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Abstrakt 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur pedagogerna upptäcker och 
synliggör barnens matematik på förskolorna. 
 
Tre förskolor och sex pedagoger deltog i intervjuer och observationer. Förskolorna 
valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och ligger i våra närområden. Vi observerade och 
intervjuade vid olika tillfällen. I de observerade undersökningstillfällena upptäcktes 
mycket matematik hos pedagogerna, trots att/fastän pedagogerna inte sa till barnen att 
det var matematik de höll på med. Samtliga pedagoger var noga med att använda rätt 
matematiska begrepp i samtalen med barnen.  
 
Det finns en viss skillnad i hur pedagogerna uttrycker sig om sitt användande av 
matematiken, men att de i observationerna ändå använde sig av metoder som liknade 
varandra. Några nämner att de hela tiden tänker på matematiken i allt de gör, andra 
nämner att de inte är så medvetna om matematiken. Ändå uppmärksammades det i 
observationerna, att pedagogerna arbetade på likartade sätt. 
 
Vår slutsats är att pedagogerna är så matematiskt medvetna att de inte alltid behöver 
planera en aktivitet utan att de automatiskt använder sig av matematiken i de situationer 
som uppstår. 
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1 Inledning 
Under vår förskollärarutbildning har vi gått en kurs i matematikdidaktik och blivit 
nyfikna på hur pedagoger och barn i förskolan arbetar med matematik. Undersökningen 
handlar därför om hur pedagogerna synliggör matematiken i förskolan, ett område som 
fått mycket fokus då målen förtydligades i förskolans läroplan (Skolverket, 2010). 
 
Redan på förskolan ska barnen få möjlighet att lära sig olika matematiska begrepp och i 
den reviderade Läroplanen för förskolan Lpfö-98,[rev.2010](Skolverket, 2010) står det 
att förskolläraren ska ansvara för att barnen “stimuleras och utmanas i sin matematiska 
utveckling”. Många pedagoger känner sig inte så förtroliga med matematiken och därför 
arbetar de inte med den. Just därför är det extra spännande att undersöka om och i så fall 
hur de arbetar med matematiken på förskolorna. Syftet med undersökningen är att ta 
reda på om och hur pedagogerna i förskolan synliggör barnens matematik. När 
pedagoger på våra respektive förskolor berättar för oss om hur de arbetar med 
matematik på förskolan, så brukar många av dem svara att de får in matematiken i allt 
de gör. Är det verkligen så, och hur synliggörs det i så fall för barnen?  Denna fråga 
ställer vi oss, då vi upplevt att många pedagoger låtit de matematiska tillfällena passera 
utan att reflektera över dem. 
 
I läroplanen står det “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” (Skolverket 2010). Vilket betyder 
att pedagogerna måste arbeta med och lyfta fram matematiken så att barnen vet att det 
är matematik de håller på med. Eftersom båda arbetar med de allra yngsta barnen på 
förskolan, upplever vi att det finns vissa begränsningar i att synliggöra matematiken för 
de allra yngsta. Matematikens grunder läggs redan på förskolan och i Läroplan för 
förskolan Lpfö-98,[rev.2010] (Skolverket 2010) står det: 
 
förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet, verksamheten ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn som deltar (Skolverket, 2010:5). 
 
Vidare står det att, den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar 
och utmanar barnets utveckling och lärande. Verksamheten ska främja leken, 
kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för 
att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Skolverket, 2010:9). 
 
Björklund (2009) menar att det är viktigt att barnen tidigt får lära sig använda 
matematiken i olika vardagssituationer. På så sätt blir de bekanta med olika 
matematiska begrepp och lär sig använda matematiken naturligt. Många barn har senare 
i skolåldern svårt för matematik. De förstår den inte, och ser inte matematiken i det de 
gör. Vilket den senaste PISA undersökningen visat på då eleverna fick lågt resultat. 
PISA är en internationell undersökning som visar på hur eleverna är rustade att möta 
framtiden, bland annat undersöks elevernas förmågor i matematik, naturvetenskap och 
läsförståelse (Skolverket 2012). Genom att pedagogerna på ett lustfyllt sätt lär barnen 
matematikens grunder redan på förskolan, så gynnar det barnen längre fram. Genom att 
pedagogerna blir mera medveten om den matematik som finns i vardagen runt omkring, 
kan den bli mera synlig. Genom att mera medvetandegöra hos pedagogerna, vad de gör 
och har gjort, kan detta kanske hjälpa till att vidareutveckla matematiken för barnen.  
 
Matematik i förskolan har blivit ett område som fått stort fokus i och med förtydligandet 
i den reviderade läroplan för förskolan Lpfö -98 [rev, 2010] (skolverket 2010). Enligt 
Skolverket ska pedagogerna ute på förskolorna, genom olika aktiviteter ge barnen 
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förståelse för matematiska begrepp. Något som ska hjälpa barnen att utveckla deras 
förmåga att tolka och använda matematik. Pedagogerna ska också utmana barnens 
nyfikenhet om matematik så att de börjar få en förståelse för ämnet. Björklund (2010) 
menar att det är pedagogerna som ska erbjuda barnen olika matematiska upplevelser och 
det kan de göra genom att gå in i barnens lek och där synliggöra barnens egen 
matematik. Vidare menar Björklund att pedagogerna ska titta på hur verksamheten kan 
utformas så att barnen får uppleva matematik i vardagliga situationer.  
 
I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö -98 (skolverket 2010) finns fyra mål för 
barnens matematiska utveckling som förskolan ska sträva mot och de målen är: 
 
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. 
(Skolverket 2010:10). 
 
Pedagogerna ute på förskolorna ska alltså utgå ifrån dessa strävansmål i arbetet med 
barnen. 
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2 Syfte 
Syftet med undersökningen är ta reda på om pedagogerna upptäcker barnens matematik.  
En annan viktig fråga att ta reda på är hur barnens matematik synliggörs med hjälp av 
pedagogerna? 
 
Detta är ett viktigt syfte, då vår upplevelse är att många pedagoger nämner att de får in 
matematik i allt de gör. Vi undrar om detta är något de bara säger, eller om det stämmer 
i verkligheten. 
 
2.1 Frågeställning 
Hur upptäcker pedagogerna barnens matematik på förskolan i olika situationer? 
Hur synliggör pedagogerna barns matematik i förskolan? 
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3 Teoretisk bakgrund 
I denna del kommer vi att ge en översikt av forskning som är relevant för denna 
undersökning. Meningen med översikten är att läsaren ska få en överblick av 
undersökningens innehåll och få en förståelse för ämnet. 
 
3.1 Matematik i förskolan 
Enligt Björklund (2008) är matematik någonting naturligt för barnen. Hon menar att det 
är lika naturligt som språk och samspel. Vidare menar författaren att på förskolorna 
möter barnen matematiken hela tiden i olika vardagliga situationer så som lekar, 
samlingar, av- och på klädning, matsituationer och så vidare. Detta intygar också Grieg 
(2013). Barn lär sig enligt Björklund (2010) av erfarenheter och i samspel med andra. 
Det handlar om vilka erfarenheter de får, som gör att det spelar roll för att barnens 
matematiska förståelse ska utvecklas. Ett barn måste uppleva någonting för att kunna 
förstå det. Via lek och kreativitet, med estetiska uttrycksformer går det att uppmuntra 
barnen att utöva matematik, berättar Grieg (2013).  
 
Matematik för det lilla barnet i förskolan är mera konkret och något barn skapar sig en 
föreställning om, menar Björklund (2010). Olika möten med olika ting, till exempel 
former, gör att barnet får olika erfarenheter som ger en mening för dem. Matematik i 
förskolan handlar inte om att pedagogerna ska ha lektioner för de små barnen, utan 
enligt Grieg (2013), Doverborg m.fl.(2006) och Björklund (2008), handlar matematik 
på förskolan om att pedagogerna ska synliggöra den matematik barnen använder sig av i 
till exempel sin lek, i matsituationer och så vidare. Det är pedagogernas uppgift att tolka 
den uppfattning och den förståelse barn visar när det gäller olika matematiska delar, 
enligt Björklund (2010). Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) menar att alla 
som arbetar i förskolan måste inse vikten av att skapa goda möjligheter att få 
förskolebarnen intresserade av grundläggande matematik. Detta bidrar till att lägga en 
god grund för en matematisk förståelse när barnen är små.  
 
Björklund (2010), beskriver att genom att låta ett barn jämföra olika fenomen i 
förhållande till varandra till exempel en liten tennisboll i förhållande till en stor fotboll, 
kan barnet få förståelse av begreppet stor respektive liten. Det författaren menar är att 
det är viktigt att pedagogen kommunicerar om matematiskt innehåll med barnen, då 
barnen ofta har behov av att diskutera sina egna tankegångar om olika föremål och dess 
relation till varandra. Det finns en förståelse redan hos det lilla barnet, att där de får en 
upplevelse av att dela jämt utifrån en mängd av något slag enligt där ett exempel kan 
vara vid dukning. Ett barn delar ut ett glas till varje barn, taget från en större mängd 
glas, vilket uppmuntrar en - till en principen, som innebär att fördela och para ihop olika 
objekt, vilket i sin tur bidrar till förståelsen av att kunna räkna. Det Björklund (2008) 
talar om, är att det är först när matematiken på en småbarnsavdelning blir synlig, som 
pedagogerna förstår hur barnet lär sig den. Det i sin tur gör att det går att vidareutveckla 
den för barnet. 
 
