om ämnet, föra samtalet vidare utan att den stannar av 
(Patel & Davidsson, 2003, s. 78-82). 
 
 

4.2 Urval och avgränsningar 
I planeringen inför denna undersökning gjordes valet att titta på pedagogers matematikarbete 
med barn i åldern fyra till fem år. Syftet med valet av åldern på barnen är den större möjligheten 
till resonemanget och att därmed få med så många av de matematiska aktiviteterna som möjligt 
(se kapitel Bakgrund 2.1.1). Undersökningen avgränsades till inomhusmiljön. Barnens föräldrar 
har godkänt sina barns medverkande samt att personal som tackat ja varit medverkande i 
undersökningen. Termen pedagog används oavsett yrkesbenämning, då hela arbetslaget ska delta 
i det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Undersökningen har gjorts på en förskola där fem avdelningar har ingått. På varje avdelning 
arbetar tre pedagoger samt vid behov extra personal.  
  
Observationerna har skett under samma förutsättningar på alla avdelningar. Sex olika situationer 
har valts ut, både planerade och oplanerade, där jag antagit med utgångspunkt från egna 
erfarenheter att pedagogen och matematiklärandet troligast finns och sker. Med situation menas 
vardagliga och återkommande händelser i en förskola. I denna studie har observationerna skett 
under situationerna ”Barns lek med närvarande pedagog”, ”Samling”, ”Utgång”, ”Ingång”, 
”Lunch” och ”Läsvila”. Jag valde till denna studie att vara icke deltagande observatör, vilket 
ansågs mest passande till syftet (att synliggöra pedagogernas arbete med matematik i förskolans 
inomhusmiljö…). Jag är mer eller mindre bekant på förskolans olika avdelningar. 
Observerationer har gjorts på ett strukturerat sätt, det vill säga genom ett observationsschema (se 
Bilaga 1). I ett observationsschema bestäms i förväg vilka beteenden och skeenden som ska 
observeras (Patel & Davidsson, 2003, s. 89). Till observationsschemat valdes ett av strävansmålen 
i förskolans läroplan: ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 
drama” (Lpfö 98/10 s. 10). Som utgångspunkt för att nå de andra strävansmålen i matematik 
användes de sex historiskt och kulturellt grundade aktiviteterna räkna, lokalisera, mäta, 
konstruera, leka och förklara (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 11). Inspiration till 
observationsschemat fann jag i Winther (2012) och det schema hon skapat.  
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Inför fokusgruppsamtalet, senast dagen innan samtalet skulle äga rum, fick samtliga pedagoger ett 
underlag där syftet med studien och de fem frågor som samtalet skulle handla om beskrivs (se 
Bilaga 4). I underlaget hänvisas även till relevanta strävansmål från förskolans läroplan. 
 
 

4.3 Pilotstudie 
Det är en del saker att tänka på innan genomförandet av en undersökning. Inför genomförandet 
av undersökningar finns funderingar som verkställs i en plan, men många gånger är det inte 
förrän då som svagheterna eller felen upptäcks, då det är nedskrivet. Med pilotstudie menas att 
den som undersöker prövar en viss teknik eller uppläggning för att samla information (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 58).  
 
Inför observationerna gjorde jag en pilotstudie under en dag på en av de fem avdelningarna. De 
sex olika situationerna ”Barns lek med närvarande pedagog”, ”Samling”, ”Utgång”, ”Ingång”, 
”Lunch” och ”Läsvila” provobserverades. Genom pilotstudien kom jag fram till att använda ett 
observationsschema per situation och om det skedde flera olika händelser under samma situation 
som exempelvis bokläsning och målning, då användes fler observationsscheman vid samma 
situation. Penna och papper användes vid alla situationer som ett komplement till 
observationsschemat. Pilotstudierna som test för att prova på noggranna anteckningar genom 
observationsschemat kändes som en utmärkt grund och ger en större trygghet inför det verkliga 
genomförandet.  
 
Inför fokusgruppssamtalen var det svårare att få tag på en grupp med pedagoger att genomföra 
en pilotstudie med, dock valde jag att resonera med en pedagog för att urskilja eventuella 
bekymmer med valet av upplägg och för att eventuellt finna svagheter i mitt sätt att samtala. Inga 
bekymmer upptäcktes då.  
 
 

4.4 Genomförande 
I början av genomförandet av undersökningen fick alla berörda föräldrar och pedagoger ett 
informantbrev (se Bilaga 2 och Bilaga 3) vilket innehöll syfte och om hur undersökningen skulle 
genomföras. Godkännandet av föräldrar att just deras barn, i åldern 4-5 år, fick ingå i 
observationerna av pedagogers arbete med matematik men också pedagogers godkännande till 
observationer och fokusgruppssamtal var viktiga inför starten. Även de som valde att avstå från 
medverkan var viktiga att få information om. Pedagogerna tog emot svaren muntligt från 
föräldrar, som sedan noterades på ett papper och när alla svar inkommit fick observatören 
anteckningarna. Jag besökte förskolan och tog emot pedagogers svar till medverkan muntligt och 
antecknade alla på ett blad. När alla förberedelser var utförda kunde undersökningen påbörjas.   
 
De fem avdelningar som ingick i fallstudien fick ett upprättat tidsschema där datum för 
observationer och samtal för respektive avdelningar fanns presenterade. Observationerna 
utfördes fortlöpande, med en dags paus, under fem dagar och samtalen när hela arbetslagen på 
respektive avdelning fanns på plats.  
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4.4.1 Genomförande av observationerna 

För att nå syfte och besvara frågeställningar har sex olika situationer på fem avdelningar 
observerats, totalt 30 situationer med tidsangivelser: 
 
Tabell 1 
Tidsangivelser över de olika observerade situationerna 

Situation Tid 

Barns lek med närvarande pedagog 60 minuter 

Samling 20 minuter 

Utgång 10 minuter 

Ingång 10 minuter 

Lunch 30 minuter 

Läsvila 30 minuter 

 
Jag bestämde att en tidsbegränsning skulle sättas per situation, för att alla observationer skulle ha 
samma förutsättningar på avdelningarna. 
 
Förutom tidsbestämmelserna beslutade jag mig för att se på barns lek med närvarande pedagog 
på morgonen innan samlingen och följa pedagogen dit den gick i denna situation. För att kunna 
observera under lunchen då en del avdelningar delar upp sig och äter i olika rum och vid olika 
bord, beslutade jag att observera det bord där det befann sig flest 4-5 åringar och minst en 
pedagog. I de andra situationerna befann jag mig på en fast punkt för att få ut så mycket 
information som möjligt. Antalet pedagoger vid de olika situationerna har varierat från en till tre 
och barnantalet har varit allt ifrån ett barn till fem barn. Ljudupptagning med appen ”Sound 
recorder” i mobiltelefonen användes samt digitalkamera för fotografering. Även papper och 
penna har varit verktyg som brukats för att styrka observationerna. I observationsschemat (se 
Bilaga 1) har det noggrant förts stödord och anteckningar utöver markeringar vid de matematiska 
aktiviteterna och uttrycksformerna. Jag har varit icke deltagande i alla observationer och är mer 
eller mindre känd av pedagoger och barn. Detta är inget som jag tror påverkat pedagoger och 
barn negativt, inte heller mig. 

4.4.2 Genomförande av samtalen 

Samtalen har utformats genom fokusgruppssamtal där alla närvarande pedagoger, som godkänt 
att vara med, per avdelning och jag, träffats ett bestämt datum och klockslag. Fem arbetslag 
medverkade i samtalen och arbetslagsträffen på 60 minuter har avvarats på varje avdelning för 
detta ändamål. Två avdelningar har haft sjukdomar och därmed hög frånvaro i personalgrupperna 
vilket inneburit att vi fått hitta andra tider för samtal. Vi har träffats på respektive avdelning där vi 
fått vara i avskildhet från barn och andra pedagoger. På några avdelningar kan de minsta som 
vilat ha vaknat och tagit uppmärksamheten från samtalen men även telefonen har ringt. Samtalen 
har varit så kallade kvalitativa intervjuer med låg grad av strukturering, det vill säga att 
pedagogerna har haft möjlighet att svara med egna ord och frågorna har tagits i oordning. Under 
samtalens gång användes en MP4 spelare för att spela in hela samtalet, då kan ingenting missas till 
sammanställningen av arbetet. Papper och penna användes vid sidan om för eventuella 
stödanteckningar.  
 
 

4.5 Bearbetning av insamlat material 
Allt material som samlats in vid observationer av pedagogers matematikarbete och samtal kring 
deras arbete, har bearbetats från transkriberingar till detta färdiga arbete. Jag har utgått från de 
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olika situationerna i verksamheten och från samtalets frågor, men även från frågor som kom till 
under dialogens gång för att få en struktur i arbetet.  

 
 
4.6 Forskningsetiska principer 
Att bedriva forskning är viktigt och ett måste för individens och samhällets utveckling och något 
som vi människor har rätt till. Vi forskning är det viktigt att ha individens godkännande och att 
personen i fråga garanteras individskydd (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Individskyddet kan 
sammanfattas i följande fyra huvudkrav:  
 
Informationskravet: Alla som deltar i undersökningen skall informeras om undersökningens syfte, 
hur den i stora drag genomförs, att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 
 
Samtyckeskravet: Alla som deltar i undersökningen ska ha godkänt sin medverkan och kan närhelst 
de vill avbryta den. Ett godkännande från föräldrar/ vårdnadshavare krävs om barnet är under 
femton år (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 
 
Konfidentialitetskravet: Allas identiteter i arbetet ska skyddas. Vilket innebär att allt material och 
personuppgifter förvaras på så sätt att ingen kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 
 
Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda personer som insamlats i forskningssyfte får inte användas 
eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Däremot får den 
användas av andra i vetenskapligt syfte som exempel vid vidare forskning (Vetenskapsrådet, 2002, 
s. 14). 
 
Alla som godkänt och deltagit i undersökningen, barnen genom föräldrar/vårdnadshavare och 
pedagoger har informerats angående ovanstående forskningsetiska principer genom 
informantbrev (se Bilaga 2 och Bilaga 3) som de fått i god tid innan undersökningen.  
 
 

4.7 Validitet och reliabilitet 
Karakteristiskt för kvantitativa undersökningar är att veta att det som ska undersökas verkligen 
blir undersökt, med andra ord att ha god validitet (Patel & Davidsson, 2003, s. 98). 
Undersökningen måste även göras på ett tillförlitligt sätt, det vill säga med god reliabilitet. För att 
skapa innehållsvaliditet behövs en uppsättning variabler ur teoretiska ramar som exempel 
litteraturstudier. Sedan formuleras dessa variabler till enskilda frågor i en enkät, intervju eller till 
kategorier i ett observationsformulär (Patel & Davidsson, 2003, s. 98 - 100). Ännu ett sätt för att 
säkerställa validiteten kallas för samtidiga validiteten och innebär att testa instrumentet mot någon 
grupp som liknar den grupp instrumentet är avsett för (Patel & Davidsson, 2003, s. 100). 
 
