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Sammanfattning 
Det här är ett verksamhetsanknutet examensarbete utifrån önskemål från Luleå kommun kring 
frågan hur förskolan kan arbeta med matematik och yngre barn (1-3år). Den empiriska 
undersökningen genomfördes under fem veckor på en småbarnsavdelning på en förskola i 
Luleå kommun och bestod av intervju, observationer och informella samtal. 
Undersökningsgruppen var de tre pedagogerna på avdelningen och det som undersöktes var 
deras syn på barn och lärande samt deras arbetssätt och funderingar kring matematik. Studiens 
resultatavsnitt har problematiserats utifrån teorier om barn och lärande och i 
diskussionsavsnittet sammanfattas de utvalda pedagogernas styrkor samt möjligheter till 
utveckling. Vi anser att de främsta styrkorna ligger i pedagogernas vilja till att ständigt 
uppdatera sina kunskaper för att kunna utvecklas samt deras arbete med att hålla den 
pedagogiska miljön inspirerande och levande. Utvecklingsmöjligheter för pedagogerna ligger 
i synen på samarbete och samspel mellan barnen i gruppen samt ett återupptagande av den 
pedagogiska dokumentationen för att synliggöra barns lärande och utveckla den pedagogiska 
verksamheten. 

Sökord: matematik, förskola, arbetssätt, yngre barn 



Förord 

”Det finns inget annat misslyckande än att sluta försöka” 
Elbert Hubbard 

Efter otaliga intag av kaffe, te, caffe latte och varm choklad kan det verka nästan osannolikt 
att det faktiskt blev ett färdigt arbete tillslut. Då vi bägge två stressar som Skalman och har en 
optimistisk tidsuppfattning som skulle kunna imponera på en semesterfirande svensk i 
medelhavet har vi ibland upplevt de uppsatta uppnåelsemålen som smått avvikande mot vår 
egen arbetsmoral. Men även om arbetet inte alla gånger känts allt för lockande och vissa 
avsnitt gett mer motstånd än andra så har vi fortfarande till största del haft roligt och skrattat 
mer än vi antagligen borde. Som del i detta måste vi härmed passa på att tacka ett antal 
personer som på olika sätt hjälpt oss att göra detta arbete möjligt. Så här kommer de utan 
inbördes ordning… 

…Tack till barn och personal på Munkebergs förskola som tog emot oss och stod ut med oss i 
5 hela veckor…Tack till vår handledare Solange som utmanat oss och tvingat oss till att tänka 
längre och djupare på utvalda stycken än vi själva skulle ha valt av egen fri vilja…Tack till 
våra familjer som stöttat, uppmuntrat och hjälpt oss på olika sätt. 

Och framförallt… 

…Tack till oss själva för ett väl utfört arbete! 
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1. Inledning 

”Någon kanske vet vad ett barn är, 
men ingen vet vad det kan bli. 
Någon kanske vet vad en förskola är, 
men ingen vet vad den kan bli. 
Någon kanske vet vad världen är, 
Men ingen vet vad den kan bli.” 
(Åberg,  2005 s.5) 

Det här är ett verksamhetsanknutet examensarbete utifrån önskemål från Luleå kommun kring 
frågan hur förskolan kan arbeta med matematik och yngre barn (1-3år). Vi som skriver detta 
arbete är två lärarstudenter med inriktning mot förskolan.  

Matematik känns som ett rätt aktuellt ämne just nu. Nyligen (december 2006) beslutade Barn- 
och utbildningsnämnden i Luleå kommun att matematiken ska vara ett prioriterat område i 
Verksamhetsplanen 2005-2007. Detta utifrån undersökningar som visar att elevers kunskaper 
inom matematikområdet haft en kraftig nedgång mellan tidigt 1990-tal och 2003. Satsningen 
på matematik förväntas resultera i ett synliggörande av den matematik barn i förskolan möter 
samt öka lusten för att lära matematik hos elever i allmänhet. En annan förhoppning är att fler 
elever i år 9 och gymnasiets år 3 når upp till resultatet godkänd eller högre i ämnet matematik. 
Från lärarnas sida handlar det om att bli förtrogna med målen i styrdokumenten och via 
aktuell forskning kring lärande i matematik öka sina kunskaper och bli tryggare i ämnet för att 
på detta sätt kunna variera undervisningen och stimulera elevernas lärande. (Luleå kommun, 
2006) 

Ann Ahlberg (1994) skriver i sin rapport Att möta matematiken i förskolan att barnens 
förhållningssätt till lärande och kunskap i stort formas redan i förskolan där mötet med 
matematiken kan påverka barnens framtida inställning och förhållningssätt till ämnet. Hon 
menar att barnen utvecklar sin förståelse samt sitt matematiska tänkande genom att läraren 
redan där synliggör, problematiserar och uppmärksammar matematiken i barnens vardag. 

Utifrån detta tankesätt känns matematiken i förskolan som en första grundsten som ska vara 
med och bygga upp barnens framtida matematikrelation. I och med detta får även 
pedagogerna inom förskolan ålagd sig en enorm uppgift med att främja barnens positiva 
utveckling i relation till ämnet. Som framtida förskolelärare tycker vi att det krävs en 
utbildning inom området matematik i förskolan som vi till viss del känner att vi saknar. 
Därför ser vi det här som en möjlighet till att få fördjupa oss i ett ämne som känns både stort, 
spännande och viktigt.  

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka 
och använda matematik i meningsfulla sammanhang.” 
(Utbildningsdepartementet, 1998 s.13) 

 

 



 

3 

1.1 Syfte 
Vårt syfte är; 

Dels att beskriva och skapa en förståelse för hur pedagogerna på en utvald förskola i Luleå 
kommun arbetar med matematik med de yngre barnen (1-3år) samt vilka tankar som ligger 
bakom. 
Dels att problematisera denna beskrivning och dessa tankar med utgångspunkt i teorier om 
barn och lärande. 

1.1.1 Frågeställningar 
1. Hur arbetar pedagoger på Munkebergs förskola med matematik i dag? 

2. Vad har dessa pedagoger för syn på barn och lärande? 

3. Har pedagogerna arbetat med matematik tidigare och hur såg arbetet i så fall ut? 

4. Hur skulle dessa pedagoger kunna utveckla sitt arbete med matematik för de yngre 
barnen med hjälp av tankar hämtade från tidigare forskning och bakomliggande teorier 
om barn och lärande? 
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2. Teoretisk bakgrund 

”Den som inte tvivlar utforskar inte. 
Den som inte utforskar märker inget. 
Den som inget märker blir kvar i blindhet och villfarelse”. 
Al-Ghazali 

Kunskap och lärande kan förstås på en mängd olika sätt. Under följande avsnitt tar vi upp en 
definition av begreppet matematik samt gör en snabb tillbakablick över tidigare teorier kring 
barn och lärande. Vad säger dagens forskning om små barn och matematik och vilken roll 
spelar pedagogen, leken och den fysiska miljön för barns lärande? Vad står det angående 
matematiken i styrdokumenten? Dessa frågor besvaras nedan. 

2.1 Vad är matematik? 
Matematik definieras i nationalencyklopedin som en abstrakt och generell vetenskap för 
problemlösning och metodutveckling. Vetenskapen om logiska samband mellan storheter 
såsom tal, mängder, funktioner etc. (Nationalencyklopedin) 

2.1.1 Förankring i styrdokumenten 
Den tyske pedagogen Freidrich Fröbel (1782-1852) anses av många vara en slags urfader och 
inspiratör till utformandet av den svenska förskolan. Han ansåg att matematik och 
gudomlighet på något sätt hörde samman och presenterade utifrån dessa tankegångar ett antal 
lekgåvor som hade till syfte att utmana barns matematiska tänkande. De olika lekgåvorna som 
var tjugo till antalet skulle användas på speciella sätt och uppmuntra barnen att genom lek 
utveckla sin uppfattning kring saker som form, rum, längd, bredd och höjd. Det senaste 30 
åren har dock matematiken inte haft en speciellt framträdande roll inom förskolan. År 1972 
utgick man i Barnstugeutredningen ifrån Piagets teorier då man skulle behandla 
förskolebarnens begreppsbildning. År 1981 skriver socialstyrelsen i Arbetsplan för förskolan 
under ämnesblocket naturorientering att förskolebarnen ska utveckla matematiska begrepp. År 
1987 står det att förskolan ska vara med och bidra till att barnen utvecklar grundläggande 
begrepp inom tid och matematik. Här skriver man också om hur pedagoger genom att 
stimulera barnen till reflektion skapar förutsättningar till att erfara likheter och skillnader i 
former, längder, avstånd, vikter och volym, som utgör grunden till den matematiska 
förståelsen. År 1990 diskuterade man i Lära i förskolan om olika aspekter av matematik som 
sortering, klassificering, antalsuppfattning, form och mönster och för matematikarbete med de 
äldre barnen finns här innehåll och arbetssätt. (Doverborg, 2006) 

Så slutligen kom 1998 förskolans första egna läroplan. Den skall liksom Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, som gäller för skolan, styra verksamheten genom att staten anger 
övergripande mål och riktlinjer som kommunerna ska ansvara för att genomföra. Ingenstans i 
dessa läroplaner står det något om hur målen ska uppnås, detta är istället upp till kommunerna 
och de enskilda förskolorna och skolorna. Vad står det då i styrdokumenten som ska ligga till 
grund för alla barns lärande och utveckling angående matematik idag?  
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2.1.1.2 Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) 

Pedagogiken som ska genomsyra alla förskolor ska innehålla omvårdnad, omsorg, fostran och 
lärande som tillsammans ska bilda en helhet och stimulera samt utmana barnens utveckling. 
Barnen ska ses som kompetenta, de ”söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 
utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” (s.10) Bland 
läroplanens mål finns att läsa att förskolan skall sträva efter att varje barn; ”Utvecklar sin 
förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang samt utvecklar sin 
förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga 
att orientera sig i tid och rum.” (s.12f) Under rubriken förskolans uppdrag står det om lekens 
och det lustfyllda lärandets inverkan på barns kommunikation, inlevelse och fantasi samt hur 
dessa stimulerar till ett symboliskt tänkande och en förmåga till att samarbeta och lösa 
problem. Arbetslagets uppgift är att stimulera barnens nyfikenhet och deras begynnande 
förståelse av matematik. 

