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Abstrakt 
 
Linda Berglund och Linda Johansson (2007). Små barn – stora begrepp. Examensarbete 10 p, 
Piteå, Sverige, Institutionen för pedagogik och lärande, Luleå Tekniska Universitet. 
 
 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för hur några pedagoger 
arbetar och tänker kring matematik och förskolans yngre barn. Utgångspunkten i 
undersökningen var att förankra våra kunskaper till befintliga teorier om matematik, barn, 
lärande och förskolans verksamhet för att sedan göra empiriska undersökningar för att få 
inblick i hur kombinationen matematik och barn 1-3 år i förskolan förhöll sig i praktiken. För 
att besvara syftet har vi haft frågeställningar till hjälp däribland; vilka uppfattningar har 
pedagoger när det gäller små barns lärande mot matematik? För att få svar på 
frågeställningarna vände vi oss med en enkät till verksamma pedagoger på 
småbarnsavdelningar i Norrbottens län. Fyra förskolor visade sitt intresse och deltog i 
enkätundersökningen. Viktiga resultat och slutsatser som drogs genom den empiriska 
undersökningen var att det handlar om att ge barn begrepp för den matematik som finns i 
deras vardag och att små barn behöver konkret material för att upptäcka och skapa förståelse 
för olika matematiska fenomen.  
 
 
 
 
 
Sökord: Matematik, förskola, pedagog, pedagogik, små barn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Vi vill börja med att tacka pedagogerna på de aktuella förskolorna som var vänliga att besvara 
vår enkät samt den förskola som lät oss komma på ett studiebesök för att se hur de arbetar 
matematiskt med barnen. Vi vill även tacka berörd personal vid LTU för all hjälp som vi har 
fått under arbetet med denna uppsats. Även våra tre opponenter, som med stort engagemang 
gick igenom vår uppsats och gav oss bra förslag till förbättringar, ska ha ett stort tack. Skickar 
även en tanke och ett tack till våra familjer som har hjälpt och stöttat oss under denna tid.  
 
Och till sist; ett stort tack till oss själva för att vi, trots att det ibland varit tungt, inte har gett 
upp.  
 
 
Piteå 2007-05-29 
 
Linda Berglund                                                          Linda Johansson 
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Denna uppsats behandlar matematik och de yngre barnen i förskolan (1-3 år). Just denna 
kombination intresserade oss dels eftersom vi alla ingår i en kultur där matematik är en del av 
vardagen och dels för att arbete med så små barn och detta ämne inte är en självklarhet i 
förskolan. Vi valde att inrikta oss mot denna målgrupp eftersom vi anser att det är viktigt med 
kunskap om vad matematik för små barn kan vara för att förstå hur pedagoger kan arbeta med 
detta. Ytterligare en aspekt till valet av målgrupp är att arbete inom detta ämnesområde även 
tillsammans med de yngre barnen på förskolan är en del av pedagogens uppdrag enligt 
förskolans läroplan (Lpfö-98) och är därför ur dessa perspektiv angeläget att studera. 
 

”Det är helt avgörande för förskolans framtid, och dess utveckling mot att skapa ’det livslånga 
lärandet’, att alla antar utmaningen att möta och skapa ett intresse för grundläggande matematik 
hos förskolebarn, och därigenom grundlägga en matematisk förståelse i tidig ålder. Men detta 
måste göras på barns villkor” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005, s. 2-3).  
 

En del av en pedagogs uppdrag är att låta barn utforska alla delar av sin omgivning – även den 
matematiska och därför måste pedagoger kunna uppmuntra detta på ett adekvat sätt. Vi som 
har gjort denna studie har tagit del av olika teorier kring barns lärande och tidigare forskning 
kring matematik i förskolan för att öka vår medvetenhet kring hur pedagoger kan gå tillväga 
för att utveckla de yngre barnens matematiska förståelse. En empirisk undersökning i form av 
enkäter gjordes för att få inblick i hur denna del av pedagogens uppdrag praktiseras i dagens 
förskolor. 
 
Med en syn på lärande som någonting som ständigt pågår hos alla individer blir det 
betydelsefullt att skapa ett intresse för matematiken redan hos de yngre barnen i förskolan. 
Det handlar om att lägga grunden för ett fortsatt utvecklande av kunskaper. Genom att hitta 
inkörsportar till ämnesområdet och synliggöra detta utifrån olika perspektiv kan de små 
barnen upptäcka och  skapa sig  erfarenheter  och  grundläggande  förståelse  för  matematiska  
aspekter av sin omvärld. 
 
”Generellt kan man säga att hela utbildningssystemet för barn och ungdomar från 1-16 år 
bygger på att barn och ungdomar nu ska utveckla likvärdig kunskap - men på olika nivåer av 
komplexitet” (Doverborg & Pramling, Samuelsson, 2005, s.1). De styrdokument som gäller 
för både förskola och skola stämmer till stor del överens. Tanken bakom detta är att synen på 
kunskap, utveckling och lärande ska följa barnen genom hela skoltiden. På grund av detta 
påvisar Doverborg & Samuelsson (2005) att det handlar om att alla barn i utbildningssystemet 
ska få möjlighet att lära sig utifrån olika aspekter av sin omvärld. Med likvärdig kunskap 
menas att barnen utifrån sina förutsättningar får möta kunskap i sammanhang som är 
meningsfulla för just dem. Att möta matematik som förskolebarn innebär att skaffa sig 
grundläggande kunskaper som behövs för att förstå och utveckla den matematiska förståelsen 
allt eftersom. Eftersom matematik är ett av innehållen som finns i hela utbildningssystemet så 
innebär detta att alla barn mellan 1-16 år ska få möjlighet att möta denna. Matematik som 
innehåll i förskolan blir därigenom inte någonting valbart, utan en del av pedagogens uppdrag. 
 
Förskolan fick sin första läroplan 1998. I läroplanen står det bland annat att förskolan ska 
sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i 
meningsfulla sammanhang” (Lpfö-98, s.12-13) samt ”utvecklar sin förståelse för 
grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera 
sig i tid och rum” (Lpfö-98, s.13). Utifrån detta – vad innebär det att jobba matematiskt med 
barn i åldrarna 1-3 år?  Vi är intresserade av att få veta hur pedagoger tolkar det 



 

matematikrelaterade uppdraget i styrdokumentet och hur detta får uttryck i verksamheten. 
 
Vi anser att de yngre barnen är kompetenta och minst lika mottagliga för matematisk 
inlärning som de äldre. ”Små barn har märkligt nog en bestämd uppfattning om vad 
matematik är långt innan de börjat skolan” (Gottberg & Rundgren, 2006, s.12). Vi är 
övertygade om att denna inlärning inte börjar vid grundskolans första dag, utan mycket 
tidigare. Det är därför en pedagogs skyldighet att låta barn utveckla sin matematiska förståelse 
och få en insikt för denna aspekt av sin omvärld redan vid en tidig ålder. Att ge de yngre 
barnen i förskolan en positiv bild av matematik kan gynna dem fortsättningsvis senare i livet. 
Härmed kommer vi in på uppsatsens syfte: 
 
 

 



 

1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att få förståelse för hur några pedagoger arbetar och tänker kring 
matematik tillsammans med de yngre barnen i förskolan. Målgruppen är barn mellan 1 och 3 
år. 
 

1.1 Frågeställningar  
 

• Hur arbetar några pedagoger med matematik bland de yngre barnen i förskolan? 
• Vilka uppfattningar har pedagoger när det gäller små barns lärande om matematik? 
• Hur nyttjar pedagoger olika resurser i arbetet med matematik mot de yngre barnen i 

förskolan? 
 

 

1.1.1 Begreppsförklaringar  
 
Barn: Barn i förskolan, det vill säga barn mellan 0-5 år benämns inte elever utan barn. Då 
denna studie åsyftar att beröra en del av förskolans verksamhet med barn mellan 1 och 3 år så 
beskrivs därför dessa som barn. Genomgående i denna studie kommer målgruppen att 
benämnas som de yngre barnen i förskolan samt att det hänvisas till dessa som små barn. 
 
Pedagog: Trots att verksamma pedagoger inom förskolan nuförtiden tituleras som lärare; 
förskollärare, har vi valt att använda beteckningen ”pedagoger” för dessa i denna studie. En 
pedagog kan beskrivas så här: ”Pedagog är den person som har kunskaper om barns 
utveckling och utifrån barnens behov medvetet väljer att arbeta med en viss metod för att nå 
ett visst mål” (Niss & Söderström, 2006, s.7).   
 
Småbarnsavdelning: På vissa förskolor samlar man barn mellan 0 och 3 år på en avdelning 
och bedriver en pedagogisk verksamhet avsedd för denna målgrupp. Dessa avdelningar kallas 
för småbarnsavdelningar.  
 

1.2 Avgränsningar 
 
Studien fokuserar barn mellan 1-3 år, på grund av att vi ville begränsa oss i forskningen. 
Denna åldersgrupp valdes för att vi bägge två utbildar oss till förskollärare och för att 
forskning kring små barn i relation till matematik inte är så utbredd. Genom tidigare 
erfarenheter så är det med blandade känslor som man talar om matematik och så här små barn. 
Piaget och hans teorier om att mognad föregår utveckling och lärande har länge påverkat 
förskoleverksamheten i den andan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005). Barnen har 
dessutom inte tidigare varit på förskolan för sin egen skull och det egna lärandet, utan för att 
föräldrarna förvärvsarbetat (Sommer, 1997). Många ämnen och kunskaper har dessutom 
skolan haft monopol på men i dagens läge, när förskolan nu går under styrdokumentet 
läroplanen för förskolan (1998), är det viktigt att utveckla diskussionen om vad barn kan lära i 
förskolan. 
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2 Bakgrund 
 
Allra först i bakgrunden belyses hur styrdokument; förskolans läroplan (Lpfö-98), uttrycker 
att verksamheten ska utformas för att barn i förskolan ska få möjlighet att möta matematik. 
Vad står där egentligen om detta ämne och vad för slags matematik handlar det om? Därefter 
görs en allmän presentation av vad matematik är, vad förståelse för ämnet innebär samt vad 
många forskare antyder - att det är ett språk. 
  
Matematik är något som har fängslat människor samt underlättat deras vardag i årtusenden. 
För att förstå vad matematik kan vara och hur pedagoger kan arbeta med detta i förskolan, tar 
studien avstamp i matematikens historia. Vad matematik är, dess användningsområden samt 
betydelse för människors liv och vardag är av vikt för hur pedagoger ger barn i förskolan 
möjlighet att möta matematik. Avslutningsvis behandlas matematikens innebörd i världen, 
samhället och skolan påverkar vad barn i förskolan får lära sig. 
 

2.1 Förankring till läroplanen (Lpfö-98) 
 
Som stöd till denna studie söks förankring i styrdokument. Det mest aktuella dokumentet är 
förskolans läroplan (Lpfö-98), eftersom det är fenomen i denna verksamhet som ligger till 
grund för detta arbete. I förskolans läroplan (Lpfö-98) formuleras bland annat förskolans 
uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten och utifrån dessa är det sedan upp till de 
verksamma pedagogerna att jobba mot att uppfylla detta. Planering, genomförande, 
utvärdering och utveckling av förskolan som verksamhet ska ledas av det som står uttryckt i 
denna. 
 
Dokumentet uttrycker att ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande” (Lpfö-98, 
s.8). Förskolan ska dessutom ”/…/ erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden” (Lpfö-98, s.9), 
samt att ”Förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper 
som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö-98, s.9). 
Utifrån detta blir det pedagogernas ansvar att reflektera över vad detta innebär och hur det kan 
komma till uttryck i praktiken.  
 
Barn i förskolan ska också ”/…/ få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, 
att handla, röra sig och att lära sig, dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 
språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska” (Lpfö-98, s.10). 
 
För barns utveckling och lärande anger förskolans läroplan (Lpfö-98) mål att sträva mot: 
(Nedan stående punkter är ett utdrag av mål som är relevanta för denna studie). 
 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 

• ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 
att förstå sin omvärld” 

• ”utvecklar /…/förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner” 
• ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang” 
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• ”utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 
form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Lpfö-98, s.13). 

 
En av riktlinjerna i förskolans läroplan (Lpfö-98) betonar att ”Arbetslaget skall stimulera 
barns  nyfikenhet  och  begynnande  förståelse  av skriftspråk och matematik” (Lpfö-98, s.14). 
 

2.2 Vad är matematik? 
 
Ordet matematik kommer ursprungligen från två olika latinska ord; ”mathema” som betyder 
vetenskap och ”techne” som betyder konst. Dessa ord slogs samman och bildade på svenska 
ordet matematik. Matematik är ett sätt att beskriva världen och har ända sedan den uppfanns 
haft hög status. Liksom andra uppfinningar uppfanns matematiken ur ett behov. Människan 
hade ett behov av att räkna och använda sig av räknandets idé på olika sätt i sin vardag. Nu, 
precis som förr i tiden, är individen beroende av matematiken för att lösa vardagliga problem. 
Ett sätt att se på matematik är att dess kunskaper kan nyttjas som ett verktyg för att klara de 
praktiska situationer som en person kan ställas inför i det vardagliga livet (Unenge, Sandahl &  
Wyndhamn, 1994).  
 
Matematik beskrivs i Nationalencyklopedin som ”en abstrakt och generell vetenskap för 
problemlösning och metodutveckling”. Med termen abstrakt avses att människan med hjälp 
av symboler och formler kan utföra räkneoperationer i tanken. Matematiken är generell 
eftersom den kan användas i olika situationer och inom olika områden. Matematik ses också 
som någonting logiskt. Det ska gå att resonera det matematiska som rimligt samt att det ska 
finnas belägg att grunda sig på (Internet 2). Matematik är en vetenskap varpå resultaten måste 
kunna verifieras. Oavsett val av matematisk inriktning är angreppssättet lika, varpå det talas 
om den starka inre enligheten och sammanhållningen inom matematisk tillämpning (Internet 
3). Matematiken har blivit ett mycket viktigt verktyg för många andra ämnen, till exempel 
fysik, kemi och statistik. Med sin tillämpning kan matematiken hjälpa till att förklara och 
synliggöra samband och resultat som andra språk inte kan förklara. Därför kan matematiken 
användas i många andra sammanhang än de rent matematiska (Internet 4). 
 
I motsats till vad många tror, att matematik är fastslagna sanningar där ytterligare forskning är 
överflödig, har ny forskning mycket att tillföra ämnet. Forskning bidrar till att nya teorier 
skapas och befintlig kunskap förenklas eller utvecklas (Internet 2). För länge sedan, långt 
tillbaka i historien använde människan sig av matematik främst som en hjälp för att klara av 
samt att förklara andra saker i sin tillvaro än att matematiken fanns för sin egen skull, som en 
egen teori (Internet 3). Utvecklingen av tekniken har satt sina spår inom matematikens värld. 
Datorn som hjälpmedel har underlättat uträkningar av matematiska problem och bidragit till 
att effektivisera de komplicerade beräkningarna som tidigare gjordes för hand (Internet 3). 
 
Fysik, kemi och botanik har Sverige genom tiderna forskat framgångsrikt kring, men just 
forskning inom matematiken var svenskarna sena med och mycket få landsmän har inom detta 
område lämnat något bestående bidrag till matematikens utveckling. I det nutida Sverige 
bedrivs forskning inom de allra flesta av matematikens inriktningar. Detta görs i huvudsak vid 
olika universitet över hela landet (Internet 4). Matematiken kan bidra till ny kunskap med 
olika motiv och ge människan en bild av världen så att den blir begriplig likväl som den kan 
hjälpa till att kunna förstå samband; hur allt hänger ihop. Matematiken kan även fungera som 
ett redskap som hjälper till att systematisera omvärlden (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 
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1994). 
 
Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) menar att matematiken fått en ökad roll i dagens 
samhälle, med det menar författarna att många beslut fattas med matematik och statistik som 
bakgrundsbevis och för att ”vanliga” människor ska kunna granska och tolka dessa krävs 
ökade kunskaper i ämnet. De talar också om en förändrad roll av matematiken. Det har blivit 
ett mer humanistisk ämne som kräver att synliggöras i samhället. De framhåller även att 
matematik är ett viktigt ämne i skolan. De skriver att matematik förmodligen är det enda 
ämnet som det undervisas i på skolor över hela världen och i samtliga årskurser. Skovsmose 
(1988) beskriver matematisk kunskap som tre delkunskaper; den matematiska som innebär att 
individen kan uppfatta och analysera tal, den tekniska vilken innebär att kunna använda talen 
och slutligen den reflekterande kunskapen som innebär att  kunna  bestämma  sannolikheten  i  
resultatet av uträkningen. 
 

2.3 Vad innebär matematisk förståelse? 
 
 
”Matematik utvecklas och uttrycks genom att man pendlar mellan handling och tänkande – genom matematiska 
aktiviteter. Att tänka, att uttrycka sina tankar och att handla flätas samman” (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 
2004, s.10). 
___________________________________________________________________________ 
 
För de små barnen betyder inte en räkneramsa något mer än vilken annan ramsa som helst, det 
är med andra ord bara roliga ljud utan någon större betydelse. Kunskapen kring vad orden 
innebär kommer senare då barnet börjar inse att det finns ett samband mellan det antalet ting 
och orden som det säger (Johnsen Höines, 2000). Det är ”genom att lära sig att se samband 
[det] utvecklas förståelse för matematiska begrepp” (Gottberg & Rundgren, 2006, s. 24). 
Doverborg och Pramling (2005) belyser att barn måste ha en stabil räkneramsa för att kunna 
utveckla en god taluppfattning, det vill säga att förstå grunderna för uppräkning innebär så 
mycket mer än att kunna räkneramsan. Gelman och Gallistel (1978) har framställt fem 
principer som det krävs kunskap om för att få förståelse för uppräknandets idé, dessa är: 
 
1.  Principen om ett-till-ett korrespondens. Detta  innebär  att  barnen  måste kunna jämföra 
ett antal föremål i två mängder genom att para ihop dessa. Det handlar om att kunna bilda par; 
barnen måste förstå att ett räkneord hör ihop med ett föremål.  
 
2. Principen om den stabila ordningen. Barnen använder en och samma sekvens av 
räkneord vid uppräkning. 
 
3. Kardinalprincipen. Barnen förstår att det sist uppräknade räkneordet berättar det totala 
antalet av en given mängd. 
 
4. Abstraktionsprincipen betyder att barnen förstår att alla föremål som ingår i en avgränsad 
mängd kan räknas, oavsett slag av föremål. 
 
5. Den irrelevanta ordningens princip. Detta innebär att om ett visst antal föremål i en 
mängd ska räknas, så är det möjligt börja räkna var som helst, men att varje föremål bara får 
räknas en gång (Gelman & Gallistel 1978). 
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Denna förståelse för uppräknandets idé utvecklas enligt Gelman & Gallistel (1978) 
allteftersom barnen blir äldre. De menar också att dessa principer är genetiskt nedärvda. 
Neuman (1993) hävdar att barns grundläggande förståelse för matematik formas i samspel 
med vuxna och andra kamrater. Förståelsen för dessa principer om uppräknandets idé, som 
Gelman och Gallistel (1978) beskriver, anser Neuman (1993) varierar från barn till barn. Hon 
menar att varje barn förstår på olika sätt, i olika ordning och i olika takt, allt beroende på dess 
eget intresse och dess erfarenheter. Författaren hänvisar också till pedagogens roll och lekens 
betydelse som viktiga komponenter i barns utveckling av förståelse för de grundläggande 
principerna bakom uppräknande av föremål i givna mängder. 
 
Enligt Neuman (1993) framhäver Piaget två grundläggande processer för att utveckla 
talförståelse, dessa är kardination och ordination, och förklaras på följande sätt: 
kardinalsbegreppet, det vill säga en insikt i hur många det finns i antal, är knutet till en så 
kallad entydig korrespondens, det vill säga att föremål i två lika stora mängder kan kopplas 
samman. Detta påvisar för barnet att mängden föremål är densamma. Detta är knutet till 
barnets tidiga ”en till dig – en till mig”-räkning. Det finns två typer av kardinaltal nämligen 
kardinaltalet som anger antalet ting samt det som anger måttenheter. Det är viktigt att barnet 
uppmärksammar vad som händer under räkningen för att senare kunna utveckla reversibilitet, 
det vill säga möjlighet att kunna vända ett tankeled. Detta är avgörande för att kunna utveckla 
en förståelse för talbegreppet, vilket i sin tur innebär en insikt av talen samt vad dessa 
företräder (Neuman, 1993). Ska ett barn redogöra för sin ålder finns det två sätt att gå tillväga 
med kardinaltalsbegreppet. Barnet kan använda sig av kardinaltal av typ A där det visar 
antalet fingrar och sedan ”pekräknar” på dem för att förstå och berätta för andra om sin ålder. 
Det kan även betrakta sin ålder som en del av sin identitet, detta sätt är kardinaltal typ B; där 
mått på åldern är mätt i tid (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Ordinaltalsbegreppet anger 
objektets plats i en serie, denna plats kallas för ordningstal eller för ordningsföljdstal. 
Ordinaltalet är nära knutet till räkningen. Vid räkning av en samling föremål så görs en 
ordningsindelning; ett – första, två – andra och så vidare (Neuman, 1993). 
 
Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) belyser att barn inom samma åldersgrupp kan ha 
kommit olika långt i sin talbegreppsutveckling och denna kunskap är mycket värdefull för 
pedagoger i arbetet med små barn och matematik likväl som att inneha kunskaper om vad det 
innebär att utveckla erfarenheter kring tal och matematiska begrepp för att kunna ge stöd och 
hjälpa barnen vidare i utvecklingen av den matematiska förståelsen. Ahlberg (1997) har 
bedrivit forskning och undersökt hur barn använder sig av och erfar matematiska aspekter så 
som siffror och räkning. Det visade sig att barn använder sig av olika strategier när de 
angriper matematiska problem, de kan både göra och tänka på olika sätt. En faktor som 
Ahlberg (1997) fann viktig för utvecklingen av den matematiska förståelsen var att barnen 
fick möjlighet att upptäcka olika aspekter och egenskaper hos siffror och uppleva dessa på 
olika sätt. För att utveckla den matematiska förståelsen menar författaren att det är viktigt att 
involvera många olika sinnen i inlärningsprocessen samt att se helheten som bestående av 
mindre delar. Detta lärande sker bäst i ett socialt sammanhang där barnen får möjligheter att 
samtala och reflektera över olika matematiska begrepp. Att utveckla förståelse för olika 
matematiska aspekter innebär alltså att möta dessa i olika sammanhang och utveckla olika 
strategier att tillämpa vid olika problem.  
 
Enligt Andersson (2006) är matematisk kunskap kumulativ, det vill säga den kunskap 
människan idag besitter kring matematik är resultatet av en utveckling som pågått väldigt 
länge. När människan idag lär sig om matematik behöver denne inte upptäcka matematiken 
från början; det handlar snarare om att tillägna sig kunskaper som andra redan tänkt ut. Vidare 
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menar författaren att alla människor har en medfödd matematisk förmåga; en strävan att förstå 
idén bakom matematiken och att genom tankeverksamhet reflektera över den. Med detta 
poängterar Andersson att eftersom alla människor har anlag till att utveckla sin matematiska 
förmåga så beror hinder i utvecklingen av denna av andra faktorer. Uppfattas ämnet som 
tråkigt och meningslöst så kanske individen inte hittat rätt motivation till att utveckla den 
matematiska förståelsen, till exempel. Andersson framlägger att det är av stor betydelse för 
utvecklingen av den matematiska förståelsen att pedagoger redan i förskolan börjar med att 
utveckla barns intresse för matematik eftersom detta redan finns naturligt hos varje barn samt 
att utveckla den förmåga till matematisk förståelse som redan från födseln finns inneboende 
hos varje individ (Andersson, 2006). 
 
Många forskare hävdar att även spädbarn har en viss uppfattning av antal. Detta visar sig 
genom att dessa kan uppfatta skillnader i antal i små grupperade mängder enbart genom att 
titta på mängderna. Detta kallas ”subitizing” (Ahlberg, 2001). Även Doverborg & Pramling 
Samuelsson (2005) nämner att barn, långt innan de kan prata och uttala räkneord, har en 
förmåga att skilja grupper om två eller tre föremål åt. Vidare skriver författarna att olika 
forskare tillskriver denna förmåga olika betydelse när barn senare ska utveckla förståelse för 
tal. Att ”se” föremål utan att behöva räkna dem är en mycket användbar strategi i 
matematikens område. Även Pramling Samuelsson & Mårdsjö (1997) framlägger att ”se” 
antal är viktigt för att utveckla förståelse för matematiska aspekter som har med antal att göra. 
Denna förståelse innefattar att se talens olika struktur och att ha kunskaper om dess 
förhållande till varandra. För att förstå tal kan inte bara dess helhet undersökas, lika viktiga är 
dess delar. När barn kan ”se” tal, istället för att räkna så utvecklas deras matematiska förmåga 
mot att förstå det abstrakta i matematiken. När barn behärskar både att säga talserien korrekt 
och klarar sammanparningen samtidigt anses det kunna räkna (Heiberg Solem & Lie 
Reikerås, 2004). Johnsen Höines (2000) skriver att beviset på ett barns kunskap, enligt Piaget, 
inte utläses i huruvida det kan säga något kring kunskapen utan att barnet kan agera på det sätt 
kunskapen innebär. 
 