Instrumentets tillförlitlighet innebär att veta hur bra instrumentet kan motstå slumpen och kallas 
reliabilitet (Patel & Davidsson, 2003, s. 100). När det inte går att få ett mått på reliabiliteten måste 
tillförlitlighet finnas på annat sätt. Att använda sig av strukturerade intervjuer eller observationer 
innebär att det är intervjuarens eller observatörens ansvar och förmåga som avgör ifall 
undersökningens tillförlitlighet är säker (Patel & Davidsson, 2003, s. 101). Ett sätt att kontrollera 
reliabiliteten är att spela in ljud eller ta foton, allt beroende av vad som skall studeras. I och med 
att allt finns lagrat, kan den tas fram hur många gånger som helst för att försäkras om att inget 
förbisetts (Patel & Davidsson, 2003, s. 101). 
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Kvalitativa studier innebär att ha ambitionen att finna fenomen, att tolka och förstå betydelsen i 
livsvärlden, att redogöra för uppfattningar eller en kultur. Validitet betyder hela 
forskningsprocessen, alla delar av den (Patel & Davidsson, 2003, s. 102 - 103). I kvalitativa studier 
använder forskare sällan begreppet reliabilitet då den enligt dem är så nära knuten till validitet. 
Vad gäller datainsamlingen beror validiteten på om forskaren fått tillräckligt med underlag för att 
skapa en trovärdig tolkning av det som studerats (Patel & Davidsson, 2003, s. 103). Triangulering 
innebär att använda flera olika metoder vid datainsamlingen som exempel observationer och 
intervjuer. Dessa sammanställs sedan i analysen och för att ge så mycket information som möjligt. 
Triangulering innebär även att validera genom att välja flera olika datakällor som exempelvis olika 
personer, platser eller tidpunkter där det aktuella fenomenet sker (Patel & Davidsson, 2003, s. 
104). Detta för att se fenomenet i olika sammanhang. I kvalitativa studier sker oftast 
transkriptioner (utskrifter) av intervjuer vilket innebär att det medvetet eller omedvetet 
förekommer en viss påverkan i underlaget för analysen. Det är viktigt för validiteten att forskaren 
är medveten om detta och reflekterar över det, exempelvis skillnaden mellan talspråk och 
skriftspråk (Patel & Davidsson, 2003, s. 104). 
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5 Resultat  
Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogernas arbete med matematik i förskolans 
inomhusmiljö med barn i åldern 4 - 5 år. Utgångspunkt för synliggörande är Lpfö 98/10 mål och 
uttrycksformer i matematik. Förhoppningen är att resultatet från undersökningen kan ligga till 
grund för att utveckla verksamheten.  
 

5.1 Observationer 
Varje resultatdel i observationerna introduceras med diagram över hur mycket av de matematiska 
aktiviteterna och uttrycksformerna som förekommer. De matematiska aktiviteterna och 
uttrycksformerna sker i interaktion med varandra, dock har valet gjorts att presentera dessa 
separat för att tydliggöra dem. De exempel som finns i slutet av varje resultatdel har valts utifrån 
vilka händelser som täckt de matematiska aktiviteterna och uttrycksformerna mest. Därmed 
besvaras första och andra frågeställningen i undersökningen: Hur arbetar pedagogerna med barns 
matematiklärande (matematikinnehåll, uttrycksformer) och i vilka situationer sker pedagogers 
arbete med matematik? I resultatet för fokusgruppssamtalet besvaras den tredje och sista 
frågeställningen i undersökningen: Hur ser de verksamma pedagogerna på behov, möjligheter och 
hinder för att utveckla arbetet med barns matematiklärande? 

5.1.1 Observationer av barns lek med närvarande pedagog 

Diagrammen nedan visar antalet matematiska aktiviteter och uttrycksformer som förekom vid 
observationer av barns lek med närvarande pedagog. Fem observationer i situationen barns lek 
med närvarande pedagog gjordes och tiden var 60 minuter vardera. De sammanlagda 
matematiska aktiviteterna var 37 stycken och inträffade vid tolv olika händelser. Även 
uttrycksformerna förekom vid de tolv olika händelserna och observerades 29 gånger sammanlagt.  
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Figur 1. Diagram över matematiska aktiviteter och uttrycksformer i tolv händelser under fem 
observationstillfällen. 
 
Av de två diagrammen i Figur 1 (ovan) framgår att räkna och förklara är vanligast 
förekommande, tätt följt av lokalisera, mäta och konstruera. Leka förekommer det minst av. 
Uttrycksformen samtal förekommer i alla de tolv händelserna och även rörelse dominerar. 
Lek/drama existerar mindre och bild/form, sång/musik och dans ytterst sällan.  
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Nedan presenteras tre exempel på händelser som visar när de matematiska aktiviteterna förekom. 
Även uttrycksformerna finns med. Efter varje exempel presenteras analysen av händelsen. 
 
 

Så frön som blir gräs till dinosaurierna 
En pedagog har barnen samlade kring ett bord där det finns en plastlåda, en påse med frön och 
en påse med jord med mera. Pedagog och barn fyller plastlådan med jord och sår frön. Under 
tiden samtalar alla om förutsättningarna för att gräset ska gro. Barn och pedagog fantiserar om en 
miljö till leksaksdinosaurierna. 
 

 
Figur 2. Så frön som blir gräs till dinosaurierna. 
 

Analys av händelsen  
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer: 

 Räkna   Pedagogen frågar barnen hur mycket jord som behövs i lådan och barnen 

  räknar antalet nävar jord de har i den (ett, två, tre...) och säger emellanåt 

  ”så här?”. (Samtal) 

 Lokalisera Barn och pedagog rör sig runt bordet för att nå de olika tillbehören men 

  även för att se ur olika positioner och riktningar. Begrepp som ”på”  

  nämns när ett barn ställer sig på en stol och ”i” när fröna ska i jorden. När 

  barnen sått färdigt bär de lådan till ett fönster och orienterar sig till den 

  tillsammans. (Rörelse, Samtal) 

 Mäta  Volymen i lådan diskuteras när pedagogen frågar hur mycket jord som 

  behövs i den. Mätsystem som tid används när pedagogen talar om att 

  snart kan fröna sås. När barnen bär lådan till fönstret talas om enheten 

  vikt då  lådan kan vara tung att bära. (Rörelse, Samtal) 

 Konstruera Pedagog och barn karakteriserar jord och vatten utifrån olika samband. 

  Som exempelvis vad händer när vattnet hälls i jorden? Vatten gör så att 

  jorden blir blöt. Vad behöver fröna för att växa? Barnen svarar att av  

  vatten blir det blött och solen gör så att fröna växer. (Samtal) 

 Leka  Pedagog och barn fantiserar tillsammans om en miljö för dinosaurierna 

  och uppfinner den genom att tillverka ett landskap av jord och frön.  

  Barnen leker rollekar och fantasilekar där de själva är dinosaurier som 

  gräver i jorden när de fyller på jord i lådan. (Lek/drama, Samtal) 

 Förklara Barn och pedagog diskuterar för att finna förklaringar kring jord, frön 

  och tillväxt genom experimenterande. De använder konkret material som 

  vatten, jord, frön och diskuterar förutsättningarna för frönas tillväxt.  

   (Samtal) 
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Målning vid staffli  
Några barn vill måla vid stafflierna och en pedagog med barnen plockar fram tillbehör under 
diskussion om hur många av allting, vilka färger, hur mycket och vilka behöver blandas för att få 
ännu en färg och vad som ska finnas inför målning. Det målas med pensel på papper och händer 
och det skapas handavtryck. Barnen fantiserar kring det de gör, pedagogen är med och talar.  

 
Figur 3. Målning med staffli, papper, pensel och händer. 
 

Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer: 

 Räkna  Pedagogen frågar barnen hur många penslar, färger och papper som  

  behövs och barnen räknar antalet av varje (ett, två, tre…) och väljer ut 

  själva hur många de vill ha. Sedan frågar pedagogen hur många färger de 

  har och får till svar att  det är tre. Barnen upplever tal med konkret  

  material. (Samtal) 

 Lokalisera Barnen orienterar sig i rummet genom att gå runt mellan stafflierna,  

  bordet och diskbänken. De upplever rummets egenskaper. (Rörelse) 

 Mäta  Pedagogen talar med barnen om hur stort papper de behöver och jämför 

  de penslar som behövs, de ser på likheter och skillnader kring  

  dessa. Volymen i färgburkarna mäts då barnen häller i flytande färg i dem. 

  Likheter och skillnader vid färgblandningen för att få en ny färg  

  diskuteras. Exempelvis vilka färger behövs för att få orange? (Samtal) 

 Konstruera Pedagog och barn sorterar penslar utifrån storlek och färger och utifrån 

  önskan av vad barnen vill ha för penslar och färger att måla med. 

   Barnen skapar tvådimensionella bilder genom att måla på papper. 

  Tredimensionella bilder genom att måla på sina händer som sedan blir 

  avtryck på papper och återigen blir tvådimensionellt. (Bild/form) 

 Förklara Resonerar, motiverar och drar slutsatser genom att experimentera och 

  testa som exempelvis när de blandar färger för att få en ny färg. 

  Exempelvis pedagog: ”Hur gör vi när vi inte har orange?”. 

  Barn: ”Blandar”. Pedagog: Vi provar, vilka färger ska vi ha?”. Barn: ”Gul 

  och röd”. De provar och diskuterar sig fram. (Samtal, Bild/form) 

 

 

Dans 
Barnen vill lyssna på musik och dansa. Pedagogen sätter på cd-spelaren, dansar, sjunger och talar 
med barnen.  
 

Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer: 

 Räkna  I en av sångerna räknar barnen och pedagogen (ett, två, tre…). (Sång/musik) 
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 Lokalisera Barnen och pedagog dansar runt i rummet, hoppar och kryper på golvet 

  från vägg till vägg, runt och omkring varandra. De provar olika riktningar, 

  positioner och rörelser i rummet och i dansen. (Dans, Rörelse) 

 Leka  Pedagog och barn leker hund, kryper på golvet och skäller till en sång om 

  hundar. (Lek/drama, Sång/musik) 

 Förklara Pedagogen förklarar orsak och verkan för barnen att de ska vara försiktiga 

  då strumporna  kan vara hala när de dansar och leker, att de kan ramla.  

(Samtal) 

 

 

5.1.2 Observationer av samlingar 

Diagrammen nedanför visar de sammanlagda matematiska aktiviteter och uttrycksformer som 
förekom vid observationer av samlingar. Observationerna är gjorda vid fem samlingar och tiden 
var 5-20 minuter vardera. De sammanlagda matematiska aktiviteterna var 36 stycken och 
förekom vid nio olika händelser i de fem situationerna samling. Även uttrycksformerna förekom 
vid de nio olika händelserna och de observerades 22 gånger sammanlagt. 
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Figur 4. Diagram över matematiska aktiviteter och uttrycksformer i nio händelser under fem 
observationstillfällen. 
 

Av de två diagrammen i Figur 4 (ovan) framgår att räkna förekommer vid alla nio händelser och 
därefter följer mäta och förklara. Lokalisera och konstruera förekommer det lite mindre av och 
leka förekommer det minst av. Uttrycksformen samtal dominerar och finns vid alla nio händelser. 
Rörelse sker det näst mest av tätt följt av lek/drama. Sång/musik förekommer i liten omfattning 
och Bild/form och dans ingenting av. 
 