2.1.1.3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Skolverket, 2006) 

I skolans läroplan pratas det om att främja ett lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper och där skapande och lek är viktiga delar i det aktiva lärandet. Det läggs vikt vid 
att skolan ska ge överblick och sammanhang och att eleverna där ska få möjlighet till initiativ 
och eget ansvar samt förutsättningar till att arbeta självständigt och lösa problem. 
”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen.”(s.9) 
Läraren ska hjälpa eleverna att uppleva kunskap som något meningsfullt och stärka deras tillit 
till den egna förmågan. Arbetet ska sträva mot att varje elev lär sig lyssna, diskutera och 
argumentera samt kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera, pröva 
antaganden och lösa olika problem. Skolan bär ansvaret för att eleverna efter genomgången 
grundskola behärskar ett grundläggande matematiskt tänkande som de även kan använda sig 
av i det vardagliga livet.  

2.1.1.4 Kursplanen för matematik 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) skriver om att förskolan ska lägga 
en grund för ett livslångt lärande. För att kunna sträva efter att genomföra detta anser vi att det 
kan vara en bra grund för pedagogerna i förskolan att veta vilka krav som kommer att ställas 
på barnen i framtiden. Den nationella kursplanen (Skolverket) gällande ämnet matematik 
fastställer att eleverna i slutet av femte skolåret ska ha uppnått sådana grundläggande 
kunskaper inom matematiken som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och 
lösa konkreta problem i sin närmiljö. Inom detta ingår att; 

• Ha en grundläggande taluppfattning omfattande tal och enkla tal i bråk- och 
decimalform. 

• Förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt 
kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla former. 

• Kunna räkna med naturliga tal både i huvudet och med hjälp av skriftliga 
räknemetoder och med miniräknare. 

• Ha en grundläggande rumsuppfattning samt kunna känna igen och beskriva några 
viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster. 

• Kunna jämföra, uppskatta och mäta längder areor, volymer, vinklar, massor och tider 
samt kunna använda sig av ritningar och kartor. 

• Kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda 
elementära lägesmått. 
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2.1.1.5 Definition av begreppet matematik 

Mot bakgrund av följande uppställda mål att sträva mot, från både läroplanerna och kursplan 
har vi formulerat en egen definition av begreppet matematik som vi kommer att jobba emot i 
följande studie. Definitionen innefattar matematik som följande; 

• Sortering/klassificering – att se samband mellan föremål och urskilja specifika 
egenskaper för att förstå och strukturera sin omvärld. 

• Tal/Antal – att se och uppfatta siffror och antal samt få en begynnande förståelse för 
räkning. 

• Lägesord/Rumsuppfattning  – att orientera sig runt omkring i omgivningen i 
förhållande till olika objekt. Att känna, undersöka och utforska med kroppen och alla 
sinnen för att upptäcka relationer inom och mellan olika objekt. 

• Mätning – att mäta, jämföra och uppskatta längder, mängder, volym och tid. 
• Problemlösning – att träna sig i att tänka igenom och prova olika lösningar för att 

åtgärda problem, både vardagliga och konstruerade. 
• Former/mönster – att se och upptäcka olika mönster och former i vardagen som 

exempelvis cirkel och kvadrat. 

2.2 Bakomliggande teorier om lärande 
För att försöka bidra till att skapa en djupare förståelse för hur olika människor kan uppfatta 
kunskap och lärande på skilda sätt följer här en tillbakablick över två av de större 
bakomliggande teorierna kring synen på barn och lärande.  

2.2.1 Behaviorismen 
Behaviorismen är en psykologisk riktning som grundar sig på ett naturvetenskapligt 
forskningsideal där mätbara data som kan isoleras och observeras objektivt anses vara den 
sanna vetenskapen. Människan anses enligt behavioristerna födas som en tom tavla (”tabula 
rasa”) som genom inlärning behöver fyllas på. Inlärningen ska ske i små steg för att de rätta 
stimulus-respons-reaktionerna ska kunna utvecklas och befästas. Undervisningen kan alltså 
utformas så att barnen ges många lätta frågor att besvara. Barnen får veta direkt om de svarat 
rätt eller fel och på det sättet anses inlärning ske. Alla människor anses kunna lära sig allt men 
i olika takt. (Ahlberg, 1995) 

Utifrån en behavioristisk syn skall eleverna börja med att lära sig grundläggande 
fakta steg för steg, och inte förrän på ett senare stadium förväntas de vara 
kapabla att tänka, reflektera och använda sig av vad de lärt sig.  
(Dysthe, 2003 s.36) 

Dessa behavioristiska tankegångar har dominerat inlärningspsykologin i decennier men idag 
har forskningen inom den radikala behaviorismen som bl.a. Skinner företrädde till stor del 
avstannat.(Ahlberg, 1995) 

2.2.2 Konstruktivismen 
Konstruktivism kan ses som en filosofi som berör människors försök att genom erfarenheter 
organisera världen och därigenom skapa kunskap. Hos den passiva människan sker ingen 
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inlärning. Det är först när människan tar en aktiv roll och väljer ut och tolkar stimulering 
utifrån som inlärning kan ske. (Dysthe, 2003) 

När den vuxne med ordens hjälp överför kunskaper till de unga, har dessa 
kunskaper redan strukturerats i språket och i lärarnas eller föräldrarnas egen 
intelligens. Man inbillar sig lätt att denna strukturering är tillräcklig för att få 
barnen att inmundiga den redan halvsmälta intellektuella födan precis som om 
transmissionen inte krävde en ny assimilation. /…/ Man glömmer emellertid att 
assimilering alltid förutsätter en inre aktivitet och att varje assimilation består i 
restrukturering eller återupptäckande. (Piaget, 1972 s.52) 

Konstruktivismen kan delas in i två olika underkategorier; kognitivismen där fokus ligger vid 
vad som sker inuti individen vid inlärning och sociokulturell teori som anser att kunskap 
skapas i gemenskap med andra människor, främst via språket. (Dysthe, 2003) 

2.2.2.1 Kognitivismen 

Piaget som representerar kognitivismen menade att människor inte kan nå kunskap om 
världen direkt genom sina sinnen, utan att det först och främst är genom våra handlingar som 
vi får en förändrad syn på världen. Genom våra handlingar och vårt tänkande uppkommer 
förändringar av vår tankestruktur. Det är alltså i huvudet på individen som själva inlärningen 
sker (Ahlberg, 1995). Piaget (1972) ansåg att barnet inte förrän det kunde utföra reversibla 
förändringar (dvs. kasta om en tankeföljd och återgå till utgångspunkten), vid omkring 7 års 
ålder, kunde tillägna sig en matematisk förståelse. Hans stadieteorier har dock kritiserats av 
andra forskare som hävdat att problemen som barnen i Piagets olika experiment skulle lösa 
inte knöt an till deras egna sätt att tänka och omfatta omvärlden. Ifall frågorna omformulerats 
så att barnen skulle känna igen situationerna där problemen förekom, hävdar kritikerna, skulle 
barnen kunna tänka logiskt i en långt tidigare ålder än Piaget förutsatte. De kognitiva 
tankegångarna har varit framträdande inom den psykologiska forskningen sedan 1970-talet. 
(Ahlberg, 1995) 

2.2.2.2 Sociokulturell teoribildning 

Vygotskij representerar på sin sida den sociokulturella teorin där språket mellan människor 
blir det centrala genom att det bidrar till att forma hur vi upplever och förstår vår omvärld. 
Människan kan inte ses som en individ avgränsad från tid och rum. Det är genom det hela 
tiden föränderliga sociala förhållandena vi lever i som kunskap utformas. Både det biologiska 
arvet och de sociala förhållandena som barnet lever i spelar roll på dess utveckling mot att 
kunna använda sig av språket som ett verktyg. (Imsen, 2000)  

Kunskap kan aldrig existera enskilt utan är alltid kopplad till och beroende av den kultur och 
miljö som den är en del av. Därför måste det bakomliggande sammanhanget studeras för att 
ge en bild av den kultur en människa handlar utifrån som en lärande varelse. (Dysthe, 2003) 

To understand another´s speech, it is not sufficient to understand his words – we 
must understand his thought. But even that is not enough – we must also know 
its motivation. (Vygotskij, 1986 s.253) 

2.3 Tidigare forskning 
Enligt Ahlberg (1995) inträder barnet i matematikens värld vid en mycket tidig ålder, redan 
vid tre månaders ålder kan det urskilja skillnader i storlek på två föremål. Genom ett samspel 
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med sin omvärld tillägnar sig barnet vid lek och samtal tidiga former av matematiska begrepp 
såsom förståelse för form, storlek, mängd och massa. Barn använder även mycket tidigt 
räkneord men mer som beteckning och namn på saker än koppling till tal eller antal. Enligt 
Ahlberg måste barnet kunna uppfatta talets del- och helhetsrelation innan det kan förstå talets 
innebörd. Ett ypperligt tillfälle att träna dessa kan vara vid matsituationer, då Ahlberg (1994) 
skriver om hur pedagogen bör sätta ord på vad som sker när maten delas eller portioner 
minskas och ökas.  

