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 Abstrakt 
Denna studie handlar om hur pedagoger arbetar med grundläggande 

matematik inom förskolan. Syftet med studien är att undersöka och analysera 

pedagogers arbete med grundläggande matematik på några förskolor i en 

kommun i Västernorrland. Uppsatsen innehåller en bakgrund där olika teorier 

om lärande, grundläggande matematik och pedagogers roll presenteras. 

Studiens teoretiska utgångspunkt är ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. 

Empiri har samlats in genom observationer och intervjuer. Resultatet visar att 

studiens pedagoger försöker att arbeta med matematik på förskolorna. 

Pedagogerna anser att de har en viktig roll i barns utveckling. Genom att 

öppna sina matematiska ögon, introducera matematiken på ett lekfullt sätt och 

använda de rätta begreppen, kan de ge barnen en god grund inom området 

matematik. 

 

Nyckelord: Förskola, grundläggande matematik, pedagoger. 
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 Inledning  
Vad är matematik? Om man ställer den frågan till en vuxen person den frågan 

får man ofta svaret att matematik handlar om ekvationer, siffror eller att kunna 

räkna ut olika tal, och någonting som man är rädd för att använda sig av. Om 

man sedan berättar att man ska göra en undersökning om hur pedagoger 

arbetar med matematik i förskolan, blir de flesta förvånade och undrar hur en 

tvååring ska kunna räkna ut vad 3+5 blir. Ofta tänker vuxna i dessa banor när 

det gäller matematik, men glömmer bort att matematik är mycket mer. Camilla 

Björklund (2009) förklarar den vardagliga matematiken på det här sättet: 

”Faktum är att vi tänker matematiskt i nästan alla sammanhang, men kanske 

mer sällan reflekterar över att det faktiskt är matematik vi använder oss av.” 

(s.10). Många upplever matematik som något svårt och komplicerat, och 

glömmer bort att vi faktiskt använder oss av den dagligen. Utan ett 

matematiskt tänkande skulle vardagen bli väldigt komplicerad, tänk bara på 

klockan. Klockan är någonting som de flesta vuxna kan utantill, men grunden 

till varför vi kan klockan kommer ifrån matematiken. 

 

Många undrar varför barn i förskolan ska lära sig att räkna. De glömmer bort 

den grundläggande förståelsen för matematiken som är viktig för barn att få 

på förskolan. Jag har ett minne ifrån ett samtal om matematik med en fem årig 

pojke. Jag hade hört att han var duktig på att räkna och ville själv höra hur han 

räknade. Jag frågade honom: ”Vet du vad 3∙3 blir?” Han upprepade 3∙3 för sig 

själv, betonade ordet gånger och svarade ”Nio.” ”Hur kan du räkna ut det så 

snabbt?”, frågade jag honom. ”Därför att tre är ju tre och sen sex, tre till, sex o 

tre till är nio”, förklarade han. När jag frågade honom hur han kunde räkna ut 

svåra tal svarade han: ”Jag bara kan det.” Elisabet Doverborg och Ingrid 

Pramling Samuelsson (2005) skriver om vikten av att introducera olika 

fenomen som finns i vardagen för barn. Dessa fenomen, som exempelvis 

längd, höjd eller stor-liten ger barnen en chans att få uppleva den vardagliga 

matematiken som vidare utvecklas till siffror, tal och ekvationer.  

 

Jag har inte själv många minnen av matematiken under min skolgång. Det 

enda minnet jag har är när vi hade tester på hur bra vi var att räkna de fyra 

olika räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Detta var 

på mellanstadiet, någon gång mellan årskurs 4-6. Jag minns att testerna var på 

tid, olika länge beroende på räknesättet. Testerna kändes väldigt 

prestationskrävande, eftersom de var på tid och samtidigt ville jag klara mig 

för att bli klar med dem. Testerna pågick tills man klarat varje räknesätt, 

utifrån ett visst poängsystem.  

 

I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att förskolan 

ska sträva efter att varje barn ska få utveckla sin förståelse för grundläggande 

egenskaper hos talbegrepp, antal och mängder, använda sig av matematiska 

begrepp samt undersöka och urskilja samband mellan begrepp. Det finns även 
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riktlinjer för att förskollärarna ska stimulera och utmana barn i deras 

matematiska utveckling. Förskollärarna har en viktig roll att introducera 

barnen till matematiken. Barns matematiska resa börjar på förskolan, men kan 

se olika ut. Min matematiska resa har inte varit uppmuntrande eftersom jag 

inte har några speciella minnen, men om man ser till den femåriga pojkens 

matematiska resa har den fått en jättebra start som förhoppningsvis byggs 

vidare. För att ta reda på hur matematiken i förskolan kan se ut blir min fråga 

följaktligen: Vilken del av matematiken kommer till användning i förskolan? 
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 Bakgrund 
Teoretiska perspektiv 

Den här studien är utformad utifrån ett syfte att se hur pedagoger arbetar med 

grundläggande matematik i förskolan. Studiens syfte utgår ifrån att ett 

samspel och aktivt lärande mellan människor finns, att låta barn få upptäcka 

matematiken genom lek och tillsammans med andra. Därför utgår studien 

ifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Det utvecklingspedagogiska 

perspektivet utgår ifrån att barn får upptäcka sin omgivning genom ett aktivt 

lärande med andra, enligt Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund 

Carlsson (2003). Inom förskolan får barnen vara delaktiga i kontextuella 

sammanhang med andra barn och vuxna, där olika förhållanden påverkar 

deras lärmiljö.  

Utvecklingspedagogisk teori 

Ett utvecklingspedagogiskt perspektiv utgår ifrån fem olika begrepp, enligt 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). Det första begreppet är 

barns erfarenheter och erfarande. Det handlar om att barn, med hela kroppen, ska 

få uppleva, se, urskilja, uppfatta och förstå någonting som blir synligt för dem. 

Variation och mångfald som är ett annat begrepp, hör ihop med erfarenheterna 

och upplevelserna. Barn lär sig med alla sinnen och måste därför få variation i 

sitt lärande, och arbeta på omväxlande sätt. Variationen ska ge barnen en 

bredare syn på helheten, och gör att barn ser på andras perspektiv med mer 

ömhet och flexibilitet. Vidare skriver författarna att det är viktigt att barnen vet 

vad de ska fokusera och rikta in sig på, som ingår i begreppet riktadhet. Det är 

viktigt att förskolan fokuserar på grunderna om normer och värden, förmågor 

och förståelse av individen och omvärlden, och gör barn medvetna om detta. 

Ett fjärde begrepp är metakognition och metakognitiva dialoger. Det här begreppet 

handlar om att man lär sig om ”hur–perspektiven”, det vill säga hur vi lär oss 

att tänka, minnas med mera. Vid metakognitiva dialoger ska pedagogerna få 

barnen att reflektera över sina tankar. Det handlar inte om att föra en dialog 

med barnen utan att få den att tänka efter, hur de tänkte vid 

lärandesituationen. Det sista begreppet handlar om lärande, där barnen med 

sina personligheter och erfarenheter, i samspel med andra, är med och formar 

sin egen barndom. Ett utvecklingspedagogiskt perspektiv handlar om att barn 

ska få uppleva omvärlden och lärandet genom att vara aktiv, leka och utforska 

och genom samspel med andra.  

 

Lärande 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) skriver om att vi 

människor har ett livslångt lärande, att vi lär oss ändra från vaggan till graven. 

Små barn medvetet försöker lära sig av sitt eget handlande och förstå sig på 

vad som händer runt omkring dem, även om lärandet i de yngre åldrarna ofta 

sker omedvetet, menar författarna. Som pedagog har man en viktig roll att 
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försöka sätta sig in i små barns världar, för att ge den bästa möjliga 

förutsättningen till ett livslångt lärande. 

 

Camilla Björklund (2008) skriver om aktuell barnpedagogisk forskning som 

visar att barn är beroende av miljön och människorna omkring sig, för att ett 

lärande ska kunna ske. Det finns flera prövande villkor som lärandet bör 

innehålla, för att ligga till grund för barns lärande, enligt Björklund. Det första 

är variation, för att upptäcka hur saker kan ha samma betydelse vid olika 

tillfällen. Samtidighet är det andra villkoret, som gör att barn får en förståelse 

om att ett fenomen kan betyda olika, men samtidigt har en relation till 

varandra. Rimlighet är det tredje villkoret, som behövs för att kunna göra 

uppskattningar, använda matematiska begrepp för att tolka omvärlden och 

olika situationer i samspel med andra. Det fjärde villkoret kallas för hållpunkt. 

Villkoret hållpunkt hjälper barnet att problematisera en fokusering i samspel 

med andra. Det ska ge en inblick i att lärande kan tolkas på olika sätt, och 

uppfattningar kan förändras.  

 

Grundläggande matematik 

Camilla Björklund (2009) förklarar att grunderna för barns matematiska 

tänkande börjar tidigt. Innan barn kan förstå siffror och ekvationer, som vuxna 

ofta förknippar matematik med, behöver barn få en grundläggande förståelse 

för matematiken. Pedagogerna har en betydelsefull uppgift att ge barnen 

möjligheter och utrymme till att meningsfullt utforska och upptäcka de olika 

matematiska begrepp som en vardag kan erbjuda. Det lägger en god grund för 

att utveckla matematisk medvetenhet. Det är de grundläggande färdigheterna 

som ett barn får, som leder till ett användande av den dagliga matematiken. 

 

Vi använder oss av matematiken som ett redskap i vardagen, även om vi inte 

tänker på det. Björklund (2008) menar att ett barn som hämtar en stol för att nå 

upp på en hylla har använt sig av ett matematiskt tänkande, på samma sätt 

som en vuxen bedömer vilken tid de måste ställa väckarklockan, för att hinna 

till jobbet i tid. Matematiken hjälper oss också att hålla reda på olika mängder, 

vid exempelvis bakning eller matlagning, den hjälper oss att uppskatta 

samband mellan föremål och den hjälper oss att kommunicera med varandra. 

Björklund definierar det med dessa ord:  
 

”Även om matematik kan vara ett svårdefinierat fenomen, kan man beskriva 

matematik som ett socialt och kulturells redskap som utvecklats för att skapa 

struktur i människans vardag. Matematik blir på så sätt ett hjälpmedel i 

problemlösning av olika slag.” (s.17).  

 

Redan hos det nyfödda barnet finns början till ett matematiskt tänkande, 

skriver Björklund (2008). Hur de matematiska färdigheterna sedan utvecklas 

beror på de erfarenheter som barnet stöter på, i sin omgivning och 

människorna som finns i omgivningen. Elisabet Doverborg och Ingrid 

Pramling Samuelsson (2005) menar att alla borde få samma chans till att 

uppleva matematik, de skriver:  
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”Alla kanske inte ska eller vill vara intresserade av matematik, men nog vore det 

väl ändå önskvärt att alla fick samma möjlighet att pröva på att vara i 

matematikens värld, uppleva en förmåga och se matematik som en viktig kunskap, 

något som alla har nytta av och faktiskt använder i sin vardag utan att vi uttrycker 

att det är matematik.” (Doverborg & Pramling, 2005, s.139).  

 

För att kunna hjälpa barn i deras matematiska utveckling, är det viktigt att 

kunna tolka barns olika synvinklar och uppfattning om matematiken. När man 

tolkar barns olika uppfattningar kan man vidareutveckla och synliggöra den 

matematiska innebörden. (Björklund, 2008).  