Berggren & Lindroth (1997) framlägger begreppsbildning som en mycket viktig del för att 
utveckla förståelse för matematik. Med begreppsbildning menar författarna ord, ordförståelse 
och erfarenheter kring olika matematiska begrepp i kombination med varandra. Det primära är 
att barn får tillgång till och möjligheter att befästa begrepp som kan ses som matematiska i 
första hand än att skynda på med att införa symboler. Har barnen väl gett de olika begreppen 
innebörd så går dessa att sedan översätta till ett symbolspråk som får mening och är begripligt 
för barnen. Utan tillgång till begrepp och innebörd till dessa menar Berggren & Lindroth 
(1997) att matematiken blir meningslös.  
 
Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) påpekar att de matematiska symbolerna introduceras 
alldeles för tidigt i skolan. De anser att många fall av matematiksvårigheter grundar sig i att 
pedagoger gått för fort fram i strävan att tillföra barnen det abstrakta symbolspråket. 
Införandet av symboler förhindrar barn att utveckla och befästa de grundläggande 
kunskaperna bakom siffrorna. Detta överensstämmer även med teorier kring olika svårigheter 
barn kan stöta på i utvecklingen av sin matematiska förståelse enligt Malmer (1990) och 
Johnsen Höines (2000). Även Piaget (1976) påpekar att det är viktigt att barn får utveckla sin 
förmåga att tänka och förstå olika begrepp och fenomen innan de introduceras för olika 
symboler som till exempel siffror. Han utgår ifrån att barn först måste lära sig och förstå något 
med sina sinnen och muskler för att kunna bygga vidare på kunskapen. Piaget (1976) betonar 
att det för lärande är viktigt att få göra egna upptäckter, inte bara lyssna och härma vad andra 
säger och gör. Malmer (1990) menar att pedagogerna först bör invänta och möta barnet, låta 
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det uppfatta och förstå de ord som används, att de ska utveckla en kommunikation så att de 
tillsammans kan följas åt ”på tänkandets väg”. 
 

2.4 Matematik som språk 
 
Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) uppmärksammar att matematik ibland benämns som 
ett språk. Författarna ser likheter med detta språk som vid vilket annat språk som helst, med 
sin egen grammatik och terminologi. Det matematiska språket används också, till likhet med 
andra språk, för att kommunicera med andra. Även Berggren & Lindroth (1997) benämner 
matematik som ett språk; med motiveringen att det är ett sätt att kommunicera. Det är de 
matematiska vardagsuttrycken som är grunden till att upptäcka och förstå matematiken och 
dess användningsområden i verkligheten och vardagen. Att inte få lära matematikens 
vardagsuttryck kan komma att utgöra ett hinder i utvecklingen av den matematiska 
förståelsen.  Med vardagsuttryck menar författarna alla ord och uttryck som vuxna 
oreflekterat använder i vardagen och som kan relateras till att beskriva vardagen matematiskt. 
Till exempel tung, lätt, liten, stor, hård, mjuk och så vidare.  
 
Trots matematikens alla olika inriktningar är det grundläggande i matematiken det samma; det 
alla grenar utgår ifrån är taluppfattningen. Förutsättningen för att utveckla sin matematiska 
förståelse ligger därför häri, att inneha kunskaper om tal, deras egenskaper, 
användningsområden samt förhållandena mellan dem. Nationalencyklopedin (Internet 1) 
benämner matematiken som ett språk med framförallt ett funktionellt användningsområde – 
för att tala om kvantiteter. Kvantiteter är någonting som går att räkna eller mäta, med andra 
ord allt som kan beskrivas med hjälp av tal.   
 
Inom matematiken finns en stor mängd ord och begrepp som barn måste lära sig för att skapa 
förståelse för matematik och kunna tillämpa den i olika sammanhang. På grund av detta blir 
det en mycket viktig uppgift för pedagoger att sätta ord på det matematiska som barn 
intresserar sig för. Det handlar om att ge barn ett språk att använda och att sätta ord på deras 
handlingar. Språket hjälper till att ge mening och djup åt innehållet i handlingen. Pedagogen 
ska skapa meningsfulla situationer som lockar och utmanar barn att utforska matematik på 
olika sätt. Barn ska ges möjligheter att utveckla och fördjupa sina kunskaper kring 
matematiska begrepp i både egen, spontan lek såväl som av pedagoger planerade aktiviteter. 
Det är viktigt att barn förstår orden och deras innebörder för att kunna utveckla förståelse för 
matematiken och för att kunna använda den, menar Görel Sterner, en specialpedagog som 
blivit intervjuad i Gottberg & Rundgren (2006). (Gottberg och Rundgrens (2006) verk är 
baserat på ett flertal intervjuer med personer som på olika sätt forskar eller arbetar med 
matematikutbildning och genom dessa intervjuer tillför de olika infallsvinklar till 
kombinationen barn och matematik. Det kommer att hänvisas till ett flertal av dessa intervjuer 
i denna uppsats. Förutom ovan nämnda Görel Sterner kommer även Annika Persson, Annika 
Thisner, Gudrun Malmer samt Elisabet Doverborgs intervjusvar att hänvisas till Gottberg och 
Rundgren, 2006). 
 
Genom forskning har samband hittats mellan lässvårigheter, räkning och det matematiska 
ordförrådet. Att ha svårigheter med språket kan resultera i att även matematik uppfattas som 
svårt. Matematik består av en omfångsrik arsenal av ord och begrepp som måste förstås för att 
matematiken ska bli begriplig, det kan på så vis vara språket som begränsar den matematiska 
förståelsen. Med dessa kunskaper kan pedagogers arbete med barns språkutveckling vara 
betydelsefull även för utvecklingen av den matematiska förståelsen anser Görel Sterner (I: 
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Gottberg & Rundgren, 2006). Språket har en mycket viktig funktion för både tillägnande av 
kunskap såväl som till att förmedla och utveckla människors tankar. För att matematikens 
abstrakta begrepp ska bli meningsfulla måste erfarenheter kring dessa införskaffas. Att lära 
sig blir därigenom att upptäcka och därefter sätta ord på upptäckterna. Inom matematik 
handlar kommunikation och språk om att förstå de matematiska symbolerna, därför ställer sig 
även Ahlberg (2001) frågan om det vid matematiksvårigheter hellre råder språksvårigheter än 
bristande förmåga att räkna.  
 
För att barn ska kunna ta till sig olika begrepp och göra ny information till sin egen kunskap, 
menar Johnsen Höines (2000) att detta måste göras genom det språk som barnet använder. På 
så sätt får begrepp mening och innehåll för barnet och denne blir trygg i sin begreppsvärld. 
Allteftersom kommer barnet att utvidga både språk och tanke och olika företeelser i barnets 
värld kommer att framstå som väldefinierade och trygga kunskapsmässigt. När individen 
använder språket så utvecklar denne egna begrepp likväl som mening i befintliga begrepp. 
Som stöd för sin teori – att matematik är ett språk, hänvisar Johnsen Höines (2000) till 
Vygotskijs tankar om språk av olika ordningar (se avsnitt 3.1.2). Språk och begrepp som är 
kända för barnet och som denna använder i det dagliga livet kallas för språk av första 
ordningen. Detta är ett språk som det går bra att tänka på. När språk och innehåll i begrepp 
utvecklas samtidigt skapas mängder av associationsmöjligheter och utifrån de språk och de 
begrepp som används naturligt kan nya begrepp tillfogas och utveckla både språket och 
begreppsinnehållet. Språk som inte skapar associationer och sådant barnet inte har erfarenhet 
av benämns som språk av andra ordningen. Detta kan liknas vid ett främmande språk som 
kräver översättning för att förståelse ska skapas. Denna översättning sker genom att det nya 
måste tillfogas genom språket av första ordningen. På detta vis menar författaren att även 
kunskap i matematik förvärvas. Detta får som följd att pedagogen i lärandesituationen måste 
utgå från barnens språk, erfarenheter och bygga upp barns matematiska förståelse utifrån 
detta. 
 
Angående barns språk och utveckling av olika begrepp skiljer Vygotskij (1999) på tre 
språkutvecklingsfaser; synkretistisk, komplex och begreppslig fas.  I den första fasen, den 
synkretistiska är orden enkla och privata. Barnets förståelse bygger på enskilda upplevelser 
och tolkningar. I nästa fas, den komplexa börjar barnet att se skillnader samt likheter i 
situationer, objekt och händelser. Gruppering och klassificering utefter olika kriterier börjar 
att ta sin form, kriterierna är dock flytande beroende på var barnets uppmärksamhet ligger vid 
tillfället. Den begreppsliga fasen innebär att barnet kan hålla fast vid de olika kriterierna som 
det har ställt upp för hur objekten ska grupperas och klassificeras.    
 
Räkneorden finns i barnens vardag och är en naturlig del i deras språk. När barnen börjar 
känna behov av att kunna använda sig av räkneord så anser Johnsen Höines (2000) att de 
utvecklar en större medvetenhet kring dessa och börjar använda räkneorden i olika, för 
barnen, meningsfulla sammanhang. 
 

2.4.1 Små barns matematiska kommunikation 
 
Det finns en mängd olika strategier som barn kan använda sig av för att lösa olika 
matematiska problem. Att ha tillgång till en mångfald av strategier är en fördel för att 
utveckla den matematiska förståelsen och för att kunna lösa problem av olika slag (Ahlberg, 
2001). Barn har tre sätt att uttrycka sig på enligt Johnsen Höines (2000); det muntliga språket, 
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med fingrarna som hjälp eller via teckning. 
 
Det muntliga språket; som pedagog är det viktigt att tänka på att prata med barn och inte till 
dem, framför allt är det viktigt att pedagoger lär sig att lyssna till barnen och tolka deras språk 
så att de får veta vad det är som barnen vill förmedla. Trots att barn använder ett avancerat 
talspråk får pedagoger inte låta luras att tro att barnen har en större talförståelse än vad de 
egentligen har – bara för att barn använder talspråk behöver de inte veta vad någonting 
specifikt betyder om än de har förmåga att uttrycka det i ord. Talspråket behöver inte heller ge 
barnen det innehåll som vuxna förväntar sig att det ska göra; barnen använder helt enkelt de 
aktuella orden därför att dessa är en del av det språk som omger dem i vardagen. Inte 
nödvändigtvis för att de lärt sig ordens och begreppens korrekta innehåll och 
användningsområden (Johnsen Höines, 2000). Matematiken innehåller ett stort förråd av olika 
termer och ord vilka barnen efter hand utvecklar förtrogenhet med (Sterner, 2006). Det 
muntliga berättandet berikar barnens ordförråd och utvecklar deras tankestrukturer. När 
barnen börjar reflektera över sitt lärande och sina erfarenheter samt ser sammanhang och drar 
slutsatser kring det de lär och uttrycker så erövrar de kunskap (Kronqvist & Malmer, 1993). 
  
Fingrarna är ett annat sätt för barnet att uttrycka sig på. Dessa fungerar som ett tecken för 
något, de kan till exempel hjälpa till att åskådliggöra ett visst antal som barnet vill berätta om. 
Att använda sig av fingrar vid räkning hjälper barnen att få ett mer medvetet förhållande till 
det matematiska språket (Johnsen Höines, 2000). Neuman (1993) hävdar att utvecklingen av 
räknefärdigheten är väldigt nära knuten till våra tio fingrar, det vill säga att addition medför 
att ett antal ökar och att subtraktion medför en minskning synliggörs bättre för barnet med 
hjälp av fingrarna. Att olika fingrar kan användas för att synliggöra ett visst antal är också 
något att ta tillvara på. Att gruppera fingrarna olika för att ge uttryck för olika tal påvisar för 
barnen att det finns flera sätt att uttrycka samma summa (Doverborg & Emanuelsson, 2006). 
När barn använder fingrar till att räkna kan dessa fungera som tecken på att barnet vet att 
vissa fingerkombinationer betyder ett visst antal (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). 
Det går att använda fingrarna på många olika sätt när olika problem ska lösas. Fingerräkning 
kan vara ett konkret sätt att få förståelse för olika tal och antal och kan vara en anhalt mot att 
utveckla ett mer abstrakt tänkande (Ahlberg, 2001). Johnsen Höines (2000) hänvisar räkning 
på fingrar som ett språk i den meningen att fingrarna hjälper barnet i dess tänkande. Fingrarna 
är ett ypperligt hjälpmedel för att konkretisera antal, dessutom har barnet dessa alltid med sig. 
Fingrarna kan på så sätt fungera som ett tankeredskap. Fingerräkning är ett sätt för barnet att 
kommunicera med andra. Att använda fingrarna i olika kombinationer är ett sätt för barnet att 
förklara olika saker och i den meningen blir fingrarna ett slags användbara tecken att 
kommunicera med.  
 
Ett annat sätt att uttrycka sig matematiskt är att använda sig av teckning. Därför är det viktigt 
att pedagoger är medvetna om att barn ”pratar med pennan” genom att teckna. Teckningen 
kan fungera som ett tankeredskap för barnet som hjälper det i sin utveckling till andra 
matematikspråk såsom att räkna muntligt, skriva och räkna ut tal. Innan barnet har kunskapen 
till dessa andra uttryckssätt kan teckningen konkretisera en räkneuppgift som barnet ställts 
inför (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Något att som pedagog ha i åtanke är att ett 
barns teckning inte visar de aktuella förhållandena utan det som barn ritar skildrar deras 
erfarenheter och berättar vad de vet om det som de har avbildat. Teckningarna är sålunda inte 
dekoration utan kommunikation. Granberg (2001) menar att det går att få en uppfattning om 
på vilken utvecklingsnivå ett barn befinner sig på genom att studera ett barns teckningar.   
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Björklund Boistrup (2006) ställer sig frågan om hur pedagoger i förskolan upptäcker kunskap 
som barn visar. Hon menar att barn visar vad de kan utifrån deras erfarenheter av matematik, 
men att det mellan pedagoger i förskolan inte är fullständigt reflekterat över vad det innebär 
att fånga dessa barns matematiska lärande. Om kunskap ses som något som skapas i samspel 
mellan individ och omgivande miljö så leder detta till att det barnet lär sig och uttrycker i en 
situation är bundet till den specifika situationen, miljön, materialet och alla mänskliga 
kontakter som ingick i sammanhanget där lärandet ägde rum. Utifrån detta menar författaren 
att det blir betydelsefullt att pedagogen har kompetens att fånga barns lärande i olika 
situationer och i kunskapens olika uttrycksformer. Det är också relevant att fråga oss vad vi 
menar med kunskaper i matematik när det gäller barn i förskolan, menar Björklund Boistrup 
(2006). Författaren betonar att barn bör få utforska och visa matematiskt kunnande med hjälp 
av olika uttrycksformer. Barn kan kommunicera och visa sina kunskaper i matematik på 
många olika sätt, till exempel genom handling, bild, ord och med hjälp av symboler. Via 
handling utforskar barnet olika matematiska begrepp i sin omgivning med kroppen till hjälp. 
Med gester, rörelser och jämförelser med kroppen som referens kan barnet förmedla sin 
förståelse för olika matematiska aspekter. Med bildens hjälp kan matematiska problem bli 
överskådliga och barnets bild kan fungera som ett hjälpmedel för att konkretisera barnets 
erfarenheter och tankar. Genom att samtala och använda sig av ord kan barnet visa sina 
kunskaper i matematik. Symboler kan användas på olika sätt och visa på vilken förståelse 
barn har för exempelvis begreppet antal.  
 

3 Teorier kring barns lärande 
 
 
”För att skapa optimala möjligheter till lärande och deltagande för alla elever måste läraren ha kunskap i ämnet, 
didaktisk medvetenhet och förståelse för hur människor lär” (Ahlberg, 2001, s.27). 

__________________________________________________ 
 
Ahlberg (2001) menar att befintliga teorier och kunskaper om hur barn lär är viktiga verktyg 
för pedagoger att ta del av och använda i det vardagliga arbetet där barns lärande är i fokus. 
     
Detta avsnitt redogör för två olika synsätt om hur människan konstruerar kunskap kring 
omvärlden. Utifrån dessa sätt att se på kunskapsprocessen finns det många olika förespråkare 
för olika teorier kring hur människan tillgodogör sig kunskap, två av dessa redovisas nedan. 
Valet av teorier grundas på att dessa har eller har haft ett stort inflytande på förskolans och 
skolans värld. 
  

3.1 Konstruktivism och social-konstruktivism 
 
Konstruktivism och social-konstruktivism är två skiljda synsätt på hur kunskap konstrueras. 
Att se på kunskapsprocessen genom ett konstruktivistiskt perspektiv innebär att allt 
människan erfar av den yttre världen blir till kunskap genom att upplevelserna tolkas utifrån 
redan befintliga kunskaper och förförståelser. Människan ses som en aktiv kunskapsskapare 
som själv tar till sig och ordnar yttre stimuleringar till någonting meningsfullt. Inlärning 
handlar i detta fall om vad människan gör av det denne väljer att ta till sig av det den yttre 
omgivningen har att tillföra. Människan blir påverkad och gör någonting utifrån denna 
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påverkan; detta sker om vartannat och det är denna process som utvecklar en människas 
kunskaper. En person som varit framträdande inom konstruktivismen är Jean Piaget. Hans 
teorier om hur människan lär går under en form av konstruktivism; kognitiv konstruktivism. 
Piaget fokuserade på lärande som något som skapas i en individs inre och på så sätt skedde 
inlärning främst under individuella former. Ett annat sätt att se på kunskap är det social-
konstruktivistiska, vilket förespråkades av Lev Vygotskij. Här anses kunskapen skapas 
tillsammans med andra, i en social miljö istället för individuellt. Språket är en viktig 
grundsten för att få förståelse för allt i människans omvärld. Inlärning sker genom 
kommunikation med miljön där språket och det sociala sammanhanget bidrar till människans 
kunskapsskapande (Imsen, 2000). 
 

3.1.1 Jean Piaget (1896-1980)  
 
Jean Piaget studerade bland annat tankelivets utveckling hos barn; därigenom försökte han 
formulera en teori om kunskapens uppkomst och utveckling – han hävdade att varje barns 
tänkande och utveckling har samma gång som hur tanke och kunskap har utvecklats genom 
hela mänsklighetens historia. Enligt Stensmo (1994) tänkte sig Piaget att det lilla barnet 
befann sig i tänkande och kunskaper på lika nivå som de allra första människorna och att 
barnen efterhand som de blev äldre utvecklade mer och mer likheter i tänkande och kunskap 
som vuxna. Kunskap är med det synsättet något som människan skapar med hjälp av sina 
erfarenheter och ett intellektuellt redskap för att förstå verkligheten. Sinnesintryck och förnuft 
samspelar och förutsätts för att kunskap ska skapas (Stensmo, 1994). 
 
Enligt Stensmo (1994) menar Piaget att kunskapsskapande är en ständigt pågående process 
där kunskapen aldrig blir färdig. Kunskap kan beskrivas som provisorisk och under ständig 
revidering. Människan ses som nyfiken och strävar naturligt efter att få förståelse för sin 
omvärld. Det är detta som fungerar som bränsle för kunskapskonstruktionen; människans 
nyfikenhet försätter henne i situationer som hon inte har erfarenhet av. 
 
Piaget (1968) hävdar att individen måste ha vissa insikter och en förmåga att tänka på ett 
specifikt sätt innan denne kan lära sig att se de fyra olika räknesätten; förståelse kring hur de 
olika delarna av tal är relaterade till varandra är väsentligt. Utvecklingen av tänkandet sker i 
förutbestämda stadier, vilka ligger till hinder för barn att lära sig vid vilken ålder som helst.  
 
Eftersom det enbart är de två första stadierna som är av relevans för denna uppsats kommer 
enbart de övriga att benämnas samt redovisas för vid vilken ålder dessa är aktuella. Stadierna 
är uppdelade i följande: 
 

3.1.1.1 Det sensori-motoriska stadiet (0-2 år) 
 
I detta stadium undersöker barnet omvärlden med de medel som det har till sitt förfogande; de 
fem sinnena. Barnet smakar, känner, luktar, lyssnar och betraktar de objekt som det får tag på. 
Erfarenheter barnet tillgodogör sig är resultat av dess egna handlingar. Barnets sinnesintryck 
ger det möjlighet att kategorisera objekt som det möter i sin vardag. Dessa objekt utvecklas i 
efterhand till begrepp som efter vidare erfarenheter särskiljs så att barnet kan, i fall det 
existerar, urskilja ett flertal undergrupper ur begreppet. I slutfasen av detta stadium blir barnet 
medvetet om att ett föremål finns även fast det inte syns (Piaget, 1968). 
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3.1.1.2 Det preoperationella stadiet (2-7 år) 
 
I nästa stadium, det preoperationella (2-7 år), handlar det om barnets egna sätt att tänka, hur 
det får kunskaper genom erfarenheter, observationer samt sina egna idéer. Barn grundlägger i 
detta stadium sin symboluppfattning kring 2-4 års ålder och i slutet av stadiet har de lärt sig 
att använda symboler. Denna utveckling av det logiska tänkandet kallar Piaget (1968) för det 
”förlogiska tänkandet” och stadiet mellan 4-7 år benämner han som det ”åskådliga tänkandet”. 
 
De övriga utvecklingsstadierna i det logiska tänkandet, enligt Piaget (1968), är det ”konkreta 
operationernas stadium” (7-12 år) samt det ”abstrakta operationernas stadium” (från 12 år och 
uppåt). Piaget (1968) betonar att förflyttningar mellan stadier sker genom ett behov. Detta 
behov kan vara ett intresse, en frågeställning eller dylikt som får barnet att vilja gå vidare.  

 
 3.1.2 Lev S. Vygotskij (1896-1934)  
 
Lev S. Vygotskij; en rysk psykolog som har utarbetat utvecklingsteorier som kretsar kring de 
enorma betydelser miljön och språket utgör för varje individs utveckling. Han menar att 
kunskap är något som människan förvärvar genom erfarenhet. Barnet är socialt från allra 
första stund då det föds och språket är en viktig grundsten för att interagera med andra 
människor. Språket är även ett viktigt verktyg för att utveckla tanken och kunskapen. Utan 
social kommunikation utvecklas varken språk eller tanke och därför blir den sociala kontexten 
mycket betydelsefull för lärande och utveckling. Enligt Vygotskij (1999) fyller språket två 
avgörande funktioner; det är ett kommunikationsmedel och det är det viktigaste redskapet för 
våra tankar. Han uttrycker förhållandet mellan tanke och ord som en levande process där 
tänkandet kan vara både verbalt och icke-verbalt. 
 
Vygotskij (1999) menar att språket är indelat i två ordningar. Ett språk av första ordningen 
står i direkt förbindelse med begreppsinnehållet – vi både tänker och talar det. Ett språk av 
andra ordningen är ett språk som kräver översättning eller tolkning till en form som tillhör 
första ordningen. Ett språk av andra ordningen innebär med andra ord ett språk som vi inte är 
förtrogna med, detta kan exempelvis vara arkitektritningar, kinesiska eller för det lilla barnet - 
symbolerna i matematiken. Vygotskij (1999) skriver om begreppsinnehåll och 
begreppsuttryck. Dessa har betydelse för utvecklingen av olika begrepp och handlar om hur 
definitionen av olika begrepp utvecklas i förhållande till de föremål i omgivningen som barnet 
möter. Det är individens erfarenheter som ligger till grund för individens begreppsinnehåll 
och därmed dess begreppsuttryck. Genom att införskaffa erfarenheter av ett visst begrepp fylls 
detta begrepp med innehåll och barnet lär sig så småningom dess användningsområden. I och 
med detta blir det möjligt för två individer att ha två helt separata innebörder kring samma 
begreppsuttryck. 
 
För att tillgodogöra sig kunskap har Vygotskij (1978) infört ett begrepp till sin teori om 
lärande som benämns ”den närmaste utvecklingszonen”. Detta innebär att barnet kan klara av 
svårare saker genom att först utföra detta tillsammans med andra, mer kompetenta, för att 
sedan klara av att utföra handlingen själv. Det är detta område, mellan vad barnet kan klara på 
egen hand och vad barnet klarar av med hjälp som kallas den närmaste utvecklingszonen. 
Dess pedagogiska konsekvens är att barnet behöver stöd av den sociala omgivningen för att 
utmanas att tänka lite längre för att nå den individuella kunskapen.  
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Vygotskij (1999) skiljer mellan vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Vardagsbegrepp 
bygger på erfarenheter som gjorts i verkligheten och vetenskapliga begrepp är teoretiska. 
Utifrån detta menar Vyotskij (1999) att dessa begrepp bör mötas genom undervisning – barns 
erfarenheter ska sammanföras med vetenskapliga begrepp. Varken vardagliga eller 
vetenskapliga begrepp tas emot i färdigt skick; dessa måste undersökas, prövas och passas in i 
olika sammanhang och få ett användningsområde.  
 