3.1.1 Matematiska begrepp, utveckling och språk 
En viktig bit i barns lärande inom matematiken är användningen av matematiska 
begrepp, Björklund (2013) menar att det finns många viktiga aspekter för barn att lära 
sig den begreppsliga förståelsen. Björklund (2009) menar att begrepp inom matematiken 
kan beskrivas som något som beskriver relationer mellan olika saker och ting som finns 
i omvärlden. Väljer vi att exempelvis prata om begreppet stor, (en stor och verklig spis), 
så beskriver det ett begrepp som är relativt, och är stort i förhållande till exempelvis en 
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liten leksaksspis på samma avdelning. Det är viktigt att använda ett språk som barnen 
förstår. Dock menar Björklund att det inte behöver finnas någon rädsla för att använda 
de rätta orden för matematiska begrepp, till exempel säga cirkel istället för att säga 
rundning. Pedagogen kan istället underlätta för barnen genom att förklara ordets 
betydelse och sen använda sig av det rätta ordet. Johnsen och Höines (2008) håller inte 
med utan de menar att pedagogerna har lätt för att rätta barnen när de pratar med dem. 
Om pedagogerna gör så, kan det hända att det som barnen vill säga inte blir 
uppmärksammat. Barnen kan också känna osäkerhet när de pratar. För att barnen ska 
kunna ge uttryck för sina kunskaper och erfarenheter, behöver de få lov att främst 
uttrycka sig med det språk de själva använder. Det är också viktigt att inte prata till 
barnen, utan med dem. Det är pedagogerna som har uppgiften att leda barnen vidare, att 
utveckla begreppen som kommer ur barnens egen begreppsvärld. Barn har ett vetande 
med sig från hemmet som består av en massa erfarenheter och kunskaper. Det 
Björklund (2013) nämner som något viktigt är att pedagoger kommunicerar om 
matematiskt innehåll med barnen, då barnen ofta har behov av att diskutera sina egna 
tankegångar om olika föremål och dess relation till varandra. 
 
Det finns en matematisk förståelse redan hos det lilla barnet, när de får en upplevelse av 
att dela jämt utifrån en mängd av något slag, där ett exempel kan vara vid dukning. Ett 
barn delar ut ett glas till varje barn, taget från en större mängd glas, vilket uppmuntrar 
en-en principen. Detta innebär att fördela och para ihop olika objekt, vilket bidrar till 
förståelsen av att kunna räkna. Om pedagogen är närvarande och kommunicerar om 
detta med barnet, blir det en möjlighet till lärande. I vardagen på förskolan finns det 
många olika möjligheter för barnen att erfara liknande situationer där det går att dela ut 
något. Det är både vid frukost, lunch och mellanmål. Kajetskij och Salminen (2013) 
nämner att barnen förstår matematiken genom erfarenheter. Författarna påpekar att det 
är viktigt att vänta med att använda sig av matematiska regler och begrepp, eftersom 
barns och vuxnas vokabulär skiljer sig åt. De menar att sådana ord barn känner till, ska 
användas. Barnen kommer att fortsätta att inhämta kunskaper i förskolan och sedan 
utveckla dem vidare. Att som pedagog använda ett matematiskt språk vidgar 
upptäckandet genom att det utvecklar nya frågor, påpekar Palmer (2008). Hon menar att 
nya ord uppmärksammas av barn och förs vidare bland barnen. Några som också talar 
om kunskap och förståelse för det språk barn använder, när det handlar om matematik, 
är Bergius och Emanuelsson (2010). De berättar om nödvändigheten av att ha mycket 
matematik som är muntlig. Detta innebär att barnen får pröva sig fram i egna 
tankegångar. Författarna menar att i början används vardagligt språk i matematiken, för 
att senare utvecklas till matematiska ord. Det logiska tänkandet är något som utvecklas 
genom att barnen får fundera på något, och därefter diskutera det, menar Kajetskij och 
Salminen (2013) och påpekar dessutom att det är nödvändigt att låta barnen fundera och 
diskutera, innan de använder sig av konkreta redskap. Funderingar och diskussioner som 
kan stimuleras kan vara att barn får öva sig i uppskattning av antal. "Hur många kulor 
finns det i den höga smala burken?”, ”Är de fler eller färre än i den korta tjocka 
burken?" och så vidare.  
 
Att använda sig av alla olika sammanhang och vardagssituationer på förskolan är 
väldigt viktigt, påtalar Thisner (2007). Därför behöver pedagogen tänka på att använda 
många olika begrepp och matematiska uttryck, just för att också de matematiska orden 
finns i språket. För att kunna förstå abstrakt tänkande, som kommer senare, är det bra 
om de matematiska begreppen konkretiseras och att barnen känner att de förstår dem. 
Viktigt är också, enligt Björklund (2013), att barnet får möta och upptäcka olikheter och 
likheter som är egenskaper hos de olika föremålen de stöter på, för att de ska förstå 
innebörden i den matematik som finns hos föremålen. De olika begreppen barnen möter 
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har också en innebörd, vilket barnet också kan upptäcka och känna igen i andra föremål. 
Något som lägger en grund för att kunna räkna är seriering och kategorisering och att 
kunna uppfatta en ordningsföljd, vilket kan vara indelat i allt från exempelvis den 
ljusaste till den mörkaste färgen, eller från den lättaste till den tyngsta apelsinen, enligt 
Björklund (2013). Vidare beskriver författaren seriering som något där det går att lägga 
upp något i serier utifrån en form av struktur, där något gradvis ökar. Eftersom olika 
saker går att dela in i olika grupper, så går det att också göra olika undergrupper av 
detta. Ett exempel är färger, som går att dela in i ljusare och mörkare färger till exempel 
färgerna röd och grön, som går att dela in i ljusare och mörkare röda och gröna färger. 
 
3.1.2 Mönster 
Barn utforskar sin omgivning genom att undersöka olika saker. Barnen kan uppfatta 
olika mönster i allting som finns, både i mattorna, eller på mjölkpaketet, menar Palmer 
(2012). Vidare skriver hon att barnen måste få se på det, kanske, lukta smaka, för att 
kunna bygga upp ett begrepp. Ett mönster går att måla, vilket är ett av många konkreta 
sätt att lära sig och förstå begreppet på. Kajetskij och Salminen (2013) beskriver 
regelbundenheter i mönster, där samma sekvens upprepas. Där behöver en stöttande 
pedagog finnas till hands när det blir för avancerat att upptäcka mönstren. Enligt 
Olofsson (2012) kan mönster också handla om att pedagogen rytmiskt, tillsammans med 
barnen, gör olika rörelser till en rörelsevisa. En rörelsevisa är när en ramsa läses upp 
rytmiskt, och samtidigt används rytmiska rörelser till uppläsningen och dessa bildar ett 
mönster. Det kan vara att varannan gång klappa i händerna och varannan gång stampa 
fötterna i golvet och på så sätt bilda ett mönster. Genom medvetenheten hos en pedagog 
går det att uppmärksamma olika lär tillfällen som barnen diskuterar om, säger Björklund 
(2008) och berättar om mönster barnen själva upptäcker på en tröja. Mönster som kan 
vara lika och olika och går att jämföra med varandra. Genom utmanande diskussioner 
som handlar om att titta på olikheter såsom form, färg och var någonstans något är 
placerat, går det att utveckla barnen kunnande Genom att pedagogen diskuterar med 
barnet om de olika kombinationerna som sitter i serier och även diskutera om barnen 
hittar fel i mönstret, så övar sig barnet i att utveckla seriering, menar Kajetskij och 
Salminen (2013). 
 
3.1.3 Klassificering och sortering 
När de små barnen i förskolan undersöker och utforskar världen, gör de ofta det med 
munnen, nämner Olofsson (2012). De upptäcker då struktur, tyngd och form och lär sig 
om något grundläggande inom matematiken, nämligen likheter och olikheter. Att stötta 
barnen i att urskilja likheter-olikheter hos fenomen och vilken egenskap som skiljer dem 
åt, är viktigt, menar Björklund (2013). Om man till exempel fotograferar innehållet i 
backarna där materialet finns, så blir också barnen mera medvetna om likheter och 
olikheter i sorteringen menar Doverborg och Pramling (2006). Ahlberg (2001) påpekar 
att det är viktigt att barnen får använda olika sinnen när de upptäcker och undersöker sin 
omgivning. Björklund (2008) menar att Fröbel ansåg det mycket viktigt att kunna 
uppfatta och urskilja olika föremåls samband, och egenskaper för att få en djupare 
förståelse för dem. När barnen undersöker materialet, är det väldigt viktigt att en 
pedagog är närvarande och stöttar, genom att kommunicera och sätta ord på hur de olika 
föremålen upplevs, menar Olofsson (2012). Vidare beskriver hon att via pedagogens 
mera rikt varierande språk, får barnet ett nyanserat språk. Olofsson (2012) skriver om en 
reflekterande pedagog, som upptäcker att små barn kan urskilja och sortera. Genom ett 
exempel beskriver hon ett barn som sorterade ut alla haricots verts, som hon inte ville 
ha på sin tallrik. Pedagogen uppmärksammade barnet på att alla haricots verts låg på 
bordet och på tallriken låg gurkbitar. Genom att barn lär sig vilka egenskaper som 
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förenar och vilka som inte förenar, lär de sig grunden till att klassificera och 
generalisera. Det är viktigt att lyssna på och uppmärksamma när små barn diskuterar hur 
de sorterar och hur de benämner olika kategorier, menar Palmer (2012). Barn sorterar 
och ibland skiftar de sorteringskategori, vilket både kan förändras och benämnas på 
många olika vis. 
 