 

Björklund (2009) skriver om att för pedagoger som jobbar med yngre barn i 

förskolan, kan ett matematiskt samtal handla om att förstå hur barnen tänker 

och försöka utmana dem i deras formuleringar. Författaren menar att 

matematik är en social och kulturell kunskap, som tillsammans med andra får 

en mening. Om pedagogerna har kunskap om barns matematiska tänkande, 

hur det utvecklas och påverkas av omvärlden, skapar det ett meningsfullt 

lärande för barnen. Det gäller att ta tillvara på de tillfällen som dyker upp 

under dagen och göra dem till ett lärandetillfälle.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver om att barn lättast utvecklar 

en matematisk förståelse i sin vardag, genom de meningsfulla sammanhangen 

som de befinner sig i dagligen. För att barn ska lära sig matematik ska det inte 

handla om att räkna för räknandets skull, utan för att utveckla matematiken 

som ett språk. För att utveckla ett matematiskt språk bör pedagoger uppmana 

barn att lägga märke till hur man i vardagliga sammanhang mäter, väger, 

sorterar, jämför, ordnar och räknar olika föremål, då riktar pedagogerna 

barnens uppmärksamhet mot en matematisk värld. Även Björklund (2009) 

anser att den vardagliga matematiken utmanar barns lärande.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) skriver att man inte enbart kan 

säga att matematiken finns naturligt i vardagen. Det är viktigt att finna en 

balans. Innehållet i den vardagliga matematiken måste lyftas fram och 

pedagogerna måste förstå vikten av inlärningen. Om pedagogerna inte 

uppfattar innehållet, kan man inte heller synliggöra innehållet för barnen.  

 

Görel Sterner (2007) skriver om att man egentligen inte kan benämna 

matematik som ett språk, för det är inget språk som någon har som första 

språk. Däremot menar hon att barn utvecklar ett förråd av termer och ord som 

matematiken innehåller, och blir vana med dessa. Även om Sterner skriver att 

man inte kan benämna matematik som ett språk, kan man dra slutsatsen av det 

Pramling Samuelsson och Sheridan skriver som att matematiken skulle kunna 

bli lika självklart som vårt svenska språk, om grunderna läggs tidigt. Om barn 

får lära sig matematikens grundbegrepp i vardagen redan från förskolan, 

kanske matematiken kan bli ett ämne, om inte lika självklart kanske en bra bit 

på väg till att bli lika självklart att använda som det egna modersmålet.   
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Små barn måste få uppleva matematik med hela kroppen. Det gäller att ge 

barn något att jämföra med, när man pratar om till exempel längd. Det räcker 

inte med att säga att Lisa är 97 centimeter lång, utan man behöver visa med 

något konkret. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005). Genom att istället 

säga att Lisa är lika lång som hyllan ute i hallen och sedan mäta båda delarna, 

ger en bättre förståelse för barn om vad centimeter handlar om, och man sätter 

ord på det matematiska.  

 

Björklund (2008) skriver om att ett bra tillfälle att uppmuntra barn till ett 

matematiskt tänkande och språk är vid exempelvis fingerramsor eller sånger. 

En fingerramsa eller en sång upplevs för barn som någonting roligt och 

lekfullt, men en pedagogisk tanke om att introducera matematik kan ligga 

bakom. Detta kan man tolka som att man kan introducera grundläggande 

begrepp i matematiken genom ramsor eller sånger, och sedan utveckla det till 

en mer ingående matematik, som barn får med sig in i skolåldern.  

 

Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) och Thiel (2010) skriver om att det 

är viktigt att uppleva matematiken genom leken. Det gör att matematiken blir 

avdramatiserad, mer än att det ska vara ett mekaniskt ämne som alla måste 

lära sig. Linder et al. menar att utmaningen i att lära ut matematik är att få 

fram glädjen och inspirationen, och få bort det mekaniska tvånget inom 

matematiken.  

 

Görel Sterner och Bengt Johansson (2007) skriver om räkneordens innebörd för 

ett barn. När ett barn börjar använda räkneorden är det mer som en ramsa än 

någonting som är kopplat till antal. Ett litet barns förståelse av räkneramsan 

varierar. Räkneramsan utvecklas stegvis. Från början är räkneramsan vare sig 

korrekt eller stabil. Ett barn kan räkna ett, tre, fyra, åtta ena gången och andra 

gången räkna tre, fem, sex, nio. I nästa steg blir räkneramsan stabil men inte 

korrekt. Det innebär att barn räknar samma ramsa varje gång men siffrorna 

räknas inte i rätt ordning. Det är viktigt att barnen får pröva sig fram och 

använda räkneramsan i olika situationer, samt att de får möta räkneramsan 

och räkneorden vid olika sammanhang. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2005) definierar räkneramsan på det här sättet: ”Räkneramsan: Här saknar 

räknandet numerisk innebörd. Barnen räknar upp räkneord precis på samma 

sätt som de gör med orden i olika rim och ramsor.” (s. 23).  

 

Det är betydande för ett barn att beskriva och kommunicera olika positioner 

som finns i ett rum, för att kunna göra sig förstådd och för att kunna förstå 

andra. Positioner i ett rum kan också kallas för lägesord, som till exempel 

uppe, nere, mitt emot, bredvid, i mitten, mellan eller under. Det är begrepp 

som beskriver var ett föremål eller en person kan befinna sig i ett rum. Den 

avgörande förståelsen finns i vilket lägesord som presenteras och vilket 

perspektiv som tas. Det är viktigt att det finns något föremål eller någon 

person som visar lägesordets plats, och att det beskrivs med användbara 

begrepp. (Björklund, 2010). Ett barn behöver även lära sig grundläggande 

färdigheter inom sortering och klassificering. Ett barn sorterar olika föremål 

fritt utifrån dess utseende, föremål som barn tycker är lika. Vid sex månaders 
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ålder kan barn sortera föremål som har en koppling till varandra, exempelvis 

en kastrull och ett lock. Vid tolv månader ser barn likheter mellan olika 

föremål, och vid arton månader kan barn sortera föremål i olika grupper, 

oavsett om föremålen liknar varandra eller inte. (Reis, 2011). 

 

Pedagogernas roll 

Förskolan och pedagogernas roll inom barns matematiska inlärning är viktig. 

Det handlar om att synliggöra saker i vardagen som kan kopplas ihop med 

matematiska begrepp. Det handlar också om att skapa möjligheter för barnen 

att få upptäcka matematiska begrepp i vardagen. (Björklund 2008; 2009). En 

slutsats som man kan dra av det som författaren skriver om är att det är viktigt 

att synliggöra den där otydliga delen av matematik, som vi ofta glömmer bort. 

Den delen som handlar om just grunderna som på, över, under, många, lika 

med mera, och inte att man direkt går på att lösa olika tal.  

 

Pedagoger har ansvar för barns lärandeprocess i förskolan. En pedagog som 

ser positivt på barnet och kunskapen, har ett positivt handlande i den 

pedagogiska verksamheten. Eftersom pedagogerna har en nyckelroll i 

förskolan krävs en god planering av miljön och verksamheten. En miljö som 

inbjuder till lärande och lek, ger barnen en förutsättning till att utforska och 

vilja lära sig. ”Ett kompetent barn kräver en kompetent vuxen som 

handledare.” (Björklund, 2008, s.31). Även Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2005) skriver om pedagogens viktiga roll för barns lärande: ”Att 

guida barn mot att erövra matematikens värld kräver pedagoger som både ser 

hur man kan betrakta vardagen matematiskt och som ser barnens värld.” 

(s.40). Ett bra sätt att organisera miljön i förskolan är att ha lådor med en bild 

på som visar vad den innehåller. Det är en början till barns sortering och 

kategorisering, utan att de egentligen är medvetna om att de kategoriserar och 

sorterar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005).  

 

När en pedagog ska arbeta med matematik i förskolan finns det ofta en 

pedagogisk tanke bakom aktiviteten (Björklund, 2009). Tanken kan vara att 

räkna antal kulor i en ask, men barnet kanske väljer att sortera kulorna efter 

vilka färger de har. Det är inte alltid säkert att det lilla barnet kan ta till sig 

utmaningen om att räkna kulorna i asken. Vad som blir viktigt i en sådan 

situation enligt författaren är att låta barnet undersöka materialet och bekanta 

sig med det, innan aktiviteten börjar. Eftersom barn fokuserar på olika saker 

när de ser en ask med kulor, blir det viktigt att de får undersöka kulorna först, 

för att stimulera olika sinnen. Björklund menar att: ”Det är i denna fokusering 

som möjligheterna till grundläggande räknefärdigheter öppnar sig!” (s.15). 

Vidare för att barnet ska veta vad som ska räknas behöver man avgränsa. Om 

det är en ask med kulor som ska räknas måste barnet få veta om den ska räkna 

alla kulor, eller gäller det bara en viss färg, eller ska den sortera färgerna och 

sedan räkna färgerna för sig. När detta har klargjorts kan räknandet få en 

mening.  
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För att främja lärandet krävs en kompetent pedagog som vet att matematik 

handlar om mer än bara räknande (Björklund, 2009). Lärandet bygger på de 

förmågor som barn utvecklar och om pedagogen kan fånga upp barnets tankar 

och uttryck, leder det till en bra grund för räknekonsten. Pedagogen blir en 

förebild för barnen, och ska sträva efter att skapa relationer med barnen och 

vara engagerad i deras utveckling (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 

2011). 

 

För att utmana barns matematiska tänkande är det bra att se till barnens 

perspektiv. Genom att ställa frågor, som till exempel om de kan visa hur de 

tänkte när de räknade eller att fråga varför de räknade på det sättet. Då ger 

man barnen en möjlighet att få förklara hur de tänker. Det gör att den kanske 

förutfattade meningen som en pedagog kan ha om hur barn tänker försvinner, 

och man kan utgå ifrån barnet. (Björklund, 2009). Författaren menar att det är 

viktigt att låta barn få tid till att förklara hur de tänker, och vid en 

problemlösning ska barn få möjlighet att klara av problemet på egen hand, 

innan pedagoger hjälper till. Annars är det risk för att man stjälper barns 

lärande. Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) skriver också om 

betydelsen av pedagogers intresse som är riktat till barnen, genom frågor och 

uppmaningar.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) skriver om en studie som visar att 

pedagoger anser att barn lär sig matematiska begrepp automatiskt, i och med 

den vardagliga pedagogiken. Att matematik finns i vardagen vet vi, men det 

gäller att synliggöra den för barnen. Om vi kan synliggöra de matematiska 

begreppen ger vi barnen en möjlighet att utveckla en förståelse. 

 

Lee (2010) menar att den tidiga matematiska erfarenheten har ett samband 

med barns senare matematiska erfarenheter, och om det varit brist på 

matematiken i de tidigare åren kan det innebära nackdelar för framtida 

arbeten. En pedagog som har en förkunskap inom matematik, har en bättre 

förutsättning för att kunna lära barnen de matematiska begreppen. 

Pedagogerna kan lyssna på barnens frågor och svara med en förförståelse av 

ämnet. För att barnen ska kunna ta till sig olika matematiska begrepp är det 

viktigt att de lärs ut på rätt sätt. Det kräver en viss förståelse av ämnet för att 

kunna överföra kunskaperna till barnen.  