4 Miljöns betydelse 
__________________________________________________ 

 
”Hur den pedagogiska miljön är organiserad, det vill säga hur lärare i förskolan tänker kring samt presenterar 
och organiserar rum och materiel, är också en viktig del i hur pass kompetenta barn har möjlighet att vara och 
vilka kompetenser de har möjlighet att utveckla. Den inre miljön signalerar till barnet vilken tilltro vi har till 
dess kompetens” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003, s. 74-75). 

__________________________________________________ 
 
Från att tidigare ha fokuserat individens utveckling av kunskap som en relation mellan 
inlärning och utveckling har forskning i allt större utsträckning börjat se starka samband 
mellan de sammanhang och situationer som individen befinner sig i som betydelsefulla för 
lärandet. Lärande ses inte längre som någonting som sker avskiljt i varje individs huvud, utan 
det sker tillsammans med andra och i samband med en social praktik. Det vill säga att 
individen först lär sig tillsammans med andra, för att sedan äga kunskapen själv. Med detta 
synsätt blir pedagogiska miljöer en del av lärandet (Carlgren, 1999). Även Unenge, Sandahl 
& Wyndhamn (1994) betonar att de resultat som erhålls vid inlärning i mycket hög grad beror 
på situationen individen befinner sig i när denne ska lära sig något specifikt. Miljön och 
sammanhanget påverkar den inlärning som sker. Genom att ändra arbetsformer och förändra i 
miljön kan pedagogen ge barnen andra förutsättningar att lära. 
 
Åberg & Lenz Taguchi (2005) anser att miljön är väldigt viktig för utveckling och lärande. De 
menar att miljön talar till och påverkar människan på olika sätt. Förändringar i miljön kan 
anpassa och möjliggöra lärande och utveckling på olika sätt. Vidare hävdar författarna att det 
är pedagogernas uppgift att anpassa miljön till det syfte som de har med verksamheten och att 
det genom att granska utformningen av miljön går att utläsa vad pedagogerna har för 
uppfattning av förskolans roll, barn och barns lärande. Likväl som miljön kan erbjuda 
möjligheter, avslöjar den också vad som inte kan hända. Liksom Åberg & Lenz Taguchi 
(2005) betonar även Johansson & Pramling Samuelsson (2003) att den pedagogiska miljön är 
avgörande för vilka möjligheter barnen har att utveckla olika kompetenser. Författarna 
poängterar vikten av att reflektera över de signaler som miljön sänder till barnen och under 
vilka villkor barnen erbjuds att använda och utveckla olika kompetenser. Miljön måste även 
vara i ständig förändring och grunda sig på de olika barnen såväl som olika barngruppers 
skilda behov. 
  
Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) hänvisar miljöns betydelse till att små barn 
behöver konkret material för att utforska och förstå saker i sin omvärld. Det är av betydelse 
hur pedagogerna skapar dessa förutsättningar i miljön på förskolan eftersom detta avgör hur 
dessa åldersgrupper kommer att möta bland annat matematiken och hur de kommer att 
uppfatta denna. Miljön påverkar på så vis grunden för barns erfarenheter i den matematiska 
världen. En förutsättning för att kunna fokusera barns intresse mot olika grundläggande 
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matematiska begrepp är att reflektera över vad miljön och de dagliga aktiviteterna utgör för 
möjligheter till detta. Fauskanger (2006) menar att det är viktigt att både inne- och utemiljön 
erbjuder material och övningar som lockar till lek där barnen får möjlighet att upptäcka 
matematik. Författaren hävdar att en miljö som uppmuntrar matematiskt arbete utvecklar 
intresse hos barn att använda och utforska matematik.  
 
I förskolans läroplan (Lpfö-98) framhävs miljöns pedagogiska betydelse. Enligt Lpfö-98, ska 
denna vara utmanande och samtidigt locka till lek och aktivitet. Barn ska bli inspirerade och 
miljön ska möjliggöra utforskande av olika aspekter av omvärlden. Vidare uttrycks det att 
förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö och att omgivningen ska stimulera 
barn till att ta egna initiativ och utveckla sociala och kommunikativa kunskaper. Förskolan 
ska erbjuda barn en lämplig miljö i förhållande till ålder och vistelsetid. För barns utveckling 
och lärande ska denna vara öppen och innehållsrik. Den ska även vara inbjudande ur barns 
perspektiv. I förskolans läroplan (Lpfö-98) nämns miljön i ett vidare perspektiv än den 
fysiska. Med detta avses att alla i arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda barn en god miljö 
för utveckling och lärande. Här ingår även pedagogerna och barngruppen som viktiga delar i 
miljön på förskolan. Slutligen poängteras att det är barnens behov och intressen som ska 
utgöra grund för utformning av miljö och planering av verksamheten. 
 
Lindqvist (1999) skriver att även Vygotskij poängterade miljöns betydelse för barnets 
inlärning. Enligt honom var miljön så pass viktig att om miljön förändras kan detta ändra en 
individs beteende. Uppfostran, är enligt Lindqvists (1999) tolkning av Vygotskij någonting en 
individ skaffar sig själv genom personliga erfarenheter och på tal om vad kunskap är hänvisas 
det till allt som införskaffas genom egen erfarenhet, det andra kan inte kallas för kunskap på 
grund av att det är någon annans kunskap. I sken av detta växer en annan bild fram på 
betydelsen av miljön och pedagogens roll. Barnet är aktivt och skapar sin kunskap medan 
pedagogen tillrättalägger miljön så att barnet ges möjligheter att uppfostra sig själv. Förutom 
att pedagogen är viktig som organisatör av miljön så är denna även med sin egen person en 
viktig del av miljön. Vygotskij påtalar tre viktiga ingredienser i uppfostran; ett aktivt barn, en 
aktiv pedagog samt en aktiv miljö. Det pedagogiska arbetet måste utgå ifrån barnens intresse 
och att pedagogen styr barnens koncentration mot bestämda mål. För att väcka intresse måste 
det finnas ett personligt förhållande till den ämnade kunskapen. Pedagogen måste hitta länken 
mellan ett innehåll och barnens värld; att genom barnens intressen väcka nya intressen. En 
viktig förutsättning för lärande är att knyta an nya kunskaper med det barnen redan känner till. 
Kunskaper fördjupas och utvidgas genom att möta samma material flera gånger, men på olika 
sätt. Variationer i någonting bekant kan hjälpa barnen att se sammanhang och helhet. Den 
sociala miljön måste breddas så mycket som möjligt, hemmet och skolan kan inte inskränkas 
som de enda uppfostringsmiljöerna, enligt den bild Lindqvist (1999) målar upp av Vygotskijs 
teorier om hur barn lär och utvecklas. Förändringar i miljön utmanar barns tankeverksamhet, 
det är i mötet mellan olika miljöelement som erfarenheter och tankar utvecklas, med 
förutsättning att miljön erbjuder variation och möjligheter till kombination (Lindqvist, 1999). 
 

5 Lekens betydelse 
 
Barns lek tillskrivs en mycket viktig roll för lärandet. Det är i leken som barn tolkar sina olika 
erfarenheter och relaterar dem till varandra samt ger ord och begrepp innebörd. Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2005) menar att barn, när de får möta olika begrepp undersöker 
dessa genom leken för att skapa innehåll och mening. De skapar en egen förståelse genom att 
använda sig av leken och prova sig fram hur de kan nyttja den nya kunskapen. Detta gäller 
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upptäckten av grundläggande matematiska begrepp såväl som andra erfarenheter barn gör i 
vardagen på förskolan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005). I förskolan har den sociala 
utvecklingen varit mer framträdande än den intellektuella utvecklingen varpå leken fått en 
betydande roll i förskolans verksamhet (Lindqvist, 1996). 
 
Leken är en betydelsefull del av förskolans tradition, där en stor del av barns lärande sker. 
Doverborg (2006) menar att det är i barns lek som pedagogen kan möta barnen och utmana 
dem samt rikta deras intresse mot olika matematiska dimensioner och få barnen att upptäcka 
och erfara matematik i för dem meningsfulla sammanhang. Även Ahlberg (2001) framhäver 
lekens pedagogiska betydelse för att barn ska göra erfarenheter av matematik. Det är i lek och 
samtal som barn utvecklar förståelse för olika matematiska begrepp. Barn jämför, grupperar, 
sorterar, klassificerar, delar, ordnar, parar ihop och så vidare. 
 
Rörelselekar av olika slag tränar upp barnets rumsuppfattning i och med att barnet måste 
bedöma exempelvis om kudden är stor nog att gömma sig bakom eller hur långt bort den som 
ska ha bollen är när barnet ska rulla iväg den. Även bygglekar ger små barn erfarenheter av 
matematik. Klossarna är ofta formade som olika geometriska figurer och i leken med dessa 
skaffar sig barn kunskaper om och gör upptäckter av de olika formerna och deras egenskaper. 
De yngre barnen får erfarenhet av de olika formernas egenskaper genom att till exempel ta ett 
föremål i handen. Tyngd, volym, skillnader samt eventuellt likheter uppfattas genom hur 
föremålet får plats i barnets hand (Annika Persson i: Sterner, 2006). 
 
Fauskanger (2006) betonar barns lek som mycket viktig för deras lärande i matematik. 
Matematik, lek och lärande är grundläggande begrepp för arbete med lek som 
matematikpedagogisk metod, som författaren uttrycker det. Fauskanger (2006) har forskat 
kring barns lek och matematikinlärning. Genom observation av barns lek har han funnit några 
kvaliteter som gör att leken lämpar sig utmärkt till lärande i matematik. I lekens värld får 
barnen nya erfarenheter genom att lösa olika problem som de ställs inför. När barn ska arbeta 
med problemlösning är det viktigt att barnen får använda sin egen matematik för att hitta 
lösningen, med detta menar författaren att barnen får använda sig av sina egna metoder och 
strategier och sitt eget språk för att hitta svaret på problemet. Det är också betydelsefullt att 
barnen finner mening i problemlösningen; att de förstår avsikten och att de har ett motiv till 
varför just detta problem behöver lösas. Leken erbjuder också lärandesituationer där barnen 
själva väljer språk. Barn använder sitt eget språk och anpassar detta så att de förstår varandras 
begrepp. Med leken som lärandesituation är det dialogen som är den mest framträdande och 
det är barnens mål som är styrande för vad som kommer att hända. I leken är det barnen som 
styr och bestämmer över förutsättningarna. Det är barnen som formar och kontrollerar vad 
som sker i leken och mellan alla dess deltagare. Fauskanger (2006) påstår att barns dialog i 
lek kan fungera som brobryggare mellan lek och lärande. Genom att föra samtal med varandra 
kan barn lära av varandra då kunskaper kan utbytas och de får argumentera för sina 
problemlösande strategier. Författaren menar också att leken som lärandesituation har en 
viktig kvalitetsaspekt i att barn får erfarenheter av att skapa egna regler och pröva deras 
giltighet tillsammans med andra barn. Matematiken i stort utvecklas så, att man sätter upp 
regler, prövar dem och antingen tar dem till sig eller förkastar dem om de inte är tillräckligt 
bra. Precis så sker också barnens utveckling av matematisk förståelse i lekens form. Genom 
att använda sig av regler lär sig barn att hantera dessa genom lek. En förutsättning för att lek 
ska ha någon funktion vid inlärning av matematik är enligt Fauskanger (2006) att pedagogen 
måste ha tilltro till leken som pedagogisk metod och som en viktig del i barns utveckling. 
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Även Vygotskij (1995) betonar leken som viktig för barns utveckling och lärande. Han 
benämner den som en ”naturlig skola”. Det är i leken som barnen utvecklar grunderna till 
olika instinkter som är nödvändiga senare i livet. Det är i leken som barnens grund till 
erfarenheter att bygga vidare på läggs, både praktiska och sinnliga. Han betraktade 
uppfostrans mål som att skapa kreativa individer framför att begränsa individer till särskilda 
förmågor. Detta uppnås i barnens lek. Vygotskij (1995) påstår att leken är det naturliga arbetet 
för barn och att det är i leken som barnen förbereder sig för framtiden. Lek och fantasi är 
förutsättningar för att skapa nya kombinationer av kunskap.  
  
Förskolans läroplan (Lpfö-98) betonar lekens betydelse för barns utveckling och lärande; ”I 
leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Lpfö-
98, s.9). Förskolans miljö ska locka till lek och aktivitet och därigenom ska barn stimuleras att 
utforska olika aspekter av omvärlden. Leken ses som mycket betydelsefull när det gäller barns 
utveckling och lärande. Att använda leken som metod att skapa nyfikenhet, intresse och goda 
lärandesituationer är en viktig del av förskolans verksamhet. Det lustfyllda lärandet är en 
ledstjärna i förskolans pedagogik. 
 

6 Pedagogens roll 
 
 
”Undervisning är inte att fylla ett badkar, det är att tända en eld” (Plutarkos; grekisk filosof) 
__________________________________________________ 
 
När det gäller små barn så har den vuxne en stor betydelse i barns lärande. Innan barnen 
upptäcker vikten av andra barns närvaro, att de kan samspela och lära av varandra, så är det de 
vuxna i barnets närvaro som har en väsentlig roll i lärandeprocessen. Det är de vuxna som kan 
göra det som är osynligt för det lilla barnet till någonting synligt. För att applicera detta till 
förskolans verksamhet kan pedagogen redan här väcka det lilla barnets intresse och 
medvetandegöra olika aspekter av dess omvärld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005). 
Men trots att vardagen är full av matematik och därmed genomsyrad av möjligheter till att 
arbeta med och utveckla matematisk förståelse så tror inte Doverborg & Pramling Samuelsson 
(2005) att det är självklart att barn upplever detta. Förskolans vardag erbjuder potential till att 
utveckla matematisk förståelse, men bara för att matematiken finns i omgivningen leder det i 
sig inte självfallet till att detta sker. Det handlar om att som pedagog ge barn verktyg till att se 
matematiken och att fungera som vägledare som visar vad matematik kan vara. Rogoff (1990) 
hävdar att ”barn möter matematik på ett informellt sätt i sin vardag. Det är i kommunikationen 
med andra, mer kompetenta, som barnets matematiska språk och begreppsförståelse 
utvecklas”. Matematiken finns i alla vardagens situationer, oavsett om den synliggörs eller ej. 
Att utveckla matematisk förståelse innebär att utveckla ett matematiskt språk samt olika 
begrepp och tillföra dessa mening. Här har pedagogen en viktig roll då denne kan stödja och 
utmana barnen att upptäcka olika matematiska aspekter. Unenge, Sandahl & Wyndhamn 
(1994) beskriver pedagogens roll som försäljare och barnen som kunder. Detta förklarar de 
med att pedagogen ska försöka få barnen att ”köpa” det pedagogen erbjuder i form av en 
kunskap eller en färdighet. Det vill säga att pedagogen ska väcka intresse och nyfikenhet 
kring olika aspekter i förskolans vardag så att barnen upptäcker och finner mening i sin 
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matematiska omgivning. 
 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) skriver om att pedagoger ibland behöver ta på sig 
matematikglasögon, som de uttrycker det. De menar att matematiken i förskolan inte alltid är 
synlig och självklar utan att pedagogerna måste hitta matematiken i vardagen. Genom att ta på 
sig matematikglasögon och därigenom bli varse verksamheten ur ett matematiskt perspektiv 
kan pedagoger finna att vardagen i förskolan innefattar en mängd matematiska begrepp, 
problem och fenomen. Vidare menar författarna att pedagogens arbete är att guida barn mot 
att upptäcka olika aspekter av deras omvärld, bland annat matematikens värld. Vid detta 
arbete är det avgörande att pedagogen är medveten om matematiken i vardagen och hur denne 
kan åskådliggöra denna så att matematiska begrepp och fenomen blir synliga för barnen, samt 
att pedagogen ser barnens värld och utgår ifrån denna. Det är i mötet mellan den egna 
kompetensen och medvetenheten kring matematik och barnens värld som pedagogen kan 
hjälpa barnen att erövra matematikens värld. Pedagogen måste utgå ifrån att matematiken 
måste kännas meningsfull för barnen. 
 
Samspelet mellan pedagog och barn är av allra största vikt för en gynnsam utveckling mot att 
förstå olika aspekter av omvärlden som matematiska och vid utveckling av den matematiska 
förståelsen så krävs insatser av bägge parter. I lärandeprocessen fungerar pedagogen som den 
lyhörda guiden vilken uppmärksammar olika aspekter i vardagen på förskolan som 
matematiska och barnet bidrar med sitt intresse. Utan barnets intresse förloras en viktig länk 
till lärande och pedagogens guidande mister sin funktion. Doverborg & Pramling Samuelsson 
(2005) poängterar att det är just detta känsliga samspel som det handlar om i förskolan, att vid 
olika lärandeprocesser upprätthålla en jämvikt mellan pedagogers guidande och barns intresse 
och känsla av mening i utvecklandet av matematisk förståelse för att långsiktigt bygga broar 
mellan konkret matematik och det abstrakta symbolspråket. 
  
Grunden för lärandet i förskolan utgörs av att barn får möjlighet att utforska olika perspektiv 
av sin omvärld, till exempel olika aspekter av matematik. För att barn efterhand ska kunna 
göra begreppen och kunskaperna till sina egna, krävs pedagogers hjälp genom att de kan sätta 
ord på de erfarenheter som barnen gör i förskolan. Det är viktigt för barns utveckling av 
förståelse för matematik att de får positiva bilder av sig själva som kompetenta individer på 
matematikens område. Barnen måste bli medvetna om sitt eget lärande och få positiv respons 
på sina problemlösande strategier. Detta medför att det blir viktigt att pedagogen ger positiva 
gensvar till barnen och att pedagogen är förutseende och planerar så att det blir möjligt för 
barnen att lyckas med uppgifterna de får i uppdrag att lösa (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2005).  
 
Johansson & Pramling Samuelsson (2003) framhäver också i likhet med Doverborg & 
Pramling Samuelsson (2005) betydelsen av pedagogens förhållningssätt till barn och barns 
lärande för att dessa ska få möjlighet att utveckla sin matematiska förståelse. Barn skapar sig 
en uppfattning om sig själva genom de reaktioner de möter genom de vuxnas förhållningssätt. 
Det är i mötet mellan pedagog och barn som grunden läggs för om barnen kommer att kunna 
se sig själva som problemlösande individer eller inte. Annika Thisner, en förskollärare som 
intervjuas i Gottberg & Rundgren (2006) framhäver också vikten av att ge barn ett 
matematiskt språk och en positiv bild av sig själva som lärande individer inom matematikens 
område. Detta kan pedagoger bidra till genom att sätta ord på matematiska fenomen och 
handlingar i vardagen och ge olika begrepp innehåll relaterat till barnens erfarenheter. Genom 
att ge barn olika verktyg till att uttrycka sina tankar och möjligheter till att berätta om hur de 
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löst olika problem stärks barnens ”mattesjälvförtroende”.  
   
Så som Johansson & Pramling Samuelsson (2003) ser det så skapas kunskap genom 
utforskande av omgivningen och genom att tillfälle ges till att reflektera över de erfarenheter 
som införskaffas. Lärande är en process där pedagogen har en mycket viktig roll som 
medutforskare, medkonstruktör samt reflektionspartner. Johansson & Pramling Samuelsson 
(2003) nämner dokumentation som ett viktigt verktyg för pedagogen i dennes arbete. Genom 
att använda dokumentation som redskap i det dagliga arbetet kan pedagogen synliggöra 
arbetet och lärandet hos sig själv såväl som hos barnen. Med dokumentationens hjälp kan 
pedagogen förstå var olika barn befinner sig i sina lärandeprocesser och därigenom utmana 
barnens tankar utifrån detta. Att förstå var barn befinner sig och hjälpa dessa vidare genom att 
ge lämpliga utmaningar är en viktig del i pedagogens arbete. Författarna beskriver 
pedagogens roll som allt mer handledande och med en utgångspunkt i barnens erfarenheter. 
Även Granberg (2001) menar att pedagogens uppgift är att följa barnen och utgå ifrån deras 
begreppsvärld. Det är barnens intresse och motivation som ska styra och det är deras sätt att 
undersöka sin omvärld på samt tillägna sig kunskaper som ska vara ledstjärnan i pedagogens 
planering av förskolans miljö och aktiviteter.  
  
En viktig sak att reflektera över som pedagog är att det är de vuxna som bestämmer vilka ord 
som är svåra och vad de tror att barnen kommer att klara av. Detta är avgörande för om en 
pedagog begränsar eller ger barn möjligheter till att upptäcka olika aspekter av sin omvärld 
anser Gudrun Malmer (I: Gottberg & Rundgren, 2006). Vikström (2005) har i sin 
doktorsavhandling kommit fram till liknande resultat; att en pedagogs egen förståelse för ett 
innehåll är avgörande för barns möjligheter att lära sig om detta innehåll. Med detta menar 
Vikström (2005) att om en pedagog uppfattar ett innehåll som svårt så är chansen stor att 
denne begränsar barnens möjligheter att lära sig genom att pedagogen använder sig själv som 
mätsticka och tror inte att barnen ska kunna förstå något denne själv har svårt för. Vikström 
(2005) påvisar även med sin forskning att det inte är nödvändigt att vänta med att presentera 
abstrakta begrepp för barn. Hon menar att de mycket väl kan förstå innebörden av dessa men 
påpekar att det finns ett samband av stor betydelse mellan barns lärande och en pedagogs 
undervisning och kompetens. Alltså; vad pedagogen kan påverkar vad barnen lär sig. När 
pedagoger inte har tillräckliga kunskaper så begränsar detta barnen i deras 
kunskapsinhämtning. Om pedagoger har tillräckliga kunskaper och ger barn möjligheter att 
lära kan även små barn utveckla förståelse för olika fenomen i deras omvärld. I likhet med 
Vikström (2005), menar Elisabet Doverborg i Gottberg & Rundgren (2006) att pedagogens 
kompetens är avgörande för barns möjligheter att utveckla matematisk förståelse. Författaren 
påpekar att matematiken uppmärksammas i förskolans läroplan (Lpfö-98), och att det därför 
ingår i pedagogers arbete att utveckla de små barnens matematiska förståelse. På grund av 
detta menar författaren att det är viktigt att pedagoger som arbetar i förskolan skaffar sig 
kunskaper om vad för slags matematik det kan handla om i arbetet med dessa små barn. En 
anledning till att matematiken inte uppmärksammats i lika stor utsträckning som mycket annat 
i förskolan är att många förskollärare tycker sig sakna kunskaper i matematik och hur de kan 
arbeta med matematik och små barn poängterar Elisabet Doverborg (I: Gottberg & Rundgren, 
2006). 
  
På tal om lärande så är det inte en fråga om barn lär sig, utan vad de lär sig och hur samt hur 
detta lärande kommer att tillämpas (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Lindström & 
Lindberg (2006) betonar att kunskap kan uttryckas på många olika sätt (fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet). För att barnen ska kunna visa sina kunskaper på olika sätt måste 
de ges möjligheter till detta. Det förutsätter att pedagoger förstår kunskap som olika sätt att 
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kommunicera och att miljön arrangeras så att det blir möjligt för barn att undersöka och 
utforska olika aspekter av deras omvärld på olika sätt. Finns det inte material som tillåter att 
matematiska upptäckter blir gjorda så utvecklas inte heller barns matematiska förståelse, till 
exempel. Pedagoger måste arbeta för att införliva de olika kunskapsformerna i vardagen på 
förskolan, att lära sig en mängd lösryckta ord (fakta) räcker inte för att skapa förståelse. 
Författarna menar att det går att förändra miljön, materialet och pedagogiken i förskolan och 
att detta är pedagogens arbete, att anpassa dessa olika faktorer så att varje barn ställs inför nya 
utmaningar och utvecklingsmöjligheter och så att förskolan och det som barnen lär där blir 
meningsfullt utifrån barnens perspektiv. Smith (1999) betonar vikten av att pedagoger och 
barn har ett gemensamt fokus kring läroobjektet i förskolan. Hon menar att pedagoger och 
barn bör rikta sin uppmärksamhet mot samma sak för att utveckla kunskap om något specifikt. 
  

”Företrädare för ’conceptual change’ traditionen, kan till exempel hävda att man inte ska införa 
alltför förenklade förklaringar som strider mot de vetenskapliga modellerna eftersom dessa 
förenklingar kan bli stabila modeller för elevernas tänkande som blir svåra att ändra på” 
(Vikström, 2005, s.21).  
 

Vikström (2005) har med sin forskning funnit stöd kring att pedagoger inte ska vara rädda för 
att använda vetenskapliga ord och begrepp när de samtalar med barnen. Att förenkla 
komplicerade fakta kan också leda till missuppfattningar som sedan kan vara svåra att ändra 
på. Att lära sig ett vetenskapligt begrepp är inte svårare än att lära sig ett annat begrepp. 
Exempelvis; att lära sig ordet kvadrat borde inte vara svårare än att lära sig ordet fyrkant. Det 
borde däremot bli extra jobb att först lära sig olika begrepp och sedan behöva lära om sig. 
Vikström (2005) menar att vissa saker måste få förenklas, det behöver inte bli felaktigt för 
det. Det vetenskapliga måste ha en förankring i det vardagliga och vardagliga företeelser kan 
förklaras med vetenskapliga begrepp. Genom att möta olika begrepp i olika sammanhang 
utvecklas så småningom en förståelse för dessa begrepp, samband framträder och 
sammanhang synliggörs. Detta får som följd att det som pedagog är viktigt att vara 
konsekvent i undervisningssituationer och inte blanda vardagliga och vetenskapliga begrepp, 
det vill säga en form med tre kanter ska antingen benämnas trekant eller triangel (Vikström, 
2005). 
 