Nedan presenteras två exempel på händelser som visar när de matematiska aktiviteterna förekom. 
Även uttrycksformerna finns med. Efter varje exempel presenteras min analys av händelsen. 



 

 27 

Kasta tärning 
Pedagogen förklarar att det antalet prickar det blir när barnen kastar tärningen, så många 
kaplastavar ska de hämta. Barnen provar, räknar högt (ett, två, tre…), hämtar och ställer upp. 
Pedagogen instruerar barnen att lägga alla stavar efter varandra och se hur långt det blir. Sedan 
diskuterar de hur långt det var med bara sina stavar och hur långt det blev när allas stavar lades på 
rad. Alla räknar. 

 
Figur 5. Kasta tärning. 
 

Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer: 

 Räkna  Barn och pedagog diskuterar och räknar antal prickar på tärningen och 

  hämtar  samma antal kaplastavar. Barnen räknar ett, två, tre och så vidare, 

  även när de hämtar kaplastavarna. (Samtal) 

 Lokalisera Barnen går och hämtar kaplastavar ur en låda och går tillbaka till  

  pedagogen och ställer upp lika många stavar som tärningens prickar visar. 

  De orienterar sig mellan lådan och pedagogen, får uppfattning om  

  riktning. (Rörelse) 

 Mäta  Pedagog och barn utforskar längd, likheter och skillnader i utseendet  

  av antal som prickar eller antal stavar. (Samtal, rörelse) 

 Konstruera De sorterar stavarna antingen ståendes eller liggandes på rad. (Rörelse) 

 Leka  Barnen och pedagogen leker med tärningen och stavarna. De resonerar 

  kring förutsättningarna om kaplastavarna kan ställas upp eller ska ligga 

  ned och provar sig fram. (Lek/drama, samtal, rörelse) 

 Förklara Efter pedagogs instruktioner experimenterar barnen och provar med  

  kaplastavarna om det går att de står upp eller om de ska ligga. (Rörelse) 

 
 

Dockan Sören 
Pedagogen presenterar dockan Sören. Barn och pedagog pratar och fantiserar genom dockan, 
räknar Sörens hopp och provar olika ansiktsuttryck. Sören vill att barnen ska sjunga och barnen 
sjunger bä, bä vita lamm. Sören funderar vad matematik är och frågar barnen angående det vilket 
resulterar i en diskussion.  

  Figur 6. Dockan Sören. 
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Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer: 

 Räkna  Pedagog och barn kommunicerar genom dockan och räknar Sörens hopp, 

  Sören hoppar olika antal hopp per barn (ett, två, tre…). Mängder i sången 

  ”Bä bä vita lamm” sjungs och benämns (två par stumpor). (Samtal,  

  sång/musik) 

 Mäta  Benämningar på storlek i sången ”Bä bä vita lamm” sjungs (lille, lille bror). 

  (Sång/musik) 

 Leka  Pedagog leker och talar genom dockan med barnen. De leker och  

   fantiserar tillsammans genom Sören när de räknar antalet hopp som Sören  

   gör och när Sören frågar dem vad matematik är. (Samtal, lek/drama) 

 Förklara Sören frågar barnen vad matematik är och ett barn säger att det är när 

  systern skriver. Det blir en lång diskussion kring detta med diverse förslag 

  och förklaringar. (Samtal) 

 

 

5.1.3 Observationer av utgång 

Diagrammen nedan visar de sammanlagda matematiska aktiviteter och uttrycksformer som 
förekom vid observationer av utgång. Observationerna är gjorda vid fem utgångar och tiden var 
10 minuter vardera. De sammanlagda matematiska aktiviteterna var 9 stycken och förekom vid 
fem händelser och inträffade vid de fem situationerna utgång. De sammanlagda uttrycksformerna 
var 5 stycken och förekom vid de fem situationerna utgång och de observerades i de fem 
händelserna. 
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Figur 7. Diagram över matematiska aktiviteter och uttrycksformer som inträffade under fem 
observationstillfällen vid utgång. 
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Av de två diagrammen i Figur 7 (ovan) framgår att förklara, lokalisera och konstruera 
förekommer oftare vid utgång än aktiviteterna räkna och leka. Den matematiska aktiviteten mäta 
förekommer inte alls. Uttrycksformerna rörelse och samtal förekommer och även lek/drama. 
Bild/form, sång/musik och dans förekommer inte alls. 
 
Nedan presenteras två exempel av händelser som visar när de matematiska aktiviteterna förekom. 
Även uttrycksformerna finns med. Efter varje exempel presenteras min analys av händelsen. 

 
 
Påklädning 1 
Pedagog: Hur går det för dig? Du måste ha byxor på dig det är kallt. 
Pojken har redan tagit på sig jackan men tar av sig den och tar på sig byxor och sedan jackan igen. 
Barn: Hjälp mig. 
Pedagog: Lägg byxorna på golvet. Behöver du hjälp? 
Barn: Ska jag göra så? 
Pedagog: Nej så här vänta nu (knäpper upp byxorna). Nu drar vi upp dragkedjan. 
Pedagogen står vid barnen och säger: - Nu får alla var med. 
Barn: Du får vara med när vi bli jagade av fladdermöss och monster (säger till ett annat barn) 
Pedagog: Hu då vågar inte jag gå ut. 
Barn: Men det är på låtsas. 
De talar om superhjältar och pedagogen frågar hur många filmer det kan finnas med superhjältar. 
Barn: 40. 
Pedagog: Neej, så många. 5 kanske. De räknar tillsammans på fingrarna. 
 

Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer: 

 Räkna  Pedagog och barn diskuterar angående mängd av filmer med superhjältar. 

  (Samtal) 

 Lokalisera Barnen rör sig i tamburen när de klär på sig ytterkläder, går från sin hylla 

  till en annan plats för att klä på sig, orienterar sig i rummet. (Rörelse) 

 Leka  Leken startar då ett barn fantiserar om att bli jagad av fladdermöss och 

  monster och pedagogen följer med i fantasin. De resonerar tillsammans 

  kring lekens förutsättningar. (Samtal, lek/drama)  

 Förklara När pedagogen hjälper barnet vid påklädning av byxor sker ett  

  resonemang kring detta. Det provas och föreslås. (Samtal) 

 
 

Påklädning 2 
Barn: Jag har lärt mig stänga jackan (barnet drar upp dragkedjan). 
Pedagog: Har du, vad bra. Kan du också, vad bra. Sätt på er skor, mössor, vantar, jackor. Hämta 
dina kläder.  Var är din hylla? 
Barn: Här är den. 
Pedagog: Sätt dig på golvet och ta på dig kläderna. 
 

Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer: 

 Lokalisera Barnen och pedagogen rör sig i rummet när de hämtar kläder från  

  hyllorna och när de klär på sig samt går ut. (Samtal, rörelse) 
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 Konstruera Barnet karakteriserar jackan genom dess egenskaper som att visa och tala 

  om hur den stängs. Pedagogen besvarar barnet. (Samtal) 

 Förklara Barnet drar slutsatsen att han lärt sig stänga jackan och pedagogen  

  besvarar det. (Samtal) 

 

 

5.1.4 Observationer av ingång 

Diagrammen nedan visar de sammanlagda matematiska aktiviteter och uttrycksformer som 
förekom vid observationer av ingång. Observationerna är gjorda vid de fem situationerna ingång 
och tiden var 10 minuter vardera. De sammanlagda matematiska aktiviteterna var 8 stycken och 
förekom vid fem händelser. Även uttrycksformerna förekom vid de fem olika situationerna och 
händelserna vilka observerades 6 gånger sammanlagt. 
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Figur 8. Diagram över matematiska aktiviteter och uttrycksformer som inträffade under fem 
observationstillfällen vid ingång. 
 

Av de två diagrammen i Figur 8 (ovan) framgår att förklara, räkna och konstruera förekommer 
vid ingång följt av lokalisera. De matematiska aktiviteterna mäta och leka förekommer inte alls. 
Uttrycksformerna rörelse och samtal dominerar. Lek/drama, Bild/form, sång/musik och dans 
förekommer inte alls. 
 
Här nedan presenteras två exempel av händelser som visar på när de matematiska aktiviteterna 
förkom. Även uttrycksformerna finns med. Efter varje exempel presenteras min analys av 
händelsen. 
 

 
Ingång 1 
Ett barn sitter och räknar sina fingrar. 
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Pedagog: Hur många fingrar har du? Hur många fingrar blir det tillsammans? (pedagogen håller i 
barnets båda händer, sammanför dem och frågar barnet.) Barnet räknar högt ”ett, två, tre, fyra, 
fem” och säger sedan att han ska räkna tårna när han kommer hem (sitter och väntar på att 
mamma ska hämta).  
 

Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer: 

 Räkna  Pedagog och barn använder sina fingrar och händer när de räknar.  

  (Rörelse) 

 Förklara Pedagog och barn samtalar om antal fingrar och hur många de blir 

  tillsammans. Pedagogen förklarar att det blir tio fingrar tillsammans.  

  (Samtal) 

 
 

Ingång 2 
Pedagog: Allt som är i skåpet ska in i torkskåpet. 
Barn: Min overall är också blöt. 
Pedagog: Är den? 
Barn: Allt på mig är blött, den här är blöt. 
Pedagog: Då tar jag den. 
Barnet går till torkskåpet. 
Barn: Fröken jag ska hänga upp. 
Pedagog: Jag kommer och hjälper. 
Barn: Mina skor. Barnet springer till skorna och ställer dem på hyllan. 
 

Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer: 

 Räkna  Pedagog och barn talar om mängden av kläder när de säger ”allt”. (Samtal) 

 Lokalisera Barn och pedagog går och springer (orienterar sig) mellan torkskåpet och 

  klädhyllan. (Rörelse) 

 Konstruera Barnet beskriver och sorterar kläderna utifrån att de är blöta, vilka kläder 

  som behöver in i torkskåpet. (Samtal) 

 Förklara Diskussion om blöta kläder och att de ska hängas upp i torkskåpet.  

  (Samtal) 

 

 

5.1.5 Observationer av lunch 

Diagrammen nedan visar de sammanlagda matematiska aktiviteter och uttrycksformer som 
förekom vid observationer av lunch. Observationerna är gjorda vid de fem situationerna lunch 
och tiden var 20-30 minuter per gång. De sammanlagda matematiska aktiviteterna var 19 stycken 
och förekom i fem händelser. Uttrycksformerna inträffade 10 gånger och de observerades under 
samma fem händelser. 
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Figur 9. Diagram över matematiska aktiviteter och uttrycksformer som inträffade under fem 
observationstillfällen vid lunch. 
 

Av de två diagrammen i Figur 9 (ovan) framgår att räkna, lokalisera och förklara förekommer 
flest gånger följt av mäta och konstruera. Den matematiska aktiviteten leka förekommer en gång. 
Uttrycksformen rörelse dominerar och sker alla gånger följt av samtal. Lek/drama representeras 
en gång och bild/form, sång/musik och dans förekommer inte alls. 
 