Barn i förskolan ställs dagligen inför val av olika matematiska slag. I målarrummet kan det 
handla om att välja ett tunt eller tjockt papper, en smal eller bred pensel, färger som ska 
användas och motivet som ska framträda på en målning. Vid på- och av- klädnads situationer 
får barnen möjlighet att bilda par, se likheter och skillnader, mönster, former och antal då 
kläderna ska sorteras och hängas upp på krokar eller läggas upp på hyllor. Det pratas också 
om tid och tidsföljd som ”först tar jag på mig koftan, efter det overallen och sist skor, mössa 
och vantar”. (Doverborg, Emanuelsson, mfl, 2006) 

2.3.1 Pedagogens betydelse 
Ahlberg (1992) skriver i avhandlingen Att möta matematiska problem om pedagogens 
betydelse för barns matematiska utveckling. Hon hävdar att barnens erfarenheter och mognad 
bör vara avgörande för hur olika aktiviteter utformas. Pedagogen ska vara medveten om de 
svårigheter barnen möter och ”undervisa” så att de får en sammanhängande förståelse för 
matematik. Den känslomässiga inställningen som barnet har till matematiken får betydelse 
både för lärandet och för hur barnet sedan använder sig av sina kunskaper. Om inte 
pedagogen utgår från barnet, dess behov, känslor och intressen kan upplevelsen för ämnet ta 
skada och för vissa barn kan detta gå så djupt att de väljer att undvika matematikämnet och 
därför inte lär sig saker som tex. räkning.  

Doverborg och Pramling (1995) menar även de att pedagogens roll är av stor vikt när det 
kommer till att utmana och utveckla barnens matematiska tänkande. Att synliggöra och sätta 
ord på den matematik som finns i vardagen hjälper barnen att utvecklas vidare. Det är även 
viktigt för pedagogerna att samtala och diskutera med barnen om deras tankar och funderingar 
för att försöka ta reda på var barnen befinner sig i sitt matematiska tänkande. Att barnet och 
pedagogen riktar sin uppmärksamhet mot samma fenomen är en förutsättning för att de ska 
kunna mötas och tillsammans föra utvecklingen framåt.  

Angående problemlösning skriver Ahlberg (1995) att barnets matematiska tänkande utvecklas 
vidare då problemens innehåll möter barnets föreställningsvärld. Därför är det viktigt för 
pedagogen att knyta an och ta sin utgångspunkt i barnets värld. Barnet måste också enligt 
Ahlberg kunna uppfatta matematiken i situationen och kunna skapa tankeredskap för att lösa 
problemen. Genom att möta olika problematiseringar med varierande innehåll och strukturer 
samt genom att få tillfälle att tillsammans med andra diskutera och reflektera över problemens 
innehåll anser hon att barnen får tillfälle att uppmärksamma matematikens olika sammanhang. 
För att förebygga att barnen ger upp alla försök till att lösa ett aktuellt matematikproblem 
hävdar Ahlberg (1992) även att pedagogen bör hjälpa till genom att ställa relevanta frågor 
kring problemets innehåll, så att lösningsprocessen på det sättet kan hjälpas framåt. 

Med utgångspunkt från sin avhandling i pedagogik The child´s conception of learning från 
1983 menar Ingrid Pramling att inlärning borde vara mer riktad mot att försöka förändra barns 
omvärldsuppfattning istället för att försöka få dem att upprepa och rabbla en mängd fristående 
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fakta. För att denna förändring över huvudtaget ska kunna bli möjlig måste pedagogen först 
försöka ta reda på hur barnets nuvarande uppfattningar ter sig. Hon skriver även att barns 
frågor och svar ibland kan uppfattas som konstiga och betydelselösa ur ett vuxet perspektiv då 
samma frågor och svar alltid är logiska och rimliga sett ur barnets perspektiv med barnets 
erfarenheter som grund. 

En annan viktig uppgift för pedagogen är att ständigt hålla sig uppdaterad om ny forskning 
och litteratur inom området. Den kunskap som pedagogen bär på behöver uppdateras med 
jämna mellanrum för att inte bli föråldrad. Pedagogens arbets- och förhållningssätt har sin 
grund i både dennes egen uppfostran och senare livserfarenheter som t.ex. utbildning vilket 
innebär att det kan vara svårt att ändra sätt att arbeta och sätt att förhålla sig till barn. Det 
kräver en pedagog med ett öppet sinne för förändringar och med en vilja att förändras. 
(Pramling & Sheridan, 2006) I förslaget till läroplan för förskolan (SOU 1997:157) beskriver 
utbildningsdepartementet den pedagogiska dokumentationens centrala betydelse för en 
utveckling av pedagogiken, synliggörandet av barns utforskande och lärande samt som en 
viktig grund för fortbildning och utvärdering. 

2.3.2 Miljöns betydelse 
Skantze (1995) skriver om hur viktig den fysiska miljön är och att den faktiskt sänder signaler 
till barnen om de är välkomna eller inte. Hon tar även upp vikten av en varierad och tydlig 
miljö som talar om för barnen vad som förväntas ske. Miljön ska inspirera barnen till 
forskande och upptäckande och i Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) 
kan man läsa; ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.” (s.9) 

Miljön får enligt Trageton (1996) gärna vara utformad så att olika slags aktiviteter delas upp i 
tydligt avgränsade hörn eller områden. Det är viktigt att barnen om de vill kan leka själva utan 
att behöva en vuxens hjälp vilket ställer en del krav på miljön. Miljön ska vara så tydlig att 
barnen förstår vad som förväntas ske där och allt material ska finns lättillgängligt för barnen. 
Pramling och Sheridan (1999) tar upp vikten av en flexibel miljö. Det är av stor vikt att miljön 
inte är statisk utan det ska vara lätt för pedagogerna att ändra i miljön utifrån barnen och deras 
intressen och behov. 

”Barn erövrar omvärlden genom att samspela med omgivningen. Den 
pedagogiska miljöns utformning har därför en stor betydelse för barns lärande. 
Miljön sänder nämligen ett budskap om vad som förväntas ske i den 
pedagogiska verksamheten och därför ska den pedagogiska miljön vara 
utformad på ett sådant sätt att barns lärande både underlättas, stimuleras och 
utmanas.” (ibid. s.89) 

2.3.3 Lekens betydelse 
Doverborg (2006) skriver att ”Lärande är att se omvärlden på ett nytt sätt” (s.8) och fortsätter 
med att hävda att det inte är främst genom de lärarstyrda aktiviteterna som barnen på 
förskolor får möjligheter till att lära sig matematik. Istället handlar det om ett samspel mellan 
barnen och pedagogerna där pedagogernas uppgift blir att synliggöra den matematik som 
barnen använder sig av i sin lek och i vardagen så att barnen kan uppfatta och reflektera över 
den. 
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Lek handlar till en början om att upptäcka sin omvärld. Genom kroppen, språket och olika 
material skapar och gestaltar barnet sina erfarenheter och kan på detta sätt göra denna 
meningsfull. I leken lär sig barn tillsammans och av varandra genom att föra diskussioner, 
argumentera och utforska varandras idéer och tankesätt. (Pramling & Asplund, 2005) 

”Leken är social, emotionell och kognitiv samtidigt. Det gäller att få vara med i 
leken, något som kräver både social och emotionell känslighet. Och utan en 
kreativ, skapande, fantasifull miljö, blir det inte mycket lek – dvs. hela barnet är 
involverat i lekens objekt! Objektets fokus kräver en riktadhet i akten (leken) 
hos den och de som leker. Om det skall utvecklas en samlek måste alla barnen 
bidra till lektemats utveckling. Akten utmärks också av variation genom att barn 
bidrar på olika sätt utifrån sitt sätt att erfara det de leker. När leken utvecklas 
och förändras beror detta oftast på att barnens medvetande förändras.” (ibid. 
s.52) 

Utbildningsdepartementet har i en av sina utredningar (SOU, 1997:157) slagit fast att lek och 
lärande går hand i hand. Genom olika aktiviteter som rollek, regellek eller konstruktionslek 
utvecklar barnen sitt matematiska tänkande. Trageton (1996) skriver att lek handlar om ett 
självständigt och kreativt kulturskapande utifrån den uppväxtmiljö barnet lever i. Han menar 
även att vi vuxna måste vara mer öppna på att sätta värde på barns lek och inte bromsa deras 
strävan efter nya idéer och lösningar i vår egen rädsla för stök och oordning. 
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3 Metod 

”We do not see things as they are,  
We see things as we are” 
(Judiskt ordspråk) 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka vetenskapliga metoder vi valt att använda oss 
av utifrån arbetets syfte och frågeställningar samt redovisa hur bearbetning, analys och 
tolkning av resultatet har skett. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Positivism och hermeneutik är två vetenskapliga huvudinriktningar som dagens forskning 
oftast tar sin utgångspunkt i.  

Positivismen bygger på en objektivistisk vetenskapssyn där människan ses som ett objekt och 
kunskap måste vara vetenskapligt förankrad för att räknas som sann kunskap. Forskaren ska 
vara totalt objektiv dvs. att forskningsresultatet inte ska påverkas utan vara detsamma även 
om forskaren byts ut. (Patel & Davidsson, 2003) 

Hermeneutiken kan beskrivas som positivismens motsats. Ordet hermeneutik betyder läran 
om tolkning och handlar om att försöka tolka och förstå. Inom hermeneutiken anses det finnas 
flera olika sätt att förstå ett fenomen och forskaren använder här sina egna förkunskaper och 
sin egen förförståelse i sina tolkningar. Det finns ingen absolut sanning. (Patel & Davidson, 
2003) 

Vi anser att vårt förhållningssätt i denna studie stämmer väl överens med det hermeneutiska. 
Vårt syfte med arbetet har inte varit att genom objektiva mätningar komma fram till en 
generell sanning utan istället har tyngdpunkten legat på att försöka nå insikt och förståelse för 
det som studerats. Vi har tolkat det insamlade materialet och resultatet är alltså färgat av vår 
förförståelse och våra förkunskaper.   