Vygotskij (1995) påpekar att det är viktigt att pedagoger har kunskaper om vilka erfarenheter 
olika barn har och bär med sig, för att kunna bygga vidare utifrån dessa; att undervisa på 
barnens eget språk. Vygotskij ser fantasi som en viktig faktor för att bygga kunskap. Men för 
att fantasi ska leda till kunskap om verkligheten, måste den utgå från någonting känt för att 
individen ska förstå det obekanta, därför måste pedagogen alltid utgå från barnen och deras 
erfarenheter. Vidare hävdar Vygotskij (1995) att fantasin hos barnet är fattigare än hos den 
vuxne och därför bör fantasin vara en del av uppfostran och utvecklingsarbetet och att det är 
lika viktigt att utveckla fantasin som allt annat.  
 
Alla våra tankar ger både inre och yttre uttryck. Tankar kan visa sig genom att individen gör 
något, säger något eller på något sätt förmedlar dem till världen rent fysiskt. Men tankarna ger 
även inre uttryck i form av att de påverkar organen, inger en känsla eller medför 
muskelavspänning eller muskelspänning. Tänkande uppstår alltid från svårigheter av något 
slag. Där det inte finns något hinder för tankeverksamhet, finns heller ingen mening att 
uppehålla tankarna. Med detta i åtanke anser Vygotskij (1999) att pedagogiken måste utmana 
barnen, det vill säga ställa dem inför lämpliga utmaningar som utvecklar tankeverksamheten. 
Han menar att det ur utbildningssynpunkt är viktigare att lära barnen att tänka än att förmedla 
dem kunskaper. Här poängterar han även miljöns betydelse för att barnen ska få möjligheter 
att utveckla nya tankekombinationer.  Vygotskij (1995) menar att pedagoger ur 
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utbildningssynpunkt ska involvera så många organ som möjligt för att barnen ska kunna 
tillägna sig diverse kunskaper så framgångsrikt som möjligt. Olika ämnen är allt för lösryckta 
och splittrade, teori från olika ämnen fås utan praktiskt, verklighetsanknutet sammanhang och 
ämnena är allt för skiljda från varandra. Detta, menar Vygotskij (1995), försvårar inlärningen. 
Sammanhang och helhet blir svåra att greppa. En viktig egenskap hos en pedagog är att skapa 
entusiasm hos barnen. Barnen ska uppfostra sig själva, pedagogens huvudsakliga uppgift är 
att organisera miljön så att den är en bra miljö för lärande. Det är barnen som ska vara 
intresserade, inspirerade och engagerade i första hand; inte pedagogen. 
 

7 Vad kan matematik för små barn vara? 
 
De yngre barnen ser på matematiken som en rolig aktivitet. De kan sällan svara ”korrekt” på 
frågan varför man räknar. Munn, en utvecklingspsykolog som skrivit det första kapitlet i 
Thompson (1997) har följt och studerat 56 engelska förskolebarn och deras matematiska 
utveckling. Hon upptäckte att barnen ansåg att de kunde räkna fastän medvetenheten kring 
syftet med räkningen ännu inte infunnit sig. ”/…/ they all said that they could count, showing 
that they believed that to count was to say the words in the correct order” (Thompson, 1997, s. 
13). Munn (I: Thompson, 1997) anser att de yngre barnen använder sig av matematik för 
sociala ändamål snarare än i ett numeriskt syfte. Hon menar att barn vid ett senare 
mognadsstadie utformar en egen numerisk agenda vilken är baserad på deras egna behov i sin 
omgivning. Denna agenda innebär att barn hittar sin egen motivation till att utveckla mening 
och användningsområden till matematiken och denna agenda stimulerar barnet mer till att 
utveckla räkningen än de mål som ställs upp av de vuxna. Till detta påstående visar 
författaren ett exempel; det var en liten pojke som varje dag efter skolan räknade sina 
yoghurtburkar eftersom hans mamma låtsades att hon hade ätit upp några. Detta var ett 
effektivare sätt för pojken att utveckla sin matematiska förståelse än under vilken 
matematiklektion som helst (Thompson, 1997, s. 18). 
 
Barn, oavsett ålder, leker, bygger och konstruerar på förskolan. Som pedagog är detta 
ypperliga tillfällen att ta tillvara utvecklandet av erfarenheter, utmaningar samt upptäcka olika 
delar vad gäller matematiken (se även Alan Bishops sex fundamentala matematiska aktiviteter 
nedan) (Annika Persson i: Sterner, 2006). Att till exempel sortera är ett naturligt inslag i de 
yngre barnens vardag. På förskolan kan det ske spontant likväl som det kan ske på uppdrag av 
en pedagog. Barn utvecklar sitt logiska tänkande samt sin förmåga att använda regler i 
samband med att de sorterar och klassificerar. På förskolan där det är många barn som leker 
tillsammans kan ett flertal idéer om sortering och klassificering bli synliga, vilket låter barnen 
bli medvetna om att det finns ett flertal olika idéer om hur det går att tänka kring sortering. 
Det verkar dock för de yngre barnen vara mest intressant att sortera efter färgerna på objekten. 
De barn som ser skillnad i antal kan sortera i grupper efter hur många det finns i varje grupp, 
exempelvis tärningar efter hur många prickar som de visar (Margareta Forsbäck i: Sterner, 
2006). 
 
”Att göra erfarenheter genom att känna på, leka med eller undersöka objekt leder till tidiga 
uppfattningar av sträva och släta ytor, olika former, relationer och inbördes placering i 
rummet” (Annika Persson i: Sterner, 2006, s.89). Rumsuppfattning innebär bland annat att 
kunna förstå och använda information om var barnet självt eller ett föremål i omgivningen 
befinner sig i förhållande till rummet. Detta görs med hjälp av begrepp som anger läge, 
avstånd eller riktning. Vidare anser författaren att en god rumsuppfattning även omfattar att 

20 



 

kunna uppskatta avstånd, vinklar samt volymer. Barns förmåga att orientera sig i tid och rum 
tar sin början redan när barnet upprättar sin första kontakt med omvärlden, denna förmåga 
utvecklas sedan i takt med barnets rörelseförmåga (Annika Persson i: Sterner, 2006).  
 

8 Var finns matematiken i förskolan? 
 
När barnet möter matematiken i förskolan så sker detta i samspel med tingen i barnets 
omgivande miljö, pedagogerna, andra barn och barnet självt. Matematik i förskolan innebär 
att barn får möjlighet att möta olika fenomen och händelser som är grundläggande för den 
matematiska förståelsen. Det handlar om att undersöka omvärlden för att skapa en förståelse 
för den. Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) menar att pedagogerna på förskolan kan 
göra barnen uppmärksamma på det matematiska i barnens vardag och tillhandahålla ord och 
begrepp så att barnen blir medvetna om att omvärlden kan beskrivas i matematiska termer. 
Det handlar alltså om att ge barn olika verktyg så att de kan nyansera sina erfarenheter av 
omvärlden.  
 
Matematiken finns bland annat i olika lekar, på skötbordet och i rytmer. Enligt Doverborg & 
Pramling Samuelsson (2005) handlar det om att synliggöra matematiken i förskolans vardag 
så att barnen blir medvetna om de matematiska aspekterna i sina liv, som annars är osynliga 
för dem. Påklädning och avklädning erbjuder tillfällen att erfara lägesord, att para ihop och 
sortera. Skorna står under hyllan, det är fem knappar på jackan och nu tas första vanten på, 
och så den andra… Vid måltidssituationer kan dukning vara ett bra tillfälle att låta barn prova 
olika strategier för att till exempel lösa problemet med hur de ska beräkna så att alla får varsin 
tallrik, en gaffel, en kniv och ett glas. Det finns också mycket att räkna och många begrepp att 
erfara. Ramsor och sånger ger barnen en känsla för räknesekvensen, hur den låter och i vilken 
följd räkneorden kommer. 
 
Barnen kan använda sina egna kroppar till att göra erfarenheter av matematik. Genom att mäta 
olika saker med olika kroppsdelar som mått kan barnen få en känsla av idén med att mäta och 
jämföra samt att de gör upptäckter av matematiska begrepp i deras vardag och får ett 
användningsområde för matematiken. Miljö, aktiviteter och material kan bidra till att väcka 
barns intresse för matematik, därför är det viktigt att dessa är anpassade för den verksamhet 
som avses bedrivas i förskolan. Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) anser att både 
inomhus- och utomhusmiljön bör intressera och erbjuda barn att utforska matematik under 
olika former. Även Görel Sterner i Gottberg & Rundgren (2006) framhäver att det är av 
betydelse för barn i förskolan när de ska utveckla matematisk förståelse, att lärandet sker i 
meningsfulla situationer. Barn ska inspireras och utmanas till att upptäcka matematik i olika 
situationer och sammanhang, både i spontan lek och vid planerade aktiviteter.  
 
I förskolan handlar det om att ge barn en god grund till att utveckla matematisk förståelse, då 
handlar det först och främst om att låta barnen få reflektera över och jämföra olika aspekter 
som kan räknas som matematiska. Pedagogen måste skapa problem som blir angelägna för 
barnen att lösa och utveckla ett språk som passar för målgruppen för att utveckla barnens 
matematiska förståelse (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). I förskolan finns inte 
matematik som ett ämne så som det gör i skolan. Men genom att arbeta tematiskt eller med 
något projekt så kan samband med matematiken finnas och upptäckas i olika sammanhang 
och ur olika synvinklar och på så sätt göras meningsfull för barnen. Det gäller att hitta 
matematiken i det man gör på förskolan förklarar Annika Persson i Gottberg & Rundgren 
(2006). Även Björklund Boistrup (2006) menar att matematik i förskolan inte är någonting 
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som finns under speciella ”mattestunder”, det ingår i vardagens aktiviteter. Matematiken 
finns, det handlar bara om att synliggöra den. Matematiken i förskolan ska ge alla barn 
möjligheter till stimulerande matematikupplevelser. Författaren hänvisar till att det i förskolan 
inte är de enskilda barnens kunnande som ska utvärderas, utan verksamheten. 
   
På tal om vad arbete med matematik kan innebära för barnen i förskolan menar Doverborg 
(2006) att förskolans tradition måste utgöra grunden för detta lärande. Med detta avser hon 
leken, vardagsrutinerna och arbete med olika teman. Det är här matematiken kommer in 
naturligt i barnens vardag och det är utifrån detta som det matematiska lärandet ska utgå. 
Ytterligare en viktig utgångspunkt i barns matematiska lärande är barnens föreställningar om 
olika matematiska aspekter. Lärandet bör utgå ifrån den lärandes perspektiv. Hänvisat till 
förskolan blir det då pedagogernas uppgift att ta reda på hur barnen förstår det pedagogen vill 
synliggöra för dem. 
 
Emanuelsson (2006) menar att man i kursplaner och läroplaner nu fokuserar på en annan 
inriktning för matematiken; istället för att arbeta med matematik utifrån räkning och symboler 
betonas kreativitet och skapande aktiviteter i olika uttrycksformer. Författaren påstår att det 
går att finna matematiken genom att arbeta med till exempel språk- eller bildaktiviteter. 
Matematik finns överallt och får mening om det används i olika sammanhang. Detta kan 
förstås, enligt författaren, som att matematik ska upptäckas i det vardagliga arbetet på 
förskolan; i lek, spel och olika teman, inte som ett avskiljt ämne. Att lära och förstå matematik 
utgår från arbete med grundläggande begrepp, så som till exempel likheter och skillnader, 
form, sortering, längd och mönster.  
    
Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) redogör för Alan Bishops indelning av matematiken 
utifrån sex fundamentala aktiviteter (se nedanstående punkter). Samtliga av dessa aktiviteter 
finns i förskolans vardag, det gäller bara att vara medveten om detta och ta till vara på de 
lärotillfällen som ges. För de allra yngsta barnen handlar inte inlärning om att göra regelrätta 
aktivitetsserier, som i skolan då pedagogen arrangerar lärotillfällena, utan att benämna tingen 
och företeelserna allt eftersom de förekommer i vardagen; exempelvis ”Vad högt upp du är”, 
antal och former (Görel Sterner i: Sterner, 2006). 
 
1. Förklaring och argumentation. Med detta avses motiveringar, förklaringar, resonemang 
samt logiska slutsatser. Ett centralt moment i matematiken är att kunna motivera och dra 
slutsatser, exempelvis om jag har fem kronor och du har dubbelt så mycket innebär det att du 
har tio kronor eftersom 5+5 är tio. Kunskap är att kunna sätta ord på sina tankar, sitt 
resonemang och kunna förklara vad man menar (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004).  
 
2. Lokalisering. ”Att hitta, orientera sig i rummet – lokalisering och planering.” (Heiberg 
Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 11). I denna aktivitet ingår de mentala kartor som människan 
skapar för att kunna orientera sig i sin omgivning, detta är ett viktigt moment för att kunna 
exempelvis hitta hem. Här ingår även kunskapen i att kunna rita respektive läsa av en ritad 
karta. Aktiviteten lokalisering innebär att förstå vad som avses med de olika så kallade 
lägesbegreppen så som under och över samt veta vad dessa betyder och innebär i olika 
sammanhang (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Denna aktivitet är grundläggande för att 
bland annat förstå perspektiv, vinklar, skala och objekt i olika dimensioner. 
 
3. Design. Denna aktivitet innefattar former, figurer, mönster, symmetri, arkitektur samt 
konst. Barn känner igen olika egenskaper, de lär sig att hitta likheter och skillnader redan som 
små. Olika aktiviteter som förekommer på förskolan och som kan klassificeras under denna 
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kategori är snöflingeskapandet kring jul, kojbyggande (en aktivitet där olika formers 
kompabilitet är väsentlig) samt pärlbricksläggande (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). 
 
4. Räkning. Här ingår aktiviteter som räkning, antalsord, räknesystem och talsystem. I 
vardagen möter vi dessa aktiviteter i olika former. Barn berättar hur gamla de är genom att 
visa antalet på fingrarna. På förskolan möter de sånger som bygger på talramsor, spelar spel 
samt räknar hur många tallrikar det behövs vid dukningen inför lunch (Heiberg Solem & Lie 
Reikerås, 2004).  
 
5. Mätning. Här ingår jämförelser, olika måttenheter och mätsystem. Längd, area, volym, 
vikt, tid och pengar är några av de aktiviteter som faller under denna begreppsbenämning. 
Barn får erfarenhet av volym när de leker i sandlådan och häller upp mjölk vid bordet. När de 
mäter och jämför varandras längd utvecklar de förståelse för längd och mätsystem (Heiberg 
Solem & Lie Reikerås, 2004). 
 
6. Lekar och spel. I denna aktivitet ingår bland annat rollekar, rollspel, fantasilekar, 
kurragömma, tärningsspel och pussel. Lekarna ser olika ut beroende på barnens ålder och vid 
vilken situation de befinner sig i. Barnen som bygger torn eller leker en rollek med dockor 
använder sig av matematik, men på olika sätt. En ”rollek bygger på föreställningen om en 
handling, en ordningsföljd och ett logiskt samband, även om den utvecklas och förändras 
under lekens gång” (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 12). Även spel utmanar och 
utvecklar barnens kunskaper kring räkning och tal och även så deras logiska tänkande. 
Somliga spel är utformade så att de kräver att barnen även måste kunna argumentera för sina 
synpunkter och motivera sitt val av handling, något som är en viktig del av matematiken. 
(ibid.)  
 

9  Hur lär små barn matematik? 
 
När små barn utforskar omgivningen använder de sig av alla sina sinnen och för att skaffa sig 
en bild av tillvaron som helhet, måste de få möjligheter att utforska och experimentera med 
dess delar (Granberg, 2001). Även Gudrun Malmer i Gottberg & Rundgren (2006) menar att 
den allra viktigaste ingrediensen för att små barn ska lära sig matematik är att de får uppleva 
matematiken med alla sina sinnen. Vidare påpekar Granberg (2001) att när de små barnen 
utforskar omvärlden använder de sig av alla intelligenser. Med alla intelligenser menar 
författaren att barnet tillgodogör sig kunskap på olika sätt. Detta får konsekvenser vid 
inlärningssituationer genom att pedagogen måste ta hänsyn till barns olika sätt att lära. Att 
använda hela kroppen till att undersöka rum och ting karaktäriserar de små barnens lärande 
och deras fysiska upplevelser ger dessa små barn erfarenheter att bygga vidare på. Doverborg 
& Pramling Samuelsson (2005) menar att det är just detta det handlar om i förskolan – att ge 
barnen möjligheter att uppleva matematik i kroppen och med hela kroppen. När de små 
barnen ska erövra matematikens värld är samspelet mellan pedagogen och barnet mycket 
viktigt. Pedagogen bör vara lyhörd för vad barnen ger uttryck för och barnens intressen eller 
stimulera till att det utvecklas ett intresse kring matematiken i arbetet på förskolan. Grunden 
för inlärning av matematik i förskolan är att barnen tillåts uppleva matematik ur olika 
perspektiv och att de successivt tillägnar sig olika matematiska ord och begrepp genom att 
vuxna synliggör dessa i förskolans vardag, menar Doverborg & Pramling Samuelsson (2005). 
Görel Sterner i Gottberg & Rundgren (2006) poängterar att det är just orden och begreppen 
som ger barnen verktyg att utforska matematiken. Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) 
framlägger att genom att barn finner mening i och tycker att det är lustfyllt att upptäcka 
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matematik så utvecklar de förståelse för olika matematiska begrepp samt ett positivt 
förhållningssätt till matematiken. Författarna menar också att för att de små barnen ska lära 
sig krävs att de får möjlighet att urskilja och se något från ett specifikt perspektiv. Detta 
innebär att barnet måste kunna möta variation och mångfald i ett innehåll som är konstant för 
att skapa en förståelse för det barnet ska lära sig. Om barnet till exempel ska lära sig om antal, 
så måste barnet få tillgång till att möta olika föremål i olika antal medan själva innehållet; 
antal, förblir konstant. 
 
Doverborg (2006) menar att det för inlärningsprocessen är viktigt att barn får känna tilltro till 
sig själva och sin kunskap. Att lära sig lära är betydelsefullt för att utveckla kunskap och att 
som pedagog hjälpa barnen att synliggöra sina föreställningar och följa den egna utvecklingen 
av dessa kan vara ett sätt att göra barnen medvetna om allt de lär sig. Utifrån detta blir 
barnens reflektioner kring det egna lärandet mycket betydelsefullt vilket förutsätter att barnen 
får möjlighet att på något sätt dokumentera sina lärandeprocesser. För att de små barnen ska 
kunna erövra matematik krävs engagerade och kunniga pedagoger. Rönning (2006) betonar 
att när barn ska lära matematik är det betydelsefullt att de får göra erfarenheter av 
matematiska begrepp i olika omgivningar. På så sätt erfar de att matematiken finns i olika 
sammanhang i deras omvärld. Förutom att se matematiken bör barn också få uppleva att 
matematiken har en funktion överallt där den går att finna. Författaren framhäver också 
betydelsen av att barnen får möjlighet till att möta olika matematiska begrepp i olika 
sammanhang för att få en känsla av deras innebörd och användningsområden. Rönning (2006) 
pratar om varierad begreppsstimulering, med detta menar författaren att för att till exempel få 
en känsla av en viss geometrisk figur behöver man möta formen i olika storlekar, i olika 
positioner och tillsammans med andra former. Vidare påpekar författaren att det är i samtal 
med vuxna som barnet kan närma sig de korrekta matematiska begreppen. Genom att utmana 
barns tankar och utgå ifrån deras ord och språkbruk kan pedagogen styra barnens tankar mot 
att konstruera nya begrepp utifrån det barnen ser och hör och vet sedan tidigare. 
  
Curcio & Schwarz (2006) har i sin forskning som berör förskolebarns algebraiska tänkande 
kommit fram till att genom att arbeta med konkreta material kan pedagoger utveckla 
förskolebarns tänkande kring matematik. Om barn får tillgång till ett omfattande utbud av 
varierande material som stimulerar dem till att utforska så gör de upptäckter av olika aspekter 
som kan beskrivas som matematiska. Författarna menar också att arbete med olika material 
stödjer barns förmåga att använda abstrakta symboler. Författarna hävdar att det är gynnsamt 
att redan vid en tidig ålder börja samtala kring olika matematiska begrepp och deras 
förhållande mellan varandra för att undvika att missuppfattningar ska uppstå senare då 
matematiken blir alltmer abstrakt. Det vill säga att symbolerna tar över och de är språket som 
man behöver förstå och kunna använda sig av. 
 
Barn utvecklar grunderna i matematiskt tänkande mycket tidigt, detta sker genom erfarenheter 
som barnet skaffar sig tillsammans med andra människor. Barns matematiska utveckling 
stimuleras genom möten med olika former av matematiska begrepp där barnen får uppleva 
dessa genom fysiska såväl som språkliga aktiviteter. För de små barnen återfinns matematiska 
aspekter av omvärlden i sociala problemlösningssituationer. Barns aktiva handlingar med 
tingen i deras omvärld resulterar i erfarenheter, oavsett om upptäckterna görs enskilt eller 
tillsammans med andra (Ahlberg, 2001). 
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10 Metod 
 
I metoddelen redovisas två av de vanligast förekommande typer av undersökningar som 
används när ett problemområde studeras. Dessa kommer att presenteras kortfattat för att sedan 
resultera till att motivera valet av undersökning till denna studie. På samma sätt introduceras 
läsaren till olika sätt att relatera teori och empiri i forskningsarbetet. En kort inledande del om 
hermeneutik som vetenskapligt förhållningssätt till forskning beskrivs för att förklara ansatsen 
av studien och hur området angripits. Slutligen gjordes ett val av forskningsmetod och 
informationsinhämtande teknik för att samla in, bearbeta och analysera information kring det 
aktuella området.   
 

10.1 Undersökningstyper 
 
Undersökningar kan ha olika syften och förfaranden och för att skilja dem åt delas de in i 
olika grupper med olika beteckningar där olika kriterier utgör vad en viss undersökning 
hamnar. En bedömningsgrund för vad undersökningen kommer att kallas är hur mycket 
kunskap som finns kring det aktuella problemområdet innan undersökningen påbörjas, detta 
gäller för de allra flesta undersökningar (Patel & Davidsson, 2003). 
 

10.1.1 Explorativa och deskriptiva undersökningar 
 
En typ av undersökning kallas explorativ. Denna undersökning är utforskande genom att 
forskaren via det som är känt försöker komma fram till ny kunskap för att fylla i där det inte 
finns tillräckliga bevis för att hävda att kunskapen är sann. Vid explorativa undersökningar 
samlas så mycket kunskap som möjligt om det aktuella problemområdet, vilket innebär att 
detta granskas ur många olika perspektiv. För att samla in all denna information krävs att 
forskaren utnyttjar flera olika tekniker och informationsinhämtande metoder (Patel & 
Davidsson, 2003). 
 
När undersökningen omfattar ett område där kunskap redan finns tillgänglig så kan forskaren 
istället fokusera på att beskriva ett problemområde. Då klassificeras undersökningen som 
deskriptiv. Undersökningen kan beskriva förhållanden inom ett visst problemområde 
oberoende av tidsperspektiv, det vill säga att förhållanden kan beskrivas i historisk tid såväl 
som någonting som rör nutiden. Deskriptiva undersökningar är begränsade till specifika delar 
av ett problem, vilket innebär att fokuseringen ligger på utvalda delar och att dessa undersöks 
grundligt och detaljerat. Dessa undersökningar kan innebära att forskaren antingen fokuserar 
på och beskriver delar av ett problemområde var för sig eller att förhållandena och sambanden 
mellan de olika delarna beskrivs och kopplas samman. Ofta används enbart en teknik som 
informationskälla vid deskriptiva undersökningar (Patel & Davidsson, 2003).  
 
 
Syftet med denna studie är att på olika sätt samla in information om det aktuella området. 
Ansatsen ligger till viss del i den explorativa typen av undersökningar då en omfattande 
mängd kunskap kring det valda ämnet samlats in. Då studien inte syftar till att föra fram ny 
kunskap utan att grundligare undersöka hur pedagoger arbetar och tänker kring matematik 
tillsammans med små barn har studien även deskriptiva inslag. Genom litteraturstudier har 
kunskaper inom området utökats och sedan har en enkätundersökning genomförts för att 
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utvidga de teoretiska kunskaperna (för att få förståelse hur de olika teorierna fungerar i 
praktiken) med praktiska erfarenheter från några pedagoger samt deras syn på sitt arbete med 
små barn och matematik. Olika informationsinhämtande metoder har använts för att skapa 
större insikt i hur några pedagoger arbetar matematiskt med de yngre barnen i förskolan. 
Genom att ta del av en omfattande mängd litteratur, ett studiebesök samt enkätsvar från 
verksamma pedagoger har området kunnat granskas ur olika perspektiv.  
 