3.1.4 Former 
Olika möten med olika ting, exempelvis former, gör att barnet får olika erfarenheter 
som ger en mening för dem. Björklund (2013) berättar om ett exempel med två delar 
som kan sättas ihop och bilda en ny form, såsom en boll. Två olika delar har blivit en 
helhet. Detta gör barnet en erfarenhet rikare, och förståelsen för begreppsbildning har 
ökat. Det är bra att lägga en grund för matematikämnet geometri, säger Olofsson 
(2012), och menar att geometriska former finns i barnets omvärld, till exempel ett 
grytlock i köket, som är cirkelformat, eller bakplåten som är likadan som en rektangel. 
Vidare menar Olofsson, att det är i många olika sammanhang barnet behöver uppleva de 
olika formerna. Det Björklund (2013) också påpekar är att exempelvis objektet "boll", 
för det lilla barnet går att upptäcka i andra föremål såsom exempelvis kulor, bildäck, 
och det är formen som är den gemensamma nämnaren. Björklund nämner att formen är 
gemensam men dess variation går att se i olika objekt såsom liten boll, stort traktordäck. 
Det lilla barnet lär sig också att urskilja formen rund från en annan form som kanske är 
rektangulär. Björklund påpekar vidare att barnet behöver erfara likheter-olikheter bland 
de egenskaper som finns hos olika föremål, för att också kunna förstå matematiken. 
Vidare menar Björklund att det som gör att ett barn får en förståelse för vad ett begrepp 
handlar om är att det finns en variation bland föremålen, men med samma form. Olika 
sammanhang att möta geometriska figurer, är också något Emanuelsson och Doverborg 
(2006) nämner, för att barnen ska få en varierad begreppsstimulering. Genom att först 
låta barnen möta formerna i förskolemiljön, där formerna varierar i olika positioner, 
men också i olika storlekar, och i samspel med andra former går det att stimulera 
barnen. Vidare beskriver författarna att det är bra att gå i väg till en annan miljö och se 
om barnen kan uppfatta geometriska former i just den miljön. De aktiviteter barn sysslar 
med när de är små, har de ofta en tanke med, menar Björklund (2008). Vidare berättar 
Björklund att om det gäller att urskilja visuella egenskaper hos ett föremål, såsom en 
geometrisk figur i form av en kloss, kan små ettåringar välja ut en och samma form på 
klossar att bygga torn med. Genom att pedagogen är uppmärksam går det att upptäcka 
vad barnet har i fokus och därefter problematisera och ta till vara tillfället som ges. 
 
3.2 Barns matematiska förståelse 

Förskolans grundare Fröbel utvecklade en pedagogik för förskolebarn där matematiken 
kom att ha en framträdande roll, enligt Samuelsson och Mårdsjö (1997). Fröbel menade 
att leken i förskoleåldrarna var viktig och att det var viktigt att ta tillvara på barnens 
naturliga rörelsebehov. Han utarbetade ett material så kallade lekgåvor som skulle 
utveckla barnens matematiska och logiska tänkande. Lekgåvorna behövdes enligt 
Fröbel, för att hjälpa barnen att själva lyckas med att se nya sammanhang och lösningar. 
Exempel på vad en leklåda kunde innehålla är klosslådor, boll och origami. Detta 
material fick en stor betydelse för barnens intellektuella utveckling (1997). Materialet 
han utarbetade hette lekgåvor. Dessa lekgåvor behövdes, menade Fröbel, för att hjälpa 
barnen att själva lyckas med att se nya sammanhang och lösningar. Exempel på vad en 
leklåda kunde innehålla är klosslådor, boll, origami. Enligt Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) menade Fröbel att barnens eget behov av aktivitet och pedagogernas 
stöd var det som gjorde att barnen utvecklades. Barn behöver i första hand kunna 
förhålla sig till sin omvärld och att röra sig i rummet, och detta är enligt Björklund 
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(2008) grundläggande matematik. Detta är något också Persson och Wiklund (2007), 
samt Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) också beskriver när de menar att 
barnet först måste utforska omvärlden med sin kropp innan det kan förstå. Vidare 
skriver de också att grundläggande matematik handlar mer om att förstå än att göra 
konkreta övningar, och att det går att nå den på många olika sätt. Björklund (2008) 
påpekar att ett barn som rör sig i ett rum måste bedöma avstånd, omfång och hastighet. 
Det är inget självklart, utan måste upplevas. Ett litet barn kryper under en soffa eller ett 
lågt bord och försöker resa sig upp men det går inte utan barnet slår i huvudet. Barnet 
har nu fått en viktig erfarenhet som gör att barnet relaterar till omvärlden. 
 
Vi människor tänker nästan alltid matematiskt men är dåliga på att inse att det är 
matematik vi använder. Vi använder oss av mönster och strategier för olika 
problemlösningar i vardagssituationer och enligt Björklund (2009) är det en del av 
matematiken. Till exempel när pedagogerna ska duka till lunchen, tillsammans med ett 
barn, så måste barnantalet räknas så att det dukas med rätt antal knivar, gafflar och 
tallrikar, så att barnet förstår och lär sig. Små barn är ofta upptagna med att undersöka 
sin omvärld i förhållande till sig själva och använder sig då av matematik. Ett exempel 
är om ett barn tar ett initiativ till att skapa ett led, där de säger att någon ska stå framför 
dem och någon ska stå bakom dem. Då är det viktigt att pedagogerna kan förstå och 
tolka barnens handlingar och utveckla dessa så att grunden för matematisk förståelse 
stöds. Pedagogernas kunskap om barns matematiska lärande är ett viktigt inslag i hur 
effektivt barnet kan stödjas i att kunna utveckla matematisk förståelse. 
 
Barns lärande påverkas av pedagogernas gemensamma barnsyn, enligt Bjärvås (2003). 
Med det menar hon att pedagogerna kan ha olika syn på vad barn kan eller inte kan, 
men det är arbetslagets gemensamma barnsyn som styr barnets möjligheter till lärande. 
Pedagogernas handlingar styrs mer eller mindre av vilken barnsyn de har. Det vill säga, 
om pedagogen har den barnsynen att barn inte kan, har han/hon negativa förväntningar 
på barnet, vilket gör att barnet inte får möjligheten att utvecklas i positiv riktning. Enligt 
Kennedy (1999), har det traditionella synsättet hos pedagogerna i förskolan, mera 
handlat om att utgå från barnens ålder, än att se den förståelse barnen redan har. 
Däremot skriver hon att det numera finns två olika sätt att se på barnen. Det ena är att se 
på barnen utifrån deras behov och brister, vilket innebär att pedagogen vet och kan allt 
och måste förmedla till barnen vad de ska lära sig. Det andra sättet handlar om att utgå 
ifrån barnen och lyssna på deras tankar, vilket gör att barnen utvecklas i sitt tänkande 
och deras självförtroende ökar. Emilsson (2003) anser att det går att se utifrån vad 
barnet behöver för åtgärder, men att det också går att syna verksamheten, och hur den 
kan förändras för att fungera optimalt för barnet. Med det menar hon att pedagogerna 
måste fundera på om det är barnet eller verksamheten som ska förändras för att barnet 
ska kunna utvecklas. 
 
3.3 Pedagogens roll 

I förskolan försöker pedagogerna ta tillvara de situationer där matematik finns, men 
enligt Skolverket (2003) har pedagogerna inte någon medveten strategi för hur de ska 
stödja barnen i deras lärande. Genom att synliggöra matematiken i barnens värld får 
barnen erfarenheter av olika begrepp och utvecklar en förståelse för matematiken. Barn 
behöver en bra grund att stå på för att kunna utveckla kunskaper om matematiska 
begrepp och matematisk förståelse, vilket förskolan bör bidra med, enligt Björklund 
(2009). Pedagogerna vet att barn lär sig i alla situationer, men matematiken måste 
synliggöras för barnen så att de kan koppla ihop den med deras egen värld menar 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2006). Lyckas man med detta lär sig barnen att 
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matematiken är en naturlig del av livet och inte bara något man gör i skolan. En bra 
grund för barnen att stå på, är stödet från pedagogerna i förskolan, där dessa erbjuder 
barnen att prova på olika sammanhang med olika aktiviteter och innebörder. Här kan de 
lära sig att prova olika innebörder av begrepp och principer, som kan ge dem hjälp att se 
matematiken menar Björklund (2009). Vidare menar Björklund att barnen behöver 
prova sig fram genom att i samspel med andra försöka använda och förstå begreppen. 
En av de viktigaste grunderna för att förstå matematik är förståelse för tal och 
taluppfattning, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2006). De menar att detta 
sker genom de möjligheter den vardagliga leken ger, något som förskolans tradition 
också utgår ifrån. Att arbeta med alla de olika förmågor och kunskaper barnen har, att 
arbeta med helheten, där allt hör ihop, är något som förskolan lyfter som viktigt. Till 
exempel tyngd och avstånd gör att barnen i leken kan lösa olika problem som uppstår i 
världen. Exempelvis en boll faller fortare ner till marken än en bit papper. Lärande 
handlar till stor del om att upptäcka skillnader och likheter mellan olika föremål och 
händelser, menar Doverborg och Pramling Samuelsson. De menar att om allting alltid är 
som det brukar lär barnen sig ingenting utan det är när någon förändring skett som 
barnen lär sig. Någonting bekant måste ha förändrats för att ett lärande ska kunna 
förstås.  Björklund (2008) säger att den kunskapssyn varje pedagog innehar, spelar roll 
för pedagogens förhållningssätt till barnens lärande. Pedagogen har utifrån sin 
kunskapssyn också en idé om hur lärandet sker, och en inre tanke om vad den vill att 
barnen ska lära sig. Även pedagogens människosyn styr hur pedagogen agerar. 
Samtidigt nämner Björklund också om det lilla barnets möte med sin omvärld, där hon 
relaterar till det konstruktivistiska sättet att se på kunskap, att detta handlar om att 
utveckling och förståelse skapas i mötet med de människor som finns i ens omvärld. 
Kajetskij och Salminen (2013) anser att de erfarenheter och den inställning, som varje 
pedagog har till matematiken, påverkar hur det matematiska arbetet bedrivs i förskolan. 
Här menar Björklund (2008) att de små barnen börjar bygga upp en matematisk 
förståelse om de själva och på eget initiativ får närma sig olika situationer och 
undersöka dem. När barnen börjar bygga upp sin matematiska förståelse, behöver 
pedagogerna finnas till hands och stödja detta. De behöver vara medvetna och kunna 
tolka barnens olika handlingar, och förstå vad de uttrycker för att erbjuda dem möjliga 
och nya upptäckter. Systematiskt och målinriktat bedriven undervisning i förskolan 
beskrivs av Kajetskij och Salminen (2013) som något väldigt viktigt. Det handlar om att 
allt som blir ny kunskap bygger vidare på något barnen tidigare erfarit. Genom hjälp av 
olika sorters redskap, kan pedagogen utveckla det matematiska lärandet och tänkandet 
hos barnen. Redskapen hjälper till att skapa olika bilder inom barnen, och de får också 
nya sinnesintryck och erfarenheter. Björklund (2008) skriver att det kan vara så att en 
pedagog ibland inte upptäcker det barnet själv upptäcker. Dock kan en pedagog med 
god kunskap om hur barns färdigheter inom räkning utvecklas, på detta sätt möjliggöra 
en utveckling hos barnet. 
 