 

Tirosh, Tsamir, Levenson och Tabach (2011) skriver att barn lär sig genom att 

härma pedagogerna. Därför är det viktigt att pedagoger använder rätta 

matematiska begrepp när de pratar med barnen, för att barnen ska bli vana vid 

ett matematiskt språk. Även Sterner (2007) skriver att pedagoger inte ska vara 

rädda för att använda ett korrekt matematiskt språk när de pratar med barn. 

Om vi benämner en rund ring med namnet cirkel och en fyrkant med namnet 

kvadrat till barnen, får begreppet tillslut en innebörd hos barnen och de lär sig 

att använda begreppen i sitt eget ordförråd. Något man kan fundera på är 

varför många pedagoger, och även andra vuxna, ändå använder sig av till 

exempel fyrkant och rund ring? Är vuxna inte medvetna om de matematiska 

begreppens betydelse för ett vidareutvecklat lärande, eller är vuxna rädda för 
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att använda de rätta begreppen, för att de anses vara för svåra för barn i 

förskolan? McCray och Chen (2012) skriver att det är viktigt att pedagoger vet 

vad förskolans matematik ska innehålla, för att kunna hjälpa barnen att bygga 

upp den kunskapen. Den erfarenhet som barn får med sig när de är små, och 

strävansmålen i läroplanen för förskolan ska ge barn en grundförståelse för 

matematiska begrepp (Linder et al., 2011).  
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 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur pedagoger arbetar med 

grundläggande matematik i förskolan.  

 



  

 

11 

 

 Metod 
Kvalitativ undersökning 

Den här studien utgår ifrån en kvalitativ ansats, och har observationer och 

intervjuer som underlag. 

 

En kvalitativ undersökning är inriktad på förhållandet mellan teori och 

praktik. Det är en kunskapssynvinkel som visar på deltagarens förståelse och 

tolkningar av verkligheten samt sociala egenskaper och samspel mellan 

individer. En kvalitativ undersökning kan bestå av olika steg. Det första steget 

innebär att man ska ha generella frågeställningar i en kvalitativ undersökning, 

som innehåller frågor som berör undersökningsområdet. Steg två är att välja 

relevanta platser och undersökningspersoner. Det tredje steget innebär att 

samla in relevant data utifrån undersökningens syfte. I det fjärde steget ska 

man tolka det data som man samlat in. Under femte steget arbetar man 

begreppsligt och teoretiskt tillsammans med tolkningen av datainsamlingen, 

och därmed får man fram resultatet av undersökningen. Det sista steget 

handlar om resultatet och slutsatserna, och att läsaren tror på hållbarheten av 

tolkningarna i rapporten och betydelsen av tolkningarna. (Bryman, 2011).  

Validitet och reliabilitet utifrån en kvalitativ undersökning 

Bryman (2011) skriver om att validitet inom en kvalitativ undersökning 

innebär att man observerar, identifierar och mäter det man vill undersöka. Han 

skriver även om att validitet i en kvalitativ undersökning kan behöva bedömas 

utifrån trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa kriterier kan 

hjälpa en kvalitativ undersökning att bli bedömd på ett mer rättvist sätt, än om 

man jämför validiteten på en kvantitativ undersökning, som innebär att 

bedömningen av slutsatser från en undersökning speglar syftet för 

undersökningen. En kvalitativ undersökning kan därför bedömas utifrån dessa 

kriterier. Trovärdighet som stärker sannolikheten på undersökningens resultat. 

Överförbarhet som visar om resultatet kan användas vid andra sammanhang. 

Pålitligheten liknar reliabiliteten och visar om resultatet skulle bli liknande vid 

ett annat tillfälle. Tillsist ska konfirmering åskådliggöra om forskaren har låtit 

sina egna värderingar stått utanför undersökningen, för att inte påverka 

undersökningen.  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och åskådliggör om resultatet från en 

undersökning blir samma vid ett nytt tillfälle, eller om undersökningen 

påverkats av tillfälliga förutsättningar. Vid en kvalitativ undersökning är det 

svårt att uppfylla dessa kriterier, eftersom det är svårt att få ett liknande 

resultat när man undersöker en social miljö med sociala förutsättningar. För att 

få en bra tillförlitlighet i en kvalitativ undersökning kan man använda sig av 

triangulering. Det innebär att man stärker upp undersökningen med olika 

metoder, som exempelvis observationer och intervjuer. Intervjuerna görs då 
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för att kontrollera observationsdata, för att vara säker på att man inte 

missförstått eller missbedömt det man sett eller hört. (Bryman, 2011).   

 

Forskningsetiska principer 

Innan en undersökning görs bör man ta hänsyn till etiska regler. Susanne 

Björkdahl Ordell och Alan Bryman skriver om de fyra huvudkraven inom 

forskningsetiska principer och individskyddskravet. De fyra kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att man som forskare måste 

informera om forskningens syfte till de berörda, samt informera om att 

deltagandet är frivilligt och får avbrytas. Samtyckeskravet visar att en 

deltagare har rätt att bestämma om de vill delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet skyddar individens personuppgifter och andra 

uppgifter i en undersökning. Dessa uppgifter förvaras där obehöriga inte kan 

få tillgång till dem. Det sista kravet som är nyttjandekravet hänvisar till att alla 

uppgifter som samlas vid en undersökning enbart är till för ett 

forskningsändamål. (Björkdahl Ordell, 2008; Bryman, 2011).  

Val av undersökningsgrupp 

Denna studie har genomförts med fyra pedagoger, alla kvinnor i åldrarna 28-

50, på olika förskolor i en kommun i Västernorrland. Valet av pedagoger och 

förskolor har skett godtyckligt och utifrån geografiska funktionella val.   

Genomförande 

Studiens genomförande utgick ifrån observationer och intervjuer. Här nedan 

förklaras hur urvalet gick till och tanken bakom valet av observationer och 

intervjuer.   

Urvalsprinciper 

Innan undersökningen ägde rum, åkte jag ut till förskolorna. Jag presenterade 

mig och förklarade att jag skulle göra en undersökning om matematik i 

förskolan. Jag frågade om de ville ställa upp på en observation och en intervju. 

Jag förklarade att jag ville observera en samling eller dylikt som innehöll 

matematik, och att min fokus skulle ligga på pedagogen som sedan skulle 

följas upp av en intervju. För att inte avslöja för mycket och leda in pedagogen 

på något specifikt spår, förklarade jag kort vad jag ville att observationen 

skulle innehålla, och sedan fick pedagogen ordna någon form av samling 

utifrån det. Hur många barn som skulle delta i samlingen var upp till 

pedagogen, eftersom jag ansåg att det pedagogiska arbetet om matematik 

skulle synliggöras, oavsett antal barn. Efter att pedagogerna sagt ja till att ställa 

upp på en observation och intervju bokade vi in en tid för tillfällena.  

Observation 

Om vill man ta reda på något om verkligheten, ska man observera 

verkligheten, skriver Jarl Backman (2008). När man ska observera något där 

barn finns med, är det viktigt att få ett godkännande av förälder eller 

vårdnadshavare innan observationen, enligt Sonja Kihlström (2008). Innan jag 
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gjorde mina observationer överlämnade jag ett missiv brev till alla pedagoger. 

(Missiv brev se bilaga 1). I missiv brevet bad jag om tillåtelse att få filma 

tillfällena. Jag ville filma tillfällena för att få med alla små detaljer som hände, 

och för att sedan kunna gå igenom materialet om och om igen för en bättre 

analys. När jag kom till förskolorna för att göra observationerna hade jag 

förberett mig med både en kamera och penna och block, ifall jag skulle behöva 

anteckna observationen. Jag frågade pedagogerna innan observationen om jag 

hade godkännande att filma, och alla hade fått klartecken av föräldrar och 

vårdnadshavare. Självklart frågade jag även pedagogen om det gick bra att jag 

filmade dem. Lokalerna som observationerna skedde i varierade, eftersom det 

var pedagogerna som fick bestämma aktivitet och rum. Efter observationerna 

gick jag och pedagogen iväg för att göra en intervju, för att stärka upp 

observationerna.  

Intervju 

Vid mina intervjuer ville jag att pedagogerna skulle få berätta med egna ord, 

utifrån några grundfrågor (intervjufrågor se bilaga 2) hur de arbetar med 

matematik på förskolan. Jag ville använda intervjuerna som ett stöd till 

observationerna, för att se om pedagogerna gjorde en sak men sa en annan, 

eller om jag missbedömt något under observationerna. Under intervjuerna 

användes öppna frågor för att inte styra pedagogernas svar. Öppna frågor gör 

att respondenterna får berätta utifrån sina egna tankar och kunskaper 

(Kihlström, 2008; Bryman, 2011). Vid intervjuerna satt jag och respondenterna i 

ett avskilt rum, för att vi inte skulle bli störda. Vi satt mitt emot varandra vid 

ett bord och jag använde mobiltelefonens inspelningsfunktion för att spela in 

intervjun. Detta för att få med allt som respondenten sa, och för att senare 

kunna gå tillbaka och lyssna på samtalet och analysera svaren. 
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 Resultat och analys 
Här presenteras den empiri som samlats in till undersökningen. Studien har 

gjorts med fyra pedagoger på olika förskolor, med hjälp av observationer och 

intervjuer. Pedagogerna kommer att presenteras som pedagog 1, 2, 3 och 4. 

Citat från intervjuerna kommer att användas för att belysa pedagogernas svar, 

och enkla skisser av rummen som observationerna utspelade sig i finns som 

bilaga (skisser, se bilaga 3). En analys av observationerna och intervjuerna, 

utifrån teoretiska perspektiv kommer också att presenteras.  

Observation pedagog 1 

Under den här observationen befann vi oss i ett litet lekrum. Längs ena 

långsidan av rummet fanns det en bilmatta och en rutschkana av plast. Ena 

kortsidan var täckt av fönster. Framför fönstren fanns en rund 

skumgummilekplats med kuddar som var kvadratiska och hade olika färger. 

Utmed den andra långsidan fanns en låg bokhylla med diverse leksaker. Det 

fanns även ett litet bord med fyra stolar som stod vid denna vägg. (Skiss, se 

bilaga 3). Vid observationen deltog pedagog 1 och fyra flickor i åldrarna 2-3 år. 

 

När aktiviteten börjar sitter barnen och pedagogen på bilmattan. Pedagogen 

tar fram en liten ask som hon skakar med en nyfiken min och frågar barnen 

vad de tror finns i asken. (Asken innehåller cirklar och kvadrater av papper i 

tre olika storlekar och fyra olika färger). När hon öppnar asken använder hon 

sig av en mimik som visar på att det finns någonting spännande i asken. 

Pedagogen frågar barnen vad som finns i asken och en av flickorna svarar 

färger. Pedagogen häller ut innehållet på golvet. Hon håller upp några lappar 

och frågar barnen vilka färger det är. Hon förklarar att det också är olika 

former som hon håller i. Pedagogen håller upp en gul cirkel och frågar barnen 

vilken form den har. En av flickorna svarar att det är en cirkel. Pedagogen 

bekräftar flickan genom att säga: ”Ja det är en cirkel.” Pedagogen förklarar 

sedan att formen är rund och att den heter cirkel. När hon senare tar upp en 

kvadrat och frågar vad den har för form, får hon inget svar. Hon förklarar att 

den har fyra kanter och heter fyrkant.  