3.2 Vetenskaplig ansats 
De tre vanligaste förklarings- och förståelseansatserna enligt Alvesson och Sköldberg (1994) 
är induktion, deduktion och abduktion. Skillnaden mellan de två första ligger i huruvida 
forskaren har sin utgångspunkt i teori eller empiri. Medan abduktion är en kombination av 
dessa två.  

Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från empirisk insamlad data och utifrån 
denna drar slutsatser. Samband som observeras i en mängd olika fall ses med denna ansats 
som generellt giltiga. ”Ansatsen innebär alltså ett riskfyllt språng från en samling 
enskildheter till en allmän sanning.” (ibid, s.41) 

Till skillnad från induktion utgår den deduktiva ansatsen ifrån teori. Forskaren utgår från 
hypoteser formulerade utifrån teorier för att senare kunna gå vidare empiriskt och prova 
hypotesernas hållbarhet.  
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Den abduktiva ansatsen innebär en pendling mellan empiri och teori. Den utgår från empiriskt 
insamlad data för att sedan med hjälp av teorier välja ut vad av undersökningen som är 
relevant. Genom att koppla samman det som framkommer av undersökningen med forskarens 
egen förförståelse kan nya teorier sökas och genom denna pendling mellan empiri och teori 
tar sig arbetet framåt.  

Vår studie har inte som syfte att generera en allmän sanning och syftet är inte heller att prova 
teoretiskt uppbyggda hypotesers hållbarhet ute i en verksamhet. Istället syftar arbetet till att 
koppla samman ett arbetslags arbetssätt inom matematik med teorier om barn och lärande. Vi 
har då använt oss av den abduktiva ansatsen i vår studie och har utgått från empiriska fakta 
utan att för den skull avvisa teoretiska föreställningar. Under hela arbetet har vi växlat mellan 
empiri och teori för att få en så nyanserad bild som möjligt. Grunden har hela tiden legat i 
empirin men under arbetets gång har vi även fördjupat och förfinat teorin. 

3.3 Undersökningspersoner/grupp 
Eftersom detta är ett verksamhetsanknutet arbete på önskemål av en förskola i Luleå kommun 
så består vår undersökningsgrupp av tre pedagoger från en småbarnsavdelning på den aktuella 
förskolan. Anledningen till varför vi valt att titta enbart på pedagogerna och inte på barnen är 
för att fokus i detta arbete ligger vid pedagogernas förhållningssätt och deras tankar kring 
matematik. 

3.4 Informationsinhämtande metoder 
Enligt Patel & Davidsson (2003) finns det ett flertal olika tillvägagångssätt att använda sig av 
vid insamling av information. Exempel på dessa är enkät, observation och intervju. Valet av 
tillvägagångssätt utgår från undersökningens frågeställningar och syfte. Patel & Davidsson 
skriver även om två olika utgångspunkter för dessa tillvägagångssätt, den kvalitativa och den 
kvantitativa. En studie som anammar ett mer kvalitativt perspektiv är enligt Bell (2000) mer 
intresserad av att ta reda på hur olika människor upplever sin värld. Målet lutar mer emot 
insikt än statistisk analys vilket är fallet i en kvantitativ studie. Den kvantitativa inriktningen 
utgår ifrån att fakta samlas in, mäts och studeras i relationer till varandra för att ge 
kvantifierbara och möjligtvis generaliserbara slutsatser. 

Eftersom vårt arbete handlar om att försöka förstå de utvalda pedagogernas sätt att resonera 
kring matematik samt hur de upplever sitt arbete med detta så har vi valt att göra en kvalitativ 
studie. Vi valde samtidigt bort att göra en kvantitativ studie då vi inte är intresserade av att 
ange frekvenser eller kunna mäta resultat i procent.  

3.4.1 Intervju 
I den kvalitativa, eller den informella intervjun som Trost (2005) även kallar den, menar 
denne att intervjun handlar om att försöka förstå hur den intervjuade tänker och känner samt 
vilka erfarenheter denne har och hur dess föreställningsvärld ser ut. Den intervjuade och 
intervjuaren kan fortfarande ha helt olika sätt att känna och tänka på privat. Han använder 
även termen fokusintervju då han vill understryka att det handlar om att intervjun har ett 
fokus, ett tema. Kvale (1997) beskriver intervjun som ett samtal med struktur och syfte. Han 
hävdar vidare att styrkan hos intervjusamtalet ligger i att det kan fånga en mängd olika 
människors uppfattningar om ett ämne och ge en mångsidig mer kontroversiell bild av 
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världen. Att tillägna sig nya kunskaper genom att samtala är en gammal tradition som går 
långt tillbaka medan utvecklingen av intervjun som en forskningsmetod kommer som lite av 
en modernare nyhet. En anledning till att använda sig av intervju istället för t.ex. enkät är som 
Trost (2005) skriver för att en intervju oftare resulterar i en mer personlig kontakt. Man ser 
den intervjuade i fråga och kan utveckla en slags relation och utförligare mer komplexa frågor 
kan ställas. 

Registrering av intervjusituationer kan ske på olika sätt t.ex. genom bandinspelning, 
anteckningar eller med hjälp av minnet. Trost (2005) skriver att det kan vara en stor fördel att 
spela in intervjun på band. På det sättet kan intervjuaren lyssna igenom materialet ett flertal 
gånger i lugn och ro vilket minskar risken för att viktig information passerar obemärkt. 
Svenning (2000) betonar även han fördelarna med bandinspelning eftersom det innebär att 
intervjuaren kan lägga fokus på samtalet istället för att behöva sitta och anteckna samtidigt. 
En nackdel som kan följa med bandinspelning är enligt Trost (2005) att kroppsspråket går 
förlorat. En annan nackdel är att den intervjuade kan påverkas av bandspelaren och därför ge 
svar som kanske inte är helt sanna. (Yin, 1994) 

3.4.1.1 Genomförande av intervju 

Eftersom vi var intresserade av att få en inblick i hur pedagogerna på Munkebergs förskola 
tänker om och arbetar med matematik så valde vi att genomföra en kvalitativ intervju med en 
av pedagogerna. Inför intervjun informerades den utvalde pedagogen om arbetets syfte samt 
de frågeställningar vi tänkte fokusera på under intervjutillfället. Intervjun genomfördes vid ett 
lugnt tillfälle på avdelningen då alla barn låg och sov för att pedagogen skulle kunna 
koncentrera sig och ta tid till att tänka igenom och besvara våra frågor. Vi valde att delta båda 
två under samtalet, den ena som aktiv intervjuare och den andre som observatör och 
sekreterare. Anledningen till detta var att vi ville få med så mycket information som möjligt. 
Intervjuaren fick möjlighet att fokusera på samtalet medan observatören gjorde 
stödanteckningar och observerade den intervjuades kroppsspråk och gester. Samtalet spelades 
även in på band för att vi i efterhand skulle kunna lyssna igenom allt i lugn och ro. Inför 
intervjun hade vi förberett en lista med huvudfrågor angående ämnet matematik som 
fungerade som en grund att utgå ifrån men under själva samtalet tillkom en del följdfrågor. 

3.4.2 Observation 
Observation som metod kan vara ett bra alternativ vid studier av olika händelser och 
beteenden i dess naturliga sammanhang. Patel och Davidson (2003) belyser ett antal frågor för 
observatören att ta ställning till oavsett vilken metod han använder sig av; Vad ska 
observeras? Hur ska observationen registreras? Hur ska observatören förhålla sig? Det finns 
ett flertal olika sätt att genomföra en observation på exempelvis deltagande eller icke-
deltagande och strukturerad eller ostrukturerad. (Halvorsen, 1992)  

I en deltagande observation befinner sig forskaren själv ute i det sociala system som studeras. 
Forskaren kan dock delta på olika nivåer genom att inta en aktiv eller en passiv roll. Som en 
aktiv deltagare är forskaren med och påverkar de händelser och beteenden som ska studeras. 
(Halvorsen, 1992) Om forskaren studerar på förhand utvalda aktiviteter handlar det ofta om 
en strukturerad observation medan en ostrukturerad observation oftast inte är lika avgränsad. 
Den ostrukturerade observationen används med fördel när forskaren vill samla in så mycket 
information som möjligt kring ett visst område eller ämne. (Patel & Davidson, 2003) 
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En nackdel med observation är att forskarens närvaro kan påverka människorna som 
observeras vilket kan leda till att resultatet blir missvisande. Det kan därför vara bra att 
använda andra komplimenterande insamlingsmetoder för att senare kunna stämma av 
resultaten emot varandra. (Bell, 2000)  

3.4.2.1 Genomförande av observation 

Utöver intervjun valde vi även att genomföra observation. Detta för att få en bredare inblick i 
pedagogernas vardag och även för att kunna jämföra resultaten mot varandra. Vid 
observationerna valde vi att utgå från de tre grundläggande frågorna som Patel och Davidson 
(2003) benämner.  

– Vad ska observeras? 
Vi valde att enbart observera pedagogerna på avdelningen med fokus på 
matematikorienterade aktiviteter och syftet var att samla så mycket information som möjligt 
inom området. 

– Hur ska observationen registreras? 
Eftersom observationen sträckte sig under en period på fem veckor valde vi att dokumentera 
detta genom att föra dagboksanteckningar kontinuerligt. Vi använde oss inte av något 
observationsschema då vi ansåg att ett sådant inte skulle tillföra något till observationen.  

– Hur ska observatören förhålla sig? 
För att minimera vår påverkan valde vi att inta en relativt passiv roll gällande 
matematikaktiviteter. Fortfarande var vi aktiva deltagare i den dagliga pedagogiska 
verksamheten genom vår vistelse där som praktikanter. Inför observationerna hade vi beslutat 
att inte själva arbeta med matematik med barnen tillsammans med pedagogerna. Detta för att 
försöka minimera vår påverkan på pedagogernas sätt att arbeta.  