I förskolan lyfts ofta helheten fram som viktig, enligt Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2006). De menar att det gäller att arbeta med många olika förmågor och 
kunskaper i arbetet med de yngre barnen. Genom att ge barnen förutsättningar att 
utvidga sin omvärld ges det på så sätt förutsättningar att erfara matematiken i 
omvärlden. Detta kräver dock att pedagogerna själva ser matematiken i vardagen och 
kan hjälpa barn att sätta ord på saker och ting. Det är viktigt i förskolan att pedagogen 
uppmärksammar den matematik barnen använder sig av i vardagens aktiviteter och 
också att de gör så att barnen får uppmärksamma de samband och mönster som går att 
upptäcka i aktiviteterna menar Björklund (2013). Matematik för det lilla barnet i 
förskolan är mera konkret och något barn skapar sig en föreställning om. Björklund 
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(2008)  poängterar vikten av att pedagogerna runt barnet kommunicerar med det och 
benämner den matematik som finns runt omkring, vilket gör att barnet lär sig förstå 
innebörden av den.  Ett exempel på hur barn erfar matematik i vardagen är till exempel 
om ett barn sitter i en pedagogs knä och så kommer ett barn till och vill sitta i knät. Då 
kan pedagogen passa på att synliggöra matematiken genom att förklara att ett barn är 
lätt men två barn blir tungt. Då erfar, reflekterar och kommunicerar barnen och 
pedagogen tillsammans om detta. En annan stöttning kan vara den som Björklund 
(2013) påtalar. Det kan handla om att när ett barn börjar visa intresse för något i en 
situation, kan pedagogen visa sitt stöd genom att lyssna på barnet när de vill förklara 
hur de uppfattar sin omvärld, med de olika föremålen som finns runtomkring dem. 
Pedagogerna måste hela tiden planera aktiviteter, och utforma miljön för barnen så att 
de tillsammans med barnen kan reflektera kring deras upptäckter och lära av varandra. 
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4 Metod 
I denna del kommer vi att presentera vilka urval vi gjort. Vi kommer också att redovisa 
hur vi bearbetat och analyserat insamlat material, samt hur intervjuerna och 
observationerna genomfördes. Vi kommer här också att redovisa de etiska 
ställningstagande vi tagit hänsyn till. 
 
4.1 Urval 

Vårt urval har blivit ett bekvämlighetsurval, som enligt Bryman (2011) handlar om att 
välja personer som finns till hands för tillfället. Personerna vi valde ut upplevde det 
bekvämt att vi känner dem sedan tidigare, de fick ett informationsbrev som förklarade 
vårt syfte med intervjuerna (bilaga A). Samtliga Pedagoger vi intervjuade var kvinnor 
och hade lite olika utbildningsbakgrund. De var både förskollärare och barnskötare. Tre 
av pedagogerna arbetade på samma förskola i mellan Sverige, och tre arbetade på två 
olika förskolor men i samma kommun i södra Sverige. En del hade arbetat länge i yrket, 
och andra under en kortare period. 
 
4.2 Metodval 

Vi gjorde en kvalitativ studie. Fejes och Thornberg (2011) vill uppmärksamma oss på att 
det finns en del aspekter inom kvalitativ forskning som är viktiga att dels skaffa sig 
mera kunskap om, dels att tänka till om och ha tankar om sitt eget förhållningssätt till. 
En del av dessa aspekter är dels den relation som finns mellan forskaren och det den 
forskar om, dels själva forskningsprocessen. Det handlar också om metoden för 
datainsamlingen och den kvalitativa analysen. De menar att en forskare beskriver utifrån 
sin egen plattform i livet, där faktorer som påverkar, såsom kunskap och bakgrund, blir 
till redskap i tolkandets process. Vidare menar författarna att inom den kvalitativa 
forskningen är inte det forskaren beskriver en icke tolkad version av det den sett, utan 
forskaren beskriver sin egen tolkning av det sedda.  
 
Genom att välja denna form av studie, den kvalitativa, har vi undersökt hur pedagogerna 
synliggör matematiken för barnen i förskolan. Vi undersökte också hur de 
uppmärksammar hur barnen själva använder sig av matematiken. Vi tänkte oss att vi 
skulle få fram mer information om vi både använde oss av observationer och därefter 
intervjuer av respektive pedagog. Enligt Patel och Davidson (2011) är 
undersökningsområdet det som är avgörande för om det är en kvalitativ eller kvantitativ 
undersökning som ska göras. Vill vi undersöka var, och hur, så behöver vi göra en 
kvantitativ undersökning. Vill vi ta reda på och tolka människors upplevelser och 
agerande, behöver vi göra en kvalitativ undersökning. Eftersom vi ville undersöka hur 
pedagoger och barn använde sig av matematiken i vardagen på förskolan beslutade vi 
oss för att göra en kvalitativ undersökning. För att veta vilka frågor vi skulle behöva 
ställa till pedagogerna valde vi att börja med att observera dem i barngrupperna för att 
där upptäcka hur de arbetar med matematiken. Utifrån våra observationer kunde vi 
sedan intervjua ett antal pedagoger för att få en djupare insyn i hur de tänker kring barn 
och matematik. Vårt syfte och våra frågeställningar gjorde att vi ansåg att dessa två 
undersökningsmetoder kunde komplettera varandra. 
 
4.3 Datainsamlingsmetod 
I denna del av arbetet kommer vi att redovisa vilka metoder vi valde att använda oss av 
för att samla in data till undersökningen. 
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4.3.1 observationer 
När vi började med våra observationer valde vi att utgå ifrån ostrukturerade 
observationer vilket innebär, enligt Patel och Davidson (2011) att allting som sker, 
antecknas. Vi använde oss inte av något observationsschema utan som Bryman (2011) 
menar, tittade vi och beskrev hur pedagogerna använde sig av matematiken på olika sätt 
tillsammans med barnen. Vi själva var icke deltagande observatörer, det vill säga enligt 
Patel och Davidson (2011), att vi inte sa eller gjorde något som kunde påverka barn 
eller pedagoger under observationstillfället. Detta var möjligt då vi var kända för både 
barn och pedagoger på de olika förskolorna. 
 
Vi använde oss av en naturalistisk metod, där May (2011) menar att det bästa är att 
studera omvärlden genom att studera den på ett naturligt sätt, och där den som 
observerar, inte ska blanda sig i det som studeras. Vidare menar May att tolkningar och 
handlingar är något som människor ständigt är upptagna av.  
 
4.3.2 intervjuer 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär enligt Patel och 
Davidson (2011) att det ställs en rad med frågor inom ett bestämt område men 
intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren. När vi ställt våra färdiga frågor 
(bilaga B) kunde vi fördjupa oss genom att ställa följdfrågor utifrån pedagogernas svar. 
Enligt Fejes och Thornberg (2011) finns det många olika sätt att förstå en företeelse på, 
så därför är det viktigt att följdfrågor ställs på ett sätt så att svaren blir så att vi förstår 
hur pedagogerna menar. 
 
4.4 Genomförande 

För att kunna genomföra studien, och få svar på våra frågeställningar, diskuterade vi 
först igenom hur vi skulle bedriva arbetet vidare. Vi bestämde oss för att både intervjua, 
och observera pedagoger. Eftersom vi startade upp arbetet strax innan en 
semesterperiod, ansåg vi att det skulle bli enklast att fråga kollegor på olika 
yngrebarnsavdelningar på förskolor i vår närhet, om de kunde tänka sig att ställa upp på 
observationer, och intervjuer för vår studies skull. En del svarade ja på att bli 
intervjuade och observerade. Vi informerade förskolecheferna på respektive förskolor, 
om både intervjuer och observationer, vilket de godkände. Inför observationerna 
diskuterade vi mycket om hur vi skulle gå tillväga. Vi beslutade oss för att försöka vara 
så osynliga vi kunde så att vi inte påverkade barnen eller respondenterna under tiden de 
blev observerade för att vi skulle få så genuint material som möjligt. Vi valde att göra 
en provintervju för att se om respondenterna skulle uppfatta våra intervjufrågor på det 
sätt vi tänkte oss. Utifrån provintervjun beslutade vi sen vilka frågor vi skulle använda 
oss av, och vilka vi skulle formulera om. Vi diskuterade också igenom vilka 
respondenter vi ville veta mer av utifrån vad vi sett under våra observationer. När vi 
sedan intervjuade respondenterna, använde vi dels mobiltelefonerna, och dels 
antecknade vi. Vår upplevelse var, att det kändes bra att anteckna också, om tekniken 
inte skulle fungera. 
 
Vi intervjuade (bilaga B) och observerade sex pedagoger i vår undersökning. De utvalda 
pedagogerna fick information om studiens syfte, att vi var intresserade av hur pedagoger 
synliggör matematiken för barnen i förskolan och om de upptäcker den hos barnen samt 
hur de sedan utmanar dem vidare. Pedagogerna blev tillfrågade om de kunde tänka sig 
bli intervjuade och observerade å vårt arbetes vägnar. Intervjuerna gjorde vi var för sig 
och en pedagog åt gången. Pedagogerna hade fått möjlighet att se intervjufrågorna 
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tidigare. Intervjuerna spelade vi in på våra mobiltelefoner. Pedagogerna fick inte i 
förväg veta, vad vi ville studera i de olika observationerna. 
 
4.5 Databearbetningsmetod 
Efter genomförda observationer och intervjuer gick vi igenom allt insamlat material och 
intervjuerna transkriberades. Enligt Bryman (2011) ska intervjuerna transkriberas 
ordagrant för att inte missa någonting, men också för att det ska kunna återges korrekt. 
Vi var därför noga med att transkribera intervjuerna ord för ord. Vi valde att observera 
och intervjua var för sig eftersom vi inte bor i samma stad och inte hade möjligheten att 
göra dem tillsammans. Transkriberingarna gjordes även de enskilt, men inspelningarna 
sparades så båda fick möjlighet att lyssna igenom dem. Vi träffades och sammanställde 
framkommen data. Tillsammans gick vi igenom observationer och intervjuer för att ta 
fram data till empiridelen. Under intervjuerna framkom data som inte var relevant för 
denna studie med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar så den informationen 
användes inte i empirin. 
 