Nedan presenteras två exempel av händelser som visar när de matematiska aktiviteterna förekom. 
Även uttrycksformerna finns med. Efter varje exempel presenteras min analys av händelsen. 
 
 

Lunch 1 
Pedagog: Varsågoda, ta en potatis. Tar du det sen? 
Barn: Det finns ingen tallrik (att lägga skalet på). 
Pedagog: Här har du en tallrik. 
Alla skalar sina potatisar. 
Pedagog: Vad bra, har du delat? Ska du dela en gång till? 
Pedagog resonerar kring om potatisen är varm eller sval. 
Pedagog: Är den varm eller svalare nu? 
Barn: Vet du vad jag gjorde i påsk? Han berättar om när han gjorde illa sig när han cyklade vilket 
resulterar i en diskussion om cykelns egenskaper. 
Pedagog: nä, vad gjorde du i påsk? 
Barn: Då åkte jag nerför en backe och nånting stoppade så jag fick ont i knäna. 
Pedagog: Bromsade du med foten eller handen? 
Barn: Foten.  
Pedagog: Det är bra det är enklare. Det är lite beroende på cykel för det finns olika och så 
berättar pedagogen om olika cyklar och funktioner.  
Barn: Ja jag vet en som kan trampa bakåt. 
Slutsatsen blev att en bra broms behövs för att inte ramla. 
Barn: Jag hämtar mer mat. 
Pedagog: Oj, två biffar. 
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Pedagog: Vad gjorde ni ute idag? 
Barn: Vet du, det var askallt. 
De pratar om snöns egenskaper, vad det behövs för väder för att snöbollen ska bli hård. 
Pedagog: Ja just ja jag ser ju den stora snöbollen genom fönstret. 
Barn: Fröken ingen kan ta den för den är as stor och hård. 
Pedagog: Varför blir den hård? 
Barn: För att den smälter. 
Pedagog: Ja inatt om det blir kallt då blir den hård 
 

Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer: 

 Räkna  Pedagogen nämner till barnet att dela sin potatis och talar om antalet  

  biffar. (Samtal) 

 Lokalisera Rumsuppfattning och kroppsuppfattning när de går mellan bordet och 

  maten som hämtas. Lokaliserar sig genom att få förståelse för rummets  

  proportioner där emellan. Rörelse vid bordet när de äter. (Rörelse) 

 Mäta  Pedagog och barn pratar om snöns egenskaper, vad för väder det behövs 

  för att snön ska bli hård men även om storleken och volymen på  

  snöbollen. Det talas om tid i form av: i påsk, idag och natt. (Samtal) 

 Konstruera Pedagog och barn karakteriserar saker utifrån egenskaper som cykelns 

  bromsar och snön. (Samtal) 

 Förklara Pedagog och barn resonerar, motiverar och drar slutsatser kring cykeln, 

  dess egenskaper, vad som hände och kan hända. Samma sak med  

  diskussionen angående snö. (Samtal) 

 
 

Lunch 2 
Pedagog och barn skalar sina potatisar. 
Pedagog: Lägg skalen på fatet. 
Barn: Mmmm. 
Båda reser sig, tar sina tallrikar och hämtar mat. De kommer tillbaka och sätter sig. 
Pedagog: Undrar om ärtorna är kalla eller varma? 
Barn: Kalla. Den här är inte god, inte den här, inte den här (spottar ut ärtor på tallriken). 
Pedagog: Det du inte vill ha lägger du här på fatet (pekar). 
Pedagog och barn diskuterar vad barnet åt hemma kvällen innan. Pilsnerkorv eller platt korv 
(Falukorv).  
Barn: Pilsnerkorv är rak (visar med händerna) och platt korv är platt.  
Pedagog: Platt korv är falukorv och din pappa sa att du åt det. 
Barn: Nej jag åt rak korv, inte platt korv, jag åt pilsnerkorv. 
Pedagog: Ska du inte äta mer? 
Barn: Nej. Vad har du gjort i helgen? 
Pedagog: Vad jag har gjort? Jag har åkt tåg, jag reste till Göteborg.  
Barn: Aaa, det var jättelångt. 
Pedagog: Ja det var långt, fem timmar tog resan. Vad har du gjort i helgen då? Kommer du ihåg? 
Barn: Jag var inne i det där tåget. 
Pedagog: Var du i det tåget som jag åkte? 
Barn: Ja, såg du mig inte? 
Pedagog: Nää det gjorde jag då rakt inte *skrattar*. 
Barnet fortsätter prata om att han skulle fortsätta resan till djurparken när pedagogen gått av tåget  
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Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer: 

 Räkna  Pedagog diskuterar att det tog fem timmar att åka tåg, barnet kanske  

  menade att tåget var långt, inte att det tog lång tid. (Samtal) 

 Lokalisera Pedagog talar om att skal och det man inte gillar ska ligga på fatet och 

  andra lägesord finns även i tågdiskussionen. Rumuppfattning och  

  kroppsuppfattning när de båda hämtar mat från matvagnen. De orienterar 

  sig i rummet. (Samtal, rörelse)  

 Mäta  Pedagog och barn talar om ärtorna är kalla eller varma och goda eller inte. 

  Tiden mäts och även längden på tåget. (Samtal) 

 Konstruera Pedagog och barn karakteriserar korven med tanke på form (rak, platt). 

  (Samtal) 

 Leka  Pedagogen talar om sin tågresa, barnet fantiserar sig som medresenär och 

  pedagogen fantiserar med. (Samtal, lek/drama) 

 Förklara Pedagog och barn diskuterar, förklarar och drar slutsatser angående rak 

  korv och platt korv. (Samtal) 

 

5.1.6 Observationer av läsvila 

Diagrammen nedan visar de sammanlagda matematiska aktiviteter och uttrycksformer som 
förekom vid observationer av läsvila. Observationerna är gjorda vid fem situationer av läsvila och 
tiden var 30 minuter per gång. De sammanlagda matematiska aktiviteterna var 32 stycken och 
skedde vid åtta olika händelser under situationen läsvila. Uttrycksformerna inträffade 22 gånger 
och de observerades under samma fem situationer (läsvila) under åtta olika händelser. 
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Figur 10. Diagram över matematiska aktiviteter och uttrycksformer som inträffade under fem 
observationstillfällen vid läsvila. 



 

 35 

Av de två diagrammen i Figur 10 (ovan) framgår att räkna och förklara dominerar följt av 
lokalisera och mäta. Konstruera och leka förekommer det minst av. Uttrycksformen samtal 
förekommer vid samtliga åtta händelser och rörelse samt lek/ drama följer där näst. Bild/ form 
förekommer i liten skala, sång/ musik och dans förekommer inte alls. 
 
Nedan presenteras två exempel av händelser som visar när de matematiska aktiviteterna förekom. 
Även uttrycksformerna finns med. Efter varje exempel presenteras min analys av händelsen. 
 
 

Dinosaurieprojekt 
Pedagogen återkopplar till vad de gjorde gången innan denna träff. De diskuterar förutsättningar 
för att göra trolldeg och tittar på digitalfoton som tagits från förra gången.  
Pedagog: Idag ska vi titta på hur stora dinosaurierna var i verkligheten i böcker vi lånat från 
biblioteket. Barnen har även ett häfte som de ritar/färglägger och skriver i.  

 
Figur 11. Rit- och skrivhäfte. 
 

Pedagog läser ut boken: Den hade tänder stora som bananer! 
Barn: Wow, så här (barnet gapar med munnen och visar med händerna hur stora tänder 
dinosaurien hade). 
Barn: Titta den där är större än den där (pekar på dinosaurier i boken). 
Barn: Den dinosaurien har två klor och den har många mer. 
Pedagog: Ja titta vad du kan, vad ni kan. 
 

Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer som används: 

 Räkna Pedagog och barn pratar och räknar klor på dinosaurierna. Barnet ser två 

  klor och talar direkt om att det är två klor, han behöver inte räkna från ett. 

  (Samtal) 

 Lokalisera Kroppsuppfattning och rumsuppfattning kring bordet när de går, hämtar

  och lämnar böcker. Begrepp för position eller lägesord i beskrivningen av  

  trolldeg, exempelvis sa pedagogen: ”vad behövdes för ingredienser i  

  trolldegen?”. (Samtal, rörelse) 

 Mäta I diskussionen kring dinosaurierna jämförs olika sorter och storlekar på 

  dem och deras tänder. (Samtal) 

 Konstruera Barnen bläddrar i böcker, ritar och färglägger. Pedagog och barn sorterar  

   olika sorters dinosaurier efter storlek. (Bild/form, Rörelse) 

 Leka Fantasin kring dinosaurier gör detta till en lek. (Lek/drama) 

 Förklara Pedagog och barn diskuterar förutsättningar för att göra trolldeg samt 

  diskuterar kring digitalfoton som togs gången innan. Tittar och läser i 

  böcker, letar och finner svar. (Samtal, rörelse) 
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Barnen leker   
Några barn kommer krypandes med djuransiktsmasker på sig.  
Pedagog: Oj tigern och hunden, vill ni ha en tallrik med vatten? 
Barn: Nej blod ska jag ha, jag är tiger. 
Pedagog: Då ska du få en tallrik med blod tigern och hunden får vatten. 
Barnen låtsas dricka och sedan lägger de sig på en filt för att sova. 
 

Analys av händelsen 
Matematiska aktiviteter och uttrycksformer:  

 Lokalisera Kroppsuppfattning och rumsuppfattning när pedagogen låtsas ställa fram

  skålen med blod och vatten och barnen kryper fram dit och dricker för att

  sedan krypa till en filt, lägger sig och låtsas sova. (Samtal, rörelse,  

  lek/drama) 

 Leka Barnen intar en roll i tigern och hunden, leker, pratar och fantiserar med 

  pedagogen. (Samtal, rörelse, lek/drama) 
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5.1.7 Sammanfattning av observationer 

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogernas arbete med matematik i förskolans 
inomhusmiljö med barn i åldern 4 - 5 år. Utgångspunkt för synliggörande är Lpfö 98/10 mål och 
uttrycksformer i matematik. Förhoppningen är att resultatet från undersökningen kan ligga till 
grund för att utveckla verksamheten. Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet från 
observationerna. 
 
Diagrammen visar vilka och i vilken omfattning matematiska aktiviteter och uttrycksformer 
förekom. Observationerna är gjorda på fem avdelningar och alla sex situationerna (fri lek med 
pedagog, samling, utgång, ingång, lunch, läsvila) observerades på varje avdelning, det vill säga vid 
30 tillfällen. De sammanlagda matematiska händelserna är till antalet 44.  
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Figur 12. Diagram över sammanlagda antalet matematiska aktiviteter och uttrycksformer. 