3.4.3 Informella samtal 
I samband med våra dagboksanteckningar skrev vi ner funderingar och delar av intressanta 
samtal vi haft med pedagogerna på förskolan rörande deras tankegångar kring ämnet 
matematik och barns lärande. Till skillnad från en intervju är de vardagliga informella 
samtalen något som sker mer spontant. Kvale (1997) skriver att uppmärksamheten i de 
informella samtalen riktas mer emot samtalsämnet i sig än på struktur och syfte och till 
skillnad från den professionella intervjun så råder här inte samma maktasymmetri då det inte 
bara är en av parterna som styr samtalet. Genom att använda oss av dessa stödanteckningar 
och de utdelade stencilerna från pedagogerna på förskolan rörande ämnet matematik känner vi 
att vi fått mer kött på benen gällande deras syn på matematik. 

3.5 Bearbetning, analys och tolkning 
Resultatet kommer att redovisas och analyseras under olika centrala teman med utgångspunkt 
i arbetets syfte och definition av begreppet matematik. Vi kommer att fokusera på hur 
pedagogerna arbetar med matematik idag utifrån våra genomförda observationer samt delar av 
intervjun och sedan även lyfta fram deras tankar kring matematik, barn och lärande utifrån 
utdelade stenciler, informella samtal och intervjun. 
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Intervjun kommer att sammanfattas genom meningskoncentrering. Kvale (1997) beskriver 
olika steg i meningskoncentrering där större ”naturliga meningsenheter” från en intervju 
kortats ner och omformulerats så att enbart de väsentliga delarna lyfts fram. Det första steget i 
en sådan meningskoncentrering är att läsa igenom hela den genomförda intervjun ordentligt 
för att försöka få någon slags känsla för helheten. Sedan handlar det om att dela av 
meningsenheter och kategorisera dem under olika teman för att slutligen kunna sammanfatta 
det centrala i de olika kategorierna i en beskrivande text. 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt en rapport om forskningsetiska principer för 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I den står att bland annat att läsa om det 
grundläggande individskyddskravet som i rapporten delas upp i fyra olika punkter; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. De här 
punkterna innebär kortfattat att undersökningsgruppen ska få reda på forskningens syfte, att 
det är frivilligt att deltaga i undersökningen, att de personer som är med i undersökningen ges 
största möjliga konfidentialitet samt att uppgifter om enskilda personer endast kommer att 
användas för forskningsändamål. Vårt arbete är som tidigare nämnts beställt av Luleå 
kommun vilket inneburit att de utvalda undersökningspersonerna hela tiden vetat om syftet 
med arbetet eftersom vi gör det utifrån deras önskemål. I arbetet nämner vi dessutom namnet 
på den berörda förskolan men det gör vi efter samtycke med personalen på den avdelning 
undersökningen ägt rum. Trots att det finns en möjlighet att få reda på vilken avdelning och 
alltså vilka pedagoger det handlar om har vi valt att utelämna namnen på både avdelningen 
och pedagogerna då dessa inte är av vikt i denna studie. 

Utöver de punkter vi nämnt har vetenskapsrådet även utfärdat rekommendationer som innebär 
att forskaren bör ge berörda deltagare möjlighet att ta del av det insamlade materialet efter 
tolkning av forskaren själv och även att deltagarna vid intresse får information om var 
forskningsresultaten kommer att publiceras. Vi har under arbetets gång varit i kontakt med 
den berörda förskolan för att bl.a. få pedagogens syn på vår tolkning av hennes intervjusvar, 
godkännande samt önskemål på förändringar. Vi har även skickat den färdiga rapporten till 
arbetslaget för kommentarer innan tryck. 
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4 Resultat 

”Det finns ingen sanning - det finns bara åsikter.” 
Hjalmar Söderberg 

Under detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet från vår undersökning. Det insamlade 
materialet är rätt omfattande eftersom vi dokumenterat allt som vi ansåg hade med matematik 
att göra. För att göra resultatet mer lättöverskådligt har vi valt att presentera alla de olika 
aktiviteterna som bilagor. (se bilaga 1 och 2) De citat som återfinns under detta avsnitt är alla 
hämtade från den genomförda intervjun. Under rubriken 4.1 och 4.1.1 kommer vi att svara på 
forskningsfråga 1 och 2 om hur pedagogerna jobbar med matematik idag samt deras tankar 
om barn och matematik. Under rubrik 4.2 besvaras forskningsfråga 3 som handlar om hur 
arbetet med matematik startade och om hur pedagogerna jobbat med tidigare barngrupper och 
matematik. Under rubrik 4.3 kommer vi som avslutning att beskriva hur pedagogerna hämtar 
ny inspiration och utvecklar sitt arbete med matematik. 

4.1 Matematikarbetet idag på avdelningen 
Pedagogerna har skapat en miljö som ger barnen tillfällen att möta matematiken på ett 
naturligt sätt i vardagen. Genom att exempelvis märka upp lådor och korgar med olika bilder 
föreställande vad/vilka föremål som ska ligga i dessa utmanas barnen att hitta jämförande 
leksaker ute i rummen. En låda är t.ex. märkt med en bild föreställande olika verktyg, en 
annan med plastdjur och en tredje med bilar. Förutom att barnen på detta sätt får möjlighet att 
sortera leksakerna så får de även möjlighet att träna på kategorisering då bilderna enbart visar 
en representant för vad som ska ligga i lådan. Det betyder att i en låda med en bild 
föreställande en gris och en häst ska det också ingå andra djur som hund och lejon. För övrigt 
gäller det vid städningen för barnen att komma ihåg och ha en viss förståelse för var saker hör 
hemma, som att böckerna ska vara i bokhyllan, pärlorna i pärlburken och utklädningskläderna 
upphängda på krokarna. 

Vi jobbar ganska mycket med att lägga en grund för matematik Bl.a en grund 
för att räkna och för att kunna benämna siffror. Vi har satt upp siffrorna på 
väggen för att barnen ska kunna känna och få en uppfattning om lite och 
mycket. Vi jobbar också med lägesord, det är just det som vi håller på med nu.  

Som pedagogen nämner i citatet ovanför fokuserade de mycket av matematikarbetet då vi var 
ute och observerade på lägesord. Genom att i olika vardagliga situationer benämna och prata 
om sakers placering i förhållande till olika saker väckte de barnens nyfikenhet och egna 
funderingar. Ett exempel på detta var vid matsituationerna då barnen uppmanades att fundera 
över vem som satt bredvid och mittemot dem vid matbordet samt att ha fötterna under bordet 
och tallriken, glas och bestick på bordet. Under tiden vi var där och observerade jobbade 
pedagogerna även speciellt med dokumentationen av ett litet projekt rörande just lägesord. I 
smågrupper fick barnen i uppdrag av pedagogerna att placera ut föremål på olika ställen i 
rummet. Det kunde t.ex. vara att placera ett par skor under ett bord, en docka bakom en stol, 
en vagn framför en hylla, en bil bredvid ett dockhus eller en bok längst ner i bokhyllan.  

För att göra det lättare för barnen att skilja på siffror och bokstäver pratade pedagogerna på 
avdelningen ihop sig och beslutade att istället för att sätta upp de traditionella bokstäverna 



 

17 

synligt på väggen så skulle de börja med att fokusera på siffror. Av den anledningen sitter det 
nu uppe en stor tavla i köket med siffrorna 1, 2 och 3 med tillhörande antal träknappar under 
respektive siffra. På så sätt kan barnen se och bekanta sig med siffrorna samtidigt som de kan 
känna på dem och jämföra ”hur många” siffrorna är. 

4.1.1 Tankar om barn och matematik 
Pedagogerna på Munkebergs förskola jobbar efter en filosofi inspirerad av Reggio Emilia där 
barn ses som kompetenta. Detta visar sig på avdelningen genom att barnen ges förtroende och 
möjlighet till självständighet. Som exempel får barnen alltid själva försöka klä av och på sig 
kläder, hämta och lämna nappar och gossedjur vid vilostunden och vid maten låter 
pedagogerna barnen själva hälla dryck och servera mat. Vikt läggs också vid att man anser att 
barn är kreativa, lekfulla, fantasifulla och har vilja till att lära. Matematik ses mer som en 
naturlig del i barns vardag än ett avgränsat ämne i sig. Därför går mycket av pedagogernas 
matematikarbete ut på att ta till vara på de olika situationer där barn kan ges möjligheter till 
att utveckla sin matematiska förståelse. ”Vi vet att barn kan mycket mer än man kanske tror. 
Ge dem tid att tänka och återkom så kommer du ihåg det!” säger pedagogen då vi intervjuar 
henne. Hon berättar även att de i arbetet med matematik alltid försöker utgå ifrån 
barngruppen, haka på barnens tankar, funderingar och intressen. Pedagogerna la stor vikt vid 
att upprätta och bibehålla en personlig kontakt med barnen och deras familjer för att få en 
ökad förståelse för barnens värld även utanför förskolan.  

Angående det här med att använda de matematiska begreppen. I skolan tycker 
de att det här är väldigt viktigt men jag vet inte om jag håller med…jag är 
väldigt fundersam. Först tänkte jag att jovisst kan man säga att om du lägger 
ihop dom här – om du adderar dom, eller om du tar bort – om du 
subtraherar…men sedan kan jag också tänka så här att varför ska vi nu… ska vi 
göra det här utifrån att barnen ska till skolan eller ska vi göra det utifrån barnet 
självt.  

Slutligen, det viktigaste enligt pedagogerna, det finns inget fel svar när det handlar om 
matematik utan det handlar istället om att vi tänker på olika sätt. 