4.6 Tillförlitlighet 

När en undersökning görs, måste hänsyn tas till reliabilitet och validitet. Reliabilitet är 
enligt Patel och Davidson (2011) hur noga det går att mäta resultatet i de intervju- och 
observationsmetoder vi valt att använda. De menar att resultatet ska säkerställa att 
materialet samlats in på likvärdigt sätt.  
 
Medan validitet enligt Johansson och Svedner (2010) handlar om ifall resultatet av 
undersökningarna ger en sann bild av det som undersökts. Genom att vi använde oss av 
två olika undersökningsmetoder kunde vi säkerställa undersökningsmetodens validitet. 
Vi kunde också jämföra våra kvalitativa undersökningsresultat med vad vi såg under 
våra observationer vilket ökade reliabiliteten för vår studie. 
 
4.7 Etiskt ställningstagande 
Vetenskapsrådet (2002) har rekommendationer om hur forskning får genomföras ur ett 
etiskt perspektiv. Det finns vissa regler som ska följas när man gör undersökningar med 
människor, och personerna som deltagit ska visas respekt. Vi följde vetenskapsrådets 
rekommendationer om forskning. De fyra rekommendationerna är Informationskravet 
vilket innebär att forskarna informerar undersökningsdeltagarna om vilka villkor som 
gäller för deltagande i undersökningen, deltagarna ska också informeras om att de kan 
avbryta sin medverkan när de vill. Samtyckekravet vilket innebär att forskaren ska 
inhämta deltagarnas samtycke till att medverka i undersökningen, är deltagarna under 
15 år ska vårdnadshavarnas samtycke inhämtas. Konfidentialitetskravet som innebär att 
all insamlad information om deltagarna ska förvaras och avrapporteras på sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras av utomstående. Nyttjandekravet som innebär att 
insamlat material inte kommer i orätta händer. 
 
Vårdnadshavarna informerades om att deras barn endast var passiva deltagare i de 
observationer vi utförde. Vi gav föräldrarna en samtyckesblankett (Bilaga C) där de 
godkände eller inte godkände barnens deltagande i vår undersökning. Genom att vi gav 
vårdnadshavarna en samtyckesblankett att fylla i, fick de en möjlighet till inblick i vad 
det var vi skulle observera. De pedagoger som deltog i intervjuerna informerades om att 
de när som helst kunde avbryta dessa. Vi skickade också ut skriftlig information till alla 
föräldrar, så att de godkände att vi observerade deras barn. 
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Konfidentialitet- och nyttjandekravet gav deltagarna försäkran om att deras deltagande 
var anonymt. Detta innebär att namn och ålder är fiktiva. Eftersom vi tänkte att barnen 
inte skulle reagera på att bli filmade ville vi informera dem om vad som skulle hända: 
att de kanske skulle bli filmade med I-paden. Respekt och lyhördhet har visats för de 
deltagare som har yttrat sitt ogillande att bli filmade, och de har fått titta på filmerna 
efteråt, och godkänt dem. De filmer som vi spelade in har vi använt som underlag i vår 
studie och sammanställning av våra observationer, men kommer inte att visas i studien. 
Personal, barn och föräldrar som deltagit i undersökningen har fått veta studiens syfte 
och att det kommer att används i utbildningssyfte vid Linnéuniversitetet.  
 
All den information vi samlade in, sparades på våra privata I- pads eller i våra datorer 
för att inte obehöriga skulle kunna ta del av den. Allt material kommer att raderas efter 
det att vi har presenterat vår studie. Deltagarna i studien ska vara så pass anonyma att 
dessa inte går att identifiera i det färdiga materialet. 
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5 Resultat och analys 
Det är sex pedagoger som först observerades och sen intervjuades bl.a. utifrån vad vi 
upptäckte under observationerna. vi har använt oss av våra frågeställningar, när vi 
skrivit rubrikerna. De svar vi fått på våra frågeställningar har analyserats och jämförts 
med tidigare forskning. Det redovisas efter varje delrubrik. 
 
5.1 Hur upptäcker pedagogerna barnens matematik på förskolan? 
Här sammanställer vi resultatet av våra observationer och intervjuer utifrån första frågan 
i vår frågeställning. 
 
5.1.1 Resultat 
Alla sex pedagoger beskrev i intervjuerna att de upptäcker barnens matematik i 
vardagen i både lek och i olika rutinsituationer som dukning, samling, av- och 
påklädning. Under observationerna upptäcktes det att fem av sex pedagoger upptäckte 
barnens matematik. Vid frågan hur det kom sig att den sjätte pedagogen inte reagerat på 
barnens matematik fick vi svaret att pedagogen inte reagerat på barnets matematik för 
det var inget område de arbetade med just nu. Vidare berättade pedagogerna att barnen 
ofta använder sig av matematiken i sin lek. Vilket också framkom under 
observationerna. Barnen visade också att de använde sig mycket av matematik och att 
pedagogerna samtalade med barnen om till exempel jämförelser av olika slag. Till 
exempel när tre barn upptäckte cirklar på undersidan av burkarna de använde och 
pedagogen tillsammans med barnen diskuterade antalet cirklar för att jämföra vem som 
hade flest. Flera av pedagogerna menade att det är viktigt att de benämner de 
matematiska begreppen när barnen håller på att upptäcka matematiken. Vi kan 
konstatera att pedagogerna till stor del benämner de olika begreppen barnen använder 
sig av när de samtalar med barnen men att inte alla uppmärksammar barnens 
användande av begrepp.  
 
Fem av sex pedagoger benämnde kontinuerligt de matematiska begreppen så som stor, 
liten, många, som förekom vilket visade sig under de observationer som gjordes. Det 
var också flera av pedagogerna som berättade att de kan se att barnen sorterar mycket, t. 
ex pärlor, klossar, duplo. Barnen sorterar utefter färg, form för att sedan lägga olika 
mönster. Vid en observation där barnen själva ställt sig i ett led, när de skulle gå till 
matsalen, de stod och jämförde vem som var längst fick pedagogen möjlighet att hjälpa 
dem i deras jämförelser. I fem av de sex observationerna, såg vi att pedagogerna var 
aktiva och samtalade med barnen om matematiken. I fem av sex observationer 
bekräftade pedagogerna också barnens upptäckter när de räknade något. Till exempel 
när barnet räknade sniglar. En av pedagogerna som observerades inomhus, dels i en 
sångsamling, men också i en måltidssituation, benämner många olika begrepp i 
sångsamlingen, medan hon missade väldigt många situationer i både sångsamlingen och 
matsituationen, där barnen själva använde sig av mycket matematik, och där det hade 
funnits tillfällen att tala med barnen om matematiken. Tre pedagoger berättade att i 
sångsamlingarna förekom mycket matematik både från barnen men också från 
pedagogerna. 
 
Under våra observationer kunde vi se att barnen visade mycket matematik under 
sångstunderna, de visade antal med fingrarna, de visade läge som över och under och 
pedagogerna pratade med barnen om olika begrepp som förekommit under sångerna så 
som på, under, stor, liten mittemellan från sången Bockarna Bruse. Några av barnen 
som var inomhus jämförde höga och låga torn, vilket den närvarande pedagogen 
uppmärksammade. Även på andra avdelningar höll barnen på att jämföra och diskutera 
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t.ex. knappars likheter och olikheter. Ibland med stöd av pedagogerna och ibland 
sinsemellan. Alla pedagogerna var aktiva. Det förekom mycket samtal med barnen i 
olika situationer som handlade om matematik. 
 
 
5.1.2 Analys 
Alla barn är olika och enligt Pramling och Sheridan (1999) ska barnen tillsammans med 
andra barn och vuxna få möjligheten att utveckla sina förmågor. Alla respondenterna i 
undersökningen menar att de ser barnens matematik i många vardagliga situationer. 
Enligt Skolverket (2010) ska pedagogerna ute på förskolorna, genom olika aktiviteter ge 
barnen förståelse för matematiska begrepp, något som ska hjälpa barnen att utveckla 
deras förmåga att tolka och använda matematik. Björklund (2010) menar att på 
förskolorna möter barnen matematiken hela tiden i olika vardagliga situationer så som 
lekar, samlingar, av- och på klädning, matsituationer och så vidare. Detta intygar också 
Grieg (2013). De flesta av pedagogerna i vår undersökning nämner att de ser 
matematiken i barnens lek och hur barnen använder sig av matematiken i leken. Övriga 
pedagogers beskrivning av hur barnen använder sig av matematiken definieras på 
samma sätt, men pedagogerna beskriver inte det som lek. Enligt skolverket (2003) har 
pedagogerna inte någon medveten strategi för hur de ska stödja barnen i deras lärande. I 
förskolan försöker pedagogerna ta tillvara på de situationer där matematik finns. 
Pedagogerna har möjligheten enligt Pramling och Sheridan (1999) att erbjuda barnen 
många möjligheter till upplevelser och erfarenheter. Barn ser världen på olika sätt 
utifrån vilka erfarenheter de har med sig. Vilket Doverborg (2006) håller med om, hon 
menar att pedagogernas uppgift är att utmana barnen och på ett professionellt sätt arbeta 
med att synliggöra matematiken för barnen i leken, rutinsituationer och i temaarbeten. 
Barnen ställer frågor och pedagogerna utmanar barnen att själva försöka ta reda på 
svaret men finns tillgängliga vid behov. 
 