 
Av diagrammet ”matematiska aktiviteter” i Figur 12 framgår att räkna och förklara förekom flest 
gånger följt av lokalisera, mäta och konstruera. Leka förekom minst av de matematiska 
aktiviteterna. Av 44 händelser inträffade samtal 38 gånger och är därmed den uttrycksform som 
dominerar. Rörelse inträffade 33 gånger och därefter lek och drama 15 gånger. Sång och musik 
ägde rum 4 gånger, bild och form 3 gånger och dans endast 1 gång. 
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5.2 Fokusgruppssamtal med pedagoger 
Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogernas arbete med matematik i förskolans 
inomhusmiljö med barn i åldern 4 – 5 år. Utgångspunkt för synliggörande är Lpfö 98/10 mål och 
uttrycksformer i matematik. Förhoppningen är att resultatet från undersökningen kan ligga som 
grund för att utveckla verksamheten. Här nedan presenteras de fem fokusgruppssamtalen som 
gjordes och svaren redovisas gemensamt utifrån de frågor som ställdes. Undersökningens tredje 
frågeställning, Hur ser de verksamma pedagogerna på behov, möjligheter och hinder för att 
utveckla arbetet med barns matematiklärande?, besvaras därmed.  
 

Hur tänker ni kring verksamhetens arbete med matematik? 
Det finns en önskan hos pedagogerna att bli mer medvetna kring matematiken i både det 
vardagliga arbetet som i den planerade. Pedagog: ”Jag känner spontant att, hur vi tänker, det är ju 
det att man skulle vilja ha in matematiken i vardagsarbetet, när vi alltså arbetar, att det ska finnas 
med hela tiden i tänket”. Pedagog: ”Det här kommer att sätta sig mer och mer i och med att vi 
jobbar med läroplanen på ett helt annat vis. Då kommer de här målen att fastna mer och mer och 
då kommer man tänka mer på det i vardagen också”.  
 
Angående de matematiska strävansmålen är de flesta trygga med den första punkten ”utvecklar 
sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, 
ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” men mer osäkra kring de andra. 
Räkna är det som nämns flest gånger i olika diskussioner och av alla grupper. En pedagog säger: 
”Ja det kommer helt automatiskt, rätt som det är så börjar de räkna”. Flertalet pedagoger 
uttrycker svårigheter att tyda/förstå strävansmålen. Pedagog: ”Det är så fina ord så man förstår 
inte vad det står egentligen”. En annan säger att det är svårare att se på strävansmålen, att det är 
lättare att tänka överhuvudtaget på barnen, att man försöker medvetet jobba med matematik hela 
tiden. Några säger sig överhuvudtaget inte ha diskuterat matematik eller tänkt på det. Några 
uttrycker att det kanske är något man skulle behöva göra, prata mer om läroplanen. 
 
Att arbeta med flera mål samtidigt uttrycker de en önskan om att göra när de blivit mer medvetna 
i strävansmålen. De flesta säger sig vara närvarande pedagoger och utmanar barnen i olika 
situationer och händelser, ser lärprocesserna – vad de kan och behöver gå vidare med. De utgår 
från barnen. Andra säger sig vara med barnen men lägger sig inte i mer än nödvändigt. Någon 
säger att man inte alltid hinner vara närvarande då det är någon som ropar och så. 
 
Pedagogerna upplever att de får in uttrycksformerna i det dagliga arbetet, dans och drama 
upplevs dock att det arbetas mindre med. 
 
Många nämner att de inte tänkt på att matematik även är det verbala och säger att barnen de har 
inte är bra på det, de har inte språket. De nämner att barnen som inte har svenska som sitt 
modersmål är barn som är svårare att samtala med. En pedagog säger: ”Det är svårt att föra ett 
resonemang när de inte har ett språk, man kan men när de inte förstår”. En annan pedagog säger: 
”Man pratar ju men inte kanske att man utvecklar det”. 
 

Hur ser ni på behovet av att utveckla arbetet med barns matematiklärande? 
Alla uttrycker på ett eller annat sätt att det finns behov av att utveckla arbetet med barns 
matematiklärande. Några nämner att det är bra att det inte är ”som det alltid har varit”. Att man 
ska sträva efter att bli bättre och bättre för fullärd blir man aldrig och utvecklas behöver man 
alltid. Flertalet talar om att till hösten finns kravet att det behövs en medvetenhet och idéer om 
hur det arbetas med matematik utifrån förskolan läroplan. En pedagog säger: ”Och just att vi 
kanske synliggör vad vi faktiskt gör. För oss själva och för andra”. En annan pedagog säger: 
”Först och främst måste det ju synliggöras så vi fattar att ja det här är matematik”. Några talar om 
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behovet att få in mer matematik i vardagen. Alla pratar om implementeringsarbetet av den 
reviderade läroplanen, att de är på gång och lär sig. 
 
Nästan alla talar om en önskan om fortbildning i matematik då de inte fått något sådant tidigare. 
Mera kött på benen om hur man jobbar med matematik med barnen att man kanske skulle ha fått 
gå på någon föreläsning eller någonting säger en pedagog. En annan pedagog nämner vikten av 
att förkovra sig i litteratur och delge varandra, att ta det ansvaret för sin egen del. Behovet av att 
få in rätt tänk om matematiklärandet nämns också. En pedagog säger: ”Och jag till exempel, när 
jag gick förskollärarutbildningen så var ju inte matematik så på i lärarutbildningen som den är nu. 
Jag har inte läst alls matematik mot förskolan, det fanns inte i min utbildning”. Ett arbetslag anser 
sig ha tillräcklig kunskap kring matematiken för att kunna arbeta med det, därför att man arbetar 
på så låg nivå i matematiken, inte mellanstadiet eller högstadiet. 
 
Barnens framtid nämns i diskussionen angående behovet av att utveckla arbetet och en pedagog 
säger: ”I och med att barnen är intresserade nu och matte måste du ha för att klara dig och sen 
om man hör det här med att matematik resultaten går ner och de går ner här i kommunen. Det 
blir sämre och sämre resultat så att, det gäller kanske att vi bygger från början hur, med grunden. 
Inte skolmatte, men just att vi vet hur man lägger upp det här med matematik”. 
 

Hur tänker ni kring möjligheterna att utveckla arbetet med barns matematiklärande? 
Flera säger att självklart finns möjligheterna i och med den ökade medvetenheten och viljan hos 
personalen men även i intresset och lusten hos barnen. 

 
Ser ni några hinder för att utveckla arbetet med barns matematiklärande? 
Tiden är en faktor som ses som en stor brist hos pedagogerna. Det upplevs finnas för mycket 
runtomkring som det ska ordnas med som exempelvis vikarieanskaffning, ringa och springa runt. 
För mycket barn, för lite tid är ett hinder för pedagogerna. Det dåliga samvetet nämns för att 
pedagogerna inte hinner med varje barn så mycket som de skulle vilja. En pedagog säger däremot 
så här: ”Tiden finns, det är väl hur man prioriterar allt”. Tiden man skulle önska till barnen men 
även för att prata i arbetslagen nämns. Att det finns allt för lite tid för gemensamma reflektioner 
och en pedagog säger så här: ”Jag tror att om vi planerade och strukturerade upp så skulle vi 
också klara av det men jag tror vi är lite dåliga på det faktiskt”.  
 
Den egna vilja hos alla nämns som att den kan vara ett hinder men även lusten och de olika 
känslorna som de själv upplevt i sin uppväxt. En pedagog uttrycker det så här: ”Det är väl 
intresse också om jag tycker om och är intresserad av det då gör man ju det”. En annan pedagog 
säger: ”Men sen kan det bli för mycket, då orkar man inte till slut. Eller man orkar, men det blir 
kaos här uppe. Då ska man ha matematik och sen ska man ha språk och sen ska man ha det. Jag 
tror att matematik och språk är ett och samma egentligen men det är massor med annat också. Så 
glömmer man bort den där matematiken och så tar man den. Egentligen ska ju matten vara 
dagligen med, alltså varje dag”. 
  
Det sägs att småbarnen eller att ha barn i olika åldrar är ett hinder för att kunna arbeta med 
matematiken med de större barnen. En pedagog säger: ”Man räcker inte till, man blir ännu mer 
otillräcklig när man ska ta hand om ettåringar och femåringar samma gång. Men det har 
diskuterats flera gånger. Många vill och många vill inte. Men det är ju för att vi inte fyller upp, 
alltså vi har ju 1-5 år då kan vi ta emot på alla avdelningar”. 
 
Att inte alla kan åka på samma fortbildning ses som ett hinder då det kan vara svårt för de som 
varit iväg att dela med sig av den upplevda känslan och informationen.  
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Ekonomin nämns som ett hinder, att så mycket kostar, av många. Två pedagoger diskuterar detta 
så här: ”Men all matematik som man skulle kunna göra kan man göra utan att det kostar. Det är 
ju bara här det sätter stopp (pekar på sitt huvud)”. Den andra svarar: ”Men då kanske du behöver 
gå på en föreläsning eller gå en kurs för och lära dig hur vi ska tänka, förstår du”?  
 
Pedagogerna uttrycker en bristande medvetenhet om vad matematik är och att detta är ett hinder:  
”Hinder tänker jag att man måste ha de här nya tankebanorna, man har säkert använt matematik 
men just det här att man får det här tänkandet att det här var matematik. Jag tror att det är det 
största hindret”. 
 

Hur skulle arbetet med barns matematiklärande kunna dokumenteras och användas? 
Pedagog: ”Jag tycker att när man dokumenterar så kan man återanvända det och lära sig. Om 
man gör någonting så kan man upprepa det här med barnen, genom bilderna. Men jag vet inte 
riktigt hur vi skulle kunna det här med bilder. Jag vet inte. Det är just det att man har gjort det en 
gång så kan man gå tillbaka till det och utveckla därifrån”.  
 
Alla arbetslag talar om utvecklingspärmarna, det är en pärm för varje barn där det ska 
dokumenteras i, kopplat till läroplansmålen. En del är fortfarande i startgroparna med den och 
andra har börjat använda den själva med barnen och barnen med varandra. De flesta uttrycker att 
pärmen även ska användas vid utvecklingssamtalen. Pedagog: ”Ibland kanske vi gör för mycket, 
jag tänker på det här med dokumentation. Pärmarna blev ju alldeles för tjocka, det går ju inte”. 
Några diskuterar om att plocka fram pärmarna på arbetslagsträffarna och diskutera kring vad som 
hänt och hur.  
 
En del talar om väggdokumentation för föräldrar, där foton och anteckningar finns över 
händelser. Pedagog: ”Att vi delger vår verksamhet, som vi kanske har varit lite dåliga på förut i 
och med att vi inte kunnat ta de här korten som är helt förståeligt. Nu kan vi i så pass att vi får ut 
korten då och så skriver lite om vad vi gjort”. Andra talar om väggdokumentationen, att barnen 
går dit, pekar, talar och att det gäller då att fånga upp situationen. Pedagog: ”Man kan ju göra en 
pedagogisk dokumentation om man väljer det i sitt arbetslag och att vi vill utveckla 
matematiklärandet på vår avdelning så att man är med på det och hur gör man det då? Vi tar den 
här snurran, var är vi nu, var står vi nu och hur kan vi utvecklas? Då relaterar man ju till 
läroplanen för då står det ju om det här ämnet i den. Att man kan göra en djupdykning för att 
lägga en insats i att dokumentera var och en och observera. Då reflekterar vi och hur går vi 
vidare. Vi säger att barnen har upptäckt något och vi ser kanske att det här behöver vi mer av och 
sen kanske vi tittar vad det är vi inte har tagit upp så mycket av och hur kan vi få fram det i 
verksamheten. Så ser jag att man kan jobba. Och så kan vi även titta på varje barns utveckling i 
matematiken också då och särskilt fördjupa oss på våra ansvarsbarn då. Vad de har gjort för 
lärprocesser och fånga upp det lite från det”. 
 