4.2 Hur arbetet med matematik började 
År 2002 startade pedagogerna på avdelningen ett matematikprojekt utifrån ett ökat intresse 
kring matematik. Då blev pedagogerna först tvungna att sätta sig ner och fundera igenom vad 
det egentligen är som är matematik. Pedagogerna ansökte om och fick ett 
arbetslagsstipendium på 5000 kronor för sitt kommande matematikarbete på förskolan. Dessa 
pengar gav möjlighet till att ta in vikarier i verksamheten så att pedagogerna själva fick mer 
egen tid mitt på dagarna till att läsa böcker, diskutera och fördjupa sig i ämnet matematik.  

Då när man började få reda på lite mera så började man fundera, vad är 
matematik? Det är jättemånga olika saker som man kanske inte tänker från 
början. Det är saker som geometri, mönster, mätning och alla möjliga olika 
saker. Vi började bara med att ta på oss matteglasögonen och plötsligt så hittade 
vi matte överallt. Bland annat matsituationen är ju en jättebra situation, eller 
bara det att dela frukt. 

Pedagogerna började i liten skala och byggde upp en speciell matematikhörna inne på 
avdelningen som då bestod av en barngrupp med lite äldre barn. Till matematikhörnan gjorde 
de speciella matematikkort med siffrorna 1 till och med 10. Korten var uppdelade i två fält där 



 

18 

siffran stod i ena fältet och rätt antal prickar i det andra fältet för att barnen skulle kunna se på 
korten och få en uppfattning om siffrornas utseende och dess storlek beroende på antal 
prickar. Till dessa fanns även kapsyler som barnen kunde placera på prickarna, en kapsyl per 
prick. Senare tillkom även antalsburkar med siffrorna 1 till och med 5. Burkarna som var i 
glas fylldes med olika antal flirtkulor och de var även färgkodade d.v.s. i den minsta 
glasburken som hade siffran ett på sig i en viss färg rymdes det endast en flirtkula som hade 
samma färg som siffran. Efterhand plockade pedagogerna även fram måttband och barnen 
började mäta olika saker med måttband likaväl som med snören, kroppen och timglas. 

Timglasen var jättebra att ha, jättespännande. Vi hade en minut, fem minuter 
och en som var ännu längre… jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket längre 
men de var ganska stora. Och de där tog de tid med jättemycket… bara att få en 
känsla av hur lång tid är en minut. Kan man sitta tyst i en minut och hur känns 
det?, kan man klappa händerna i en minut, hur känns det?, om man skriker i en 
minut, hur känns det? Och så fem minuter. Då hade vi en dator inne på 
avdelningen och när barnen satt vid datorn ville de alltid ha det svarta timglaset 
att ta tid med… för det var den längsta tiden. (skratt)  

Ute på avdelningen plockade man också fram olika sorters matematikspel, pussel och böcker 
om siffror och antal. Till matborden tillverkade pedagogerna istället för dukar underlägg i 
form av inplastade geometriska former som gav barnen möjlighet att få syn på och prata om 
de olika formerna. De sorterade leksaker redan då och legoklossarna sorterades även in efter 
färger. Efter att lekar urartat och miljön upplevdes som alltför livlig beslutade sig 
pedagogerna för att prova sätta upp siffror i de olika lekhörnorna. Detta för att kunna 
bestämma hur många barn som kunde leka där och för att samtidigt ge barnen möjlighet i att 
träna sig att känna igen siffror, uppfatta antal och räkna. Genom att utmana barnen, ställa 
frågor och ge dem tid att tänka efter och prova själva försökte också pedagogerna stimulera 
barnens egen problemlösnings förmåga. 

Och så hade vi något som var väldigt bra. Vi hade en liten anteckningsbok där 
vi skrev ner barnens olika mattediskussioner och allt annat de pratade om som 
kunde härledas till matematiken. Då var det så lätt att påminna sig själv. Genom 
att snabbt skriva ner och dokumentera det kunde vi sedan gå tillbaka, renskriva 
och använda det vi sett och hört i vidare diskussioner med barnen. De här 
böckerna var även jätteroliga för föräldrarna att läsa i. På den tiden gjorde vi sån 
där pedagogisk dokumentation, då var det lite mer ordning på oss.  

4.3 Inspiration och utveckling 
Genom att gå på olika föreläsningar som erbjuds samt göra studiebesök på andra förskolor för 
att se hur dessa jobbar med matematik försöker pedagogerna hålla sig uppdaterade. En av 
föreläsningarna som inspirerat är exempelvis Den magiska mattepåsen och när vi var på 
förskolan och observerade kom pedagoger över från en annan avdelning och berättade om 
tankegångar från en föreläsning som de varit på rörande matematik. Det var Britt-Louise 
Theglander, lärare och läkare, som föreläst om Den logiska trappan, hur pedagoger utifrån 
både ett pedagogiskt och biologiskt perspektiv kan strukturera och organisera arbetssätt för att 
skapa möjligheter till matematisk förståelse hos barn. 

Idag är en av pedagogerna på den aktuella avdelningen med i Mattenätverket och på 
avdelningen bredvid finns det två pedagoger som är med i Mattepiloterna. Detta gör att det 
finns möjligheter att ta in inspiration och nya funderingar utifrån samtidigt som pedagogerna 
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får möjlighet att diskutera igenom och ge synpunkter till varandra, få feedback och nya 
utvecklingsmöjligheter för arbetssätt och tankegångar. 

Det är främst i möten med andra människor som nya tankar och idéer uppstår. 
När man sitter så här och pratar och diskuterar så kommer man hela tiden på nya 
saker. Sedan får man ju också mycket nytt från litteraturen, nu har vi läst 
Förskolebarn i matematikens värld och Små barns matematik och diskuterat 
mycket utifrån dessa.  

Både Mattepiloterna och Mattenätverket ingår i det utvecklingsarbete som Barn- och 
utbildningsförvaltningen i Luleå kommun tillsammans med Luleå Tekniska universitet startat 
upp för att höja barn och elevers matematikkunskaper. Inom Mattepiloterna har inledningsvis 
ett 50-tal lärare från förskola upp till gymnasiet fått påbörja en pilotutbildning inom 
matematik för att senare kunna sprida sina nya tankar och upptäckter till respektive förskola 
och skola och där fungera som inspiratörer inom matematikområdet. Mattenätverken, som det 
på området Tuna/Notviken, där en av pedagogerna medverkar är ett samarbete där lärare från 
förskolan och ända upp till år 9 träffas och för olika diskussioner kring aktuella 
matematikfrågor. 
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5 Diskussion 

”Det är bättre att diskutera en fråga utan att avgöra den 
än att avgöra en fråga utan att diskutera den.” 
Joseph Joubert 

I detta avslutande avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring resultatet där vi också 
kommer att försöka problematisera och koppla samman tidigare forskning och antaganden om 
barn och matematik med de tankegångar och arbetssätt som vi personligen tagit del av under 
studiens gång. Vi kommer även att försöka ge svar på forskningsfråga nummer 4 genom att 
föreslå utvecklingsmöjligheter för pedagogernas arbete med matematik för de yngre barnen. 
Först kommer vi dock att ta upp de metodproblem vi stött på under arbetet. 

5.1 Metodproblem 
Här nedan följer en redovisning av de metodproblem vi stött på. Vi kommer även att ta upp 
hur vi har gått tillväga för att på bästa sätt öka tillförlitligheten i arbetet.  

5.1.1 Reliabilitet 
Paulsson (1999) skriver att reliabiliteten har att göra med graden av tillförlitlighet i 
mätningsproceduren. Ett mätinstrument anses tillförlitligt när samma resultat kan uppnås vid 
ett flertal mättillfällen. 

För att undvika missuppfattningar och öka reliabiliteten i vår intervju använde vi oss av en 
bandspelare som bandade hela intervjun samtidigt som en av oss förde stödanteckningar. Efter 
att intervjun var avlyssnad och rådatan nedskriven lät vi även den intervjuade läsa igenom 
texten för att kommentera ändringar eller eventuella missförstånd. Vi anser även att 
reliabiliteten förstärktes av att vi vid intervjutillfället ställde öppna, inte allt för ledande frågor 
och gav den intervjuade tid och möjlighet att ge förklaringar och dra egna slutsatser. 

När det kommer till observationerna är vi medvetna om att resultatet kan ha påverkats av vår 
närvaro. Pedagogerna var medvetna om att vi fanns på plats för att skriva om deras arbete 
med matematik och detta kan ha lett till en tillfällig förändring av deras arbetssätt. 

5.1.2 Validitet 
Paulsson (1999) beskriver validiteten som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avser 
att mätas. Data som samlas in måste vara av relevans för arbetets ändamål. 

En viktig del av vårt arbete med att höja studiens validitet är vår egen definition av begreppet 
matematik. Innan materialinsamlingen diskuterade vi noga igenom med varandra vad vi anser 
att begreppet matematik står för. Detta för att vi under observationerna med större säkerhet 
skulle kunna utföra studien med samma utgångspunkt.  

Intervjufrågorna utformades med utgångspunkt i arbetets syfte för att på det sättet få så 
relevanta frågor och svar som möjligt.  
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Genom att använda oss av både intervju, observation och informella samtal som 
datainsamlingsmetod anser vi att arbetets validitet ökat. Det har gett oss möjlighet att jämföra 
resultaten med varandra och på så sätt få en mer fullständig och balanserad undersökning.  

5.2 Egna reflektioner 
Vår tanke med detta arbete har hela tiden varit att synliggöra och lyfta utvecklingsmöjligheter 
kring arbetet med matematik för att förhoppningsvis ge tips och idéer till andra pedagoger 
inom både skola och förskola. 

Vi började detta arbete med fokus på matematik men under arbetets gång så har vi insett att 
matematiken åtminstone på förskolans nivå ingår i stort sett all den dagliga verksamheten. 
Därför kom detta arbete i slutändan att handla mer om hur barn lär sig i stort, vilket kan 
kopplas till matematik eller vilket annat ämne som helst.  