10.2 Empiri 
 
Forskning syftar till att framställa teorier som ska ge en så sann och giltig kunskap om 
verkligheten som det någonsin är möjligt. Forskarens underlag till dessa teorier är information 
av olika slag om den del av verkligheten som problematiseras. Detta underlag kallas för 
empiri. Forskarens uppdrag består i att föra teori och verklighet närmare varandra. Tre 
alternativa sätt för forskaren att arbeta med att relatera teori och empiri är genom att använda 
sig av deduktiv, induktiv samt abduktiv arbetsmetod (Patel & Davidsson, 2003). Nedan 
redogörs de två metoder som vi ansett vara relevanta att använda i denna studie. 
 

10.2.1 Deduktion och induktion 
 
Att forska genom att använda sig av deduktion som arbetsmetod innebär att söka efter bevis. 
Allmänna principer och teorier används för att dra slutsatser om det problemområde som 
studeras. Utgångspunkten är vedertagen teori. Utifrån denna skapas sedan hypoteser som 
prövas genom insamling av information på olika sätt om den del av verkligheten som 
studeras. Denna metod benämns ofta för hypotetiskt-deduktiv på grund av tillvägagångssättet 
i arbetsförfarandet. Genom att denna arbetsmetod använder sig av redan befintlig teori menar 
Patel & Davidsson (2003) att objektiviteten i forskningen är stark, vilket innebär att 
forskningen i mindre grad riskerar att färgas av den enskilda forskarens uppfattningar kring 
det studerade området. Författarna framhåller dock en fara med denna typ av arbetsmetod. De 
menar att den befintliga teorin som forskaren utgår ifrån kan komma att styra och inverka på 
forskningen så att eventuella nya upptäckter kan komma i skymundan och riskera att inte 
utforskas.   
 
Ett induktivt arbetssätt innebär att fokus ligger på att upptäcka. Här kan en del av verkligheten 
studeras och genom den insamlade informationen, empirin, kan forskaren formulera en teori. 
Induktivt arbete kräver alltså inte ett förarbete med förankring av befintlig kunskap. Risken 
med detta, enligt Patel & Davidsson (2003), är att det enskilda fallet som studeras i 
verkligheten kan vara beroende av olika faktorer som situation, tidpunkt, grupp av människor 
och så vidare. När en teori ska formuleras utifrån ett empiriskt underlag enligt detta förfarande 
kan därför teorins allmänna giltighet vara svår att förutse. Eftersom forskare trots allt är 
människor och därigenom har egna föreställningar och uppfattningar så kan finns alltid en risk 
att teorierna som framställs är färgade av det forskaren förväntar sig upptäcka. 
 
 
I denna studie har arbetet fortlöpt främst deduktivt. Syftet var att beskriva det aktuella 
området genom att studera och tillämpa befintliga teorier. Utifrån de nyförvärvade 
kunskaperna kunde egna undersökningar utföras vilket ledde till en utökad förståelse för 
området samt svar på frågeställningarna.  Litteraturstudier gjordes delvis i syfte att kunna 
utforma nyckelord för att ta reda på vad som var relevant att fråga för att få en ökad förståelse 
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och inblick i det vi ämnat undersöka. Frågorna användes därefter för att ges en inblick i 
verkligheten, i detta fall förskolepedagogers matematiska vardag genom en enkät, vilket ger 
studien ett induktivt inslag då det handlar om att studera en del av verkligheten.  
 

10.3 Kvalitativa forskningsmetoder 
 
Forskning kan ha inriktning av kvalitativ karaktär. Denna benämning syftar på hur den 
information som samlats in ska användas, det vill säga hur forskaren genererar, bearbetar och 
analyserar informationen. Forskning inriktad mot kvalitativ användning av 
forskningsresultaten ställer ”mjuk” data i fokus förklarar Patel och Davidsson (2003). Med 
detta menar författarna att det oftast handlar om verbala analysmetoder av textmaterial; till 
exempel kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Vad som avgör om forskningen i 
huvudsak är kvalitativ är hur problemet kring vad som är tänkt att undersökas är formulerat. 
Inriktningen på forskningen bestäms både av vilken slags kunskap som eftersöks samt den 
aktuella frågeställningen. Om forskningen går ut på att tolka och förstå bör verbala 
analysmetoder användas och inriktningen på forskningen blir därför kvalitativ. Om inte syftet 
med studien är att jämföra något mätbart, utan att svaren kategoriseras utan värde, är 
undersökningen av kvalitativ karaktär. Kvalitativa studier handlar om att försöka förstå 
någonting; som till exempel människors sätt att reagera. Som Trost (2001) ser det så är de 
flesta undersökningar en blandning med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Det finns tre 
steg i processen kring kvalitativa undersökningar. Det första steget består i datainsamlingen, 
andra steget är bearbetningen eller analysen av insamlad data. Det sista steget består i att tolka 
analysen/bearbetningen. Trost (2001) poängterar att i dessa olika steg i 
undersökningsprocessen kan data användas på olika sätt, det är syftet med studien som avgör 
hur resultatet presenteras.  
 
 
Undersökningarna bygger på att få en förståelse för det studerade området, varvid kvalitativa 
forskningsmetoder har använts. Vi försökte utveckla vår förståelse för hur pedagoger i 
förskolan kan arbeta med matematik tillsammans med barn mellan 1-3 år samt ta del av deras 
tankar i arbetet med matematik tillsammans med barn inom denna ålderskategori. Kvalitativa 
studier handlar om att försöka förstå någonting och detta är precis det vi ämnat göra. Genom 
en enkätundersökning har vi tagit del av några pedagogers upplevelser av att arbeta med små 
barn i förskolan och matematik. Med utgångspunkt i teoretiska studier samt utifrån enkätsvar 
har vi kunnat bilda oss en uppfattning om hur man kan, bör samt faktiskt arbetar med barn i 1-
3 års ålder och matematik.   
 

10.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Patel & Davidsson (2003) framhäver att det är viktigt att ha en överblick över olika 
vetenskapliga förhållningssätt. Detta för att kunna ställa sig kritisk till hur vetenskaplig 
forskning bedrivs och hur världen uppfattas och betraktas samt hur kunskap inhämtas ur ett 
vetenskapligt perspektiv. Vidare skriver författarna att hela forskningsprocessen påverkas av 
det vetenskapliga förhållningssätt som medvetet eller omedvetet intas, vilket betyder att 
forskningen från start till avslutande påverkas av detta. 
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10.4.1 Hermeneutik 
 
Begreppet hermeneutik betyder i stora drag tolkningslära och innebär att studera, tolka och 
försöka förstå det grundläggande i människans verklighet. Hermeneutikens historia och 
användningsområde har kunnat hänföras till tolkning av bibeltexter. Allt eftersom började 
metoden tillämpas till andra ändamål men det handlade fortfarande om tolkning av 
textmeddelanden. Hermeneutiken menar att den mänskliga tillvaron kan tolkas och förstås 
genom att nyttja språket. Hermeneutiker av idag klarlägger att det är möjligt att tolka 
människans handling och verksamhet likväl som att tolka texter och verbal information. Att 
förklara händelser ligger inte i hermeneutikens intresse, det väsentliga är att förstå andra 
människor och hela mänsklighetens livssituation och detta kan göras genom att tolka 
människor i deras liv och verklighet så som dessa uttrycker sig via språket; både det talade 
och det skrivna språket. Även människans handlingar och hur hon lever avslöjar information 
som går att använda för tolkning för att förstå dess betydelse för människans existens. 
Hermeneutiken använder kvalitativa informationsinhämtande metoder för att nå förståelse och 
tolka det som avses undersöka. Forskaren är här en viktig del av undersökningen då 
forskarens förförståelse ses som en tillgång för att kunna tolka och förstå det studerade 
objektet. (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Hermeneutikern utgår ifrån att se problemområdet ur ett helhetsperspektiv, denne anser att 
helheten ger mer än delarna tillsammans. För att komma fram till en så allsidig förståelse av 
problemet varierar forskaren inom hermeneutiken med att titta på delarna för sig och helheten 
i stort för att sedan relatera dessa till varandra. Det krävs också att forskaren ser problemet ur 
olika synvinklar för att få en så god förståelse som möjligt av det han avser att studera. 
Hermeneutisk forskning avser inte att fastslå någon allmängiltig teori utan söker att lyfta varje 
enskild tolkning som ett unikt sätt att se på ett visst problem. Många olika tolkningar är inte 
någon nackdel utan presenterar en mångfald skilda sätt att se på problemområdet (Patel & 
Davidsson, 2003).  
 
 
Ansatsen i denna undersökning har varit av hermeneutiskt slag då syftet är att tolka och förstå 
pedagogernas tankar kring och arbete med matematik och de yngre barnen i förskolan, denna 
tolkning sker genom det skrivna språket i form av enkätsvar. Förförståelsen för den aktuella 
undersökningen har varit en viktig utgångspunkt till att kunna samla information att tolka för 
att utöka förståelsen för området. I undersökningen har vi sett på både delarna och helheten. 
Studien tar upp hur pedagoger kan, bör och faktiskt arbetar med matematik mot de yngsta 
barnen i förskolan för att få ett helhetsperspektiv på området. Genom denna studie har vi 
fångat en del av verkligheten i verksamheten pedagogerna bedriver kring matematik. Att 
införskaffa förförståelse innebar att vi började med att läsa in oss på området innan frågor 
formulerades för att söka svar på frågeställningarna. Ytterligare en viktig aspekt var att 
synliggöra vår egen syn på matematik utifrån studiens syfte. Kvalitativa forskningsmetoder 
har använts för att inhämta information om det aktuella området och genom utförda 
enkätundersökningar har vi fått förståelse för och kunnat tolka det som avsågs att undersöka 
med studien. Varje enskilt enkätsvar gav ett unikt svar på frågeställningarna, därav är vår 
slutgiltiga tolkning utifrån den inhämtade informationen ett av många olika sätt att förstå den 
del av verkligheten vi undersökt. Utifrån syfte med arbetet; hur pedagoger i förskolan kan 
arbeta med matematik med barn mellan 1-3 år var det relevant att studera pedagogers tankar 
och förhållningssätt kring detta och relatera den informationen till befintlig teori. 
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10.5 Informationsinsamlande teknik 
 
Det finns en mängd olika sätt att samla in information kring någonting som en forskare ämnar 
undersöka. Dessa informationsinhämtande metoder kan inte rangordnas i någon fallande skala 
där någon teknik skulle vara bättre än någon annan. Det praktiska tillvägagångssättet som 
forskaren i slutändan väljer måste lämpa sig för just den frågeställning denne syftar till att 
skaffa kunskap om, samt tillgång till tid och material (Patel & Davidsson, 2003). 
 

10.5.1 Enkäter 
 
Enkäter är en form av intervju där personen som svarar på frågorna själv skriver ner sina svar 
på ett eller annat sätt. Den som vill få svar på frågor via en enkätundersökning kallas för 
intervjuare. Vid användning av enkäter finns vanligtvis inte intervjuaren med vid tillfället då 
dessa besvaras, med undantag från att intervjuaren kan finnas tillgänglig på olika sätt för att 
reda ut eventuella oklarheter som har med frågorna på enkäten att göra. Det finns två typer av 
enkäter; postenkäter och gruppenkäter. Postenkäter sänds som namnet antyder med posten till 
enskilda utvalda personer. Gruppenkäter används om forskaren vill nå en speciell grupp då 
dessa är samlade och kan besvara enkäten samtidigt. Här kan intervjuaren välja att stanna och 
finnas till hands när enkäterna besvaras för att direkt efteråt samla in dessa. Enkäter kan 
användas tillsammans med intervjuer då enkäter kan vara ett bra sätt att ta reda på 
uppfattningar kring ett visst problemområde och användas som underlag till kommande 
intervjuer. Enkätformulär kan betraktas som ett slags mätinstrument. Enligt Trost (2001) kan 
människors beteende, åsikter och känslor mätas utifrån svaren på enkäterna. För att kunna 
utföra en undersökning med hjälp av enkäter och få tillförlitliga resultat, framhåller författaren 
att syftet måste vara klart och preciserat, forskaren bör också bestämma sig för om 
undersökningen ska vara kvantitativ eller kvalitativ. 
 
 
Vi valde att utföra en enkätundersökning eftersom vi ville få en bredd på svaren från de aktiva 
pedagogerna i form av så många besvaranden som möjligt. Då undersökningen bestod av ett 
stort antal frågor befarade vi att intervjuer tidsmässigt skulle bli omöjligt att genomföra. Detta 
eftersom pedagogerna inte skulle ha tid att besvara på frågorna i samma utsträckning. Vi 
valde även bort observationer då det är en tidskrävande studie om ett brett underlag ska 
erhållas. Utifrån de frågeställningar som ställdes var det möjligt att få adekvat information 
trots att vi enbart använde enkäter som informationsinsamlande teknik. Via en 
enkätundersökning tog vi reda på de aktiva pedagogernas uppfattningar, arbetsmetoder samt 
hur dessa nyttjar olika resurser i verksamheten med matematik tillsammans med barn mellan 
1-3 år. Enkäten, som var en typ av gruppenkät eftersom den riktade sig till en specifik 
yrkesgrupp, delades ut till verksamma pedagoger på några förskolor med 
småbarnsavdelningar i Norrbottens län. Orsaken till detta urval var att vi utifrån våra 
frågeställningar ville undersöka verksamma pedagogers synsätt på arbete med barn 1-3 år och 
matematik. Med enkätens hjälp ville vi ta del av några pedagogers tankar och praktiska 
erfarenhet inom det preciserade området.  
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10.6 Urval 
 
Här nedan presenteras fakta om på vilka grunder urvalet av försökspersoner gjorts samt 
information om dessa som har relevans för studien.  
 

10.6.1 Urval av enkätrespondenter 
 
Förskolorna som enkät-formulären delades ut till låg i Norrbottens län. Valet av begränsning 
till förskolor utgjordes därför att vi ansåg att det handlade om en så pass liten kvantitet 
förskolor och till vårt syfte kunde dessa utgöra ett fullgott urval. Ett icke uttalat syfte med vår 
studie var att undersöka om olika inriktningar på förskoleverksamheter arbetade och tänkte 
annorlunda kring matematik tillsammans med den aktuella målgruppen för studien än en 
”traditionell” förskola. Därför valdes medvetet förskolor med olika pedagogiska inriktningar 
för att få ett förmodat varierat material. Kriterierna som fanns var att de som besvarade 
enkäten skulle arbeta på en småbarnsavdelning samt att de skulle vara utbildade pedagoger. 
Vi skickade ut sexton enkät-formulär fördelade på dessa fyra förskolor. Vilka av de aktiva 
pedagogerna på de aktuella förskoleavdelningarna som skulle besvara enkäten fick de välja 
själva. Som tack för sin medverkan erhöll varje avdelning som deltog i vår undersökning en 
chokladask. 
 
Enkäter delades ut på olika förskolor. Informationsinsamlingen benämns trots detta som en 
enkätundersökning då en och samma enkät användes vilken distribuerades till olika 
respondenter. 
 

10.7 Bortfall 
 
Enkätundersökningen påverkades av ett bortfall i form av en enkät; på en av förskolorna var 
det enbart tre pedagoger av fyra som besvarade de utdelade enkäterna. En annan typ av 
bortfall är att på två av förskolorna slog pedagogerna samman sina fyra svar på en och samma 
enkät. Dessa två svar kommer dock att redovisas eftersom det ändå går att utläsa, en för 
studiens syfte, relevant information.  
 

10.8 Material 
 
Det material som användes vid insamlingen av information var i form av en enkät (se bilaga 
2) samt litteratur. Vi använde även fyra stycken chokladaskar som tack till de fyra 
förskoleavdelningar som besvarade vår enkät.  
 

10.9 Genomförande 
 
Nedan redogörs för de olika stegen i genomförandet av studien – från start, då litteratur 
granskades för att ge en bild av det aktuella området, till hur sammanställning av den 
insamlade informationen från de empiriska studierna gjordes. 
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10.9.1 Litteraturstudier 
 
Studien startade med att relevant litteratur samlades in kring ämnet och att vi förkovrade oss i 
befintliga teorier och aktuell forskning som berörde det aktuella problemområdet. Tryckta 
källor, Internet, artiklar, rapporter och uppsatser användes för att tillföra så många olika 
perspektiv som möjligt kring ämnesområdet. Besök på ”sökverkstad”, ett tillfälle då 
bibliotekarier finns tillgängliga för frågor kring exempelvis litteratursökning, vid Luleå 
Tekniska Universitet gav ytterligare möjligheter att utöka informationssökningen för att öka 
förståelsen för det som ämnades undersökas. Litteraturstudier pågick sedan genomgående 
under hela arbetets gång. 
 

10.9.2 Studiebesök 
 
Ett studiebesök genomfördes då vi fick höra talas om en förskola inom Norrbottens län som 
deltog i ett matematikprojekt. Syftet med studiebesöket var främst att göra egna erfarenheter 
av hur pedagogerna där arbetade med matematik och de yngre barnen. Detta för att få en 
förförståelse för och en större inblick i ämnesområdet. Vi fick även här idéer och 
nyckelbegrepp att använda till vår enkätundersökning.  
 

10.9.3 Utformning av enkäter 
 
Enkätfrågor utformades utifrån de frågeställningar som kommit upp under litteraturstudien 
samt studiebesöket. Frågorna strukturerades och jämfördes med studiens syfte samt de 
uppställda frågeställningarna. Dessa skulle hjälpa oss att få en ökad förståelse för hur 
pedagoger arbetar och tänker kring matematik och de yngre barnen i förskolan.  
 
Frågorna till enkäten hade förberetts för att ge en så rik bild som möjligt av hur dessa 
verksamma pedagoger arbetar och tänker kring matematik och de små barnen i förskolan. Vi 
är medvetna om enkätens omfång, men förklarade för respondenterna att de besvarar efter 
förmåga. Ett kort svar kan ge information likväl som en utförlig beskrivning. Pedagogerna 
fick möjlighet att skriva om sitt arbete och sina tankar med egna ord.  
 

10.9.4 Telefonkontakt med förskolor 
 
Innan vi gick ut med enkäterna tog vi kontakt med småbarnsavdelningar (det vill säga 
förskoleavdelningar där barn mellan 1-3 års ålder går) som vi var intresserade av att 
undersöka, via telefon, för att höra om dessa var intresserade att delta i vår 
enkätundersökning. Fyra förskolor av X antal förfrågade tackade ja. Personerna informerades 
vid telefonsamtalet om syftet med undersökningen samt vad deras svar kommer att användas 
till. Respondenterna utlovades anonymitet vid besvarandet och behandlandet av enkäterna. 
Detta gjordes för att respondenterna skulle veta vad enkätundersökningen skulle innebära 
samt för att inge förtroende för att få så sanningsenliga och uttömliga svar som möjligt. 
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10.9.5 Utdelning, insamling samt bearbetning av enkäter 
 
Vi for tillsammans ut till de aktuella förskolorna med enkäter och chokladaskar. Vi 
presenterade oss och berättade om undersökningen och klargjorde att vi fanns att nå om 
någonting skulle verka oklart. Enkäterna delades ut på småbarnsavdelningarna och dessa 
avdelningar fick vardera fyra exemplar av enkäten. Var och hur de valde att svara på 
enkäterna lämnades öppet för pedagogerna själva att bestämma. Pedagogerna gavs en veckas 
tid åt att besvara enkäterna. En chokladask lämnades till varje förskola som tack på förhand 
för hjälpen. Enkäten delades ut på respektive respondents arbetsplats. Därefter var det upp till 
pedagogerna att själva hitta tid och plats att fylla i enkäterna. Vi gick inte igenom frågorna vid 
enkätutdelningen utan valde att förtydliga att vi fanns tillgängliga för frågor och funderingar 
både via mail och telefon. Samtliga enkätformulär delades ut under en och samma dag. Efter 
den givna veckan kontaktades respondenterna på förskolorna per telefon, för att höra hur det 
gått att fylla i enkäterna. Då de gav klartecken på att vara färdiga med att besvara enkäten  for 
vi och hämtade in den. De som inte var klara inom den utsatta tiden fick ytterligare några 
dagar på sig. Allt som allt varade denna procedur i en till två veckor.  
 
Svaren sammanställdes i löpande text, förskola för förskola. Dessa bearbetades och därefter 
analyserades enligt kvalitativa bearbetnings- och analys metoder. Den metod vi tillämpat för 
att besvara våra frågeställningar är den som enligt Kvale (1997) benämns 
”meningskoncentration”. Svaren utifrån enkätundersökningen sammanställdes för att ge en 
klarare bild av hur de enskilda pedagogerna uttryckte sig kring att tänka och arbeta med 
matematik tillsammans med de yngre barnen på förskolan. Därefter kategoriserades 
enkätfrågorna utifrån de frågeställningar som de hjälpte till att besvara och pedagogernas svar 
ställdes, fråga för fråga, mot det forskarna inom ämnesområdet presenterat i uppsatsens 
teoretiska del.   
 

10.9.6 Etiska överväganden 
 
Allteftersom arbetet fortlöpt har ställningstaganden till Vetenskapsrådets (1990) 
forskningsetiska principer för forskning gjorts och efterföljts. I denna studie har etiska 
överväganden varit relevanta att utgå ifrån vid enkätundersökningen. För forskning inom 
humanist och samhällsvetenskap ställs fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet har efterföljts då 
pedagogerna som önskades deltaga i studien informerades om studiens syfte, vad deras 
uppgift skulle vara, vad svaren skulle användas till och vad vi krävde av dem. Pedagogerna 
underrättades om att deltagande var frivilligt och att de inte var förbundna till någonting om 
än de tackat ja till att besvara enkäten. Kravet om samtycke aktualiserades genom att 
pedagogerna upplystes om att de själva väljer vad de vill delge oss i enkäten och att de hade 
möjlighet att tacka ja eller nej till att deltaga genom ett telefonsamtal som gjordes till vardera 
förskola innan enkäterna delades ut. Naturligtvis hade de även möjligheten att ändra sig även 
under tiden för enkätbesvarandet. Konfidentialitetskravet infriades genom att pedagogerna 
som skulle delta i enkätundersökningen utlovades anonymitet. Vi förklarade att varken 
personer eller förskolor skulle vara identifierbara vid användningen av informationen. 
Informationen ska heller inte användas i andra syften än till just denna studie och i och med 
detta togs även nyttjandekravet i beaktning.   
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10.10 Bearbetning av information 
 
För att besvara de frågor som formulerats i ett forskningsarbete framhäver Patel & Davidsson 
(2003) att den insamlade informationen behöver systematiseras, komprimeras och bearbetas. 
Backman (1998) menar att forskaren kan kategorisera eller tematisera analysmomentet vid 
kvalitativa metoder, på så sätt kan arbetet underlättas.  
 

10.10.1 Kvalitativ bearbetning 
 
Det finns många olika metoder att tillämpa vid bearbetning av kvalitativt forskningsmaterial. 
Det viktiga är att forskaren använder sig av en metod som är relevant för det aktuella 
problemområdet. Vid kvalitativ bearbetning används oftast textmaterial. Tankar som dyker 
upp under hela forskningsprocessen; från början till slut, har enligt Patel & Davidsson (2003) 
relevans för den slutliga analysen. Därför kan det vara betydelsefullt att till exempel föra 
dagbok under forskningsarbetets gång för att ta tillvara och lagra tankar och reflektioner för 
att kunna gå tillbaks och se hur kunskapen om problemområdet utvecklas. Att utföra så 
kallade löpande analyser under hela forskningsprocessens gång är ett sätt att motverka att 
någon värdefull information kring problemområdet faller bort. Det slutgiltiga resultatet av 
kvalitativ bearbetning redogörs oftast i en text med väl avvägd balans mellan citat från 
intervjuade med forskarens egna kommentarer och tolkningar.   
   
 
För att analysera och bearbeta den insamlade informationen har vi försökt systematisera och 
komprimera den insamlade informationen kring problemområdet. Den information vi haft att 
arbeta med är skriftliga enkätsvar där respondenterna själva antecknat sina svar. Dessa svar 
sammanställdes och tolkades utifrån vad vi fann att pedagogerna gav uttryck för, fråga efter 
fråga. För att besvara syftet med studien hänvisades enkätens alla frågor till tre kategorier som 
utgjordes av de frågeställningar som ställts upp för att besvara syftet. Detta gav oss 
information om pedagogers tankar och arbete med matematik tillsammans med de yngre 
barnen i förskolan. Pedagogernas svar ställdes sedan mot teorier som behandlats i studiens 
teoretiska del. Analysen har skett utifrån det Kvale (1997) benämner som 
”meningskoncentration” (se stycket nedan). 
 