 

Nu förklarar pedagogen att barnen ska få hitta ”kompisar” i formerna. De som 

har samma färg eller samma form. Hon benämner det som: ”De som ser 

likadana ut.” Pedagogen bekräftar barnen när de hittat en kompis i formerna, 

genom att fråga vilken färg och form de hittat, och varför de passar som 

kompisar.  Vid ett tillfälle när en av tjejerna tar upp en grön cirkel och säger att 

det är en ring, förklarar pedagogen att det också heter cirkel 

 

Aktiviteten avslutas med att barnen får gå runt i rummet för att försöka hitta 

någon kompis till formerna. En av flickorna går fram till skumgummi 

lekplatsen, håller upp en blå kvadratisk kudde, tittar under den och säger: 

”Inte här.” Pedagogen frågar då flickan: ”Men vad är det du håller i?”, och 
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förklarar att hon håller i en blå kudde som liknar en fyrkant. Alla barnen tar 

med sig en kudde var ifrån skumgummilekplatsen. Nu får barnen försöka att 

hitta en kompis till kuddarna. En flicka tar upp en blå kvadrat och lägger den i 

hörnet på kudden. ”Titta den passar”, säger hon glatt och pedagogen bekräftar 

henne på en gång. Pedagogen hade medvetet valt rummet med skumgummi 

lekplatsen och kuddarna, samt lagt ut olika runda leksaker runtom i rummet, 

för att det skulle passa till hennes aktivitet.  

Intervju med pedagog 1 

Pedagog 1 börjar intervjun med att berätta att hon tycker att matematik i 

förskolan är väldigt mycket, att man kan hitta matematiken på många olika 

ställen. Hon menar att matematiken inte alltid behöver vara just den klassiska 

matematiken som man ofta tänker på, utan att det kan vara sagor, former, 

sortering, lång eller kort, och att man kan hitta matematiken i det mesta. Hon 

förklarar att de inte jobbar med bestämda matematikstunder just nu, men hon 

menar att matematiken finns med hela tiden i vardagen. Hon berättade: 
 

”Absolut finns det mer att göra, att man kan ha mer aktiva mattestunder, att man 

mer tänker på det, har en plan på det man gör. Man gör säkert mycket inom 

matten, men man tänker inte på det. Det är viktigt att man sätter ord på det man 

gör och varför man gör någonting.” (Pedagog 1, intervju, 12 februari, 2014).  

 

Pedagog 1 fortsätter med att förklara att hon anser att matematiken är viktig 

för barn i förskolan. Hon tror att många är rädda för matematiken och att det 

kanske är därför många har svårt för matematiken i skolan. För att få bort 

stämpeln på matematiken, som ett ämne som är svårt och jobbigt, menar hon 

att om grunden läggs tidigt kan det underlätta för många i skolan. När jag 

frågar henne vad barnen tycker om att jobba med matematik svarar hon att 

hon tror att barnen tycker det mesta är roligt, om man presenterar det på en 

leknivå. Hon förklarar att det viktigaste är att pedagogerna är engagerade och 

hittar på olika saker med barnen. Då blir det uppskattat från barnens sida, och 

framförallt om de får känna att de klarar av någonting, och får bekräftelse på 

det. Hon upplever att barn tycker olika aktiviteter är roligt och säger:  

 
”Jag ska verkligen försöka göra mer. Det är bra att du kom så jag får styra upp 

saken.” (Pedagog 1, intervju, 12 februari, 2014).  

 

Pedagog 1 avslutar intervjun med att säga att hon tror att pedagoger lätt tänker 

att man får in matematiken på förskolan, utan att man har en tanke bakom det. 

Man blir bekväm och tror att matematiken kommer automatiskt. Hon anser att 

det är viktigt att man tar med matematiken medvetet på förskolan, och 

benämner det man gör med matematiska begrepp, samt att man har ett syfte 

med varför man arbetar med matematiken i förskolan. Allt detta för att göra 

barnen medvetna om de matematiska begreppen, som de senare kommer att 

arbeta med i skolan.  
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Observation pedagog 2 

Vid den här aktiviteten hade tretton barn i 1-2 årsålder och pedagogen samlats 

på en stor blå matta i ett stort allrum. Den blå mattan ligger i ett hörn längs ena 

kortsidan, där man kommer in till rummet och längs ena långsidan som har 

flera fönster. Bredvid den blåa mattan in mot rummet fanns det två skåp som 

låg ner som ett L. Efter dessa fanns ett bort med låga stolar. En diskbänk 

sträckte sig längst den andra kortsidan av rummet. Vid den andra långsidan 

stod en stor soffa med an boklåda bredvid. (Skiss, se bilaga 3).  

 

Aktiviteten börjar med att pedagogen plockar fram olika askar ur en tygpåse. 

Hon plockar fram en efter en och benämner de ask ett, två och så vidare upp 

till ask sex. Askarnas utseende är av olika former och färger, men pedagogen 

benämner inte något av dessa. Sedan tar pedagogen fram en stor tärning som 

hon uppmanar barnen en efter en att rulla. När de rullat tärningen tar 

pedagogen upp den och säger: ”Nu ska vi räkna prickarna.” Pedagogen räknar 

prickarna högt tillsammans med barnen. Efter de räknat prickarna och kommit 

fram till vilken siffra det var, räknar pedagogen askarna tillsammans med 

barnen för att se vilken ask som motsvarade prickarna på tärningen. Asken 

öppnas och inuti den finns ett djur som det sjungs en sång om. Aktiviteten 

fortsätter på samma sätt tills de sjungit om alla askar. Sångerna innehåller 

olika rörelser som barnen gör tillsammans med pedagogen.  

 

Vid den första asken frågar pedagogen barnen vilken färg det är på asken. När 

barnen svarar grön förstärker pedagogen det med att säga grön, och teckna 

ordet grön med teckenspråk. När det tredje barnen kastar tärningen och får 

siffra fyra, som motsvarar en blå kvadratisk ask, benämner pedagogen den 

som ”Den stora blå asken”. Vid ett senare tillfälle när siffran ett kommer upp 

på tärningen ställer pedagogen frågan till barnen om hur många prickar det 

var. Alla svarar tillsammans att det var en prick, varpå pedagogen säger: ”Det 

var första asken.” Barnen är hela tiden med i aktiviteten. De räknar och sjunger 

tillsammans med pedagogen. 

Intervju med pedagog 2 

Jag börjar med att fråga pedagog 2 vad matematik i förskolan är för henne. 

Hon förklarar att det för henne är att få in matematiken på ett lekfullt sätt, och 

att det inte ska bli att barnen ska lära sig just addition i förskolan. Hon menar 

att det lekfulla lärandet i verksamheter är viktig. Hon berättar att de försöker 

jobba med matematik i den dagliga verksamheten. De har främst olika sago- 

och sångpåsar som de introducerar matematik med. Påsarna kan innehåll 

matematiska begrepp som antal, ordningstal, färg, form med mera. När jag 

frågar henne varför hon tycker att man ska jobba med matematik i förskolan 

svara hon:  

 
”Dels står det i vår läroplan att vi ska jobba med matematik. Sedan tror jag att det 

är positiv och att det underlättar för barnen senare i skollivet, om de blivit bekanta 

med dessa termer.” (Pedagog 2, intervju, 13 februari, 2014).  
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Pedagog 2 upplever att barnen tycker det är kul när de arbetar med 

matematik. Hon menar att barnen inte upplever att det är matematik, men att 

de alltid är intresserade av att lyssna på de olika sagorna och sångerna som 

innehåller matematik. Det blir ett sätt att introducera matematiken på deras 

nivå, utan att just benämna det som matematik. Jag avslutade intervjun med 

att fråga varför hon valde att göra just den aktiviteten som jag fick observera. 

Hon svarade:  

 
”För att den innehåller många matematiska begrepp. Den innehåller färg, form, 

antal, räkna prickar och lite spänning när man öppnar lådan.” (Pedagog 2, intervju, 

13 februari, 2014).  

 

Intervjun med pedagog 2 blev inte lång. Hon var rak på sak i sina svar, och 

hade inte mycket annat att tillägga än svaren på frågorna.  

Observation pedagog 3 

Den här aktiviteten ägde rum runt ett bord, inne i ett allrum. När man kom in i 

rummet såg man en soffa rakt fram, och till höger om soffan fanns det hyllor 

med diverse pysselmaterial. Bakom soffan fanns en bokhylla och efter den 

fanns ett runt pysselbord. Ena kortsidan var täckt med fönster och framför stod 

det två skrivbord. På den andra långsidan fanns en stor whiteboard på väggen. 

På golvet framför whiteboarden låg stora kuddar. Längst långsidan fanns även 

ytterligare en bokhylla med leksaker, samt ett skrivbord för pedagogerna. Vid 

den kortsidan som man kom in i rummet fanns en diskbänk och framför den 

stod ett stort bord. (Skiss, se bilaga 3). Vid aktiviteten satt pedagog 3 runt det 

stora bordet, tillsammans med två pojkar och två flickor, alla 5 år.  

 

Aktiviteten börjar med att pedagogen tar fram en ask och frågar barnen vad 

som finns i den. Pedagogen öppnar asken och häller ut innehållet på bordet, 

som var knappar av olika färger och former. Hon uppmanar barnen att låta 

knapparna ligga på bordet, medan de tysta för sig själva funderar på vad de 

ser. Efter en stund ger pedagogen barnen till uppgift att sortera knapparna, 

hur de själva vill. Pedagogen sitter tyst och tittar på, medan sorteringen håller 

på i över fyra minuter. När hon frågar en av pojkarna vilken form han sorterar 

svarar han fyrkant, varpå pedagogen frågar vad det också heter, och han 

svarar kvadrat. Pedagogen försöker ge barnen några frågor angående former 

och likheter, men barnen är för upptagna i sina egna lekar och det verkade som 

att de inte hörde henne.  

 

Barnen får fortsätta att leka med knapparna, medan pedagogen tittar på. 

Aktiviteten avslutas med att pedagogen försöker få barnen att uppmärksamma 

varandras knappar, hur de har sorterat och vilka former de har valt. Vid ett 

tillfälle när barnen säger fyrkant förklarar pedagogen att det även heter 

kvadrat. Medans jag satt och observerade upplevde jag att hela aktiviteten var 

rörig. Barnen överröstade pedagogen, som inte tog tag i aktiviteten utan lät det 

bli mer en frilek, än en lek med en pedagogisk tanke bakom. När pedagogen 

gav ett barn en fråga och inte fick något svar, lät hon frågan rinna ut i sanden.  
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Intervju med pedagog 3 

Intervjun börjar med att pedagog 3 berättar att matematik i förskolan för henne 

handlar om former. Barnen ska få syn på former som finns runtomkring och 

att det går att hitta former överallt. Hon förklarar att de jobbat med former på 

förskolan. Hon berättar att hon anser att det bästa lärandet sker när man kan 

ge barnen en öppen fråga eller uppgift, som de ska svara på eller hitta 

lösningar till. Hon menar att när man ger barnen öppna frågor kan man få 

fantastiska svar tillbaka. För pedagog 3 handlar matematiken på förskolan om 

att man ska uppmärksamma det i vardagen och att introducera ett 

matematiskt språk. När de har samlingar försöker pedagog 3 benämna de 

grundläggande begrepp som matematiken innehåller: 

 
”Under de mattesamlingar som vi har nu, har jag försökt att mest behandla liksom 

att de här begreppen inom matematiken med ordningstal, färger, addition, 

subtraktion, delat, på ett lekfullt sätt, för att de börjar bli större och ska gå över till 

förskoleklass, och behöver begreppen. (Pedagog 3, intervju, 13 februari, 2014).  