5.2.1 Matematikaktiviteter 
Efter att ha sammanställt och analyserat det insamlade materialet har vi sett att fokus för 
arbetet med matematik idag ligger till största del inom kategorierna tal/antal, 
sortering/klassificering och rumsuppfattning/lägesord. Genom att studera tabellerna i bilaga 
1och 2 kan man snabbt skapa sig en överblick på hur många aktiviteter inom en viss kategori 
som pedagogerna arbetar under. Det som måste påpekas till detta är att antalet aktiviteter inte 
berättar något om kategorins utbreddhet i vardagen, alltså kan en kategori som till en början 
uppfattas som liten till antalet aktiviteter ta upp större delen av det matematiska arbetet på 
avdelningen på samma sätt som en kategori som istället har en mängd olika aktiviteter 
underordnad sig kan ligga i bakgrunden. Då vi ändå uppfattar det som att det främsta 
matematikarbetet både idag och tidigare hamnar under kategorierna tal/antal samt 
sortering/klassificerings så ser vi möjligheter till utveckling genom att få in moment och 
aktiviteter under alla de nämnda kategorierna mer jämnt fördelat. 

5.2.2 Synliggörandet av matematiken 
Doverborg och Pramling (1995) hävdar att barnens matematiska förståelse utvecklas genom 
att pedagogen är med och synliggör den matematik som barnen möter i vardagen. Utifrån 
detta synsätt anser vi att pedagogerna på Munkebergs förskola är på rätt spår när de genom att 
sätta ord på saker i vardagen låter barnen upptäcka olika matematiska sammanhang i sin 
närmiljö. Detta går också i linje med vad som står i styrdokumenten angående förskolans 
uppdrag att skapa meningsfulla sammanhang där barnen kan utveckla sin matematiska 
förståelse. 

5.2.3 Den självreflekterande pedagogen 
Förskolan härstammar bl.a. ur tankegångar hämtade från behaviorismen där Dysthe (2003) 
menar att lärarna arbetade efter att lära barnen grundläggande fakta steg för steg för att först 
på ett senare stadium förvänta sig att de kunde göra användning för dessa kunskaper. En 
annan riktning som starkt påverkat synen på barn och lärande inom förskolans kultur inte allt 
för länge sedan är konstruktivismen med Piaget och hans stadieteorier. Under studiens gång 
framgick det vid några tillfällen att personalgruppen tvivlade på om barnen verkligen var redo 
för vissa moment och aktiviteter. Ett exempel är pedagogernas val att helt utesluta bokstäver 
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och bara inrikta sig på siffror. Dessa tankegångar anser vi kan tyda på en viss kvarvarande 
stadiesyn på inlärning som pedagogerna kanske inte själva är medvetna om att de har kvar 
någonstans långt in i sitt ”bagage”. Även när man verkligen anstränger sig och själv uppfattar 
det som att man arbetar efter ett visst synsätt så kan det vara svårt att helt släppa gamla vanor. 
För att som pedagog försöka skapa sig en medvetenhet om vad man själv är bärare av tror vi 
det gäller för pedagogen att hela tiden analysera och reflektera över sitt eget agerande i olika 
situationer som även Pramling och Sheridan (2006) skriver. 

5.2.4 Barnet som utgångspunkt 
Inom den sociokulturella teoribildningen anses kunskap vara kopplad till och beroende av den 
kultur och miljö som den är en del av (Dysthe, 2003). Barnen uppfattar kunskap olika 
beroende på vilka tidigare erfarenheter de bär med sig och för att vi som pedagoger ska kunna 
tillföra nya tankegångar till deras lärande så kan det krävas att vi ha någon slags uppfattning 
om var barnen ”kommer ifrån”. Vi tror att en fördel inom det pedagogiska yrket är att det lätt 
upprättas en personlig relation mellan barn och pedagog och i och med detta får pedagogen 
samtidigt ofta en viss insikt i barnens privata liv, deras familjesituation och hemförhållanden. 
Under de fem veckor vi tillbringade på avdelningen såg vi hur pedagogerna la stor vikt vid att 
upprätta och bibehålla en personlig kontakt med både barn och deras familjer. Utifrån 
Vygotskijs teorier kan detta vara av hjälp till att bilda en slags förståelse över vad barnet 
befäster sina kunskaper på.  

Om man skall förstå vad en annan människa säger är det aldrig tilläckligt att 
endast förstå orden. Man måste också förstå tanken bakom. Men inte heller det 
är tillräckligt: om man inte förstår de motiv som tanken grundar sig på är 
förståelsen ändå ofullständig. 
Vygotskij, 2001 s.469 – svensk version 

Enligt Ahlberg (1992) handlar det om att för pedagogen hela tiden försöka utgå ifrån barnet 
och dess intressen för att på detta sätt minimera risken att omedvetet påverka barnets 
inställning till matematiken negativt. För att detta ska bli möjligt menar Doverborg och 
Pramling (1995) att pedagogen måste föra diskussioner och samtala med barnen för att kunna 
bilda sig en uppfattning om vart barnet/barnen befinner sig i sitt matematiska tänkande. 
Pramling (1983) skriver om hur olika tankesätt och funderingar kan te sig konstiga och 
ologiska sett ur ett vuxet perspektiv samtidigt som de är fullt förståeliga för ett barn ur dennes 
perspektiv. Med detta i tanken kan det vara av vikt att vi som pedagoger försöker att se och 
uppfatta saker med ett barns ögon från stund till stund. Den personliga kontakten med barnen 
är här en stor tillgång för pedagogen. Under studiens gång hörde vi vid ett flertal tillfällen 
pedagogerna på avdelningen fråga barnen frågor som; Hur tänkte du nu?, Varför tror du att 
det blev sådär? Detta tillsammans med citatet från en av pedagogerna som handlar om att det 
inte finns något fel svar när det kommer till matematik, utan att det istället handlar om att vi 
alla har olika sätt att se och uppfatta saker på, tycker vi visar på att pedagogerna verkligen var 
intresserade av att ta del av barnens tankar och se saker från deras synvinkel. 

5.2.5 Barngruppen som resurs 
Idag står det i styrdokumenten att vi ska se barnet som kompetent. I möten med andra 
människor, genom att utforska, leka, skapa och upptäcka utvecklar barnen kunskap (lpfö98). 
Kunskap är en process som förutsätter en aktiv interaktion mellan människan och dess 
omgivning (Dysthe, 2003). Detta är synen som pedagogerna på avdelningen säger sig stå 
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bakom och också det förhållningssätt som genomsyrar de största delarna av det vardagliga 
arbetet. Att man idag till största del hämtar inspiration och tankar ur den sociokulturella teorin 
går även att utläsa av citatet hämtat från en av pedagogerna där denne tar upp sin syn på hur 
kunskap konstrueras och utvecklas genom interaktioner med andra människor. Därför blev vi 
förvånade då vi under studiens gång uppmärksammade att pedagogerna vid ett flertal tillfällen 
verkade anse det som bättre att arbeta med endast ett fåtal barn åt gången, ibland så lite som 
ett barn. Detta tycker vi går helt emot deras åsikt om att kunskap skapas tillsammans med 
andra människor. Enligt Pramling och Asplund (2005) lär sig barn tillsammans och av 
varandra genom lek då de diskuterar, argumenterar och utforskar varandras idéer och 
tankesätt. Eftersom detta även är läroplanens syn på hur kunskap skapas så borde det vara det 
som genomsyrar hela verksamheten på förskolan. 

5.2.6 Det kompetenta barnet 
Då Ahlberg (1995) hävdar att barnet till exempel kan urskilja skillnader i storlek på olika 
föremål och tillägna sig en förståelse för olika matematiska begrepp redan vid en mycket tidig 
ålder så uttrycker hon en syn på barnet som kompetent. Vi upplevde att pedagogerna på 
avdelningen ofta såg det kompetenta barnet tex vid matsituationer då barnen alltid fick ta mat, 
hälla mjölk och plocka under efter sig själva. Då vi jämförde arbetets två bilagor med 
varandra så började vi ändå fundera över om pedagogerna verkligen ser de yngre barnen som 
lika kompetenta som de äldre barnen. Arbetet med de äldre barnen, som redovisas i bilaga B, 
består av flera olika matematikaktiviteter som inte finns kvar i dagens matematikarbete. 
Kanske tyder det på att pedagogerna inte tror att de yngre barnen klarar dessa aktiviteter.  

5.2.7 Den flexibla miljön 
I samband med att pedagogerna ger uttryck för en syn på barn som aktiva, kreativa och 
lekfulla så lägger man på avdelningen ner mycket tid och funderingar på att försöka skapa en 
så inspirerande miljö som möjligt. Genom att hela tiden följa barngruppen och utgå ifrån 
deras behov och intressen bygger pedagogerna fram hörnor som inbjuder till både lek och 
rekreation. Under vår studie såg vi att pedagogerna jobbade kontinuerligt med att göra 
förändringar i miljön vilket också Pramling och Sheridan (2006) framhåller som viktigt för att 
barnens lärandeprocess inte ska avstanna. Allt material i miljön har pedagogerna valt att 
placera lättillgängligt för barnen vilket går helt i linje med Tragetons (1996) tankar kring en 
stimulerande och utvecklande miljö. Vid en första anblick så var detta med lättillgängligt 
material något som vi enbart upplevde som positivt. Men efter att vi tagit del av bl.a. Ahlbergs 
(1995) tankar om problemlösning och diskuterat med varandra så har vi dock funderingar på 
om detta verkligen är enbart positivt. Kanske skulle barnens problemlösningsförmåga 
naturligt stimuleras om de fick ställas inför fler naturliga problem i vardagen istället för att få 
allting tillrättalagt och serverat. Kanske borde det finnas en balans mellan lättillgänglighet och 
utmaning i miljön för att inspirera och stimulera barnens egen problemlösningsförmåga. 