Ett arbetsverktyg som pedagogerna tar upp i de flesta av samtalen är ”lotusdiagrammet”, dock är 
detta inget som används ännu. En pedagog beskriver: ”Alla 30 målen finns med och så skriver 
man, om man har tema vatten, så skriver man vatten längst ner, och så gör du en aktivitet och så 
tittar du, ja men de här målen fick vi med idag”. Pedagogerna verkar positiva till denna form av 
dokumentation.  
 
Alla talar om att dokumentation är något som de är på väg med att uppfylla. En pedagog: ”Ja det 
är på gång men jag känner att jag inte är van och det är vi inte. Det här tror jag är en början men 
vi kommer och bli. Vi är på god väg. Jag tror det är en liten pollett som måste ramla ner. Vi har 
inte hållit på så här förut, vi är ju i startgroparna nu men det känns kul och det tror jag vi tycker 
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allihop att det är kul. Bara det att ni studenter är här nere och vi pratar, det borde vi ha hela 
tiden”.  
 

5.2.1 Sammanfattning av fokusgruppssamtal 

Det finns en önskan hos pedagogerna att bli mer medvetna kring matematiken i både det 
vardagliga arbetet som i den planerade. Flertalet pedagoger uttrycker en svårighet att tyda 
strävansmålen i matematik men menar däremot att uttrycksformerna används i det dagliga 
arbetet. Dock är dans och drama något som uttrycks mindre med enligt pedagogerna.  
 
Alla säger att det finns ett behov av att utveckla arbetet med barns matematiklärande samt att det 
finns en önskan om fortbildning i matematiken då de inte fått något sådant tidigare. 
 
Flera säger att självklart finns möjligheterna i och med den ökade medvetenheten och viljan hos 
personalen men även i intresset och lusten hos barnen. 
 
Tidsbrist med barnen och i de gemensamma reflektionerna i arbetslagen nämns som hinder i 
arbetet med barns matematiklärande. Den egna vilja hos alla nämns som att den kan vara ett 
hinder men även lusten och de olika känslorna som de själv upplevt i sin uppväxt med 
matematik. Det sägs även att småbarnen eller att ha barn i olika åldrar är ett hinder för att kunna 
arbeta med matematiken med de större barnen. Ett annat hinder är att alla inte kan delta i samma 
fortbildningar och det kan vara svårt att förmedla den upplevda känslan och informationen till 
andra. Ekonomin nämns som ett hinder och även bristande kunskap om matematik. 
 
Som dokumentation nämns utvecklingspärmarna för varje barn och väggdokumentation. Att den 
kan användas föräldrar-barn, barn-barn, pedagog-barn och pedagog-pedagog. Lotusdiagrammet 
nämns som en positiv form av dokumentation och det finns en önskan till att börja använda den. 
Alla talar om att dokumentation är något som de är på väg att uppfylla. Det är ett verktyg som 
inte använts men är på gång. 
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6 Diskussion  
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion där metoderna för undersökningen diskuteras. 
Därefter diskuteras resultatet utifrån undersökningens frågeställningar. Avslutningsvis presenteras 
en slutsats, reflektion samt förslag till fortsatta undersökningar. 
 

6.1 Metoddiskussion  
De två metoder som använts för att få svar på undersökningens syfte och frågeställningar är 
observationer och fokusgruppssamtal. Här nedan presenteras en diskussion om 
tillvägagångssättet för observationerna och fokusgruppssamtalen som utfördes.  
 

Metoddiskussion av observationer och samtal 
Observationerna och samtalen är gjorda genom en fallstudie vilket innebär att undersökningen 
görs på en mindre avgränsad grupp (Patel & Davidsson, 2003, s. 54). Valet blev en grupp av 
pedagoger till denna undersökning. Att kombinera observationer och intervjuer är vanligt i 
fallstudier vilket jag gjort. Metoderna grundar sig på att se vad pedagogerna gör i praktiken och 
sedan höra vad pedagogerna har för uppfattning kring matematiklärandet. 
 
Den första av två undersökningsmetoder var att göra strukturerade observationer på fem 
avdelningar i sex olika situationer (Se tabell 1, kapitel 4.4.1) som jag antog skulle kunna innehålla 
matematikhändelser med pedagoger och barn. Jag anser att de valda situationerna täckte dagens 
aktiviteter väl och tidsangivelserna som sattes för varje situation kändes bra då det blev mera 
rättvist i observationerna. Patel och Davidsson (2003) säger att nackdelar med observationer kan 
vara att de är tidkrävande samt svårigheterna att veta när man ska observera det som ska 
observeras (Patel & Davidsson, 2003, s. 88). Jag såg inte detta som nackdelar då jag planerade väl 
inför observationerna och på vad som skulle observeras. Observationerna var nödvändiga för att 
jag skulle kunna se vad pedagogerna hade för matematiklärande med barnen och, som Patel och 
Davidsson (2003, s. 88) uttrycker det, man fångar händelsen i ögonblicket det sker. Jag tycker att 
för varje observation jag gjorde, desto skickligare blev jag som observatör vilket är naturligt då 
detta är en process även för mig som observatör. 
 
Innan observationerna genomfördes en pilotstudie där ett observationsschema provades och 
sedan formades för att besvara det undersökningen frågade efter. Matematiska aktiviteter samt 
uttrycksformer fanns utskrivet i observationsschemat vilket enligt min mening styrkte 
observationerna då jag kunde få trygghet i att följa den. Pilotstudien gav mig även chansen att 
testa mig själv på hur jag skulle agera och placera mig i de olika situationerna vilket stärkte mig 
inför kommande observationer.  
 
Valet av att vara icke deltagande observatör verkade inte störa nämnvärt även om jag var mer 
eller mindre känd på de olika avdelningarna. Dock har jag haft svårt för att inta min roll som 
observatör, att inte hjälpa till när något barn behövde hjälp. En del barn har varit mer 
intresserade av det jag gjort men förstått när jag förklarat mitt uppdrag på förskolan. Denna form 
av att vara icke deltagande stärker tillförlitligheten till det som inträffade på förskolan med 
matematiken mellan pedagoger och barn. Vardagligt och spontant, precis som det brukar vara på 
förskolan. Däremot är jag medveten om att pedagogerna kan ha ansträngt sig extra när de vet att 
de blir observerade, något som jag anser är normalt och i detta sammanhang positivt för då har 
de börjat ”tänka” matematik. 
 
För att säkerställa observationerna ytterligare har ljudinspelning skett där det gått att urskilja 
rösterna, som sedan transkriberats ned på papper. Foton har tagits för att få en helhet i de olika 
situationerna men även för att få tydligare exempel till det färdiga arbetet. Papper och penna har 
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även använts i utförandet av de observationsscheman som gjorts. Alla dessa hjälpmedel kändes 
bra att ha med sig och ha använts inför det vidare arbetet.  
 
Den andra undersökningsmetoden var fokusgruppssamtal och även inför detta gjordes en 
pilotstudie, dock med bara en pedagog då det var svårt att få tag på ett helt arbetslag till detta. 
Det gick inte urskilja några svårigheter i den pilotstudie som utfördes och jag tyckte det var bra 
att få prova på ett samtal för att testa frågorna som skulle användas, även om det bara var med en 
individ. 
 
Samtalen har varit så kallade kvalitativa intervjuer med låg grad av strukturering, vilket innebär att 
pedagogerna har haft möjlighet att svara med egna ord och frågorna har tagits i oordning vilket 
fått känslan av att det blivit mer avslappnat. Samtalen utfördes avdelningsvis och var fem stycken 
till antalet. Davidsson (2007) säger att fördelarna med fokusgruppssamtal är spontaniteten och 
interaktionen mellan deltagarna och att en nackdel kan vara att i efterhand urskilja de olika talarna 
i inspelade samtal (Davidsson, 2007, s. 64-68). Jag håller med om att en stor fördel är 
spontaniteten och interaktionen mellan deltagarna då min tanke var att samtalet även skulle vara 
utvecklande och en stund för gemensam reflektion kring ämnet matematik. På grund av detta 
valde jag att utföra dessa samtal avdelningsvis i arbetslagen vilket medförde att det blev 3-4 
pedagoger i varje samtal. En nackdel jag lade märke till var att alla pedagoger inte fick samma 
talutrymme, något som är naturligt när en grupp sitter och samtalar, en del är starkare än andra.  
Jag var även med många gånger i samtalen och diskuterade, dels för att föra samtalet vidare men 
också för att dela med mig av den kunskap jag har om de matematiska strävansmålen och 
uttrycksformerna i förskolans läroplan. Något jag däremot inte gjorde var att leda in den tystare 
pedagogen in i samtalet. Anledningen till det var att jag inte hade någon aning om varför 
personen var tyst och ville inte pressa någon att svara eller tala. Patel och Davidsson (2003) säger 
att intervjuaren ska tänka på sin medverkan i samtalet och för att lyckas ska intervjuaren bygga 
upp ett meningsfullt och sammanhängande samtal om ämnet och föra det vidare utan att det 
hämmas (Patel & Davidsson, 2003, s. 78-82). Jag ansåg mig aldrig vara vägledande men jag kan ha 
varit det och det beror då på min bristande rutin av fokusgruppssamtal. 
 
Som komplement till intervjufrågorna användes ljudupptagning för att få med allt som talats om 
och kunna transkribera det. Detta ökar kvaliteten i att få ut så mycket som möjligt av samtalen 
och jag hade inga svårigheter med att urskilja de olika talarna. Papper och penna användes vid 
sidan av för eventuella anteckningar.  
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att synliggöra pedagogernas arbete med matematik i förskolans 
inomhusmiljö med barn i åldern 4-5 år som en grund för att utveckla verksamheten. 
Utgångspunkten för synliggörandet var Lpfö 98/10 mål och uttrycksformerna i matematik. 
Nedan diskuteras de svar som framkommit utifrån undersökningens frågeställningar.  

6.2.1 Hur arbetar pedagogerna med barns matematiklärande?  

Av resultatet i observationer av matematiska aktiviteter är räkna den vanligast förekommande 
händelse när pedagoger arbetar med barn och matematik, tätt följt av förklara vilket kan ha sin 
förklaring i att kunskap och medvetenhet finns hos pedagoger i dessa aktiviteter. Det är viktigt att 
utveckla barns sätt att undersöka problem och använda matematiska begrepp, att resonera och 
samtala idéer och tankar i matematiken (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). Lokalisera är 
något som sker automatiskt med barnen när de sitter i ring under samlingen eller går från bordet 
och hämtar mat. Mäta och konstruera förekom inte ens i hälften av de 44 händelserna som 
observerades och leka i cirka en tredjedel av händelserna. Syftet med matematikarbete är att 
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genom lust och glädje få barnen engagerade i aktiviteter som exempelvis tal och geometri 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). Detta nämns även i den reviderade läroplanen för 
förskolan att den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar barnets 
utveckling och lärande genom lek, kreativitet och ett lustfyllt lärande (Lpfö/ 10, s.9). Varför finns 
det inte mer lek i de 44 händelserna som observerats? Är det jag som inte lyckats med att 
synliggöra leken för mig i observationerna eller beror det på att pedagogerna inte leker med 
barnen? Eller kan det bero på att jag var där och observerade matematik och att det då blev 
mycket räkna på ”schemat”?  
 