10.10.2 Meningskoncentration  
 
Denna forskningsmetod är fenomenologiskt baserad. Kvale (1997) menar att ”huvudpoängen 
med undersökningen är att visa hur man handskas systematiskt med data som förblir uttryckta 
i vardagsspråkliga termer” (Kvale, 1997, s. 175). Analysen sker i fem steg, där forskaren först 
läser igenom arbetet och sedan fastställer meningesenheterna som respondenten uttryckt dem. 
I det tredje steget formuleras temat som dominerar den naturliga meningsenheten, sedan 
försöker forskaren att tolka intervjusvaren så objektivt som möjligt och tematisera 
respondentens svar så som de tolkas av forskaren. I det fjärde steget ställs frågor till 
meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. I det slutliga steget summeras intervjuns 
centrala delar ihop. Metoden går således ut på att väsentligheten i respondenternas svar 
koncentreras.  
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Trots att ansatsen i denna studie är hermeneutisk så används en analys- och 
bearbetningsmetod som är fenomenologiskt baserad. Detta motiverar vi med att vi ansåg att 
metoden hade relevans för det område och hur detta därefter har angripits samt den 
informationsinsamlingsteknik vi använt oss av i denna studie.  Analysen utgår från de fem 
steg som beskrivs av Kvale (1997) som ett systematiskt sätt att använda sig av insamlad 
information utifrån metoden ”meningskoncentration”. Först lästes enkätsvaren igenom 
grundligt av oss två. Sedan togs det relevanta i pedagogernas svar, utifrån studiens syfte, ut 
för tolkning och analys. Därefter kategoriserades svaren utifrån de frågeställningar som dessa 
besvarade. Till sist sammanställdes de väsentliga delarna av pedagogernas tankar kring deras 
arbete med de yngre barnen i förskolan och matematik. 
 

11 Resultat 
 
I detta avsnitt redogörs resultat från den empiriska delen av studien. Resultaten från 
enkätundersökningen redovisas här nedan i löpande text. De olika svaren kommer att 
redovisas med meningskoncentration enligt Kvale (1997) (se ovanstående rubrik). Varje 
förskolas svar presenteras för sig som en sammanfattning av vad de olika pedagogerna 
uttryckt i sina svar utifrån enkätundersökningen. Därefter återfinns en kort redogörelse för 
resultatet från studiebesöket. Det sista stycket benämns resultatanalys och här besvaras 
studiens frågeställningar utifrån pedagogernas svar på enkäten vilka även ställs mot 
forskningsrön som presenterats i uppsatsens teoridel.  
 

11.1 Enkätresultat 
 
Enkät-formulär delades ut (se bilaga 1 samt bilaga 2) på fyra förskolor i Norrbottens län, två 
”traditionella”, en med Reggio Emilia-inriktning samt en som befinner sig i ett pågående 
matematikprojekt. Varje förskola erhöll fyra exemplar av enkäten eftersom tanken var att de 
skulle svara individuellt på dessa. De olika intervjuerna kommer att redovisas med fingerade 
namn. 
  

11.1.1 Förskola 1. En ”traditionell” förskola 
 

På denna förskola samtalade de olika pedagogerna med varandra när de gjorde enkäten och 
ansåg då att det var onödigt att fylla i varsin så de sammanställde allt på en och samma, vilket 
vi befarade eventuellt skulle kunna hända. Deras enkätsvar blev följande: 
 
De fyra aktuella pedagogerna anser att allt är matematik; storlek, läge, form, volym. De 
arbetar medvetet med matematik både under samlingar och i det vardagliga arbetet, primärt i 
arbetslaget. De anser att det är av vikt att lära sig matematikens grunder tidigt då matematik 
spelar en stor roll i de små barnens liv. Matematik kan man börja med redan från 
spädbarnsåldern genom att exempelvis räkna fingrar och tår.  
 
Vidare kan de se att barnen som de har på sin avdelning är intresserade av matematik, de 
staplar klossar och räknar dem, jämför stor och liten, räknar knappar på sina jackor och så 
vidare. Det är även denna slags matematik som de arbetar med. De har arbetat medvetet med 
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matematik från första början i detta arbetslag då de anser att matematiken ingår och är en stor, 
viktig och naturlig del av den dagliga verksamheten i förskolan.  
 
Angående miljön så anser de att det är viktigt att ha material som inspirerar barnen till att 
utforska. De finner utbudet av material bra eftersom allting går att använda samt att det finns 
bra med litteratur i olika tidningar riktad till förskolan. Pedagogerna finns där; pratar, visar 
och räknar för att locka fram ett intresse hos barnen eftersom de lär genom att se och härma 
pedagogerna.  
 
De har dock inget samarbete med hemmen när det gäller utvecklingen av den matematiska 
förståelsen. För att vidareutveckla sitt arbete med de små barnen mot matematik hämtar de 
inspiration främst från litteratur och reflekterande samtal inom arbetslaget.  
 

11.1.2 Förskola 2. En ”traditionell” förskola i pågående matematik-projekt 
 
Även på denna förskola valde pedagogerna att sammanställa sina svar på en och samma 
enkät. Resultatet blev följande:  
 
Denna förskola har arbetat medvetet med matematik sedan januari 2006. Pedagogerna på 
samarbetar med hemmen kring utvecklandet av barnens matematiska förståelse. Detta 
samarbete startade genom att de kallade till ett föräldramöte där de informerade om projektet 
och föräldrarna fick ta del av litteratur. För att gå vidare i sitt arbetet hämtar de inspiration 
från litteratur, studiebesök, fortbildning, dokumentation samt reflekterande samtal inom 
arbetslaget.  
 
De anser att matematik är begrepp, rumsuppfattning, sortera, lägesord, mäta, väga samt räkna. 
Arbetet med matematik sker medvetet både i samlingar och kring vardagliga situationer i 
arbetslaget. Att arbeta med ämnesområdet redan på förskolan kan eventuellt underlätta för 
barnen när de börjar med matematik som ämne i skolan, speciellt de som tycker att det är 
svårt. De anser att man ska arbeta matematiskt med de yngre barnen för att väcka ett intresse. 
Matematiken i barns liv är roligt, utmanade, lärande och lekfullt. Barnen i 1-3 års åldern är, 
enligt dem, intresserade av de olika begreppen vilket de visar genom att sortera, fråga, visa 
intresse för nya utmaningar och räkneramsor.  
 
Pedagogerna menar att man kan börja med den matematiska träningen redan när barnet är 
nyfött. Genom att starta så tidigt som möjligt underlättar det i framtiden och får barnet 
intresserat av ämnet. I arbetet med 1-3 åringarna är det vardagen som inspirerar för 
matematiken; vid påklädning, matstunder, lek, sång, ramsor och dukning bland annat. Miljön 
kan arrangeras så att barnet utvecklar sin matematiska förmåga genom att sortera materialet 
på förskolan samt att visa med olika diagram olika situationer. Barnen lär sig genom att ta 
efter vuxna och av andra barn. Att vid sångstunden visa med fingrarna eller annat material till 
exempel vad 1, 2 och 3 är. De anser även att man ska använda rätt begrepp när man samtalar 
med barnen för de tar efter pedagogerna.  
 
Kommunikationen kring ämnesområdet sker genom samtal och att visa barnen konkret. De 
hämtar en del av sitt material på NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning - ett 
centrum för olika utvecklingsprojekt som har med matematik att göra. Ett av dessa projekt är 
det så kallade ”Pilotprojektet”, vilket handlar om kompetensutveckling för förskolans 
pedagoger kring matematik och små barn) som de anser är bra. De tar tillvara på de olika 
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kompetenserna som finns; en av pedagogerna kan vara i skogen med barnen och samla kottar 
som senare används senare i någon aktivitet. Någon annan tycker om att sjunga och lär då 
barnen nya sånger och dylikt.   
 
Pedagogerna anser sig ha sett gynnsamma resultat genom att barnen är intresserade, de 
använder ”rätt” ord när de benämner exempelvis en cirkel och en fjärdedel. Även de yngsta 
barnen som nyligen utvecklat talet säger cirkel och halv. Pedagogerna ser att barnen sorterar 
materialen och leksakerna när de ”plockar” ihop. Samtliga pedagoger säger att det är roligt 
och utmanande att arbeta matematiskt med barnen.  
 

11.1.3 Förskola 3. En ”traditionell” förskola 
 
På denna förskola har de fyra pedagogerna svarat individuellt. Pedagogerna kommer härefter 
att benämnas som Anna, Britta, Cecilia och Doris. 
 
Denna förskola har inget samarbete med hemmen kring barnens matematiska förståelse. De 
arbetar medvetet med ämnet i de vardagliga situationerna samt i samlingar både enskilt och i 
arbetslaget. Att matematiken finns överallt i vardagen är de överens om och att det är av stor 
betydelse att ge barnen de rätta begreppen. Att barnen i 1-3 års åldern är intresserade av de 
detta, de vill lära sig är samtliga pedagoger överens om. Det visar sig genom att barnen räknar 
bland annat fingrar, saker och kompisar.  
 
Anna, Cecilia och Doris menar att man ska arbeta matematiskt med barnen för att förbereda 
och förenkla för dem inför skolan, att det är viktigt med en bra grund för inlärning. Britta 
anser att det ”kommer gratis” med i vardagen när barnen är små. Hon skriver vidare att det 
kan vara som en lek som utvecklar deras matematiska förståelse tidigt. Doris skriver: 
”Matematiken har en stor roll i barnens liv. En grund i abstrakt tänkande, för att förstå sin 
omgivning, se samband och konsekvenser.” Cecilia tar upp att det är viktigt att 
medvetandegöra barnen om ämnet i deras vardag.  
 
Samtliga är eniga om att man kan introducera matematik för barnen tidigt, redan efter födseln 
på skötbordet, där man räknar barnets fingar och tår. I arbetet med 1-3 åringarna handlar det 
om rim, ramsor, sagor samt vardagssituationer såsom dukning och påklädning. Doris anser att 
barnen ska få vara delaktiga i bakning, matlagning och påklädning eftersom det är via 
konkreta upplevelser som de lär sig matematik. Även Anna talar om det konkreta, hon ger ett 
exempel: ”visa med saker och siffror brevid så att barnen kan jämföra till exempel kort och 
lång. Att använda sig av vardagsbegreppen, till exempel dela frukten i fjärdedelar och 
benämna detta.” 
 
Den matematiska kommunikationen med barnen sker genom att benämna begreppen, samtal, 
räkna exempelvis sockar vid påklädning samt redan ovan nämnda rim och ramsor. Med andra 
ord sker inlärningen via lek genom att det byggs in i vardagssituationerna utifrån barnens 
nivå. 
 
Britta, Cecilia och Doris menar att som pedagog kan man arrangera miljön genom att 
involvera saker som lockar barnens intresse. Att anordna en miljö som stimulerar till konkreta 
upplevelser och nyfikenhet. Alla fyra pedagoger anser att de har en bra verksamhet utifrån 
barnen och deras matematiska förmåga i och med att det sker naturligt i vardagen, men även 
medvetet och planerat. De tycker att det är kul att arbeta med ämnet mot de yngre barnen.  
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För att gå vidare i sitt arbete använder de sig av studiebesök, fortbildning och reflekterande 
samtal, Anna nämner även litteratur och Doris dokumentation som tillvägagångssätt. 
Angående utbudet av forskning och material anser Anna att det borde finnas mer, Doris menar 
att det ”säkert finns mycket att läsa om idag” medan de övriga två inte är insatta kring detta. 
Huruvida om de har sett gynnsamma resultat från det matematiska arbetet mot de yngre 
barnen tycker sig Anna och Doris ha sett det i och med att barnen tillgodogör sig matematiken 
och blir medvetna om den tidigare. Britta och Cecilia däremot är inte säkra på om de sett 
något gynnsamt resultat.   
 

11.1.4 Förskola 4. En Reggio Emilia – inspirerad förskola  
 
På denna förskola var det tre pedagoger som besvarade enkäterna. Dessa kommer att kallas 
Eva, Frida och Greta i fortsättningen. 
 
Dessa tre pedagoger arbetar medvetet med matematik vid samlingar och i det vardagliga 
arbetet i arbetslaget. Greta svarar att det är viktigt att ge barnen i 1-3 års åldern de olika 
begreppen eftersom matematiken genomsyrar barnens vardag. Även Eva och Frida anser att 
det är en del av vardagen.  
 
Greta anser att det inte finns någon särskild ålder när ämnet kan introduceras för barnen utan 
att det kommer automatiskt vid samtal och lek. Frida menar  att man kan börja med det ”så 
snart som möjligt”. Evas svarade ”när de börjar förskolan”. De är dock överens om att barnen 
är intresserade av de olika begreppen, att de vill lära sig. Detta visar de genom att räkna, lyfta, 
mäta, bygga och väga i sina aktiviteter.  
 
I arbetet med ämnet arrangerar de miljön genom att ge ”verktyg”, exempelvis byggklossar, 
vågar, former och måttsatser i vattenlek. Frida skriver: ”Allt ska vara tillgängligt för barnen, 
på deras nivå. Barnen lär sig genom att utforska och praktiskt pröva.” Hon anser att det är 
roligt att arbeta matematiskt med barnen och skriver vidare: ”Det ska vara roligt! Det faller 
sig naturligt för de små att upptäcka och utforska miljön där även matematiken finns.” Barnen 
lär genom att göra med kroppen, skriver Eva. Pedagogerna använder sig även av rim, ramsor 
och sånger.  
 
De olika begreppen ger pedagogerna barnen vid samtal kring till exempel fruktstunden; halvt 
eller fjärdedels äpple. De pratar även med barnen kring de olika begreppen i den vardagliga 
leken. Har de byggt högt eller långt? Är det de bär på lätt eller tungt? Greta anser att arbeta 
med de yngre barnen mot matematik handlar om att praktiskt utforska, vilket leder till 
lärande.  
 
För att gå vidare med sitt matematiska arbete mot de yngre barnen i 1-3 års åldern i förskolan 
använder pedagogerna sig av dokumentationer, litteratur, studiebesök, fortbildning samt 
reflekterande samtal. Angående material och forskning menar Eva att det finns om man söker 
och Frida anser att material kan de själva göra av exempelvis kartonger. Eva nämner att de 
olika kompetenserna tillvaratas vid de reflekterande samtalen, planeringar samt vid 
förändringar av miljön. Denna förskola har inte heller något samarbete med hemmen 
angående utvecklingen av barnens matematiska förståelse.  
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De är alla eniga om att de har sett gynnsamma resultat av det matematiska arbetet mot de 
yngre barnen  när dessa använder olika begrepp vid sina lekar, barnen ”tränar på att göra” 
med andra ord förkroppsligar de matematiken.   
 

11.2 Resultat från studiebesök  
 
För att få en inblick i hur pedagoger arbetar med matematik och de yngre barnen i förskolan 
gjordes ett studiebesök på en förskola i ett pågående matematikprojekt, där de var inne på sitt 
andra år i detta projekt. Då vi ombads att komma under den tid på dagen då de flesta barnen 
sov, för att pedagogerna skulle ha tid att visa och berätta om verksamheten, blev 
studiebesöket en form av observation av miljön och en typ av intervju av pedagogerna då 
frågor ställdes på plats allteftersom funderingar dök upp. På grund av detta erhölls ingen 
information om hur pedagogerna arbetade i praktiken. Informationen bestod av hur 
pedagogerna gav uttryck för att jobba med små barn och matematik.  
 
Miljön inomhus bestod av små rum. Möjligheter till matematikaktiviteter fanns i samtliga 
lokaler. Pedagogerna på denna förskola tog tillvara på alla ytor som de hade till sitt 
förfogande. På grund av att förskolan inte hade alltför stora lokaler så användes även 
väggarna för det pedagogiska syftet. De hade bland annat måttstock, plocklådor och speglar 
uppsatta. Varje rum hade anknytning till matematikens olika delar, men erbjöd ändå barnen en 
ny atmosfär. De utövade även matematikgymnastik i förskolans största rum.  
 
Förskolan ligger beläget så att pedagogerna och barnen har tillgång till en liten skog, vilken 
de brukar göra utflykter till. Material från skogen används ofta för att synliggöra matematiken 
på olika sätt. Pedagogerna klargör att allt material går att använda till pedagogiska ändamål, 
bara fantasi, vilja och en nyfikenhet till att upptäcka finns, hos både pedagog och barn.  
  
Pedagogerna tog tillvara på samlingar som tillfällen att lära matematik. Samtal om olika 
aspekter som kan betraktas som matematiska sågs som viktiga för att utveckla barnens 
förståelse för matematik. De menade att matematik finns överallt, även i små barns världar. På 
förskolan handlar det om att synliggöra och lyfta fram det matematiska i det vardagliga och i 
alla de naturliga delarna som barnen möter varje dag. Pedagogerna gav uttryck för att barnen 
gärna själva undersökte och lekte med material som kan betraktas öka den matematiska 
förståelsen. Material fanns tillgängligt för barnen att själva förse sig med det som väckte deras 
nyfikenhet och intresse.  
 
Enligt pedagogerna var barnen naturligt mycket intresserade av matematik. Och dessa anser 
att räkna, jämföra, sortera och kategorisera finns naturligt i de små barnens vardag och att det 
är en viktig del i barnens liv. Pedagogerna betonade att de använde de korrekta 
benämningarna när de arbetade med matematik: ”Triangel heter triangel ända från början och 
inget annat!” De berättade inte för barnen att det var matematik som de arbetade med i den 
pedagogiska verksamheten.  
 
Som fortbildning hade pedagogerna varit på studiebesök på olika förskolor i Stockholm för att 
införskaffa information och inspiration till hur arbete med små barn och matematik kan 
praktiseras i förskolans verksamhet. Även NCM har givit ut material i syfte att öka 
kompetensen hos pedagoger i förskolan att arbeta med matematik och förskolebarn. Detta 
material var någonting dessa pedagoger utgick ifrån och hämtade inspiration ur.  
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11.3 Resultatanalys 
 
Nedan redovisas en analys av enkätfrågor som besvarar de aktuella frågeställningarna och 
som på så sätt hjälpte till att belysa det undersökta området. Dessa utmålade tillsammans en 
tydligare bild av hur några pedagoger arbetar och tänker kring matematik och små barn i 
förskolan. 
 

• Hur arbetar några pedagoger med matematik bland de yngre barnen i förskolan? 
• Vilka uppfattningar har pedagoger när det gäller små barns lärande om matematik? 
• Hur nyttjar pedagoger olika resurser i arbetet med matematik mot de yngre barnen i 

förskolan?  
 
Frågeställningarna kommer att besvaras var för sig och de enkätfrågor som besvarade dessa 
frågeställningar kommer att redovisas med nummer samt den aktuella frågan inom parentes. 
Enkätfrågorna behandlas stigande efter den numrering de hade i enkäten (det vill säga; 
enkätfrågan med lägst nummer under respektive frågeställning behandlas först och den med 
högst nummer behandlas sist).  
 
Pedagogernas svar kommer att ställas mot den vetenskapliga forskningen som behandlats i 
uppsatsens teoridel. Där pedagogerna citeras är texten markerad med blått och befintliga 
forskningsresultat och teorier är kursiverade.  
 

11.3.1 Hur arbetar några pedagoger med matematik bland de yngre barnen i 
förskolan? 
 
Denna frågeställning besvaras av enkätfrågorna nummer 2 (Arbetar du medvetet med 
matematik tillsammans med de små barnen?), 8 (Vad för slags matematik handlar det om i 
arbetet med dessa barn?), 9 (Hur kan man arrangera miljön så att dessa barn kan utveckla sin 
matematiska förståelse?) samt nummer 11 (Hur kommunicerar du med de yngre barnen kring 
matematik?). 
 
 
Tolv av de femton pedagoger som besvarade enkäten gav uttryck för att arbeta medvetet med 
matematik tillsammans med de små barnen i förskolan, både under samlingar och i vardagliga 
situationer. Detta arbete planerades och utfördes tillsammans i arbetslaget. De resterande tre 
pedagogerna anser sig även arbeta enskilt med matematik och barn mellan 1 och 3 år.  
 
Förskolans läroplan (Lpfö-98) betonar att ”Arbetslaget skall stimulera barns nyfikenhet och 
begynnande förståelse av skriftspråk och matematik” (Lpfö-98, s.14). De empiriska studierna 
visade att pedagoger i förskolan i stor utsträckning nyttjar arbetslaget som resurs i arbetet med 
små barn och matematik. Förutom denna text i styrdokumentet hittades ingen annan forskning 
som uttryckligen gav stöd för eller förkastade arbete i arbetslag och vad detta i så fall skulle 
kunna betyda för små barns utveckling av den matematiska förståelsen. 
 
På frågan om vad för slags matematik det handlar om i arbetet med dessa små barn gick det 
att urskilja svaren och kategorisera dem i fyra grupper (många pedagoger gav flera svar, 
därmed hamnade dessa i olika grupper): Två pedagoger skriver om att det handlar om att 
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samtala med barnen kring matematiska begrepp. Här ses språket som en viktig faktor för att 
små barn ska få erfarenheter av matematik. ”Det är viktigt att ge barnen begrepp för 
matematiken i deras vardag”. Sex pedagoger skriver om matematik som utforskande 
aktiviteter. ”Barnen ska få möjligheter att väga, mäta, bygga, klippa och klistra”. Sex 
pedagoger tar upp rim, ramsor och musik som en väg till att lära sig matematik. Här betonas 
den lustfyllda aspekten vid inlärning. Genom att någonting upplevs som roligt och 
meningsfullt, leder detta till en motivation att lära. Sju pedagoger skriver om vardaglig 
matematik. De ger exempel såsom dukning, matsituationer, påklädning och samlingar som 
tillfällen att låta dessa små barn göra sig erfarenheter av matematik.  
 
Både Vikström (2005) och Elisabet Doverborg i Gottberg och Rundgren (2006) framlägger 
att pedagogers kompetens är mycket viktig för barns lärande. När pedagogen har egna 
kunskaper i och känner sig trygg med sitt eget matematiska kunnande leder detta till att 
barnen får större möjligheter att utveckla sin matematiska förståelse. Johansson & Pramling 
Samuelsson (2003) betonar även pedagogens syn på barn och barns lärande som avgörande 
för hur pedagogen låter barn utveckla olika kompetenser. Även det faktum att läroplanen för 
förskolan (1998) uttrycker att även barn 1-3 år ska få möjlighet att möta olika aspekter av 
matematik motiverar relevansen i att som pedagog reflektera över denna del av det 
pedagogiska uppdraget. 
 
Samtliga av pedagogernas svar kring vad för slags matematik det kan handla om i arbetet med 
små barn går att återfinna i den forskning som finns presenterad i teoridelen i detta arbete.  
Utifrån enkätsvaren gick det att utläsa att några pedagoger såg på matematik i samband med 
små barn som att samtala med barnen kring olika matematiska begrepp. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2005) menar att genom att samtala med barnen och ge dem ord och 
begrepp för matematiken de möter i vardagen kan pedagogen ge små barn verktyg till att 
utvidga sina erfarenheter av matematiska begrepp. Att lära matematik genom att utforska 
matematik var också några svar som pedagoger gav på frågan. Doverborg & Pramling 
Samuelsson (2005), Granberg (2001) samt Gudrun Malmer i Gottberg & Rundgren (2006) är 
överens om att små barn utvecklar sin matematiska förståelse genom att få möjlighet att 
upptäcka matematik med alla sina sinnen i hela kroppen.  Läroplanen för förskolan (1998) 
betonar det lustfyllda lärandet. Detta innefattar även matematikinlärning. Några pedagoger 
nämnde exempelvis lek, rim och ramsor som en väg att göra erfarenheter av matematik. 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) menar att matematik ska vara roligt och 
meningsfullt. En del av pedagogerna upplevde att matematik tillsammans med små barn 
handlade om att synliggöra matematiken i vardagen. Doverborg & Pramling Samuelsson 
(2005) anser att barns medvetenhet om olika matematiska aspekter i deras vardag synliggörs 
genom att barnen får möjligheter att hjälpa till med olika vardagliga sysslor samt att 
pedagogen sätter ord på och synliggör det matematiska i dessa.  
 
 
Alla pedagoger uttryckte det viktigt att ge de små barnen tillgång till konkreta material som 
lockar deras intresse och stimulerar till upplevelser och väcker deras nyfikenhet. ”Bord med 
vågar, knappar, kapsyler, bollar etcetera som de kan plocka med och undersöka. Dunkar 
fyllda med vatten, några med mycket, några med lite. De lyfter och känner – lätt och tung”. 
”Byggmaterial, bland annat klossar och kartonger”.  ”Det ska vara lättillgängligt på deras 
nivå”. 
 
Pedagogernas svar på enkätfrågan om hur man kan arrangera miljön så att små barn kan 
utveckla sin matematiska förståelse överensstämde med vad många forskare hävdar – att små 
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barn lär med hela kroppen och behöver därför ha tillgång till konkret material. Doverborg & 
Pramling Samuelsson (2005) menar att miljön inverkar stort på små barns möjligheter att 
lära. Just små barn är i behov av konkret material att undersöka och utforska på olika sätt. 
Även Curcio & Schwarz (2006) betonar att det är viktigt att pedagoger använder konkret 
material då syftet är att utveckla små barns matematiska förståelse. Görel Sterner i Gottberg 
& Rundgren (2006) uttrycker att det är viktigt att små barn får möjligheter att göra 
matematiska upptäckter i planerad verksamhet likväl i lek på egen hand, vilket medföljer att 
material som kan inspirera och utmana borde finnas tillgängligt för barnen att nyttja när 
helst lusten faller på. Att ges möjlighet att utforska omvärlden matematiskt på detta sätt 
utvecklar enligt Andersson (2006) den matematiska förståelsen och en nyfikenhet att fortsätta 
göra nya upptäckter på matematikens område.  
 