Nästan alla pedagogerna berättar att de upplever att barnen sorterar mycket, för att 
därefter lägga olika mönster. Mönster som pedagogerna uppmärksammar. Det kan vara 
pärlplattor, byggen med Duplo eller träklossar i olika färger.  Kajetskij och Salminen 
(2013) beskriver regelbundenheter i mönster, där samma sekvens upprepas, där en 
stöttande pedagog behöver finnas till hands när det blir för avancerat att upptäcka. Flera 
av de äldre barnen kommenterar mönster på olika saker som till exempel olika burkar. 
Genom medvetenheten hos en pedagog går det att uppmärksamma olika lärtillfällen 
som barnen diskuterar om, säger Björklund (2008) och berättar om mönster barnen 
själva upptäcker på en tröja. Mönster som kan vara lika och olika och går att jämföra 
med varandra. Genom utmanande diskussioner som handlar om att titta på olikheter 
såsom form, färg och var någonstans något är placerat, går det att utveckla barnen. 
Genom att pedagogen diskuterar med barnet om de olika kombinationerna som sitter i 
serier och också om barnen hittar fel i mönstret, så övar sig barnet i att utveckla 
seriering, menar Kajetskij och Salminen (2013). Alla pedagogerna i vår undersökning, 
utom en, menade att barnen ofta brukar tala om olika jämförelser, och där de också 
jämför saker med varandra. Ofta handlar det om vem som är längst, eller vilket torn som 
är högst. När barnen håller på att upptäcka matematiken, menar de flesta pedagogerna 
att det är mycket viktigt att benämna de olika matematiska begreppen barnen håller på 
med. Doverborg och Pramling (2006) i sin tur menar att lärande handlar om att 
upptäcka likheter och skillnader mellan olika föremål. Många av barnen kommenterar 
storlek på olika saker som t.ex. pinnar, cyklar och upptäcker då skillnader enligt 
författarna. Även Björklund (2013) anser det viktigt att barnet får möta och upptäcka 
olikheter och likheter som är egenskaper hos de olika föremålen. Detta behövs för att de 
ska förstå innebörden i den matematik som finns hos föremålen. Flera av 
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respondenterna säger att de inte benämner att de håller på med matematik men använder 
sig av begreppen för att ge barnen rätt ord från början. Thisner (2007), skriver om 
användningen av olika begrepp och matematiska uttryck, just för att också de 
matematiska orden finns i språket. Vidare menar Thisner (2007) att för att kunna förstå 
abstrakt tänkande, som kommer senare, är det bra om de matematiska begreppen 
konkretiseras och att barnen känner att de förstår dem. Doverborg (2006) menar att 
genom samtal med barnen kan pedagogerna få reda på hur barnen tänker om just den 
matematiken de vill göra synlig för dem. Då utgår man ifrån barnets perspektiv, alltså 
utifrån hur barnet erfar sin omvärld. Vilket Björklund (2008) menar är början till 
grundläggande matematik. 
 
När barnen håller på att upptäcka matematiken, menar de flesta pedagogerna att det är 
mycket viktigt att benämna de olika matematiska begreppen barnen håller på med. 
Johnsen och Höiner (2008), ser det ur en annan synvinkel. De nämner att pedagogerna 
har lätt för att rätta barnen när de pratar med dem. Det kan då hända att det som barnet 
vill säga, inte uppmärksammas, och att barnet blir osäkert när de pratar. De menar att 
barnen behöver få uttrycka sig med det språk de själva använder, och att pedagogerna i 
sin tur ska leda dem vidare till självutveckling av begreppen som kommer ur deras 
begreppsvärld. Några av barnen pratar om veckodagarna vilket handlar om 
ordningsföljd säger pedagogerna. De yngre barnen, som inte pratar så mycket, visar 
istället via handlingar, att de håller på med matematik. De sorterar saker i lådor eller 
burkar, de pekar på barnen i samlingen samtidigt som pedagogen räknar antalet barn. 
De kan duka till dockorna och då duka en tallrik, ett glas, kniv och gaffel. Det finns en 
förståelse redan hos det lilla barnet att där de får en upplevelse av att dela jämt utifrån 
en mängd av något slag, menar Björklund (2013), där ett exempel kan vara vid dukning. 
Ett barn delar ut ett glas till varje barn, taget från en större mängd glas., vilket 
uppmuntrar en-en principen, som innebär att fördela och para ihop olika objekt, vilket 
bidrar till förståelsen av att kunna räkna. Björklund (2013). Om pedagogen är 
närvarande och kommunicerar om detta med barnet, blir det en möjlighet till lärande. I 
vardagen på förskolan finns det många olika möjligheter för barnen att erfara liknande 
situationer där det går att dela ut något. Det är både vid frukost, lunch och mellanmål. 
Kajetskij och Salminen (2013) nämner att barnen förstår matematiken genom 
erfarenheter. Kajetskij och Salminen påpekar att det är viktigt att vänta med 
introduktionen att använda sig av matematiska regler och begrepp, eftersom barns och 
vuxnas vokabulär skiljer sig åt. De menar att sådana ord barn känner till, ska användas. 
Björklund (2008) menar att det är viktigt att pedagogerna finns tillhands och stödjer 
barnen i deras undersökande. Pedagogerna behöver kunna tolka barnens handlingar och 
förstå deras handlingar för att kunna erbjuda dem möjliga upptäckter. I t.ex. vattenleken 
där barnen får olika behållare att hälla vatten i och ur, kan pedagogerna utmana barnen 
att jämföra innehåll mellan flera olika behållare för att se om de rymmer olika eller lika 
mycket vatten. 
 
 
  
 
5.2 Hur synliggör pedagogerna barns matematik i förskolan? 

Här sammanställer vi resultatet av våra observationer och intervjuer utifrån andra frågan 
i vår frågeställning. 
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5.2.1 Resultat 
Flera av pedagogerna menar att det är viktigt att prata om matematiken med barnen. 
Dels inför uppdragen, men också att samtala om matematiken som finns runtomkring 
dem. I fruktstunden räknade de fruktbitar, och barnen visade antal, genom att hålla upp 
det antal fingrar som symboliserade hur många fruktbitar de ville ha. Barnen visar även 
vid bland annat sångstunderna att de förstår till exempel ordet fyra apor genom att hålla 
upp fyra fingrar. En pedagog som vid ett annat tillfälle samtalade med barnen om cirklar 
lät barnen ställa sig i ett led där de fick uppgiften att den som var längst skulle stå längst 
bak och den kortaste längst fram. Barnen diskuterade och provade sig fram till hur de 
skulle stå. Pedagogen fortsatte sen samtalet med barnen om olika storlekar. I det här 
fallet gick det bra att få barnen att diskutera matematiken, antagligen för att alla var 
verbala och var tre år gamla, men det är inte alltid möjligt när det är barn i åldrarna 1-3 
år. Vi kunde under våra observationer konstatera att det finns mycket matematik i 
sångerna på förskolorna och vi upptäckte en pedagog som visade matematiken konkret 
för barnen men som inte signalerade att hon uppfattade deras egen matematik under 
sångerna. Tre av pedagogerna pratar om att de brukar mäta olika saker, där de använder 
sig av olika jämförelser, såsom längst-kortast, smalast-bredast.  Samma pedagoger 
nämnde också att de ofta arbetar med sortering och mönster. Antingen att barnen på 
eget initiativ sorterar upp olika saker, till exempel pärlor i olika färger där de sedan 
lägger ett mönster och där pedagogerna uppmärksammar dem på mönstret de lagt. Eller 
att pedagogerna ger barnen ett uppdrag som till exempel att lägga likadant mönster som 
de gjort. 
 
En av pedagogerna i undersökningen menar att små barn behöver få hjälp att se 
matematiken. Hon brukar påminna dem genom att ta upp frågor om vad de sett för 
något när de till exempel varit ute. En annan pedagog påpekade att det är viktigt att 
upprepa en sak flera gånger, vilket vi kunde se under våra observationer. Barnen kanske 
inte förstår just nu, men så småningom kommer förståelsen menar pedagogen. En av 
pedagogerna berättade att barnen på avdelningen inte pratade så mycket utan 
pedagogerna får tolka barnens handlingar, men pedagogen menar att barnen ändå visar 
att de har matematiska färdigheter, bl.a. när de dukar till dockorna så dukar de tallrik, 
glas, bestick till alla som ska vara med. Barnen gör detta utan att prata om att de förstår 
matematiken men pedagogerna ser att barnet gör likadant varje gång de ska leka med 
dockorna vilket tyder på att barnet har förståelsen av vad som behövs för att äta en 
måltid. Pedagogen som befann sig utomhus med barnen räknade och jämförde både 
bollarna och cyklarna med dem. Vi upplevde överlag att barn och pedagoger ute på de 
förskolor vi varit har många matematiska samtal, allt ifrån hur många maskar som finns 
i hinken till i vilken ordning man ska stå i om den kortaste ska stå först och den längsta 
ska stå sist i ledet till matsalen. Vi upplevde också att de flesta pedagoger hela tiden 
uppmärksammade barnens matematik. Det var endast en pedagog som inte 
uppmärksammade matematiken. I intervjun förklarade pedagogen att de inte arbetade 
med matematik just nu och att det troligen var därför barnens matematik missades. 
 