Gällande vilka uttrycksformer pedagoger arbetar med i barns matematiklärande visar resultatet att 
samtal och rörelse förekommer oftast. Pedagogerna upplever att de använder alla uttrycksformer 
dagligen i verksamheten, förutom dans och drama. Observationerna visar att uttrycksformerna 
används på ett ojämnt fördelat sätt och resultatet skiljer sig därmed från pedagogernas 
upplevelser. Orsaken kan vara att vid observationstillfällena användes färre uttrycksformer men 
att det vanligtvis är större variation i det dagliga arbetet. Att ge uttryck för alla matematiska 
aktiviteter genom olika uttrycksformer är viktigt (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11) och det 
står även i den reviderade läroplanen att olika uttrycksformer främjar barns utveckling och 
lärande (Lpfö 98/ 10, s. 7). Mobärg och Edler (2012) drar slutsatsen av sin undersökning att 
verksamheten i ett längre perspektiv bör sträva mot att barn möter de matematiska aktiviteterna 
på ett mer jämnt fördelat sätt. Av resultatet från denna undersökning och med tanke på 
uttrycksformerna instämmer jag med Mobärg och Edler.  

6.2.2 I vilka situationer sker pedagogers arbete med matematik?   

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004, s. 9) menar att många som hör ordet matematik 
förknippar den med gångertabeller, bråk och procent, uppställningar och uträkningar. De menar 
vidare att vi måste försöka se bortom dessa tankegångar om vi ska kunna upptäcka barns 
matematik, att vi måste se matematiken i andra sammanhang då barn möter den i 
vardagssituationer (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 9). I observationerna visar det sig att 
räknandet är den matematiska aktivitet som dominerar i alla situationer förutom vid utgång och 
ingång. Detta beror troligtvis på som pedagogerna berättar vid fokusgruppssamtalet att de mindre 
barnen tar tid, vilket innebär att vid utgång och ingång klarar sig 4-5 åringarna oftast själva och 
pedagogernas tid och uppmärksamhet går till småbarnen i denna situation. Gustafssons och 
Letterbrinks (2011) undersökning visar att matematik förekommer på förskolan i planerad 
verksamhet men däremot i mindre utsträckning i den vardagliga verksamheten. Deras 
undersökningsmetod var endast fokusgruppssamtal och min undersökning är gjord även med 
observationer vilket kan förklara varför resultatet mellan våra undersökningar skiljer sig åt då det 
går att se matematik i vardagssituationer i min undersökning. Anledningen kan vara att pedagoger 
inte ser matematiken de arbetar med i vardagen, bara den de gör planerat. Denna tolkning styrker 
pedagogerna i samtalet då de uttalar en önskan om att bli mer medvetna om matematiken i det 
vardagliga arbetet.    
 
Förklara är en matematisk aktivitet som hänger nära samman med räkna i alla händelser och med 
det menar jag att även den dominerar i de olika situationerna. Förklaringen till det kan vara att 
pedagoger förklarar för barnen när de räknar tillsammans.  
 
Att det bara förekommer lek 4 gånger av 12 händelser i barns lek med närvarande pedagog kan 
tyckas konstigt men det är så att situationen kallas för barns lek med närvarande pedagog men det 
är inte säkert att det inträffade någon lek. Även i de andra situationerna är leken den som 
framträder minst av i de matematiska aktiviteterna, dock hälften av gångerna i situationen läsvila. 
Jag kan inte förklara varför det är så men kan det vara så att det leks för lite när pedagogen är 
närvarande? Kan det vara så att det vid observationerna blev mer av planerad matematik från 
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pedagogerna? Om det är så här, behöver pedagogerna fundera på varför det inte finns mer lek. 
En annan förklaring kan vara att jag som observatör inte noterade all lek.  

6.2.3 Hur ser pedagogerna på behov, möjligeter och hinder i matematikarbetet? 

Det finns en önskan hos pedagogerna att bli mer medvetna kring matematiken i både det 
vardagliga arbetet som i det planerade men även i att tydliggöra strävansmålen i matematiken. En 
önskan om fortbildning finns. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009, s. 150) säger 
att det avgörande för barns lärande är hur pedagogen erbjuder kommunikation och vad för 
kunskaper pedagogen har om grundläggande matematik. Detta bekräftar även Heiberg Solem och 
Lie Reikerås (2004, s. 20) som säger att det krävs olika kunskaper i matematik av pedagogen för 
att möta det matematiska barnet men även för att analysera och kunna synliggöra matematiken. 
Jag tror att om alla får mer kunskap kring matematiken och även får tillfälle att diskutera kring 
strävansmålen för att tydliggöra dem, då kommer matematikarbetet med barnen att synliggöras 
mer för pedagogerna själva. Har man kunskapen vet man hur matematikarbetet ska utföras.   
 
Angående uttrycksformerna menar pedagogerna att de används dagligen i verksamheten, dock är 
dans och drama något som uttrycks mindre av. Winthers (2012) slutsats i sitt arbete är att 
pedagogerna behöver en ökad medvetenhet och kunskap om hur förskolan kan stimulera och 
utmana uttrycksformerna i Lpfö 98/ 10 med tanke på matematiken. Ser jag till diagrammet (se 
Figur 12) där uttrycksformerna sammanfattats i observationerna, kan jag hålla med Winther om 
att mer kunskap och även användande av uttrycksformer på ett mer jämnt fördelat sätt vore att 
föredra. Denna slutsats drar även Mobärg och Edler (2012). 
 
När pedagogerna blivit mer medvetna om matematiken i verksamheten och med barnen kommer 
de automatiskt att bli ännu mer närvarande pedagoger kring barnen och ämnet. När barn leker, 
bygger och konstruerar i förskolan kan pedagoger ta tillfällena i akt och exempelvis samtala om 
tal, mönster och sortering (Doverborg, 2007, s. 8). När barn målar görs val av storlek och form 
på papper och penslar, i tamburen sorteras kläder och så vidare, det gäller att utmana barnen i 
meningsfulla sammanhang (Doverborg, 2007, s. 8). Jag är säker på att när pedagogerna har fått 
mer kunskap, kommer de även att se alla tillfällen att lära barn matematik på ett medvetet sätt. 
När pedagogerna fått mer kunskap kommer de att ha möjligheten att synliggöra matematiken för 
sig själv och andra. 
 
Flertalet pedagoger säger att det självklart finns ett behov av att utveckla arbetet med barns 
matematiklärande i och med den ökade medvetenheten och viljan hos personalen men även 
intresset och lusten hos barnen. Den egna viljan nämns som ett eventuellt hinder, men även 
lusten och de olika känslorna som de upplevt i sin uppväxt med matematik. Det finns många som 
har positiva erfarenheter av matematik men minst lika många som har negativa erfarenheter som 
bärs med in i vuxenlivet och risken blir att känslan överförs till andra (Skolverket, 2003, s. 10). 
Detta bekräftar även Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009, s. 148-149) vilka säger 
att många pedagoger påverkar utvecklingsarbetet med barnens matematiklärande i förskolan i och 
med dessa känslor. Om alla får fortbildning i matematik på förskolan tror jag att det finns stora 
möjligheter till att den egna viljan ändras och blir i positiv bemärkelse. Värt att nämna här är att 
ett hinder som nämns är att alla inte får åka på fortbildning. Jag anser att alla bör få chansen till 
att fortbilda sig i matematik för att få en ökad förståelse kring arbetet med detta och för att få det 
att fungera fullt ut i verksamheten och dess utveckling. När barn får möta en pedagog som är 
både intresserad och uppmärksam då stärks barnets lärande och de matematiska grunderna i 
förståelsen (Björklund, 2007, s. 60). En bra väg för att lära sig mer matematik är att själv förkovra 
sig i litteratur för ökad kunskap och detta nämns även av en pedagog. Jag anser att det är upp till 
var och en att läsa den litteratur som finns men vill man utvecklas, borde alla finna detta viktigt.  
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När vi kommer in på diskussionen om språket och samtalet mellan pedagog och barn berättas 
om svårigheter med att samtala med barn som har ett annat förstaspråk än svenska, att det sällan 
blir ett samtal och hjälplösheten kring det. Johansson (2005, s.210) har funnit pedagoger som kan 
inta ett passivt förhållningssätt i stödjandet av språkutveckling för barn med ett annat förstaspråk 
än svenska och en förklaring från pedagoger är att de barnen inte förstår någonting. Jag önskar 
verkligen att fallet inte är på detta vis i denna situation utan jag tror mer på en ökad kunskap 
vilket kommer ge bättre förutsättningar för både barn och pedagoger i den verksamhet jag 
observerat och samtalat med. Här behövs en ökad kunskap kring språk och flerspråkiga barn.  
Det är viktigt att pedagoger talar med barnen, inte till dem och att de lyssnar och tolkar dem för 
att kunna veta vart kunskapsutvecklingen sker (Johnsen Høines, 2000, s. 34). Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000, s. 17) säger att man ska utgå från barnet och inte från sitt vuxna sätt 
att tänka ge tiden till barnen att fundera innan svaren kommer men även att ge vida frågor så 
barnen har stort svängrum till sina svar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 32-33).  
 
Tidsbrist med barnen i 4-5 års ålder är ett hinder i arbetet med matematiklärandet och en 
förklaring, som nämns, kan vara småbarnen eller att ha barn i olika åldrar på samma avdelningar.  
Även tidsbrist i de gemensamma reflektionerna i arbetslaget nämns som hinder i utvecklandet av 
arbetet med barns matematiklärande. Förutsättningen för arbetet i arbetslag är utvecklandet av 
ömsesidiga värderingar och en samsyn på barns utveckling och lärande utifrån uppsatta mål och 
för att det ska fungera behövs tid och stöd för reflektion (Skolverket, 2005, s. 19). Verksamheten 
behöver reda ut vad tidsbristen beror på, då tiden är nödvändig för att allt ska fungera. 
 