5.3 Utvecklingsmöjligheter för pedagogernas matematikarbete 
Vi anser att de studerade pedagogernas främsta styrkor ligger i deras vilja till att ständigt 
uppdatera sina kunskaper samt sitt arbete med att hålla den pedagogiska miljön levande och 
inspirerande. Genom att ta till sig nya idéer och tankar för att utvecklas själva och utveckla 
verksamheten anser vi att pedagogerna främjar barnens lärande på ett väldigt positivt sätt. Vi 
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hoppas att de fortsätter på samma sätt och håller sitt intresse för matematik och barn och 
lärande i allmänhet levande. 

En utvecklingsmöjlighet för dessa pedagoger idag anser vi ligga i synen på samarbete och 
samspel mellan barnen i gruppen. Vi tror att pedagogerna genom att börja arbeta med barnen i 
större grupper oftare skulle kunna skapa ökade möjligheter för lärande och utveckling hos 
både barnen och sig själva. 

En annan möjlighet till utveckling ligger i pedagogernas sätt att fortsätta utgå från barnen, 
hämta inspiration till nya teman och aktiviteter utifrån deras tankar och funderingar genom att 
återuppta den pedagogiska dokumentationen och göra den till en del i vardagen. Vi anser i 
likhet med SOU (1997:157) att pedagogisk dokumentation är ett utmärkt hjälpmedel för att 
synliggöra barns lärande och utveckla den pedagogiska verksamheten.   

5.4 Professionell utveckling 
Till vårt framtida yrke som pedagoger tar vi självklart med oss de tankar om matematik vi 
stött på under studiens gång., både från litteraturstudien och den empiriska undersökningen. 
Även om de arbetssätt vi tagit del av självklart inte går att kopiera rakt av så har det gett oss 
många nya tankar och idéer att utgå ifrån i framtiden. 

Under vår vistelse på avdelningen förvånades vi ofta över hur mycket barnen där visste, 
kunde och klarade av trots att de av oss från början upplevdes som väldigt små. Det vi även 
tar med oss utifrån arbetet med denna uppsats är synen på även de yngre barnen som 
kompetenta. Detta kan upplevas som något självklart men i vårt tidiga möte med dessa barn så 
hade vi omedvetet en syn på dem som för små för att kunna klara mängder av saker. I syftet 
skriver vi om hur matematikarbetet med förskolans yngsta barn skulle kunna utformas. Det vi 
insett under studiens gång är att om arbetet utgår från barnen så har åldern i sig ingen 
betydelse. 
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Bilaga A 
Denna bilaga visar en sammanställning av de matematikaktiviteter, vi i vår undersökning 
observerat, som utgör avdelningens matematikarbete idag. 

 

Blöjor 
Vid blöjbyte kommenteras och visas alltid blöjans storlek för barnen. Till exempel siffran 6 
för en lite större blöja och siffran 4 för en lite mindre. 

Städning 
Pedagogerna har skapat en miljö som ger barnen tillfällen att möta matematiken på ett 
naturligt sätt i vardagen. Genom att exempelvis märka upp lådor och korgar med olika bilder 
föreställande vad/vilka föremål som ska ligga i dessa utmanas barnen att hitta jämförande 
leksaker ute i rummen. En låda är t.ex. märkt med en bild föreställande olika verktyg, en 
annan med plastdjur och en tredje med bilar. För övrigt gäller det vid städningen för barnen 
att komma ihåg och ha en viss förståelse för var saker hör hemma, som att böckerna ska vara i 
bokhyllan, pärlorna i pärlburken och utklädningskläderna upphängda på krokarna. 

Duplo 
Pedagogerna har skapat en avgränsad yta för duplobygge. Här finns gott om duplo-klossar i 
olika storlekar, färger och former samt plattor att bygga på. Det finns även djur, gubbar och 
fordon att fästa på duplot. I denna bygghörna finns ofta en pedagog på plats med barnen för 
att benämna och prata om olika saker som former, färger och storlekar samt för att lyssna på 
barnens egna tankar om vad de bygger. 

Problemlösning 
I vardagen uppstår ofta problem som barnen på den här avdelningen uppmuntras att försöka 
lösa själva. Pedagogen finns där som stöd och hjälp och kan komma med frågor och förslag 

 Tal/ 
antal 

Sortering/ 
klassificering 

Former/
mönster 

Mätning Problem-
lösning 

Lägesord/ 
rums-
uppfattning 

Blöjor X      
Städning  X     
Duplo  X X X X X 
Problemlösning     X  
Placerings-
övning 

     X 

Pussel   X X   
Rutiner X   X   
Siffertavla X      
Geometriska 
former 

X X X    

Djurspel  X X    
Matematikkort X      
Böcker X      
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för att hjälpa barnen framåt men de försöker så långt det går att låta barnen få klura ut 
lösningar själva på problemen. 

Placeringsövning 
I smågrupper fick barnen i uppdrag av pedagogerna att placera ut föremål på olika ställen i 
rummet. Det kunde t.ex. vara att placera ett par skor under ett bord, en docka bakom en stol, 
en vagn framför en hylla, en bil bredvid ett dockhus eller en bok längst ner i bokhyllan. 

Pussel 
På avdelningen finns många pussel i olika svårighetsgrad. Några pussel går ut på att få ihop 
en bild medan andra handlar om att hitta den rätta platsen för pusselbiten genom att titta på 
formen. Det gäller att hitta ett hål som har samma form som pusselbiten. 

Rutiner 
En dag på förskolan är uppbyggd av rutiner. Alla dagar är i stort sett uppdelade på samma 
sätt. Pedagogerna använder ofta ord som först, sen, på morgonen, efter lunch osv. 

Siffertavla 
På avdelningen sitter det uppe en stor tavla i köket med siffrorna 1, 2 och 3 med tillhörande 
antal träknappar under respektive siffra. På så sätt kan barnen se och bekanta sig med 
siffrorna samtidigt som de kan känna på dem och jämföra ”hur många” siffrorna är. 

Geometriskaformer 
På avdelningen finns ett pussel bestående av geometriska former. Det består av 1 utklippt blå 
triangel och ett stort vitt papper med en likadan blå triangel ritad på samt 2 utklippta röda 
kvadrater och 3 utklippta röda cirklar med tillhörande stora vita papper med formerna ritade 
på. Barnens uppgift är att placera de utklippta formerna på rätt papper genom att utgå från 
antal, färg eller form. 

Djurspel 
Ett spel som handlar om att para ihop olika djurs framdel med rätt bakdel. 

Matematikkort 
Barnen har tillgång till några så kallade matematikkort. Korten är uppdelade i två fält där 
siffran står i ena fältet och rätt antal prickar i det andra fältet för att barnen på det sättet ska 
kunna se på korten och få en uppfattning om siffrornas utseende och dess storlek beroende på 
antal prickar. 

Böcker 
På avdelningen finns ett antal barnböcker som handlar om siffror och antal. 
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Bilaga B 
Denna bilaga visar en sammanställning av de aktiviteter, som tillsammans med bilaga A, 
utgjorde det tidigare matematikarbetet som vi genom intervju och informella samtal tagit del 
av.  

 

Antalsburkar 
Antalsburkar för siffrorna 1 till och med 5. Burkarna som var i glas fylldes med olika antal 
flirtkulor och de var även färgkodade d.v.s. i den minsta glasburken som hade siffran ett på 
sig i en viss färg rymdes det endast en flirtkula som hade samma färg som siffran. 

Kapsyler 
Kapsylerna kunde användas på lite olika sätt. Antingen användes de tillsammans med 
matematikkort för att placera ut en kapsyl per prick på korten. Kapsylerna användes dock av 
barnen till annat också som tex sortering efter utseende och för att räkna antal. 

Lekhörnssiffror 
Efter att lekar urartat och miljön upplevdes som alltför livlig beslutade sig pedagogerna för att 
prova sätta upp siffror i de olika lekhörnorna. Detta för att kunna bestämma hur många barn 
som kunde leka där och för att samtidigt ge barnen möjlighet i att träna sig att känna igen 
siffror, uppfatta antal och räkna. Tex hade pedagogerna satt upp en stor 4:a i lekhallen vilket 
betydde att det enbart fick vara fyra barn där inne åt gången. 

Påklädnadstavla 
På avdelningen fanns en påklädningstavla upphängd i kapprummet för att barnen ska få hjälp 
med i vilken ordning de olika plaggen ska tas på. 

Formunderlägg 
Till matborden tillverkade pedagogerna istället för dukar underlägg i form av inplastade 
geometriska former som gav barnen möjlighet att få syn på och prata om de olika formerna. 

Timglas 
På avdelningen fanns tre olika timglas. En för en minut, en för fem minuter och en som var 
ännu längre. 

 Tal/ 
antal 

Sortering/ 
klassificering 

Former/ 
mönster 

Mätning Problem-
lösning 

Lägesord/ 
rums-
uppfattning

Antalsburkar X X     
Kapsyler X X     
Lekhörns-
Siffror 

X      

Påklädnads-
Tavla 

X X     

Formunderlägg   X    
Timglas    X   
Måttband X   X X  
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Måttband 
Pedagogerna placerade ut måttband på avdelningen för att låta barnen arbeta med mätning på 
olika sätt. Barnen använde även andra föremål för att möta med som snören, kroppen och 
leksaker. 
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Bilaga C 
Intervjufrågor; 

1. Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

2. Vad är matematik för dig/er? 

3. När började intresset för att jobba med matematik? 

4. Hur har ni jobbat med matematik tidigare? 

5. Hur jobbar ni med matematik idag (på avdelningen)? 

6. Var hämtar ni nya idéer/tankar ifrån? 

 