 

Pedagog 3 fortsätter med att berätta att de försöker att jobba med matematik 

varje vecka på förskolan. Hon tycker att det är viktigt att barnen ska få ta del 

av matematiken på förskolan. Det ger barnen en bra grund och förförståelse 

för barnens framtida skolgång.  

 
”Just den här lusten att lära matte, utan att man tänker att det är en mattelektion, 

tror jag att de kan ha mycket nytta av i framtida skolliv. (Pedagog 3, intervju, 13 

februari, 2014).  

 

Pedagog 3 upplever att förskolorna är bra på att integrera matematiken i olika 

ämnen. Hon förklarar att hon tycker det är viktigt att barnen får veta varför vi 

använder oss av matematiken i vardagen, för att det inte ska bli tabuartat. Att 

barnen får lära sig att resonera och prata matematik är det viktigaste som 

förskolan kan göra, enligt pedagog 3. Hon avslutar intervjun med att säga att 

hon tror på förskolan roll att få in matematiken i alla delar av vardagen. Även 

om man inte har statiska samlingar, upplever hon att det alltid finns en tanke 

kring matematiken i vardagen, och att pedagogerna måste öppna sina 

matematiska ögon.  

Observation pedagog 4 

Den fjärde och sista observationen utspelade sig i ett större lekrum. Vid ena 

kortsidan fanns det ett bord med stora legoplattor, som vad fastskruvade i 

bordet. Under bordet fanns en låda full med diverse legoklossar. Det fanns 

även en bilmatta vid legobordet. Vid andra kortsidan fanns det en slags 

bokhylla med kaplastavar, mjuka byggklossar och annat byggmaterial.  I stor 

var detta allt som fanns i rummet, eftersom det användes till ett frilekrum och 

byggrum. Det fanns en hylla med en radio, några stora kuddar på golvet, och 

mitt i rummet fanns en stor blå matta. (Skiss, se bilaga 3). Vid aktiviteten 

deltog Pedagog 4 tillsammans med tre pojkar och tre flickor, i åldrarna 4-5 år.  
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Pedagogen och barnen sitter i en ring på den stora mattan. Aktiviteten börjar 

med att pedagogen lägger upp olika bilder, med olika motiv, framför barnen 

på mattan. Medan pedagogen lägger ut bilderna frågar hon barnen vilken färg 

motiven har. När hon lagt ut alla bilder visar hon upp kort med siffror på, som 

hon också lägger ut framför sig i rad. Hon benämner att hon lägger ut siffrorna 

”huller om buller” och frågar vad det betyder. En pojke svarar: ”Att man inte 

sätter ut de i rätt ordning”. Efteråt förklarar pedagogen att barnen ska få 

komma fram en och en, välja en siffra och hitta den rätta bilden till siffran, de 

som hör ihop med varandra. Pedagogen frågar varje barn vilken siffra de valt, 

och bekräftar genom att upprepa siffran. När barnen hittat bilden får de räkna 

motiven på bilden för att se om bilden stämde ihop med siffran. En av 

pojkarna tar siffran åtta, och hittar en bild med åtta solar. Pedagogen frågar om 

han kan räkna högt för alla, och han räknar: ”Två, fyra, sex, åtta”, och visar 

med fingrarna två och två. Pedagogen frågade pojken hur han räknade som, 

och förklarade att det kallas att räkna med två skutt. Det vill säga att man 

räknar två åt gången.  Under tiden som barnen räknar bekräftar pedagogen 

dem med att säga toppen eller ge dem en tumme upp, någonting som visar på 

att de räknat rätt.  

 

När alla siffror är tillsammans med sin tillhörande bild, förklarar pedagogen 

att de ska lägga ut siffrorna i ordning. Hon ber barnet som tog siffran ett att 

lägga ut den först, och benämnde den som minst. Allt eftersom frågar hon 

vilken siffra som kommer näst, och barnet med den siffran lägger ut den i 

ordningen. När alla siffror är utlagda räknar barnen siffrorna högt tillsammans 

för att kontrollera att de ligger i rätt ordning. Pedagogen var väldigt fokuserad 

under aktiviteten, och försökte uppmuntra varje barn att tänka efter och räkna, 

i deras egen takt.  

Intervju med pedagog 4 

Pedagog 4 börjar intervjun med att berätta att matematik i förskolan är 

jättemycket, enligt henne. Hon förklarar att de i stort sett pratar om matematik 

hela dagarna på förskolan. De brukar ha matematiksamlingar, men att de även 

uppmärksammar matematiken när de till exempel äter frukt, ska ställa sig i 

kön till matsalen eller när de räknar upp vilka som är på förskolan för dagen. 

På pedagog 4:s avdelning arbetar de aktivt med matematik. Hon förklarar att 

de försöker att lyssna på barnen och arbeta utifrån deras behov:  

 
”Man kan ju ibland snappa upp och höra på barn att, till exempel former, att de 

kanske inte, man hör att det benämns inte på det rätta sättet, kvadrat och cirkel och 

så vidare, så då kan man medvetet jobba med det ett tag och ta in speciellt 

material.” (Pedagog 4, intervju, 14 februari, 2014).  

 

Det finns även jobbarlådor på avdelningen som barnen själva kan ta fram och 

jobba med matematik. Pedagog 4 förklarar att de försöker att byta ut materialet 

i lådorna med jämna mellanrum för att variera utbudet. Hon berättar att deras 

matematiska tänk är genomtänkt, men att det även ibland kan bli en spontan 

matematiksamling. Pedagog 4 anser att det är viktigt med matematik i 

förskolan för att det lägger grunden till barn framtida matematik, och att det är 
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viktigt med tydliga pedagoger, som benämner de rätta begreppen. Hon menar 

att om pedagogen benämner de rätta matematiska begreppen på förskolan, 

kommer barnen att ha med sig en trygg grund av matematiken upp i 

skolåldern. Hon menar att om barnen får bli bekant med matematiken på 

förskolan, blir det en röd tråd genom deras uppväxt och in i skolan. Pedagog 4 

berättar att barnen blir jätteglada när pedagogerna berättar att de ska ha 

matematiksamlingar. Hon tycker att det borde vara ett bevis på att barnen fått 

en bra grundläggande syn på matematiken, redan från att de var små. Hon 

uttrycker sin glädje över att matematiken börjar komma ifrån den negativa 

stämpel som ordet matematik ofta haft med sig, och att det börjar vara 

någonting lustfyllt hos barnen.  

 

Sammanfattningsvis förklarade alla pedagoger att de försöker att arbeta med 

matematik dagligen på förskolorna. Pedagogerna tyckte att det är viktigt att 

man som pedagog benämner de korrekta begreppen, för att ge barnen en bra 

grundläggande matematisk start. Alla pedagoger ansåg att det är viktigt att få 

in matematiken på barnens nivå och på ett lekfullt sätt, för det viktigaste för 

barn i förskolan är ett lustfyllt lärande.  

Analys 

Här kommer jag att utvärdera hur mitt resultat förhåller sig till det teoretiska 

perspektivet som jag tar upp i bakgrunden, samt Björklunds perspektiv på 

lärande.  

 

Pedagogerna uttryckte att barnen ska få uppleva ett lustfyllt lärande, och att 

man måste sätta ord på matematiken. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlssons (2003) begrepp erfarenheter och erfarande stämmer in på ett lustfyllt 

lärande. Genom att barnen får uppleva matematiken med hela kroppen och får 

utforska och uppleva matematiken, blir de för dem ett lustfyllt lärande som 

mer liknar en lek, men kanske i själva verket har en pedagogisk matematisk 

tanke. Erfarenheter finns överallt i de olika aktiviteterna som presenteras i 

resultatet. Barnen fick bland annat upptäcka knappar, former, färger, siffror 

även sånger. Det visar på en otrolig bredd på hur barn kan få uppleva 

matematiken, och även en stor variation. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson skriver om just variation och mångfald, likaså Björklund (2008). 

Variationen och mångfalden ska visa barnen på olika aspekter inom 

matematiken. Alla pedagoger hade olika aktiviteter inom matematiken och 

visade att det finns ett stort utbud av olika matematiska aktiviteter. 

Variationen är viktig för att inlärningen ska bli någonting som lockar barnens 

intresse, och inte något som tragglar på. Då finns det en risk att barnen tappar 

intresset och inlärningen avtar. En av pedagogerna pratade om att upptäcka 

matematiken i vardagen, och inte bara vid specifika samlingar. Pedagogen 

menade att det går att se matematik i till exempel fruktstunderna eller vid 

matkön. Det är ett bra sätt till en varierad matematikinlärning. Det gäller bara 

att ta tillvara på tillfällen när den vardagliga matematiken dyker upp.  

 

Björklund (2008) skriver om samtidighet, som symboliserar en förståelse om att 

fenomen kan betyda olika, man ha en koppling till varandra. Vid aktiviteten 
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som en av pedagogerna hade där barnen fick räkna motiv och sedan para ihop 

dem med en siffra, tillämpas begreppet samtidighet. Där visade pedagogen att 

symboler och siffror kan ha en koppling till varandra, men själva siffran och 

själva motivet är två olika saker i sig. Samtidighet tillämpas även vid 

aktiviteten där barnen fick kasta en tärning och sedan koppla ihop prickarna 

med en låda. Här blir det tydligt att det är viktigt att sätta ord på matematiken, 

för att ge barnen en förståelse varför de olika delarna hör ihop, precis som en 

av pedagogerna uttryckte sig: ”Det är viktigt att sätta ord på det man gör och 

varför man för någonting.” (Pedagog 1, intervju, 12 februari, 2014). Sätter vi 

inte ord på det vi gör blir det svårt för barnen att få en förståelse över 

händelsen. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver det 

som metakognition och metakognitiva dialoger. Det är viktigt att barn får lära sig 

hur vi tänker och hur vi minns saker. Alla pedagoger gjorde detta genom att 

de pratade med barnen under aktiviteten. Det blir ett sätt att få barnen att 

fundera över hur de tänkte vid lärandesituationen, och hjälpa dem att sätta ord 

på matematiken. Genom att sätta ord på matematiken blir det en upprepning 

som blir ett lärandetillfälle. Barnen lär sig känna igen de olika delarna i 

matematiken och kan tillslut själva sätta ord på matematiken.  

 

För att kunna introducera matematiken hos barn bör man tänka på rimlighet, 

som Björklund (2008) skriver om. Rimligheten behövs för att klara av att göra 

uppskattningar och använda matematiska begrepp i olika situationer för att 

behärska tolkningar av sin omvärld.  För att kunna använda matematiken i 

olika situationer är det också viktigt att börja från grunden, när matematiken 

introduceras för ett barn. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 

förklara grunderna för att förstå sin omvärld som riktadhet. Om ett barn börjar 

sin matematiska resa med att få en förståelse för de grundläggande termerna 

som matematiken innehåller, borde det underlätta för dem upp i skolåldrarna. 