  

5.2.2 Analys 
Två av pedagogerna berättar att de brukar ge uppdrag till barnen. Det som är 
gemensamt med uppdragen är att pedagogerna beskriver uppdragen som praktisk 
matematik, och att de ber barnen hämta något, som de sedan ska titta på och jämföra. 
Det kan handla om en stor eller liten pinne, eller ett par strumpor som de ska titta på. 
Båda pedagogerna menar att det är viktigt att prata om matematiken med barnen. Dels 
inför uppdragen, men också att samtala om matematiken som finns runtomkring dem. 
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Att samtala om matematiken, är också något två andra pedagoger tar upp som viktigt. 
Flera av pedagogerna menar att de synliggör matematiken genom att tala om vad de gör 
medan de till exempel klär på barnen. Som exempel kan nämnas att pedagogen berättar 
för barnen att de ska vars en stövel på varje fot, och vars en vante på varje hand. Det är 
viktigt att prata med barnen om matematik, nämner Doverborg (2006), så att den blir 
synliggjord för barnen. En pedagog nämner att i samband med den verbala 
begreppsanvändningen, försöker hon vara så konkret som möjligt, genom att också 
synliggöra något konkret material, exempelvis en leksak som finns i olika storlekar. 
Denna konkreta begreppsanvändning förespråkar också två andra pedagoger, då en av 
dem upplever att barnen på så sätt får en större helhetsförståelse för begreppet. 
Tre av pedagogerna berättar om sångsamlingar där de sjunger sånger och berättar sagor, 
och där pedagogerna använder konkret material så att barnen kan se vad de sjunger om 
eller berättar samtidigt som de lyssnar. Björklund (2009) menar att begrepp inom 
matematiken kan beskrivas som något som beskriver relationer mellan olika saker och 
ting som finns i omvärlden. Väljer vi att exempelvis prata om begreppet stor, så 
beskriver det ett begrepp som är relativt, och är stor i förhållande till exempel en 
leksaksspis på samma avdelning. Vidare nämner Björklund (2009), att barnen behöver 
prova sig fram i samspel med andra för att försöka använda och förstå begreppen. Tre 
av pedagogerna pratar om att de brukar mäta olika saker, där de använder sig av olika 
jämförelser, såsom längst-kortast, smalast-bredast.  Samma pedagoger nämnde också att 
de ofta arbetar med sortering och mönster. Antingen att barnen på eget initiativ sorterar 
upp olika saker, till exempel pärlor i olika färger där de sedan lägger ett mönster, och 
där pedagogerna uppmärksammar dem på mönstret de lagt. Eller så lägger pedagogen 
ett mönster som de ska komma ihåg och sen därefter lägga ett likadant mönster. Barn 
utforskar sin omgivning genom att undersöka olika saker. Barnen kan uppfatta olika 
mönster i allting som finns, både i mattorna, eller på mjölkpaketet, menar Palmer 
(2012). Vidare skriver hon att barnen måste få se på det, kanske, lukta smaka, för att 
kunna bygga upp ett begrepp. Ett mönster går att måla, vilket är ett av många konkreta 
sätt att lära sig och förstå begreppet på, menar Palmer (2012). Björklund (2009) menar 
att möjligheterna för barns lärande i vardagen har att göra med pedagogernas sätt att 
uppmärksamma de möjligheter till lärande som finns. 
En av pedagogerna i vår undersökning menar att små barn behöver få hjälp att se 
matematiken. Hon brukar påminna dem genom att ta upp frågor om vad de sett för 
något när de till exempel varit ute. En annan pedagog påpekade att det är viktigt att 
upprepa en sak flera gånger. Barnen kanske inte förstår just nu, men så småningom 
kommer förståelsen. Doverborg (2006) menar att det är pedagogerna som ska utmana 
och professionellt arbeta med matematik tillsammans med barnen i vardagssituationer 
för att göra den synlig. Pedagogerna i observationerna gjorde detta till stor del men det 
var inte alltid de såg barnens matematik. Bland de pedagoger vi observerat har alla utom 
en arbetat medvetet och aktivt med matematiken hela tiden, under observationerna. Den 
pedagog som inte arbetade aktivt med matematiken, nämnde att hon arbetar med 
matematik vid temaarbeten. Samma pedagog missade barnens försök till 
matematikutövande under en sångsamling. I våra observationer kunde vi se att 
pedagogerna bland annat var verbalt aktiva, genom att samtala om matematik med 
barnen. Däremot nämnde de inte att det var matematik de höll på med när de samtalade 
om matematiska begrepp med barnen.  
 
Nästan alla pedagogerna var väldigt konkreta när de pratade med barnen om olika saker 
och begrepp. Om något skulle räknas, så pekade pedagogen på det som skulle räknas. 
Om något begrepp skulle synliggöras, så pekade pedagogen på något som synliggjorde 
begreppet. Exempelvis en stor, respektive liten cykel. Nästan alla pedagogerna räknade 



  
 

22 

något, tillsammans med barnen. Det var allt från att pek-räkna sniglar, eller cirklar 
under en burk, till att visa upp antal fingrar på apor som hoppade i sängen, i en sång om 
apor som barnen sjöng på en sångsamling. En av de viktigaste grunderna för att förstå 
matematik är förståelse för tal och taluppfattning enligt Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2006). De menar att detta sker genom de möjligheter den vardagliga leken 
ger, något som förskolans tradition också utgår ifrån. Endast en pedagog i 
observationerna, pratade om former, där hon benämnde ordet cirkel, och där barnen 
talade om rundning. Det är bra att lägga en grund för matematikämnet geometri, menar 
Olofsson (2012), och menar att geometriska former finns i barnets omvärld, till exempel 
ett grytlock i köket, som är cirkelformat, eller bakplåten som är likadan som en 
rektangel. Här tänker Björklund (2009) också att det inte behöver finnas någon rädsla 
för att använda de rätta orden för matematiska begrepp, till exempel inte säga rundning 
utan cirkel. Pedagogen kan istället underlätta för barnen genom att förklara ordets 
betydelse och sen använda sig av det rätta ordet.  
 
I det här fallet upptäckte barn och pedagog tillsammans att det fanns avtryck av cirklar 
under en burk. Vidare menar Olofsson (2012), att det är i många olika sammanhang 
barnet behöver uppleva de olika formerna. De olika sammanhangen som förskolan kan 
ge, är att låta barnen möta geometriska figurer som varierar i både position, storlek, i 
samspel med andra former, och i olika former, är också något Emanuelsson och 
Doverborg (2006) nämner. Vi såg också att de yngre barnen visar pedagogerna att de 
använder matematik. Vi kunde se att pedagogerna uppmärksammade och synliggjorde 
barnens matematik genom att dels bekräfta dem i deras användande av matematiken, 
men också genom att ställa följdfrågor till dem. Enligt Doverborg (2006) kan medvetna 
pedagoger utmana barnens matematiktänkande genom att låta barnen använda sig av 
matematik i meningsfulla sammanhang. Pedagogerna i vår undersökning gjorde detta 
när de till exempel frågade barnen hur många delar de vill ha sin frukt i. Vi kunde också 
se under observationerna att pedagogerna var nyfikna på barnens matematik. 
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6 Diskussion 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur barnen synliggör sin matematik 
tillsammans med pedagogerna på förskolan. Vi ville också få reda på hur pedagogerna 
upptäcker barnens matematik. 
I detta kapitel diskuterar vi val av metod och det framkomna resultatet.  
 
6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av två olika sätt att samla in information på. Vi började med 
ostrukturerade observationer som enligt Patel och Davidsson (2011) innebär att man 
antecknar allt som sker, vilket vi gjorde utifrån matematiken. Med detta menar vi att vi 
hade matematikglasögonen på oss under observationerna Till följd av det vi observerat 
valde Vi att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Lökke och Söbstad 
(1995). Med semistrukturerade intervjuer menar författarna att man ställer oplanerade 
följd frågor utifrån respondenternas svar. Både Patel och Davidsson (2011) och Bryman 
(2011) menar att semistrukturerade intervjuer är bäst när man inte vill styra intervjun för 
mycket utan vill att respondenterna fritt ska kunna uttrycka sina tankar kring ämnet. 
Genom att vi använde oss av dessa metoder tycker vi att vi fått fram de fakta vi behöver 
för att besvara våra frågeställningar. Vi valde att göra en provintervju för att få reda på 
om respondenterna uppfattade frågorna som vi tänk de skulle göra. När respondenten 
svarat på frågorna gick vi igenom dem en gång till innan vi slutligen bestämde vilka 
frågor vi skulle använda. Vi diskuterade om vi skulle lämna ut frågorna till 
respondenterna innan intervjun eller inte men valde att lämna ut dem så att 
respondenterna fick möjlighet att tänka igen sina svar. Vi kände att vi fick genomtänkta 
och relevanta svar på våra frågor. Vi valde att spela in intervjuerna för att senare 
transkribera dem, detta gjorde vi för att vi inte skulle missa att anteckna något svar från 
respondenterna. Vi genomförde intervjuerna och observationerna var för sig eftersom vi 
bor långt ifrån varandra och inte har möjligheten att resa fram och tillbaka. När vi 
observerade försökte vi vara icke deltagande observatörer men det är möjligt att 
pedagoger och barn blivit påverkade av vår närvaro. Med det menar Lökken och 
Söbstad (1995) att den som observerar inte deltar i någon aktivitet som ska undersökas, 
för att inte påverka utfallet av observationen. Vi var kända av respondenterna men 
okända av barnen vilket kan ha påverkat dem. Eftersom vi följde de forskningsetiska 
principerna och delgav respondenterna att vi ville titta på matematiken i olika 
sammanhang genom observationer kan detta ha påverkat pedagogernas val i de olika 
situationerna. Eftersom vi började med att observera för att sedan gå vidare med 
intervjuer utifrån vad som framkommit under observationerna tror vi inte att 
respondenterna blivit påverkade i intervjuerna utan de har fått förklara hur de tänkt i de 
olika situationerna och berättat varför de gjorde som de gjorde. Vi upplever att 
tillförlitligheten i vår undersökning är god utifrån de metoder vi valde. Däremot är vi 
medvetna om att olika saker kan ha påverkat vårt resultat. 
 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 