 
Genomgående i enkätsvaren gick det att utläsa att pedagogerna lägger tyngdpunkten vid att 
samtala med barnen och ge dem matematiska begrepp. Det visade sig vara viktigt att sätta ord 
på barnens handlingar. ”Prata med barnen om hur många klossar, om de bygger högt, långt. 
Fråga om saker de bär är tunga eller lätta”. 
 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) hävdar att för att små barn i förskolan ska kunna 
göra matematiska begrepp och kunskaper till sina egna, krävs det att pedagogerna hjälper till 
genom att sätta ord på de erfarenheter som barnen gör i förskolan. I enighet med forskning 
visade pedagogernas svar på att det ansågs viktigt att synliggöra och samtala om begrepp som 
kan ses som matematiska. Ahlberg (2001) anser att barns matematiska utveckling startar 
mycket tidigt och att denna utveckling stimuleras genom att barnen får möta olika 
matematiska begrepp och uppleva dessa både med fysiska och språkliga aktiviteter. Berggren 
och Lindroth (1997) menar att det är efter begreppsbildningen skett som begreppen sedan kan 
översättas i symbolspråk. Utan tillgång till de olika begreppen och dess innebörder blir 
matematiken meningslös för barnen.  
 

11.3.2 Vilka uppfattningar har pedagoger när det gäller små barns lärande om 
matematik? 
 
Denna frågeställning besvaras av enkätfrågorna nummer 1 (Vad tycker du är matematik?), 3 
(Varför ska man jobba med matematik med små barn?), 4 (Vilken roll spelar matematiken i 
de små barnens liv, tycker du?), 5 (Är barn 1-3 år intresserade av matematiska begrepp?), 6 
(När kan man börja med matematik, tycker du?), 7 (När anser du att man ska börja med 
matematik?), 10 (Hur anser du att små barn lär sig matematik?), 16 (Hur bedömer du 
verksamheten utifrån de små barnen och deras matematiska förståelse?) samt nummer 18 
(Vad anser du om att arbeta med de yngre barnen och matematik?). 
 
 
På frågan om vad pedagogerna tyckte att matematik var hade samtliga pedagoger svarat och 
svaret var entydigt; matematik finns runt omkring oss i vardagen och i nästan allt går det att 
finna en matematisk aspekt. ”Matematik finns i så mycket runt omkring oss. Barnen möts 
ständigt av matematik. På och avklädning ex. två vantar, ena vanten. Fruktstund: hel/halv 
frukt”. ”Massa!! Som finns runt omkring oss i vardagen, inte bara siffror och tal som många 
tror”. Dessa två citerade enkätsvar summerade i stort även vad de andra pedagogerna 
uttryckte i sina svar.  
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Enligt forskning finns inte matematik på förskolan som ett enskilt ämne, utan återfinns i allt 
som ingår i barnens vardag på förskolan. Annika Persson i Gottberg och Rundgren (2006) 
anser att matematik i förskolan inte ska vara ett ämne för sig utan att matematiken kan 
upptäckas i andra sammanhang och situationer. Det handlar med andra ord om att hitta 
matematiken i vardagen på förskolan. Även Björklund Boistrup (2006) betonar att det i 
förskolan inte handlar om att ha separata ”mattestunder”. 
   
Munn i Thompson (1997) har med sin forskning sett att små barn använder sig av matematik 
för sociala ändamål framför matematikens egentliga funktion. Det är viktigare att 
kommunicera med andra än att använda matematiken på ”rätt” sätt. Detta leder till att 
matematiken ses som ett sätt att kommunicera och interagera med andra människor.  
  
Utifrån pedagogernas svar på enkätfrågan om vad de tyckte att matematik var gick det att 
utläsa att de såg på matematik som kommunikationsmedel och som ett sätt att förstå 
omvärlden. Enligt Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) är matematik ett sätt att beskriva 
omvärlden. Många forskare hävdar att matematik är ett språk, två av dessa är Berggren & 
Lindroth (1997) som påpekar att matematik är ett sätt att kommunicera. Emanuelsson (2006) 
anser att genom att arbeta med matematik genom språk- och bildaktiviteter kan matematikens 
kommunikativa form synliggöras. 
 
Språket (samtal) har en stor betydelse för att både tillgodogöra sig kunskap likväl som att 
förmedla den (Ahlberg 2001). Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) redogör för Alan 
Bishops sex fundamentala matematiska aktiviteter där bland annat argumentation var en. Det 
vill säga kunskap att sätta ord på sina tankar och kunna förklara vad som menas. Matematik 
är enligt ett flertal forskare så mycket mer än att kunna siffersymbolerna.  
 
Ett av målen att sträva mot i förskolans läroplan (Lpfö-98) uttrycker att förskolan ska sträva 
mot att varje barn utvecklar förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. 
Vissa forskare ställer sig dock frågan om barn inte utsätts lite väl tidig för symbolspråket 
inom matematiken. Både Malmer (1990) och Johnsen Höines (2000) argumenterar mot att 
utsätta små barn för symboler i matematiken, då de menar att detta kan hämma utvecklingen 
av förståelsen för olika matematiska begrepp, som enligt dessa forskare först måste befästas 
ordentligt. 
  
 
Tolv av femton pedagoger skriver att det är viktigt att ge de små barnen grunderna i 
matematik. ”Viktigt att få bra grund för inlärning. De är nyfikna och vill lära nya saker”. ”Ev. 
underlätta när de börjar med matte som ämne i skolan. Särskilt för de som tycker att 
matematik är svårt”. En av pedagogerna ansåg att det var för att ge barnen begreppen, en 
pedagog ansåg att det ”kom gratis med i vardagen redan när de är små” och den femtonde 
pedagogen hade inte besvarat den aktuella frågan.  
 
Pedagogernas svar kan hänvisas till det uppdrag som ålagts dem via styrdokument. I 
förskolans läroplan (Lpfö-98) betonas ”det livslånga lärandet” samt att det i förskolan 
handlar om mål att sträva mot i matematik. Det är grundläggande färdigheter och en början 
till utveckling av matematisk förståelse som det uttrycks att arbetet i förskolan ska inrikta sig 
mot. 
  
Att börja med att arbeta med matematik redan när barnen är små uttrycks i pedagogernas svar 
som en tanke inför barnens framtid. Som stöd till detta finns forskning som visar att tidig 
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stimulering kring matematiska begrepp underlättar för barnen och kan hjälpa dessa i 
utvecklingen av förståelse för matematiska begrepp och fenomen.  Curcio & Schwartz (2006) 
anser att det är viktigt att börja tidigt med att samtala med barn om matematiska begrepp för 
att underbygga förståelsen för dessa och för att förebygga att missuppfattningar ska uppstå 
senare när matematiken blir mer abstrakt. 
 
 
Genomgående så tycker pedagogerna att matematiken har en stor roll i små barns liv. 
”Matematik finns i det mesta i vardagen och används ofta och därför är det viktigt att förstå de 
olika matematiska begreppen”. ”Matematiken finns överallt i vår vardag, och då är det för oss 
pedagoger att uppmärksamma detta genom att ge barnen matematiska begrepp”. ”Roligt, 
utmaningar, lek, lärande”. ”Det kan vara som en lek som lär dom redan som barn. Får en 
förståelse tidigt”.  
 
I enlighet med pedagogernas svar så går det att dra paralleller med dessa och aktuell forskning 
som behandlar små barn och matematik. Doverborg & Emanuelsson (2006) anser att små 
barn leker, bygger och undersöker omgivningen på olika sätt. Även om barnen inte är 
medvetna om det, så använder de sig av olika begrepp och aspekter som kan hänföras till 
matematiken i sina vardagliga upptäckter. Matematiken har en betydelsefull roll även hos de 
allra minsta barnen. Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) menar att matematiken finns 
överallt i vardagen på förskolan, men att det trots detta inte är självklart att de små barnen 
får uppleva den.  
  
 
Samtliga pedagoger är överens om att små barn är intresserade av matematik. Och detta visar 
de genom att betona att barnen använder sig av matematik i olika situationer och 
sammanhang. ”De sorterar, frågar, visar intresse för nya matematiska utmaningar, 
’ramsräknar’”. Pedagogerna uttrycke även att barnen provar olika begrepp i olika situationer 
för att undersöka dessa och finna användningsområden för de nyförvärvade matematiska 
begreppen.  
 
Andersson (2006) stödjer pedagogernas svar på denna fråga då han menar att det naturligt, 
hos varje barn, finns ett medfött intresse för matematik och en förmåga till att utveckla 
matematisk förståelse.   
 
 
Elva pedagoger anser att man kan börja med matematik redan då ett barn är nyfött. Två säger 
att man kan börja när barnen är riktigt små. En skriver ”Ingen särskild ålder”. En pedagog 
anser att matematikinlärningen bör börja på förskolan. 
 
Forskningen stämmer väl överens med merparten av pedagogernas svar angående när 
matematisk utveckling kan påbörjas. Doverborg och Pramling (2005) talar om att 
matematiken finns redan på skötbordet. Den finns överallt i barnens vardag – det gäller bara 
att kunna plocka fram och synliggöra det. Andersson (2006) skriver även att alla individer 
har en inneboende matematisk förståelse redan från födseln som pedagoger på förskolan ska 
hjälpa till att utveckla ett intresse för.  
 
 
På tal om när man ska börja med matematik menar fjorton pedagoger att man ska börja med 
matematik så tidigt som möjligt. ”När barnen visar intresse”. Den femtonde pedagogen 
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svarade ”När de börjar förskolan”. 
 
I enkätsvaren betonade pedagogerna att en riktlinje för att börja introducera de små barnen i 
matematik var att barnen skulle visa att de var intresserade av att lära om olika aspekter som 
inbegriper matematik. Enligt forskning behöver pedagoger inte invänta ett uttalat intresse från 
barnens sida. Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) betonar att pedagogen har en viktig 
roll i att väcka de små barnens intresse för matematik. I och med detta blir pedagogen en 
viktig länk till barnens möjligheter att göra matematiska upptäckter. 
 
Många forskare, däribland Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) och Ahlberg (2001), 
hävdar att redan spädbarn har en förmåga att skilja små mängder med olika antal ifrån 
varandra och att det därigenom inte finns några hinder för att redan tidigt börja med och 
synliggöra för barnen att skaffa sig erfareheter av matematik. 
 
 
Åtta pedagoger anser att små barn imiterar när de lär matematik. ”Barn tar efter / lär av vuxna 
och andra barn”. De andra sju pedagogerna menar att matematikinlärning handlar om ”att 
göra” med kroppen. Det är alltså viktigt med konkreta upplevelser för att göra erfarenheter av 
matematik.  
 
Det finns mycket forskning kring hur små barn lär matematik. Allmänt för lärande påvisar 
forskning att lärande sker i en social kontext där situationer och miljö är betydelsefulla för 
lärandet (Carlgren, 1999). Rönning (2006) menar att det är i samtal med vuxna som barn 
konstruerar mening i och förståelse för matematiska begrepp. Även Rogoff (1990) hävdar att 
det är i samspel med andra, mer kompetenta som barn utvecklar förståelse för matematiska 
begrepp.   
 
Det finns även belägg för att matematikinlärning gynnas genom att hela kroppen involveras 
vid inlärningen. Doverborg & Pramling Samuelsson (2005), Granberg (2001) och Gudrun 
Malmer i Gottberg & Rundgren (2006) är överens om att den viktigaste faktorn för att små 
barn ska göra bestående erfarenheter och utveckla en förståelse för matematiska begrepp är 
att de får möjlighet till att erfara matematik med alla sinnen och med hela kroppen. 
  
 
Sju pedagoger anser att de har en bra verksamhet för att de små barnen ska kunna utveckla 
matematisk förståelse. ”Vi gör det med lek och bygger in det i vardagssituationer. Inte ha 
regelrätta lektioner som skolan”. En pedagog svarade att hon bedömde den matematiska 
verksamheten utifrån barnens förståelse med pedagogisk dokumentation och reflektion. Sju 
pedagoger hade lämnat denna fråga obesvarad. 
 
Att arbeta med lek som pedagogisk metod till att nå lärande i bland annat matematik stämmer 
överens med vad förskolans läroplan (Lpfö-98) betonar som viktigt för barns utveckling och 
lärande. Fauskanger (2006) och Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) framlägger även 
de lekens betydelse för barns utveckling av grundläggande matematiska begrepp. Det är i 
leken som barn formar och provar på nya begrepp och ger dessa mening och hittar 
användningsområden för matematiken i den egna vardagen. Ahlberg (2001) anser att det är i 
lek och samtal som barn utvecklar sin förståelse för olika matematiska begrepp. 
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Frågan om vad pedagogerna anser om att jobba med matematik tillsammans med 1-3 åringar 
besvarades så här: sex pedagoger menade att det är viktigt att arbeta matematiskt med dessa 
små barn. Sju pedagoger tyckte att det var roligt och utmanande att jobba med matematik och 
så små barn. ”Kul! Det ska vara roligt. Det faller sig naturligt för de små att upptäcka och 
utforska miljön där även matematiken finns”. Två pedagoger har svarat att man ska göra 
arbeta matematiskt med barnen, på deras nivå.   
 
Pedagogens roll är viktig när det gäller den matematiska utvecklingen bland de yngre 
barnen. Samspelet mellan pedagogen och barnet är vitalt för en gynnsam utveckling. En 
annan viktig aspekt på den matematiska inlärningen är det positiva gensvar som barnen 
behöver från pedagogens sida för att kunna se sig själva som matematiskt kompetenta 
individer (Doverborg & Pramling, 2005).  
 
Johansson & Pramling Samuelsson (2003) och Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) 
betonar pedagogers förhållningssätt till barn och barns lärande som mycket betydelsefullt för 
de möjligheter barnen kommer att få till att möta matematik. Ur pedagogernas svar gick det 
att utläsa att dessa övervägande tyckte att det var viktigt, roligt och utmanande att arbeta med 
matematik även med de små barnen i förskolan.   
 

11.3.3 Hur nyttjar pedagoger olika resurser i arbetet med matematik mot de yngre 
barnen i förskolan? 
 
Denna frågeställning besvaras av enkätfrågorna nummer 12 (Hur tar ni tillvara arbetslagets 
kompetenser i arbetet med små barn och matematik?), 13 (Vad anser du om utbudet av 
material och forskning kring matematik med små barn?), 14 (Hur länge har ni jobbat medvetet 
med matematik på denna förskola?), 17 (Samarbetar Ni med hemmen med syfte att utveckla 
de små barnens matematiska förståelse?), 19 (Hur går Ni vidare med arbetet med de små 
barnen och matematik?). 
 
 
Sex enkätsvar visade på att pedagogerna inte tillvaratog varandras kompetenser i arbetet med 
små barn och matematik. Fyra enkäter var blanka vid denna fråga. Fem pedagoger uttrycker 
att de tar tillvara på arbetslagets olika kompetenser. Bland annat olika intressen hos 
pedagogerna: ”En del gånger är någon i skogen och plockar kottar – som används senare. 
Någon som tycker om att sjunga lär barnen nya sånger och dyl”. Vissa menade att de tog 
tillvara på arbetslagets kompetenser vid reflektion, planering och förändring av miljön. 
 
Pedagogers arbete i arbetslag samt hur detta kan användas som resurs i arbete med små barn 
och matematik behandlas inte i denna studies teoridel. Studien ger dock information om hur 
pedagoger tänker och arbetar med matematik mot de yngre barnen i förskolan. 
  
 
Tre pedagoger menade att de inte hade någon åsikt om utbudet av material och forskning 
kring matematik och små barn. Tre pedagoger hävdade att det finns för lite material kring 
ämnet. Nio pedagoger anser att det finns mycket bra forskning kring små barn och matematik 
och att pedagoger lika gärna kan skapa material själva. 
 
Huruvida det finns bra eller dåligt utbud av material och forskning kring ämnesområdet små 
barn och matematik är en tolkningsfråga och något som denna studie inte går in på eller har 
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för avsikt att diskutera. Flertalet pedagoger ansåg dock att forskning kring små barn och 
matematik fanns tillgängligt. 
 
Ahlberg (2001) menar att det är betydelsefullt att pedagoger tar del av befintlig teori och 
kunskap om hur barn lär för att använda sig av detta i verksamheten. 
 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) anser att miljö, aktiviteter och material är viktiga 
grundstenar för att intressera små barn för matematik. Enligt författarna handlar mycket av 
matematiken för dessa små barn att matematiken med dess begrepp blir synliggjorda i de 
vardagliga aktiviteterna och att barnen får upptäcka och utforska matematiken i lekens form. 
Lindström & Lindberg (2006) betonar att om det inte finns material som tillåter utforskande 
av olika matematiska aspekter, så görs heller inte några upptäckter som kan utmana och 
utveckla barns förståelse för matematik. 
 
 
Svaren på enkätfrågan som behandlade hur länge pedagogerna har jobbat medvetet med 
matematik på denna förskola fick en bred vidd; svaren varierade mellan ”har ej jobbat 
medvetet med matematik” till ”har alltid jobbat med matematik”.  
 
Förskolans läroplan (Lpfö-98) betonar bland annat att varje barn ska få möjlighet att 
utveckla grundläggande förståelse för olika matematiska aspekter och att arbetslaget ska 
stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av matematik. Förskolan skall sträva 
efter att varje barn ”utvecklar /…/förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 
funktioner” (Lpfö-98, s. 13) samt ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda 
matematik i meningsfulla sammanhang” (Lpfö-98, s. 13).  För att sträva efter dessa mål krävs 
en matematisk medvetenhet hos pedagogen.  
 
Enligt de vetenskapliga studier som gjorts till denna uppsats visar forskning på att pedagoger 
har en stor roll när det gäller att intressera och medvetandegöra matematik för små barn. För 
att hitta matematiken i vardagen och hjälpa barnen att upptäcka den, är det enligt Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2005) avgörande att pedagoger är medvetna om hur de tänker och 
arbetar med matematik tillsammans med de små barnen.  
 
 
Fyra pedagoger uttryckte att de samarbetade med hemmen i syfte att utveckla de små barnens 
matematiska förståelse. ”Startade med ett föräldramöte där vi informerade och föräldrarna 
fick ta del av litteratur”. De övriga elva svarade att de inte samarbetade med hemmen i detta 
syfte. 
 
Ingen forskning som presenterats i denna studie har berört förskola i samarbete med hemmen 
i syfte att arbeta med små barn och deras utveckling av förståelse för matematik. Förskolans 
läroplan (Lpfö -98) uttrycker dock att samarbete med hemmen är betydelsefullt för att skapa 
så bra förutsättningar som möjligt för att varje barn ska lära och utvecklas på bästa sätt.  
 
 
Stapeldiagrammet nedan visar vilka olika metoder pedagogerna använder sig av för att gå 
vidare i sitt matematiska arbete med de yngre barnen i förskolan. Vissa av respondenterna har 
angett att de kombinerar olika av dessa nedan givna alternativa metoder. 
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Elva pedagoger har angett att de använder sig av litteratur för att gå vidare med arbetet med 
små barn och matematik. Åtta pedagoger har svarat studiebesök och sju pedagoger menade att 
de utvecklade sin kompetens genom fortbildning. Fjorton pedagoger använde sig av 
reflekterande samtal inom arbetslaget och sju pedagoger har angett dokumentation som 
kompetensutvecklande metod. Ingen av respondenterna i studien har använt sig av något icke 
specificerat alternativ. 
 
Johansson & Pramling Samuelsson (2003) benämner dokumentation som ett viktigt verktyg 
för pedagoger i arbetet med små barn och matematik. Författarna menar att 
dokumentationen ger en bild av var barnen befinner sig i sitt lärande och utifrån detta kan 
pedagogen ge barnen utmaningar som utvecklar deras förståelse för matematik. De flesta av 
pedagogerna angav i enkätsvaren att de använde sig av reflekterande samtal för att gå vidare i 
arbetet med små barn och matematik. Denna form av resurs återfanns inte i det studerade 
materialet och är därmed inte heller redovisad i teoridelen i denna studie. 
 

12 Diskussion  
 
Nedan beskrivs några viktiga begrepp inom forskning som har att göra med studiens 
tillförlitlighet och noggrannhet. Några olika forskare hjälper till att definiera begreppen 
reliabilitet, validitet, standardisering och strukturering. Slutligen redogörs tillförlitligheten till 
just denna studie. 
 

12.1 Reliabilitet och validitet 
 
Trost (2001) benämner reliabilitet som en tillförlitlighet till undersökningen. Med 
tillförlitlighet menar han att mätningen inte styrts av slumpen och att mätningen ska kunna 
utföras igen under samma standard med samma slutresultat. Thurén (2002) beskriver 
reliabilitet med innebörd att den utförda insamlingen av information är gjord på rätt sätt, det 
vill säga att tillfälligheter har så lite spelutrymme som möjligt till att påverka resultatet.   
 
På tal om reliabilitet så skiljer Trost (2001) på fyra komponenter. 

1. Kongruens: handlar om frågors likhet, som avser mäta samma sak. 
2. Precision: handlar om hur intervjuaren tar hand om svaren och likaså hur Den som 

svarat på enkäten har kryssat. 
3. Objektivitet: hur uppfattar olika intervjuare samma sak? Objektiviteten blir hög om de 

är lika i sina bedömningar. 
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4. Konstans: tar upp om det man undersöker kan ändra sig över tid. 
 
För hög reliabilitet i resultatet krävs att undersökningsförfarandet ska ha hög standardisering. 
På grund av detta blir undersökningen i tal om reliabilitet tillförlitligare vid kvantitativa 
studier, om det är något som mäts eller jämförs. Det omvända gäller vid kvalitativa studier 
eftersom det då främst är det kvalitativa i de enskilda svaren som eftersöks framför ett 
omfattande underlag. Med detta menar Trost (2001) att det är svårare att standardisera 
situationerna vid kvalitativ informationsinsamling då undersökningen oftast är mer personlig 
och därmed mer påverkbar. Vid utformning av enkäter menar Trost (2001) är det viktigt att 
tänka på tillförlitligheten vid val i fråga av strukturering och standardisering av frågor och 
situationer. Frågornas utformning är också en viktig del att tänka på, ett frågeformulär med 
svåra ord kan till exempel bli en orsak till låg reliabilitet. 
 
Validitet innefattar den giltighet frågan eller frågorna har i förhållande till syftet med studien. 
Det vill säga studerades det forskaren avsåg att studera? Trost (2001) menar att validiteten 
kan påverkas av reliabiliteten i undersökningen på så sätt att om reliabiliteten är låg så blir 
validiteten också låg (däremot kan reliabiliteten vara hög, trots att validiteten är låg). När det 
gäller enkäter påverkar frågornas formuleringar och formulärets utseende både reliabilitet och 
validitet. 
 
Rudberg (1993) visar på validitet och reliabilitet som två mycket viktiga begrepp inom 
forskning. Hon menar att de tillsammans behandlar tillförlitligheten i det som avsågs att 
undersöka. Med validitet menar Rudberg (1993) att forskaren studerat det denne avsåg att 
studera och med reliabilitet menar författaren med vilken noggrannhet denne utfört 
mätningen. Liksom Trost (2001), nämner Rudberg (1993) slumpfaktorer som en 
undersöknings värsta fiende. Både reliabiliteten och validiteten påverkas negativt ju mer 
slumpen får ingå i undersökningen. Därmed blir resultatet på undersökningen inte pålitligt. 
 

12.2 Kvalitet i kvalitativa studier 
 
För att kontrollera de resultat som erhållits, oavsett om studien varit kvalitativ eller kvantitativ 
så används i bägge fallen av begreppen validitet och reliabilitet. Validitet och reliabilitet har 
dock olika innebörder när det gäller att undersöka kvalitet i de olika forskningsmetoderna. 
 
När det gäller enkäter så går det inte att kontrollera tillförlitligheten förrän enkäterna är 
insamlade. Patel & Davidsson (2003) menar att enkäters reliabilitet ligger i hur dessa blivit 
besvarade (har respondenterna har förstått frågorna, till exempel). 
 
Vid kvalitativ forskning gäller validitet för hela forskningsprocessen. 
  

”Detta gäller hela processen från hur forskningsproblemet uppkommit, forskarens förförståelse, 
hur teoretisk kunskap spelat in, hur de som omfattats av studien valts ut, i vilken kontext och i 
vilka situationer studien genomförts, hur information samlats in och transkriberats till hur analysen 
genomförts och hur resultat har redovisats” (Patel & Davidsson, 2003, s.106).  

 
Patel & Davidsson (2003) betonar att eftersom det hela tiden handlar om val så blir det viktigt 
att forskaren beskriver hela forskningsprocessen. Detta för att säkerställa reliabiliteten och 
validiteten i varje del av forskningsarbetet, men även för att läsare av denna ska kunna bilda 
sig en egen uppfattning om trovärdigheten av forskningsprocessen. 
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12.2.1 Reliabilitet i kvalitativa studier 
 
Att få olika svar på samma fråga behöver inte betyda att tillförlitligheten är låg i kvalitativa 
studier. Reliabiliteten har mer att göra med situationen då undersökningen gjordes, om 
intervjuaren med hjälp av frågan lyckades fånga det specifika. Validitet och reliabilitet ligger 
ofta väldigt nära varandra när det gäller kvalitativa studier. Detta får som följd att validitet 
används i en vidare bemärkelse på bekostnad av begreppet reliabilitet (Patel & Davidsson, 
2003).  
 