Ingen av pedagogerna hade någon aktivitet som innehöll till exempel lägesord, 

som behövs för att förstå sin omvärld. Dock behöver vi även siffror för att 

förstå vår omvärld, som nästan alla aktiviteter innehöll. Siffror är någonting 

som vi behöver använda oss av varje dag, vid olika tillfällen som exempelvis 

klockan eller matlagning. Aktiviteter med siffror ger barn en grundförståelse 

till vad en siffra innebär, som sedan utvecklas till en vardaglig användning av 

siffror. Ett litet barn förstår nog inte vad siffran innebär till en början, men 

genom att få en upprepning av siffrorna vid olika tillfällen får de tillslut en 

förståelse av dem. Rimligheten inom matematiken ska vara på den nivå som 

barnen behöver, men det skadar aldrig att introducera något nytt som sedan 

kan utvecklas i högre åldrar.  

 

Att ha ett samspel med andra stärker ett barns inlärning. Björklund (2008) 

nämner begreppet hållpunkt, som symboliserar ett synsätt att tolka och 

uppfatta olika fokuseringar tillsammans med andra. Vid alla aktiviteter deltog 

alltid barnen tillsammans med varandra och en pedagog. Genom liknande 

aktiviteter som presenteras i resultatet kan tolkningar och uppfattningar 

bearbetas tillsammans. Det blir ett samspel mellan barnen och pedagogen, som 

leder till en stärkt matematisk inlärning. Även Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) skriver om detta, vilket de benämner som lärande. 
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Enligt författarna lär sig barnen av varandra genom deras personligheter och 

erfarenheter. Under alla aktiviteter fick barnen chansen att förklara sina tankar, 

berätta varför de gjorde som de gjorde och diskutera med varandra om de 

olika matematiska delarna. Det leder till ett stort samarbete mellan barnen, 

som kan hjälpa dem att vidareutveckla en befintlig kunskap. Samarbete och ett 

utbyte av tankar ger oss en otrolig möjlighet till ett nytänkande och ett lärande.  
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 Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras det resultat som kommit fram genom studien. 

Utifrån litteraturen och mina egna tankar och tolkningar diskuteras studiens 

syfte: Hur pedagoger arbetar med grundläggande matematiska begrepp i 

förskolan.  

Resultatdiskussion 

Enligt Björklund (2008) är det viktigt med variation för ett barns lärande. Tre 

av pedagogerna pratade om matematikens stora variation i förskolan. Pedagog 

1 menade att matematik finns i sagor, former och sortering, och att man kan 

hitta matematiken överallt. Två av pedagogerna påpekade att det är viktigt att 

få in matematiken på ett lekfullt sätt, för att få bort den klassiska stämpeln som 

finns över ämnet matematik. Precis som Linder et al. (2011) och Thiel (2010) 

skriver om blir matematiken avdramatiserad om den får vara på en leknivå för 

barnen. Att sedan få fram matematiken på ett lustfyllt sätt, är en utmaning för 

pedagoger. Jag tror att om man som pedagog inte presenterar matematiken på 

ett lek- och lustfyllt sätt, fångar man inte barnens intresse, och då blir det 

svårare att lära barn den grundläggande matematik som de har hjälp av i 

skolåldrarna. Pedagog 2 förklarade att de jobbar med sång- och sagopåsar för 

att få in matematiken på ett lekfulltsätt, som Björklund (2008) skriver om. 

Björklund förklarar att det måste ligga en pedagogisk tanke bakom leken, men 

att det introduceras som en lek. Jag anser att det är den viktigaste aspekten, för 

att inte göra matematik till någonting som uppfattas som tråkigt och jobbigt. 

Precis som pedagog 2 berättade blir det ett sätt att introducera matematiken på 

barnens nivå.  

 

De flesta av pedagogerna pratade om den vardagliga matematiken, som finns 

runtomkring barnen hela tiden. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) och 

Björklund (2008) skriver om vikten av den vardagliga matematiken för barns 

lärande. Pedagog 1 tyckte att det är viktigt att man sätter ord på den 

vardagliga matematiken och varför vi gör som vi gör. Jag håller med henne om 

det. Om vi inte förklarar för barn vad de matematiska begreppen betyder, eller 

varför vi exempelvis måste ha en stol för att nå upp på översta hyllan, blir 

orden och handlingarna meningslösa för barnen och de får inte veta betydelsen 

bakom orden eller handlingen. Dock är det viktigt att matematiken lyfts fram 

som ett ämne på förskolorna, och att pedagogerna förstå innebörden, som 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) skriver om. Det är nog svårt att 

lära ut en grundläggande matematik om man som pedagog inte själv förstår 

den grundläggande innebörden. Jag skulle exempelvis inte kunna lära ut 

barnen matematik, om jag inte hade någon som helst aning om vad 

matematiken handlar om. Allt handlar om att synliggöra matematiken i 

vardagen som Björklund (2008;2009) skriver om. Även pedagog 3 pratade om 

att vi måste synliggöra matematiken i förskolan och att barnen ska få 

möjligheter till att resonera och prata matematik. När pedagoger låter barn 
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resonera och samtala om matematik, blir ett tillfälle att synliggöra och tolka 

barns tankar, för att vidareutveckla och synliggöra matematiken, vilket 

Björklund (2008) anser är viktigt för barns matematiska utveckling. 

 

Alla pedagoger pratade om att de tycker att matematik i förskolan är viktigt 

och någonting positivt för barnen, för att de ska få bli bekanta med 

matematiska begrepp som de kommer att jobba med i skolan. Björklund (2009) 

skriver om detta. Hon menar att barn behöver få en grundläggande förståelse 

för matematiken och att barnen ska få upptäcka och utforska de olika 

begreppen. Jag anser att det är oerhört viktigt att barn får en grundläggande 

förståelse för matematiken i förskolan. Som pedagog 1 benämnde det får inte 

matematiken i förskolan bli den ”klassiska” matematiken som vi vuxna ofta 

tänker på, som ekvationer, räkna ut stora tal eller liknande, utan den måste 

ligga på en nivå där barnen befinner sig.  

 

En av pedagogerna berättade att de försöker lyssna på barnen, och om de hör 

att barnen pratar om något område inom matematiken försöker de att jobba 

vidare på det området. Det stämmer överens med det Sheridan et al. 2001 

skriver om, att lärandet är beroende av om pedagogerna kan fånga upp barns 

tankar och uttryck. En slutsats som man kan dra av detta, är att det är bra att 

lyssna på barnen och var de befinner sig. Särskilt i de lite äldre åldrarna på 

förskolor eftersom barn ofta i de äldre åldrarna kan uttrycka sina tankar och 

funderingar. Med de minsta barnen kan de bli svårt att lyssna till deras tankar 

och funderingar. Där tycker jag att man ska introducera de grundläggande 

begreppen och försöka se om barnen uttrycker sig på något matematiskt sätt, 

och ta tillvara på tillfällena. Även om barnen inte förstår begreppen vid ett års 

ålder, blir de hjälpta av att få höra dem och bli bekanta med dem, som senare 

utvecklas till en förståelse för begreppen. Jag håller med pedagog 3 om det hon 

sa angående pedagogers arbete med matematiken i förskolan. Pedagogerna 

måste öppna sina matematiska ögon, och som Björklund (2009) skriver kräver 

det kompetenta pedagoger som förstår sig på matematiken.  

 

Pedagog 3 pratade om att man ska använda sig av matematiken i vardagen 

och introducera matematiken som ett språk. Sterner (2007) förklarar att 

matematik inte är ett språk i sig, utan ett förråd av matematiska ord som 

barnen utvecklar, och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att 

barn behöver bli bekanta med dessa begrepp. Jag tror att det är som pedagog 4 

säger, att om man benämner de rätta matematiska begreppen för barnen på 

förskolan, som Sterner (2007) nämner, får barnen en grund att jobba vidare 

med i skolan. Det leder till den röda tråden genom skolåren. Lee (2010) skriver 

om att barns matematiska erfarenheter i tidiga åldrar hör ihop med de 

matematiska erfarenheterna som de får under skolåren. Jag tycker att det är 

viktigt att pedagogerna har kunskap om ämnet matematik, om än bara en liten 

kunskap, för att hjälpa barnen att bygga upp deras grundläggande förståelse, 

och att pedagoger lär sig att synliggöra matematiken för barnen (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2005).  
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Björklund (2009) skriver om att matematik är en social kunskap, som utvecklas 

tillsammans med andra. Det kändes som att alla pedagoger försökte utveckla 

en matematisk grundkunskap tillsammans med barnen. Pedagog 3 berättade 

att hon tyckte att det bästa lärandetillfället är när man ger ett barn en öppen 

fråga, och att man får ut de bästa svaren då. Jag tycker att det är en form av en 

social kunskap. Man ger barnen olika frågor, får olika svar och utifrån det 

skapas ett lärandetillfälle tillsammans med barn och pedagoger.  

 

Under den första aktiviteten med pedagog 1 jobbade hon mycket med 

sortering, som Reis (2010) skriver om. Hon lät barnen hitta ”kompisar” i 

pappersformerna och runtomkring i rummet. Genom att barnen fick hitta 

”kompisar” till formerna, blev det en pedagogisk tanke kring sortering och 

likheter och olikheter, men för barnen blev det någonting intressant och roligt. 

Det var bra att pedagogen benämnde det som att hitta ”kompisarna”. Om hon 

hade uppmanat barnen att sortera formerna tillsammans med någonting annat 

i rummet, tror jag att den pedagogiska tanken skulle försvinna, i och med att 

det hade varit en svår uppmaning för barnen. Jag tycker även att pedagog 1 

utförde sin aktivitet bra utifrån det Sterner (2007) säger om ett korrekt 

matematiskt språk. Hon förklarade att en cirkel är rund och kan kallas för ring, 

men att den också heter cirkel. Det var bra att hon benämnde både ordet ring 

och cirkel, eftersom ring är nog vanligast att barn säger, men om man som 

pedagog nämner de korrekta matematiska begreppen blir barnen tillslut 

bekväma med de begreppen och börjar använda sig av dem. Om vi som 

pedagoger inte använder oss av de rätta begreppen är det svårt att begära att 

barnen ska göra det. Dock benämnde hon inte namnet kvadrat. När hon 

pratade om en kvadrat med barnen förklarade hon den som att den har fyra 

hörn och heter fyrkant. Hon nämnde i intervjun att hon tycker det är viktigt att 

benämna de rätta begreppen för barnen, och jag tolkade det som att hon tänker 

sig för när hon använder matematiska begrepp. Varför begreppet kvadrat inte 

nämndes vet jag inte, kanske har det att göra med att jag var där och 

observerade. Jag upplevde att aktiviteten låg på barnens nivå, vilket är otroligt 

viktigt vid ett lärandetillfälle. 

 

Alla pedagogerna tillät barnen mer eller mindre att tänka efter och fundera 

över hur de tänkte under aktiviteterna. Genom att de ställde frågor under 

aktiviteten, utmanade de barnen i deras sätt att tänka matematiskt. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2005) och Björklund (2009) skriver att det är viktigt 

att pedagoger utmanar barnen genom frågor, och att ge barnen möjlighet och 

tid till att fundera och förklara hur de tänker. Jag anser att det är viktigt att 

utmana barnen genom följdfrågor på deras egna frågor. Det gör att barnen 

måste tänka efter på vad de sa eller vad som hände, och kanske på det viset 

uppmana dem att tänka utifrån ett matematiskt tankesätt. Jag upplever att 

barn för det mesta vet vad de ska svara och kan svara, men de kanske känner 

sig stressad eller är rädda för att svara fel. Därför är det otroligt viktigt att låta 

vissa delar av vardagen ta tid, för att uppmuntra en självständighet. Det går 

inte att stressa fram ett svar, då blir det ofta ett påtvingat ogenomtänkt svar, 

som inte främjar lärandet. Jag kan uppleva att pedagoger ibland stressar 

barnen till att svara och inte låter dem tänka klart. Ett antagande av det kan 
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vara att det beror på att pedagogerna själva inte har tålamodet till att låta 

barnen tänka efter, för att man kanske ska skynda sig till nästa hållpunkt för 

dagen. Jag tycker det är otroligt viktigt att låta barn få fundera och låta dem 

uttrycka sig på sitt sätt, och i sin egen takt. Jag blev glad av att se att 

pedagogerna tillät barnen att tänka och fundera i sin egen takt under 

observationerna. Det kan också vara viktigt för att barnen ska få känna sig 

sedd och hörd, och att det inte ska bli en stressig vardag.  