Dokumentation har funnits under en lång tid tillbaka men den har förändrats och har påverkat 
och påverkar oss fortfarande. Denna utveckling utgör villkoren för vad pedagoger ser, lyssnar in, 
tänker och handlar vilket innebär att dokumentationens användande blir konsekvenser för barnen 
och pedagogerna (Wehner-Godée, 2011, s. 17-19). I denna undersökning nämns 
utvecklingspärmarna, som innehåller foton och text som dokumentation, och även 
väggdokumentation. Pedagogerna är medvetna om dokumentationens värde men har inte riktigt 
kommit igång med det fullt ut och jag upplever en lust från pedagogerna att fullt ut kunna 
dokumentera. Genom olika tillvägagångssätt kan pedagoger dokumentera de olika händelser och 
processer som sker och använda dokumentationen i personalens reflektioner kring verksamheten 
och det enskilda barnet. Det är då det blir pedagogisk dokumentation när den används vid en 
gemensam reflektion (Skolverket, 2008, s. 69). Även Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 20) 
styrker att dialogen mellan och med pedagoger och barn gör dokumentationen pedagogisk. Mitt 
intryck är att verksamheten är på gång med dokumentationen men att den måste få ta ett steg i 
taget. Pedagogerna uttrycker att de gör dokumentation men är på gång med mer. 
Dokumentationen är viktig för alla i verksamheten, för att synliggöra det som sker, kunna 
reflektera och därmed synliggöra tänkandet (Persson & Wiklund, 2007, s. 33). Bjervås (2011, s. 
210) skriver att pedagoger ser dokumentationen som ett hjälpmedel men att de inte får dränkas i 
det och inte heller frångå det. Jag ser i denna undersökning att pedagogerna ser dokumentationen 
som ett hjälpmedel och när de framöver kommer att kunna använda detta verktyg fullt ut då även 
synliggör sin verksamhet för alla berörda genom den.  
 
Inför starten av detta arbete funderade jag över gruppsammansättningen av barn. Hur påverkar 
den pedagogers matematiklärande med barn i åldern 4-5 år? Detta var inget jag medvetet frågade 
pedagogerna om utan det kom upp i diskussion ändå och de sade att barn i olika åldrar i en grupp 
är ett hinder för att kunna arbeta med de större barnen. För att en grupp barn ska kunna fungera 
positivt så finns det en del förutsättningar för det och ett är vad som är lämpligast utifrån 
barngruppens sammansättning och storlek (Skolverket, 2005, s. 15). Vad som är lämpligast ska 
ställas i förhållande i relationen till förskolans uppdrag och det finns inget som säger att ett visst 
barnantal eller personal är lämpligast i alla sammanhang (Skolverket, 2005, s. 15). Jag tror att om 
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verksamheten tar upp i diskussion vad som är lämpligast i gruppsammansättningen av barn i 
relation till förskolans uppdrag, då finner de en väg som blir bra för alla barn i alla åldrar.  
 
För att få kunskap i vad som sker i verksamheten och kunna utveckla den vidare, behövs arbetet 
systematiskt följas och Rönnerman (2010 s. 19-21) presenterar verktygen för det och de är: 
dagboksskrivande, observation av händelse, intervjuer/ samtal med barn och/ eller personal och 
dokumentation. Jag tror på att alla dessa delar av dokumentation behöver finnas i det dagliga 
arbetet och om man får in detta arbetssätt så kommer verksamheten att synliggöras och 
utvecklas, inte bara i matematikarbetet utan i allt. 

6.2.4 Slutsats 

Resultatet visar att pedagoger arbetar med barns matematiklärande i större utsträckning än de 
själva tror och upplever. Observationerna åskådliggör att de matematiska aktiviteterna räkna och 
förklara förekommer oftast, följt av lokalisera, mäta och konstruera. Den matematiska aktiviteten 
leka förekommer sällan. Av de sex undersökta uttrycksformerna dominerar samtal, följt av 
rörelse, lek/drama, sång/musik, bild/form och dans. Pedagogerna har en önskan om fortbildning 
i matematik, så att de kan synliggöra matematiklärandet för sig själva, barnen och hela 
verksamheten. Av resultatet framgår att de matematiska strävansmålen i läroplanen för förskolan 
inte är helt tydliga för personalen, och att uttrycksformerna inte används fullt ut av pedagogerna i 
det dagliga arbetet. 
 
En slutsats av undersökningens resultat är att pedagogerna behöver ökad kunskap i arbetet med 
barns matematiklärande samt stöd att förtydliga och omsätta de olika matematiska strävansmålen 
i läroplanen för förskolan i verksamheten.   
 
 

6.3 Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning 
Min resa genom det här examensarbetet går inte att klä i ord hur arbetsamt men intressant den 
varit. Att få en sådan inblick i förskoleverksamhetens och pedagogens matematikarbete genom 
observationer och fokusgruppssamtal har byggt min kunskap inför mitt framtida yrke, vad jag 
behöver för verktyg för att kunna arbeta med matematik. Jag är så tacksam över att jag beslutade 
mig för att undersöka om matematik. 
 
Förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka vilken matematik barn med ett annat 
förstaspråk än svenska får. Jag anser att det behövs då vi blir allt mer mångkulturella i Sverige och 
alla måste få samma chans till ny kunskap. 
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           Bilaga 1 
 

OBSERVATIONSSCHEMA 
Avdelning: 
Datum: 
Tidpunkt: 
Situation: 
Pedagogantal: 
Barnantal: 
 

↓ Uttrycksformer 
Lek/ 
drama 

      

Bild/ 
form 

      

Rörelse 
 

      

Sång/ 
musik 

      

Dans 
 

      

Samtal 
 

      

 Räkna: 
Mängd av 
föremål, 
räkna, 
antal. 

Lokalisera: 
Rumsuppfattning,  
Lägesord. 

Mäta: 
Jämföra, 
ordna, 
bestämma 
storlek. 

Konstruera: 
Sortera och 
beskriva 
saker utifrån 
egenskaper.  
Geometri 

Leka: 
Rollek, spel 
och pussel. 
Diskutera 
förut- 
Sättningar, 
regler, 
strategier. 

Förklara: 
Att förklara, 
resonera, 
motivera 
och dra 
slutsatser. 
Utforska 
orsak och 
verkan. 

→ Matematiska aktiviteter 

 

Anteckningar:



Bilaga 2 
              Mars 2012 
 
 
  

 
 
Till föräldrar med barn på förskolan X 

    
Förfrågan om deltagande i undersökning 
 
Jag är nu inne på sista terminen i utbildningen till förskollärare. Denna termin skriver jag ett 
examensarbete som ska handla om matematik i förskolan. Syftet med examensarbetet är att 
synliggöra pedagogernas arbete med barn i åldern 4-5 år. Den reviderade läroplanen har väckt 
mitt intresse för att undersöka detta.  
Under april-maj gör jag en undersökning och kommer då att observera olika situationer i 
verksamheten, till exempel samling, matsituation och barnens lek med närvarande pedagog. 
Observationerna dokumenteras med hjälp av digitalkamera, det vill säga fotografering och 
eventuellt filmning. Detta för att jag lättare ska kunna gå tillbaka, analysera, se och höra vad som 
sades och gjordes vid de olika tillfällena. Ett annat hjälpmedel vid observationerna kommer att 
vara papper och penna, detta för att kunna anteckna relevant information.  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Barnens 
och förskolans namn avslöjas inte i uppsatsen, inte heller i vilken kommun undersökningen är 
gjord. I det fall det är relevant att utförligare beskriva specifika situationer kommer alla namn att 
vara fingerade. Eventuella foton som presenteras kommer att vara tagna så att inget barn kan 
kännas igen, inte heller förskolan. När uppsatsen är godkänd förstörs allt insamlat material. Ett 
exemplar av uppsatsen kommer att finnas på varje avdelning så att du kan ta del av den. 
För att veta om du godkänner att jag observerar situationer där ditt barn är med, ber jag dig 
vänligen att meddela personalen det, senast måndagen den 2 april. Deltagandet är frivilligt och 
du kan välja att utan närmare motivering avbryta ditt barns medverkan när helst du vill. 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Student:   Handledare: 
Virpi Niskanen   Maria Bjerneby Häll 
E-post: v09virni@du.se Universitetslektor i matematikdidaktik 
Mobil: xxx – xxxxxxx  E-post: mbh@du.se 
    Tel:023-778274 

mailto:v09virni@du.se
mailto:mbh@du.se
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             Mars 2012 
 

 
 
 
Till pedagoger verksamma vid förskola n X 
  

Förfrågan om deltagande i undersökning 

Jag är nu inne på sista terminen i utbildningen till förskollärare. Denna termin skriver jag ett 
examensarbete som ska handla om matematik i förskolan. Syftet med examensarbetet är att 
synliggöra pedagogernas arbete med matematik i förskolans inomhusmiljö med barn i åldern 4-5 
år. Den reviderade läroplanen har väckt mitt intresse för att undersöka detta och en förhoppning 
är att arbetet kan ligga till grund för att utveckla verksamheten. 
Under april-maj gör jag en undersökning och kommer då att observera olika situationer i 
verksamheten, till exempel samling, matsituation och barnens lek med närvarande pedagog. För 
att få en djupare förståelse behöver jag samtala med pedagogerna. De pedagoger som ger sitt 
samtycke kommer att få se samtalsunderlag i förväg. Vid observationerna använder jag 
digitalkamera för fotografering och eventuellt filmning, även papper och penna. Vid samtalen 
används diktafon, det vill säga ljudet spelas in, men även papper och penna kommer att användas.  
Du tillfrågas härmed om att delta i undersökningen. Deltagandet sker i form av observationer och eventuellt 
samtal. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Personalens, barnens och förskolans namn avslöjas inte i uppsatsen, inte heller i vilken kommun 
undersökningen är gjord. Resultatet av samtalen presenteras så att ingen individ kan identifieras. I 
det fall det är relevant att utförligare beskriva specifika situationer kommer alla namn vara 
fingerade. Eventuella foton som presenteras kommer att vara tagna så sätt att inget barn eller 
pedagog kan kännas igen, inte heller förskolan. När uppsatsen är godkänd förstörs allt insamlat 
material. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du så önskar. 
För att veta att du godkänner att jag observerar och samtalar med dig ber jag dig vänligen att 
meddela mig senast måndagen den 2 april. Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att 
utan närmare motivering avbryta deltagandet när helst du vill. 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 

Student:   Handledare: 
Virpi Niskanen   Maria Bjerneby Häll 
E-post: v09virni@du.se Universitetslektor i matematikdidaktik 
Mobil: xxx – xxxxxxx  E-post: mbh@du.se 
    Tel: 023 – 77 82 74 

mailto:v09virni@du.se
mailto:mbh@du.se


Bilaga 4 
Samtalsunderlag 
Syftet med min undersökning är att synliggöra pedagogernas arbete med matematik i förskolans 
inomhusmiljö med barn i åldern 4-5 år. Förhoppningen är att resultatet från undersökningen kan 
ligga till grund för att utveckla verksamheten. 
I den reviderade läroplanen för förskolan (s.10) står det så här vad det gäller matematik: 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 
 

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 
förändring, 

 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 
            olika lösningar av egna och andras problemställningar,  

 utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 
            och samband mellan begrepp, 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 
 

Lpfö (98/2010, s.7) uttrycker också: 
 

 att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- skriftspråk utgör både 
innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 

 

 

 

Frågor 
Hur tänker ni kring verksamhetens arbete med matematik? 

Hur ser ni på behovet av att utveckla arbetet med barns matematiklärande? 

Hur tänker ni kring möjligheterna att utveckla arbetet med barns matematiklärande? 

Ser ni några hinder för att utveckla arbetet med barns matematiklärande?  
Hur skulle arbetet med barns matematiklärande kunna dokumenteras och användas? 
 
 

 
 

 
 