Under starten av vår undersökning började vi fundera över flera pedagogers 
kommentarer “ vi får in matematiken i allt vi gör”. Vi funderade på detta uttalande och 
beslöt oss för att ta reda på mer om detta och för att ta reda på om det verkligen är så att 
pedagogerna får in matematiken i allt de gör. Utifrån våra observationer och intervjuer 
tycker vi att vi fått svar på våra frågeställningar. Eftersom syftet med vår undersökning 
var att ta reda på om och hur pedagoger i förskolan utmanar barnen i matematik, Ta 
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bort, eller ändra syfte blev vi positivt överraskade. När vi intervjuade pedagogerna 
berättade de att de får in matematiken i allt de gör i vardagen, vilket stämmer utifrån 
våra observationer. Eftersom det bara var en av pedagogerna som nämnde att de inte 
arbetar med matematik just nu, men att de klart kunde se att barnen använde sig av 
matematiken i leken, så uttrycker på sitt sätt även hon, att matematiken kommer in i 
vardagen. Genom våra observationer kunde vi se att det fanns mycket matematik ute på 
förskolorna, och att alla pedagogerna utom en, upptäckte barnens matematik. I flera 
situationer under en observation, var det en pedagog som inte uppmärksammade 
barnens försök att visa sin matematik. Kanske pedagogen i det här fallet inte tänker på 
samma sätt om barnens matematik som de andra? Hon kanske tycker att matematiken 
måste, likt övriga ämnen, planeras och bockas av utifrån ett tänkt tema eller projekt. 
Förhoppningsvis kommer hon att arbeta med matematiken någon gång under året, så att 
barnen får det de har rätt till. En tankegång kan vara att hon utbildade sig under en tid, 
då det handlade om att mera förmedla än erbjuda barnen ett lustfyllt lärande utifrån sin 
egen nyfikenhet. Eftersom vi inte kan veta hur mycket matematik pedagogerna använde 
sig av innan den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö -98 [rev. 2010](skolverket 
2010) kom till, är det svårt att veta om den har ändrat pedagogernas sätt att arbeta med 
matematik i barngrupperna. Utifrån våra intervjuer kunde vi tolka att pedagogerna 
uppfattade det som att de arbetar mycket med matematiken. Vi blev positivt 
överraskade när vi såg att det arbetades så mycket med matematiken i spontana 
situationer i vardagen, vilket vi tolkar som positivt för kvaliteten. Thisner (2007) menar 
att det är viktigt att utnyttja och uppmärksamma matematiken i de olika 
vardagssituationerna ute på förskolan. Vidare menar författaren att pedagogerna måste 
tänka på att använda sig av många begrepp och matematiska uttryck för språk och 
matematik hör ihop. Om barnen inte förstår ordets innebörd hur ska de då förstå 
matematiken? Samtidigt menar Björklund (2009) att barnen försöker förstå begreppen 
genom att samspela med andra. Vi kunde under våra observationer se just det Björklund 
menar, barnen lär sig matematiken genom att lek med varandra och tillsammans med 
stöttande och utmanande pedagoger. Det handlar ju om att både upptäcka och 
synliggöra barnens matematik. Om barnen själva tar initiativ och använder sig av något 
inom matematiken, är det ett ypperligt tillfälle för en pedagog att uppmärksamma detta, 
genom att ställa utmanande frågor, positivt bekräfta det barnen håller på med, och 
försöka utmana dem vidare.  Det är kanske detta en god och van pedagog ändå gör i 
vardagen, utan att reflektera över det. Däremot, kanske en god och van pedagog skulle 
kunna göra så mycket mer. Funderingar kommer också om, hur gjorde en god och van 
pedagog förr? I våra observationer kunde vi få bekräftat att vardagen innehöll många 
matematiska stunder som pedagogerna utnyttjade.  Däremot tyckte vi det var många 
som pratade om att de hade olika planerade aktiviteter som innehöll matematik, där de 
brukar ge barnen små uppdrag. Under observationerna såg vi inte mycket av detta. 
Kanske var det inte planerat att det skulle vara någon matematisk aktivitet just när vi 
skulle observera dem. I alla fall utom ett, upplevde vi att barnen fick vara aktiva 
deltagare, när pedagogerna hade mera upp styrda aktiviteter. Ett exempel är på 
sångsamlingarna, där barnen i de allra flesta fall aktivt deltog med rörelser och även lek 
med fingerdockor. I ett fall fick de inte röra dockorna och de blev inte heller 
uppmärksammade av pedagogen, när de försökte visa sin matematiska kunskap. Vi 
uppfattade detta som något anmärkningsvärt. I vår studie ville vi se hur pedagogen 
upptäcker och synliggör matematiken för barnen, och i detta fall upptäckte vi att 
pedagogen inte alls uppmärksammade barnens deltagande. Av naturliga skäl blev det 
inte heller då något synliggörande av matematiken. Annars tyckte vi att pedagogerna 
var följsamma och utgick ifrån barnens intressen när de uppmärksammade barnens 
matematik. De allra flesta pedagogerna hade stor kunskap, tyckte vi, i hur de ska 
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använda sina matematikkunskaper tillsammans barnen. De berättade om sin 
medvetenhet om både begrepp, att vara konkret, att benämna, men också att sätta ord på 
det de gör. För att kunna uppmärksamma sättet barn lär sig på och även utmana den, så 
behöver pedagogerna kunskap, menar Doverborg och Pramling (2006). Här handlar det 
bland annat om lärarens egna kunskaper om matematiken. Att urskilja barnens olika 
möjligheter till lärande, växer fram genom lärarens egna kunskaper om det man önskar 
att barnen ska lära sig.  
 
Vi såg i alla observationer utom en, att pedagogerna arbetade som de berättat om. Vi 
tyckte det var anmärkningsvärt att en av pedagogerna sa att barnen använder sig av 
matematiken många gånger under vardagen, men att det gäller för pedagogerna att 
upptäcka det. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) relaterar till Fröbel, förskolans 
grundare, att barnens eget behov av aktivitet och pedagogernas stöd var det som gjorde 
att barnen utvecklades. Vi såg utifrån observationerna att pedagogerna försökte stötta 
barnen i deras matematikupplevelser, genom att vara med och både upptäcka och 
synliggöra matematiken för dem.  
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har fått många tankar om hur vi skulle kunna fortsätta vår undersökning. Ett förslag 
är att titta på hur det ser ut mellan förskolor på landsbygden respektive storstan. Ibland 
kanske det erbjuds flera fortbildningskurser inom matematik i storstan, vilket i sig kan 
öka uppdragsmedvetenheten hos pedagogerna. Ett annat förslag är att titta på om åldern 
på förskolan spelar någon roll. Vi tänker då på gammal respektive nybyggd förskola. 
Tankar här kan handla om att om pedagoger stannar för länge på en och samma 
förskola, kanske nytänkande är svårare att ta till sig. En annan tanke är vi också funderat 
på att undersöka, är om det är någon skillnad mellan traditionell förskola mot Ur och 
Skur förskola. Det hade varit intressant att se om pedagogerna arbetar annorlunda med 
matematiken på en ur och skur förskola, kanske speciellt utomhusmatematiken. Vår 
undersökning gick ut på att titta på hur de yngre barnen använder sig av matematiken. 
En tanke är ju att jämföra yngre och äldre barn på en och samma förskola. Finns där 
någon skillnad i hur barnen visar sin matematik, och är pedagogernas arbetssätt 
annorlunda än på en yngrebarnsavdelning? 
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Bilagor 
Bilaga A Samtycke för observation  
Samtyckesblankett 
 
Hej. 
Vi heter Anna-Karin Gunnarsson och Lena Johnsson. Vi läser till förskollärare vid 
Linnéuniversitetet i Växjö och ska skriva ett examensarbete om barn och matematik.  
Vi kommer att titta på hur pedagogerna arbetar med barnen och matematiken samt hur 
barnen använder sig av matematiken i sina aktiviteter på förskolan. 
 
Vi vill i första hand observera vad barnen och pedagogerna gör och utifrån våra 
observationer intervjua pedagogerna för att få en djupare förståelse. Observationerna 
kommer antingen att skrivas ned eller filmas. 
All medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. Allt det insamlade material 
kommer att behandlas konfidentiellt och alla som medverkar kommer att avidentifieras. 
Det insamlade materialet kommer endast att användas i detta examensarbete. När 
arbetet är färdigställt kommer materialet att förstöras. 
 
Vi ber om tillåtelse att observera och intervjua ert barn. Har ni några invändningar, 
frågor eller synpunkter, kontakta oss eller pedagogerna på förskolan. 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna-Karin Gunnarsson ag222ck@student.lnu.se 
Lena Johnsson lj222bs@student.lnu.se 
 
Vår handledare vid Linnéuniversitetet är: 
Maria Lundvin 0480-49 77 35 
 
Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 
 
_______________________ _______________________ 
 
Barnets namn_________________ 
 
Får delta___________ Får inte delta_____________ 
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Bilaga B Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi heter Anna-Karin Gunnarsson och Lena Johnsson och vi studerar till förskollärare 
vid Linnéuniversitetet. 
Vi skulle vilja komma i kontakt med Dig för att vi nu ska skriva vårt examensarbete om 
matematik i förskolan där vi vill ta reda på hur barnen synliggör matematiken och hur ni 
pedagoger gör för att utmana dem matematiskt. 
Vi hoppas Du har möjlighet att ställa upp på en intervju. 
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Vi kommer att banda samtalen om ni godkänner 
detta annars inte. 
Ni kommer att vara helt anonyma i studien det är bara vi och vår handledare som vet er 
identitet under skrivandet sedan kommer materialet att förstöras. Det är givetvis helt 
frivilligt att delta och Du kan när som helst avbryta intervjun. 
All information kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer att hålla oss till 
vetenskapsrådets forskningsprinciper d.v.s. informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar. Du kan kontakta oss eller vår 
handledare på nedanstående telefonnummer samt mailadress. 
Med vänliga hälsningar 
Lena och Anna-Karin 
 
Lena Johnson tel: 0722146503 email: lj222bs@student.lnu.se 
Anna-Karin Gunnarsson Tel: 0708 96 32 55 email: ag222ck@student.lnu.se 
Handledare Maria Lundvin Tel: 0480-49 77 35  email: maria.lundvin@lnu.se 
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Bilaga C Intervjufrågor 
 
Intervju frågor 
 
1. Kan du berätta lite om dig själv, vilken utbildning har du? 
2. Har du fått fortbildning inom matematiken? 
3. Hur många års yrkeserfarenhet har du? 
4. Vad är matematik för dig? 
5. Finns det något speciellt område inom matematiken som intresserar dig? 
6. Kan du beskriva hur ni arbetar med matematik på förskolan? 
    Gärna exempel bra och mindre bra! 
7. Hur synliggör ni detta för barnen? Ge exempel! 
8. Hur följer ni upp matematiken? 
9. Hur visar barnen att de lärt sig matematik? 
10. Hur skulle du vilja jobba med matematik i barngrupp
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