 

Något som pedagog 3 gjorde bra var att hon lät barnen bekanta sig med 

materialet innan aktiviteten började. Björklund (2009) skriver att det är viktigt 

att barnen får bekanta sig med materialet innan den pedagogiska aktiviteten 

börjar. Pedagog 3:s aktivitet innebar att barnen fick sortera fritt, och var inte 

lika beroende av att barnen fick bekanta sig med materialet innan, men om 

man har en pedagogisk tanke bakom aktiviteten är det viktigt. Som pedagog 

kanske man tänker att barnen ska sortera på ett sätt men barnen väljer att 

sortera på ett annat sätt. Därför tror jag att det är viktigt som pedagog att vara 

tydlig när man förklarar en uppgift eller aktivitet. Vill man få ut ett specifikt 

resultat måste barnen få veta vad grundtanken går ut på, annars kan man stöta 

på något helt annat resultat än man väntade sig. Pedagog 3 lät barnen sortera 

och klassificera, men eftersom hon inte styrde upp aktiviteten utifrån ett mer 

pedagogiskt tänk, tyckte jag att den matematiska grundtanken försvann. Det 

blev matematik på ett lekfullt sätt för barnen, men jag hade önskat att få se ett 

större intresse ifrån pedagogen, som tydligare visade på en matematisk 

grundtanke. Under den aktiviteten hade jag dock önskat att hon varit mer 

aktiv och styrt aktiviteten. Hon gav barnen lite frågor om vilka former de 

sorterade och benämnde formerna med korrekta matematiska begrepp. Det 

var bra att hon använde de korrekta begreppen, men eftersom hon lät barnen 

vara om de inte svarade och sväva iväg i fantasin blev aktiviteten mer som en 

lek för barnen. Om hon hade fått barnen fokuserad på hennes frågor och sedan 

gett dem ett bekräftande vid rätt svar, hade den pedagogiska tanken kommit 

fram bättre. 

 

Under pedagog 2:s intervju nämnde hon att hennes aktivitet innehöll former, 

färger, antal och räkning. När hon utförde aktiviteten benände hon varken 

former eller färger. Hon benämnde en ask som var blå en gång, men inga 

andra färger. Tirosh et al. (2011) skriver om att barn härmar pedagoger på 

förskolan. Under pedagog 2:s aktivitet härmade barnen henne genom att säga 

efter henne, sjunga tillsammans med henne och göra samma rörelser som 

ingick i sångerna. Tirosh et al. menar att det är viktigt att pedagoger använder 

sig av de rätta termerna inom matematiken, eftersom barn tar efter. Om 

pedagogen hade valt att benämnde de olika formerna på askarna tror jag att 

barnen snabbt lärt sig känna igen formerna och deras namn, och på det sättet 

gett dem de rätta begreppen om former.  

 

Jag tycker att aktiviteten som pedagog 2 hade var lite inne på att barn ska få 

uppleva matematiken med hela kroppen, som Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2005) förklarar. Vissa av de olika sångerna som barnen och 

pedagogen sjöng innehöll olika matematiska begrepp, som upplevdes genom 
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rörelser till sången. Man skulle kunna utveckla sångpåsen genom att lägga till 

fler låtar med matematiska rörelser, som till exempel fingerramsor.  

 

Två av pedagogerna fick in räkneramsan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2005; Sterner & Johansson, 2007) i sina aktiviteter. Pedagog 2 övade 

räkneramsan med barnen när hon räknade askarna efter prickarna på 

tärningen, och pedagog 4 övade räkneramsan när barnen skulle lägga siffrorna 

och bilderna i ordning, ifrån att de hade varit ”huller om buller”. När barnen 

själva räknade föremålen på bilderna stimulerades också räkneramsan. 

Eftersom pedagog 4 uppmanade barnen att räkna högt för alla andra, blev det 

ett repetitionstillfälle för barnen. De fick höra räkneramsan om och om igen 

upp till ett visst nummer. Björklund (2008) menar att barn är beroende av 

människor och miljön som de har runt om kring sig, och därför tror jag att man 

styrker lärandet genom att barn får prata högt och upprepa saker för varandra. 

Om ett barn får höra någon annan räkna, kanske det hjälper barnet att själv 

kunna räkna sin räkneramsa. Pedagog 4:s aktivitet skulle gå att utveckla 

genom att ta bilder med högre antal föremål på.  

 

Jag anser att det är viktigt att benämna olika saker som händer i vardagen med 

matematiska begrepp, för att göra barnen uppmärksammade på begreppen. 

Om ett barn går och hämtar en stol för att nå upp till en hylla, kan man 

förstärka tillfället med att förklara att barnen blev ”längre” när den stod på 

stolen, och på det sättet få in ett matematiskt begrepp som Björklund (2008) 

skriver om. Björklund menar också att matematikens begrepp hjälper oss att 

kommunicera dagligen, mer än vi tror. Som jag tolkar alla pedagogers svar 

försöker de att introducera olika matematiska begrepp dagligen och göra 

barnen uppmärksamma på dem. Jag upplever också att det är något som 

pedagogerna gör utan att tänka allt för mycket på det. Det tolkar jag som att 

matematiken på förskolorna idag är någonting som är självklart, och inget 

påtvingat.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) och Björklund (2008) menar att det 

krävs en vuxen som är kompetent inom området för att kunna lära barn, och få 

barn att vilja lära sig. Jag upplevde att alla pedagoger var positiva till ämnet 

matematik och hade en bra grundläggande syn. Ingen verkade vara rädd för 

att använda sig av de korrekta matematiska begreppen, även om de vid 

observationerna inte alltid kom fram. Alla pedagoger verkade veta vad som 

krävdes för att ge barnen en grundläggande matematik i förskolan, och de ville 

ge barnen den bästa förutsättningen för vidare skolgång, vilket enligt McCray 

och Chen (2011) är viktigt för att bygga upp kunskapen om något ämne. Under 

alla aktiviteter fanns det på någon nivå ett samarbete mellan pedagogerna och 

barnen, vilket bygger upp kunskaper enligt Säljö (2000). Bråten (1996) och 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver om att leken är en 

central del i ett barns utveckling, att det inleder till en nyfikenhet och medför 

att ett ämne blir avdramatiserat. Jag tycker att alla pedagoger försökte hålla 

aktiviteterna på en leknivå, och jag tolkade det som att barnen blev mer 

intresserade av vad som pågick.  
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Något som jag saknade under observationerna var en aktivitet som handlade 

om positioner, som Björklund (2010) skriver om. Jag tror att man skulle kunna 

göra en bra aktivitet med matematiska begrepp som över, under, bredvid, i 

mitten och så vidare. Ingen av pedagogerna hade med det i sina aktiviteter. 

Det kanske kan vara något att introducera till pedagogerna, och göra dem 

uppmärksamma på att positioner också ingår i matematiken. Kanske 

Pedagoger kanske inte tänker på positionsbegrepp som en del av 

matematiken. Det behöver inte stämma, men jag själv tänkte inte på 

positionsbegrepp som matematiska innan jag började läsa om matematik inom 

förskolan.  

 

Jag fastnade för Doverborg och Pramling Samuelssons tankar om att alla borde 

få uppleva matematik:  

 
”Alla kanske inte ska eller vill vara intresserade av matematik, men nog vore det 

väl ändå önskvärt att alla fick samma möjlighet att pröva på att vara i 

matematikens värld, uppleva en förmåga och se matematik som en viktig kunskap, 

något som alla har nytta av och faktiskt använder i sin vardag utan att vi uttrycker 

att det är matematik.” (Doverborg & Pramling, 2005, s.139).  

 

Jag tycker citatet säger mycket. Eftersom vi lever i en värld där vi använder oss 

av matematik dagligen, borde alla få chansen att pröva på matematik. Som 

pedagog har man ett stort ansvar att ge barnen en möjlighet till att redan från 

när de är små, få uppleva och utöva matematik. Barnen ska få bli bekanta med 

alla begrepp som matematiken innefattar, för att ha en bra grund till en lyckad 

skolgång, ett bra arbetsliv och framförallt ett underlättat vardagsliv. 

 

Under observationerna och intervjuerna visade det sig att pedagogerna inte 

alltid gjorde som de sa på intervjuerna. En av pedagogerna förklarade till 

exempel att aktiviteten innehöll former, men hon nämnde dem inte. Jag tror 

dock att det är lätt att glömma bort saker när någon observerar, man kanske 

blir nervös över att bli observerad och anstränger sig för mycket. Jag antar att 

man vid en observation vill försöka göra sitt bästa, och kanske därför glömmer 

bort vissa delar. Sedan är det inte lätt att alltid få med varenda liten detalj på 

en enda aktivitet. Om studien hade sträckt sig utöver en längre period och fler 

observationer gjorts, kanske resultatet kunnat utvisa att viktiga begrepp tas 

upp, i alla fall majoriteten av gångerna. En studie som denna kan vara bra för 

att göra sig själv och sina arbetskamrater medveten på hur man arbetar. En 

sådan sak som att man anser att former nämns, men i själva verket nämner 

man inte formerna under aktiviteten kan upptäckas under en observation. Jag 

tycker att fler ska observera sig själva och alla andra i arbetslaget för att kunna 

utvecklas. Det ska inte vara något negativt, utan mer en hjälp att sträva åt rätt 

håll. Vi vill nog alltid tro att vi arbetar åt rätt håll, men genom en liten 

observation kan saker som kan utvecklas till en stor framgång, hos personen 

själv och hos barnen.  

 

Under studiens gång har jag stött på många olika arbetssätt och tankar kring 

ämnet matematik i förskolan. Ingen av pedagogerna har varit främmande för 
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ämnet, och min oro över att matematiken fortfarande är ett skrämselämne har 

försvunnit. Alla pedagoger har visat att de mer eller mindre jobbar med 

matematik i förskolan dagligen, och försöker uppmuntra barnen till att vilja 

lära sig matematik. Eftersom vi människor lär oss hela livet, och som Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) skriver om, lär sig små barn hela tiden av sin 

omvärld, och därför är det viktigt att pedagoger ger barnen en möjlighet till 

lärande, redan på förskolan.  

 

Metoddiskussion 

Nu när undersökningen är gjord anser jag att de metodval jag gjort var rätt. Jag 

tycker själv att vi lär oss av varandra och att små barn ska få lära sig genom 

leken. Därför anser jag att den utvecklingspedagogiska teorin (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003) passade till min undersökning. Barnen 

fick vara med i aktiviteterna och lära sig genom ett lekperspektiv. De fick lära 

sig tillsammans med andra barn och vuxna, och alla aktiviteter skedde i sociala 

sammanhang eftersom de innefattade barn och vuxna.  

 

Den här studien utgick ifrån att se hur pedagoger arbetade med 

grundläggande matematik i praktiken, och jämfördes sedan med den teori som 

hittats inom området. Studien blev därför en kvalitativ undersökning. Bryman 

(2011) utgår ifrån olika steg när han förklarar en kvalitativ undersökning. 

Dessa är generella frågeställningar, relevanta platser, insamling av relevant 

data, tolkning av data, arbete av teori tillsammans med data och slutligen 

arbeta fram ett resultat och slutsatser. Den här studien hade utgångspunk i en 

observation som handlade om matematik i förskolan, och intervjufrågor som 

stärkte upp (intervjufrågor se bilaga 2). Platserna för observationerna och 

intervjuerna skedde på de förskolor där pedagogerna arbetade, och all data 

samlades in på förskolorna. När alla observationer och intervjuer var gjorde 

gick jag noga igenom dem hemma, och arbetade igenom dem utifrån teorin i 

bakgrunden. Efter jag tolkat och arbetat med materialet kom jag fram till ett 

resultat och en slutsats som blev till en diskussion. I och med att jag arbetat 

mig fram på det här sättet, anser jag att arbetet är relevant utifrån en kvalitativ 

ansats som Bryman beskriver.  

 

För att studien skulle bli trovädrig och tillförlitlig arbetades den med 

utgångspunkt i Bryman (2011) sätt att se på reliabilitet och validitet, ur ett 

kvalitativt synsätt. När Bryman förklarar validitet utifrån en kvalitativ 

undersökning trycker han på fyra olika kriterier som man kan använda när 

man bedömer en kvalitativ studie. Kriterierna är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. Den här studiens trovärdighet stärks i att jag använt 

både observationer och intervjuer. Det stärker sannolikheten på resultatet i 

studien. Överförbarheten i studien tycker jag kan användas om man skulle 

vilja forska vidare på matematik inom förskolan. Då skulle resultatet i denna 

studie kunna användas vidare.  Pålitligheten liknar reliabilitet. Det är svårt att 

få en undersökning att bli likadan vid ett nytt tillfälle när man arbetar med 

människor. Jag förklarar det mer här nedanför. Det sista kriteriet är 

konfirmering. Jag har under resultatdelen enbart beskrivit respondenternas 
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tankar och svar, men i analysen och diskussionen har jag lagt in egna 

värderingar, för att visa hur mina egna tankar reflekteras.    

 

Bryman (2011) förklarar att en kvalitativ undersökning är svår att få helt 

reliabel, eftersom man undersöker människor i en social situation. Resultatet 

skulle inte se likadant ut vid en till undersökning. När man undersöker 

människor och framförallt barn är det omöjligt att varje observation blir 

likadant, än fast ämnet är detsamma. Jag tycker att undersökningen blir 

tillförlitlig av den orsaken att observationerna stärktes upp med intervjuer, 

som Bryman förklarar som en triangulering där två metoder stärker varandra.  

 

I och med att jag använde mig av både observationer och intervjuer fick jag se 

hur pedagogerna jobbade med matematik i verksamheten, och det stärktes 

upp av intervjufrågorna. Backman (2008) skriver att man ska observera 

verkligheten för att få veta någonting om den. Jag tycker observationerna gav 

min undersökning en extra inblick. De gjorde att jag kunde undersöka om 

pedagogerna jobbade utifrån deras intervjusvar. Som Bryman (2009) skriver 

kallas en undersökning med flera olika metoder för en triangulering. Eftersom 

en triangulering ska stärka upp exempelvis en observation med en intervju, 

anser jag att min tanke med att använda intervjuerna som ett stöd stärks. 

Utifrån intervjuerna kunde jag se om pedagogerna arbetade på samma sätt 

som de förklarade vid intervjuerna. Jag kunde även se om jag missförstått 

något under en observation i och med trianguleringen. Jag valde att ha öppna 

frågor vid mina intervjuer, som enligt Kihlström (2008) och Bryman (2011) ger 

svar utifrån respondentens tankar och kunskaper. Jag tror att de öppna 

frågorna gav mig mer innehållsrika svar än om det skulle ha varit ja eller nej 

frågor 

 

Eftersom jag valde att filma mina observationer, skickade jag ut ett missiv brev 

till förskolorna. När jag skickade ut missiv brevet tog jag hänsyn till etiska 

regler, som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Björkdahl Ordell, 2008; Bryman, 2011). Missiv breven gav mig 

ett godkännande från föräldrarna eller vårdnadshavarna till att jag fick filma, 

som Kihlström (2008) skriver är viktigt.  

 

Jag är medveten om att antalet respondenter kan anses som få. Grundtanken 

var att intervjua och observera fem olika pedagoger, men i sista minuten fick 

jag ett nej från den sista pedagogen. Jag använde mig då av de fyra 

intervjuerna och observationerna som jag samlat in empiri ifrån. Jag kunde 

hitta likheter och olikheter i pedagogernas svar, och jag kunde diskutera 

svaren utifrån bakgrunden. Eftersom jag fick varierande svar ansåg jag att det 

räckte med fyra respondenter.  

 

Fortsatt forskning 

Utifrån det resultat jag upptäckte i min studie, skulle det vara intressant att 

göra en fortsatt undersökning om hur pedagoger använder sig av matematik i 

vardagen. Alla pedagoger pratade om den vardagliga matematiken, och det 
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skulle därför vara intressant att se hur den används på förskolor. Genom 

observationer under en längre period skulle man kunna studera hur den 

vardagliga matematiken kommer fram i förskolor. Man skulle även kunna 

göra intervjuer med de äldre barnen på förskolorna, för att de hur de uppfattar 

matematiken på förskolorna. En fortsatt studie som denna skulle kunna visa 

pedagogers konkreta användande av matematiken i förskolan, samt de äldre 

barnens uppfattning av matematiken.  

 



  

 

32 

 

 Referenser 
Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.  

 

Björkdahl Ordell, Susanne. (2008). Etik. I: Dimenäs, Jörgen. (Red), Lära till lärare 

(s.21-28). Stockholm: Liber. 

Björklund, Camilla. (2008). Bland bollar och klossar: Matematik för de yngsta i 

förskolan. Lund: Studentlitteratur.  

Björklund, Camilla. (2009). En, två, många – om barns tidiga matematiska tänkande.  

Stockholm: Liber. 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2uppl.). Malmö: Liber.  

Doverborg, Elisabet., & Pramling Samuelsson, Ingrid. (2005). Förskolebarn i 

MATEMATIKENS värld. Stockholm: Liber. 

Kihlström, Sonja. (2008). Observation som redskap. I: Dimenäs, Jörgen. (Red.), 

Lära till lärare (s.30-46). Stockholm: Liber. 

Kihlström, Sonja. (2008). Intervju som redskap. I: Dimenäs, Jörgen. (Red.), Lära 

till lärare (s.47-69). Stockholm: Liber. 

Lee, Joohi. (2010). Exploring Kindergarten Teacher’s Pedagogical Content 

Knowledge of Mathematics. Hämtad januari 24, 2014 från: 

http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d1

3130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112 

Linder, Sandra M., Power-Costello, Beth., & Stegelin, Dolores A. (2011). 

Mathematics in Early Childhood: Research-Based Rationale and Practical 

Strategies. Hämtad januari 24, 2014 från: 

http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d1

3130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112 

McCray, Jennifer S., & Chen, Jie-Qi. (2012). Pedagogical Content Knowledge 

for Preschool Mathematics: Construct Validity of a New Teacher Interview. 

Hämtad februari 14, 2014 från: 

http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d1

3130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112 

Pramling Samuelsson, Ingrid., & Asplund Carlsson, Maj. (2003). Det lekande 

lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber. 

http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112


  

 

33 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid., & Sheridan, Sonja. (2006). Lärandets grogrund. 

Lund: Studentlitteratur. 

Reis, Maria. (2011). Att ordna, från ordning till ordning - Yngre förskolebarns 

matematiserande. Hämtad mars 11, 2014 från: http://nb-ecec.org/skandinavisk-

forskning-pa-dagtilbudsomradet-sv?set_language=sv 

Sheridan, Sonja., Williams, Pia., Sandberg, Anette., & Vuorinen, Tuula. (2011). 

Preschool teaching in Sweden - a profession in change, Educational Research. 

Hämtad februari 15, 2014 från: 

http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d1

3130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112 

Sterner, Görel. (2007). Språk, kommunikation och representationer. I: 

Doverborg, Elisabet., & Emanuelsson, Göran. (Red.), Små barns matematik (s.45-

58). Göteborg: NCM. 

Sterner, Görel., & Johansson, Bengt. (2007). Räkneord, uppräkning och 

taluppfattning. I: Doverborg, Elisabet., & Emanuelsson, Göran. (Red.), Små 

barns matematik (s.71-88). Göteborg: NCM. 

Thiel, Oliver. (2010). Teacher’s attitudes towards mathematics in early 

childhoos education. Hämtad februari 10, 2014 från: 

http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d1

3130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112 

Tirosh, Dina., Tsamir, Pessia., Levenson, Esther., & Tabach, Michal. (2011). 

From preschool teachers’ professional development to children’s knowledge: 

comparing sets. Hämtad januari 24, 2014 från: 

http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d1

3130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112 

Utbildningsdepartementet. (2010). Läroplan för förskolan. Lpfö98, reviderad 

2010. Stockholm: Fritzes. 

 

 

 

http://nb-ecec.org/skandinavisk-forskning-pa-dagtilbudsomradet-sv?set_language=sv
http://nb-ecec.org/skandinavisk-forskning-pa-dagtilbudsomradet-sv?set_language=sv
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/search/advanced?sid=01d13130-1797-408a-b7db-c6c4d022f049%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4112


  

 

 

BILAGA 1 
Missiv brev 

 

Hej föräldrar! 
 

Jag heter Therese och jag läser till förskollärare på lärarutbildningen i 

Härnösand. Jag går sista terminen och den innehåller skrivande av ett 

examensarbete. Mitt examensarbete handlar om matematik i förskolan. Därför 

kommer jag att göra en observation på era barns avdelning där jag observerar, 

till exempel en samling, som innehåller någon form av matematik. Jag kommer 

att spela aktiviteterna. Jag kommer att ha fokus på pedagogen men era barn 

kommer att komma med på filmningen. Filmen kommer inte att visas för 

någon utan den är endast till för min egen del, så jag kan gå tillbaka och titta 

och analysera aktiviteten medans jag skriver min uppsats, sedan raderas 

filmen! Om det är någon som inte vill att sitt barn ska filmas respekterar jag 

det. Prata i så fall med pedagogerna så informerar de mig.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Therese 

 

 



  

 

 

 BILAGA 2 
Intervjufrågor 

 

 Vad är matematik i förskolan för dig?  

 Hur arbetar ni med matematik? Om pedagogerna inte arbetar med 

matematik, varför? 

 Varför tycker du att man ska arbeta med matematik i förskolan? 

 Vad tycker barnen om att jobba med matematik? 

 Varför valde du att göra just denna aktivitet, som jag fick observera? 

 Har du något du vill tillägga om matematik i förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BILAGA 3 
Skisser av rum  

Observationsrum 1 

 

Observationsrum 2 

 
 

 



  

 

 

 

Observationsrum 3 

 

Observationsrum 4 

 

 