12.2.2 Validitet i kvalitativa studier 
 
Vid kvalitativa studier är det specifika särdrag i det forskaren undersöker som är av intresse 
att upptäcka, tolka och förstå. Validitet gäller inte enbart för informationsinsamlingen i 
kvalitativa studier, god validitet eftersträvas i alla delar av forskningsprocessen. En viktig 
faktor för detta är att forskaren använder och omsätter sin förförståelse i praktiken vid hela 
forskningsprocessen. Vid informationsinsamlingen har validiteten att göra med den bakgrund 
till problemområdet som forskaren införskaffat för att kunna göra en så sanningsenlig 
tolkning som möjligt av det studerade. Validitet har också att göra med hur forskaren lyckas 
fånga olika aspekter av problemområdet; det vill säga vad som är normalt, typisk och 
speciellt. De tolkningar som görs har en viktig roll för validiteten då dessa måste granskas 
utifrån om de verkligen tillför kunskap om det aktuella problemområdet. Det faktum att varje 
kvalitativ studie är så unik, finns inga fasta regler eller metoder för att säkerställa validiteten 
(Patel & Davidsson, 2003).  
 

12.3 Standardisering 
 
När Trost (2001) pratar om standardisering så menar han ett fastställande av några specifika 
kvaliteter som följer hela undersökningen. Används exempelvis intervjuer som 
informationsinhämtande metod så bör de intervjuade få samma frågor och försättas i lika 
situationer. Trost (2001) menar att det finns olika skalor av standardisering. Vid hög grad av 
standardisering finns ingen variation, medan det vid låg grad av standardisering finns 
variationsmöjligheter. 
 

12.4 Strukturering 
 
När frågorna i en intervju eller enkät har fasta svarsalternativ så är frågorna strukturerade, om 
frågorna är öppna är de ostrukturerade. Även strukturering benämns i olika grader, (jämför 
Standardisering). Låg strukturering på frågorna innebär även låg standardisering på frågorna. 
Trost (2001) hänvisar till att variationen i svaren blir stor när frågorna har låg strukturering 
och då blir dessa svåra att jämföra, det vill säga det blir låg grad av standardisering. 
Strukturering bestäms också av den grad frågorna behandlar syftet med undersökningen. 
 
 
Vi anser att vår undersökning, där 15 stycken respondenter deltog, har hög reliabilitet och god 
validitet eftersom det som undersöktes var det som genom syftet med studien avsågs 
undersökas; hur pedagoger arbetar och tänker kring matematik och de yngre barnen i 
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förskolan. Detta baseras på att vi var väl förberedda när enkäterna utformades. Vi hade läst in 
oss på området och gjort ett studiebesök på en förskola där pedagogerna arbetade utifrån ett 
matematikprojekt som involverade även de yngre barnen i förskolan. För att försäkra oss att 
enkätfrågorna var relevanta för syftet gicks enkätfrågorna igenom flera gånger; frågorna 
reviderades och andra personer användes till hjälp för att formulera enkätfrågor som täckte 
problemområdet och som hjälpte till att besvara våra frågeställningar och syftet med studien. 
Vårt mål var att frågorna skulle vara lätta att förstå, uppmuntra pedagogernas specifika tankar 
(inget rätt/fel) och inte bli tröttsamma så att enkäten inte besvarades sanningsenligt och 
ordentligt. Enkäten var ganska omfattande så vi är dock medvetna om möjligheten att 
pedagogernas uppmärksamhet och intresse eventuellt inte skulle bibehållas till de sista 
frågorna kan ha påverkat resultatet. Enkäten innehöll inte svåra ord som skulle kunna medföra 
att respondenterna inte kunde besvara frågorna samt att inget svar av respondenterna kan 
anses fel eller rätt då frågorna är baserade på subjektiva upplevelser som pedagogerna själva 
bedömer, de har sina egna referensramar när de anger sina svar. Respondenterna antecknade 
sina svar själva. Detta medförde att dessa väljer vilken information de vill delge oss. Enkätens 
omfång kan ha gjort att information gått förlorad då pedagogerna kanske inte orkat skriva så 
ingående på varje fråga. Att svaren fanns nedtecknade gjorde det möjligt att gå tillbaks flera 
gånger för att kontrollera att vi uppfattat svaren korrekt. När vi hämtade enkäterna försäkrade 
vi oss dessutom om det var möjligt att återkomma om något skulle vara oklart vid 
bearbetningen av informationen (om vi var osäkra på om vi tolkade svaren rätt).  
 
Antalet respondenter som deltog i enkätunderökningen är ett för litet antal för att resultatet 
ska kunna generaliseras. Syftet är dock att ta reda på några pedagogers syn på matematik 
tillsammans med små barn samt deras aktiva arbete med detta. Vår undersökningsgrupp var 
yrkesverksamma pedagoger som fick besvara enkäten vid ett för dem lämpligt tillfälle, detta 
för att de inte skulle känna sig stressade och därmed ge ofullständiga svar. Frågorna var 
mycket preciserade för att kunna erhålla god validitet.  
 
Då respondenterna själva fick bestämma situationen i vilken besvarandet av enkäten skedde, 
har vi ingen möjlighet att påverka om pedagogerna influerades av varandra och kanske 
diskuterade enkätfrågorna sinsemellan. Något som är viktigt att beakta vid tolkningen av 
enkätsvaren är om pedagogerna svarat utifrån sig själva och den egna praktiken eller om de 
svarat ”som de bör” eller som de tror att vi förväntar oss att de ska svara. Vi antar att de 
metoder och det material vi använt oss av har gett ett trovärdigt resultat, samtidigt som vi är 
medvetna om att resultatet kanske hade blivit annorlunda med andra frågor, andra 
informationsinhämtande tekniker, ett bredare undersökningsunderlag i form av en mer 
omfattande undersökningsgrupp, undersökningar i andra kommuner, av olika pedagogiska 
inriktningar och så vidare. Genom de besvarade enkäterna får vi en djupare förståelse för hur 
några pedagoger tänker och arbetar med matematik mot små barn i förskolan. Genom att vi 
använder oss av enkäter är det svårt att veta om allt är tydligt. Det vill säga det är svårt att veta 
innan hur respondenterna kommer att uppfatta de olika frågorna i enkäten, detta visar sig vid 
bearbetningen av enkätsvaren. Om än vi förklarat att vi finns tillgängliga för frågor och 
funderingar, vågar de kontakta oss? Vi har enbart deras svar att gå efter, därefter kan det vara 
svårt att uppfatta eventuella missförstånd, vi vet inte hur de tänkt/uppfattat frågorna. Då vi 
inte har någon erfarenhet att göra enkäter och utföra enkätundersökningar kan resultatet ha 
blivit annorlunda med en van forskare som är inkörd på denna informationsinsamlande teknik. 
För ett trovärdigt resultat hade en annan informationsinsamlande teknik kunnat användas för 
att kontrollera/kombinera/kolla/jämföra resultaten med varandra. Det går att göra om 
undersökningen, men när det handlar om kvalitativa undersökningar, som i det här fallet, är 
det svårt att få exakt samma resultat. Undersökningspersonerna är individer, vilkas 
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erfarenheter och kunskaper förändras efterhand och därmed förändras deras referensram till 
det aktuella området. Skulle enkäterna delas ut igen efter en tid till samma personer är det inte 
självklart att vi skulle erhålla samma svar och därmed samma resultat. Slutligen anser vi att 
den undersökning vi utfört har gett oss tillräckligt med information att bearbeta för att kunna 
uppnå syftet med studien. I efterhand såg vi att vissa frågor i enkäten möjligen inte hade 
direkt relevans till syftet, men som trots detta ändå bidrog till att belysa hur pedagoger arbetar 
och tänker kring matematik mot de yngre barnen i förskolan. 
   
Eftersom pedagogerna själva fick bestämma när de skulle besvara enkäten så kan vi anta att 
standardiseringen är låg då det antagligen finns variation vid tillfället för besvarandet. Vi hade 
valt att använda oss av både öppna (ostrukturerade) (vilket även gör standardiseringen låg) 
och fasta svarsalternativ (strukturerade) eftersom vi hade valt att söka svar på frågorna hur 
och varför. 
 

12.5 Källkritik 
 
Den litteratur som använts för att skaffa kunskap om problemområdet har varit aktuell både i 
årtal, relaterad till det studerade problemområdet och för den aktuella målgruppen. För att 
belysa området ur olika perspektiv och ge vetenskaplig tyngd åt studien har vi använt oss av 
källor som forskare, psykologer, pedagoger och personer som har eller har haft anknytning till 
matematikutbildning på olika sätt och som bidragit till teorier kring barn och barns lärande.  I 
största möjliga mån har ursprungskällor använts, där dessa inte använts motiveras dessa val på 
dessa grunder:  
 

• Piaget och Vygotskij är två stora namn vilkas teorier om barn och barns lärande är av 
relevans att studera om man väljer att belysa ett problemområde som innefattar 
pedagogik och lärande. Ursprungskällorna är på franska respektive ryska; då vi inte 
har språkkunskaper som tillåter oss att granska dessa texter, påträffade vi 
översättningar till svenska som vi fann tillgängliga och användbara för vårt syfte; att 
beskriva lite kort om allmänna teorier kring barn och barns lärande.  
 

• Till avsnittet ”vad är matematik” har Internet-källor i stor utsträckning använts. Vi är 
medvetna om att det möjligtvis finns bättre och tillförlitligare källor att vända sig till, 
men då syftet med stycket var att ge en introducerande bild av vad som kännetecknar 
matematiken tyckte vi att nationalencyklopedin on line hade intressant fakta att delge. 
Nationalencyklopedin räknas dessutom som ett relativt tillförlitligt uppslagsverk. 
 

• Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) har i vår uppsats fått redogöra för Alan Bishops 
sex fundamentala matematikaktiviteter. Då vi länge stått på kö till en intressant bok 
med detta relevanta innehåll skriven av Alan Bishop för att kunna använda oss av 
ursprungskällan, men ännu inte fått tag på den så övervägde vi om vi skulle använda 
oss av Alan Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter eller ej. Men trots att vi 
inte haft tillgång till ursprungskällan ansåg vi ändå att dessa var relevanta för studien 
att ta med i uppsatsens teoridel då dessa aktiviteter ger en bredd åt vad matematik kan 
vara och var matematiken kan återfinnas i vardagen på förskolan.  
 

Ju mer området studerades, desto mer litteratur och forskning hittades som kunde hänvisas 
och ha relevans för att beskriva området ur olika perspektiv. Men med tanke på arbetets 
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tidsbegränsning och omfång har vi fått begränsa och hejda oss.  
 
Vad som möjligen kan ha saknats är motsägelsefulla källor där vi kunnat ställa olika 
forskningsresultat mot varandra. Vi upplevde att litteraturen var väldigt enig och i mångt och 
mycket avslöjade samma saker. 
 

12.6 Resultatdiskussion 
 
Denna del avser knyta samman studiens vetenskapliga bakgrund med den empiriska 
undersökningen. Här görs även en ansats till att förklara enkätresultaten och syftet diskuteras i 
relation till bakgrunden samt resultatet. 
 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur några pedagoger arbetar och tänker 
kring matematik mot de yngre barnen i förskolan. Vi anser att både den teori vi använt oss av 
och den empiriska studien har gett oss det vi sökte. Det finns ingen metod som är rätt eller fel, 
därför finns det inget slutgiltigt svar på hur man som pedagog ska tänka och arbeta med dessa 
små barn och matematik. Studien har gett insikt i olika perspektiv av området; hur man kan, 
bör och faktiskt arbetar med matematik mot de yngre barnen i förskolan. Förskolans läroplan 
(Lpfö-98) anger riktlinjer kring förskolans verksamhet och däribland matematiken. I den 
aktuella läroplanen anges mål att sträva mot, men till skillnad från tidigare läroplaner, då 
förskolan fortfarande låg under skolans styrdokument, anges inte hur dessa mål ska nås utan 
ger pedagogerna stor tolkningsfrihet, då blir frågan hur pedagogerna tar tillvara denna frihet. 
För syftet ansåg vi det mest relevant att gå ut med en enkät till verksamma pedagoger för att 
införskaffa information om det praktiska arbete dessa bedriver kring små barn i förskolan och 
matematik. Pedagogernas handlingssätt kring det matematiska uppdraget är alltså det vår 
enkätundersökning avser att ta reda på och få större förståelse för.  Då undersökningen bygger 
på de individuella pedagogernas tankar, uppfattningar och åsikter går det inte att sätta 
stämpeln ”rätt” eller ”fel” på enkätsvaren utan det handlar om att tolka och söka belägg för 
uttalandena som görs i de teorier som redovisas i teoridelen.  
 
Bortfallet i denna undersökning saknar betydelse för bearbetning och analys av den insamlade 
informationen av problemområdet. Vår avsikt med denna studie var inte att ställa enskilda 
pedagogers svar mot varandra, utan att få en bild av hur olika pedagoger arbetar och tänker 
kring matematik mot de yngre barnen i förskolan. På vissa enkätfrågor hade vi förväntat oss 
mer utförliga svar eftersom det handlar om individuella tankar och handlingssätt kring det 
matematiska uppdraget, vissa frågor var även obesvarade, därmed ställer vi oss frågan: vad 
beror detta på?  Det är svårt att veta hur pedagogerna tolkat de olika enkätfrågorna. Även små 
ord kan ha olika innebörd hos olika människor. Exempelvis ”Har du jobbat medvetet med 
matematik och små barn?”. Vad innebär att medvetet jobba med små barn och matematik? På 
de enkätfrågor som inte besvarades kan vi anta att vi formulerat frågorna på ett ofullständigt 
sätt och därmed blev dessa svåra att tolka och besvara. Då vi i enkäten använt oss av yrkets 
terminologi har vi svårt att anta att det är på grund av svåra ord som enkätfrågorna lämnades 
obesvarade.  
 
Undersökningen visade att majoriteten av pedagogernas svar uttryckte samma metodik och 
förhållningssätt till arbete med små barn och matematik som den behandlade litteraturen. 
Enkätresultaten visade att det ansågs viktigt att ge barn rätt begrepp, samtala kring matematik, 
ta tillvara på den naturliga nyfikenheten samt att inlärningen ska ske under lustfyllda former. 
Detta överensstämmer med olika aktuella forskningsrön kring ämnet och målgruppen. Bland 
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annat Rogoff (1990) menar att det är i samtal med pedagoger som barns matematiska 
medvetenhet ökar. Fauskanger (2006) är en av flera forskare som framhäver leken som ett 
funktionellt pedagogiskt hjälpmedel då det är i de lekande situationerna som barn finner 
mening och användningsområden till olika begrepp i lustfyllda situationer.  
 
Vid studier, som vår, där ansatsen är hermeneutisk används oftast kvalitativa intervjuer som 
informationsinsamlande metod. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur 
pedagoger arbetar och tänker kring små barn och matematik. Då det är själva förståelsen som 
är kärnan hade kvalitativa intervjuer lika gärna kunnat användas som enkäter, motivet till 
valet att ändå göra en enkätundersökning är att vi hade ett omfattande antal frågeställningar 
som ansågs relevanta för studiens syfte. Enkäter ses enligt Trost (2001) som en form av 
intervju, där respondenten själv antecknar sina svar. Vi hade tänkt oss att det hade varit för 
tidskrävande om intervjuer gjorts, samt att det var svårt att få pedagoger att avsätta tid för 
intervju. Enkäter visade sig vara bäst lämpade då respondenterna kunde besvara dessa när de 
själva hade tid till det. Även textmassan var en faktor som avvägde till enkäternas fördel. Vid 
kvalitativa intervjuer blir det ett omfattande arbete att först skriva ut alla intervjuer och sedan 
tolka dessa. Med tanke på det önskade antalet svar samt studiens omfång och tidsaspekt sågs 
enkäter som ett bra alternativ.  
 
Det hade varit intressant att undersöka olika inriktningar på olika förskolors verksamheter för 
att ställa dessa mot varandra och jämföra eventuella likheter och skillnader i sätt att tänka och 
arbeta kring små barn och matematik. Våra enkäter besvarades av pedagoger som jobbade på 
lite olika sätt, men syftet med denna studie var inte att gå djupare in på deras 
olikheter/likheter. I enkätsvaren gavs en klar bild av olika arbetssätt kring det matematiska 
uppdraget i relation till förskolans pedagogiska inriktning. Detta kan vara någonting att 
undersöka noggrannare vid fortsatt forskning. En annan aspekt att beakta är att förskolan är en 
kvinnodominerad arbetsplats. Detta fick vi erfara genom vår enkätundersökning då inget 
besvarat enkätformulär inkom från någon av det manliga könet. Det skulle vara intressant att 
se på området även ur ett manligt perspektiv.  
 
I enkäten frågades pedagogerna om de arbetade i arbetslag eller ensamma kring matematik 
mot de yngre barnen i förskolan. Vi har med dessa frågor i resultatanalysen trots att teoridelen 
inte behandlar detta. Detta val motiverar vi genom att anse att frågorna ändå är relevanta för 
studiens syfte – de hjälper till att måla upp en bild av hur pedagoger arbetar och tänker kring 
matematik och små barn. Förskolans läroplan (Lpfö-98) betonar arbete i arbetslag, medan 
litteraturen vi granskat tycks tala om den enskilde pedagogen och dennes arbete med små barn 
i förskolan och matematik. Vi antar att det finns belägg för arbete i arbetslag inom forskning, 
men att vi ännu inte hittat den rätta litteraturen för att beskriva detta. Syftet med studien var 
heller inte att undersöka arbetslagets konsekvenser för den pedagogiska verksamheten i 
förskolan. 
 
Vad vi kom fram till genom denna studie och som vi inte riktigt hade väntat oss, var att vi 
fann stora likheter med att arbeta med matematik och språkutveckling. Arbete med matematik 
visade sig inte härleda till en viss metod eller arbetssätt. Det handlade inte heller om att 
isolera matematiken för sig utan att hitta matematiken i allt det vardagliga; i samlingar, 
aktiviteter och lek. Att arbeta med att utveckla de yngre barnens matematiska förståelse 
visade sig i stora drag grunda sig i att utveckla deras språk och begrepp. Barns utveckling av 
språket startar redan vid födseln. Redan ett spädbarn strävar efter att kommunicera med 
omgivningen och hur denna strävan tas omhand av omgivningen är av betydande vikt för de 
erfarenheter barnet kommer att göra i framtiden och hur samspelet med andra kommer att 
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utvecklas. För de små barnen handlar det att som pedagog ge barnen ord och begrepp och 
synliggöra allt som kan betraktas som matematik i barnens vardag på förskolan. Att klä 
vardagen i ord och stimulera barnen att göra upptäckter med hela kroppen och alla sina sinnen 
när naturliga tillfällen i vardagen ges leder till att matematiken får en mening och ett 
användningsområde. Att lära ska framförallt vara lustfyllt och roligt! 
 
Resultatet visar att reflekterande samtal inom arbetslaget var den resurs som användes i störst 
utsträckning när pedagogerna ämnade gå vidare i arbetet med de yngre barnen i förskolan och 
matematik. Den litteratur som vi använt för att beskriva området i arbetets bakgrundsavsnitt 
behandlar i mycket liten utsträckning olika resurser att ta tillvara på och använda i arbete med 
små barn och matematik. Endast dokumentation nämns som ett bra hjälpmedel att tillgå för att 
se barnens lärandeprocesser och för att som pedagog kunna ge barnen utmaningar utifrån 
deras behov.  
 
Utifrån den förståelse vi införskaffat kring området kan vi dra paralleller med att det skulle 
kunna vara gynnsamt att grundlägga barns matematiska förståelse så tidigt som möjligt. Detta 
för att minimera att matematiska problem ska uppkomma längre fram och pedagogers arbete 
med dessa små barn och matematik. Pedagogens kompetens och även inställning till 
matematik är en grundläggande faktor för hur barn får möjligheter att möta matematik. Hur 
inlärningstillfällen konstrueras och den medvetenhet som finns hos pedagoger om matematik i 
vardagen på förskolan är viktig för att små barn ska kunna göra matematiska upptäckter. 
  
Tidigare redovisad forskning visar på en samstämmighet i hur de olika forskarna anser hur de 
små barnens matematiska förståelse grundläggs. Trots omfattande litteraturstudier har vi inte 
hittat någon forskning som motsätter sig en tidig matematisk inlärning eller som påtalar en 
radikalt annorlunda inlärningsmetod. Våra undersökningar visade att även pedagogerna i vår 
studie överlag var eniga om en tidig matematisk inlärning och vad som är viktiga faktorer för 
att utveckla förståelse för den tidiga matematiken samt hur de ska lägga upp verksamheten för 
att nå strävansmålen.  
 
Så här i efterhand när litteraturen är läst och undersökningarna är gjorda märker vi hur 
annorlunda vi idag skulle ha utformat enkäten och vilken information som förbisågs. Hade 
enkäten utformats i dagens läge skulle vi ha tagit med frågor om barns kommunikation kring 
matematik. Vi skulle även ha kunnat tänka oss att utföra en observation kring hur barn 
kommunicerar matematiskt i realiteten. Vi menar att om barn kommunicerar på ett visst sätt 
så bör detta påverka pedagogens arbetssätt eftersom barnen ska vara delaktiga i sitt eget 
lärande. Detta fann vi belägg för både i teorin och i enkätsvaren.  
 
Genom att ta reda på hur pedagoger tänker och arbetar king matematik tillsammans med barn 
mellan 1 och 3 år har vi fått en förståelse för hur det pedagogiska uppdraget kan tolkas och 
praktiseras i dagens förskolor. Ett synsätt på kunskap och lärande som en strävan att utveckla 
tanken om ”det livslånga lärandet” har enligt vårt sätt att se en mer betydande roll för 
förskolans verksamhet. Det är här som de små barnen har möjlighet att bli intresserade, 
nyfikna, stimulerade till att upptäcka och skaffa sig grundläggande erfarenheter av olika 
aspekter av sin omvärld. Det finns ingen kunskap som dessa små barn inte är ”mogna” att 
möta i förskolan, vi vill snarare påstå att det är de vuxna som utgör hinder för vad dessa små 
barn får möta och erfara.  
 
Niss & Söderström (2006) beskriver en pedagog som en person som utnyttjar sin kännedom 
om barns utveckling och lärande till att, utifrån barnens behov, arbeta på ett visst sätt med 
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förutbestämda mål som ledstjärna i det pedagogiska arbetet. Utifrån de teorier som studerades 
för att få förståelse för området fann vi att pedagogers förhållningssätt till barn och barns 
lärande var mycket betydelsefulla för vilka möjligheter dessa gav små barn att möta 
matematik i vardagen på förskolan. Syftet med denna uppsats har, därför i allra högsta grad, 
med pedagogernas förhållningssätt att göra; pedagogernas förhållningssätt till små barn och 
matematik påverkar hur de tänker och arbetar kring denna kombination i förskolans praktik. 
Den empiriska studien resulterade inte till att synliggöra pedagogernas bakomliggande tankar 
och uppfattningar till hur och varför de svarade som de gjorde i enkäterna, men gav dock ett 
underlag att tolka och analysera kring som ändå tjänade sitt syfte till denna studie. Genom 
enkätsvaren såg vi att pedagogernas uppdrag synliggjordes i olika grad hos olika besvaranden 
vilket visade att pedagogerna hade lite olika tolkningar kring det matematikrelaterade 
uppdraget. Det vill säga att de jobbade på olika sätt och arbetade mer eller mindre medvetet 
med att synliggöra matematiken i de små barnens vardag på förskolorna. Vi fann ingen 
speciell metod som uttrycktes vara mer framgångsrik än någon annan, utan det handlade att på 
olika sätt synliggöra matematiken, sätta ord på begrepp och använda lekfulla former för 
inlärning.  
 
Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) framlägger att matematiken uppfanns ur ett mänskligt 
behov. Då matematiken i dagens läge är en del av kulturen och till stor del viktig i var 
individs vardag så finns den även i de små barnens liv och vardag. Den kanske används till 
andra ändamål och de små barnen kanske ger den en annan mening än pedagogerna, men den 
finns där. Johnsen Höines (2000) menar att när barn känner ett behov av att till exempel 
kunna räkna, så lär de sig. Om behovet finns är barnet också medvetet om vad det vill lära sig 
och söker användningsområden för kunskapen i olika, för barnet, meningsfulla sammanhang. 
För att få förståelse för hur pedagoger tänker och arbetar kring matematik, tillsammans med 
små barn, är det angeläget att få en förståelse för vad matematik är i teorin, vad pedagogerna 
ser som matematik samt vad matematik för dessa små barn kan vara. Studien sträcker sig till 
att undersöka hur forskare beskriver vad matematik är och vad pedagoger anser att matematik 
kan vara. För att ta reda på vad matematik för små barn kan vara tänker vi oss att andra 
informationsinsamlande tekniker bättre kan täcka detta område. Det skulle ha varit intressant 
att göra en större, mer omfattande studie kring det område som i denna studie studerats. Vi är 
medvetna om att denna studie utgör ett knapphändigt underlag. 
 
Då många forskare såg matematiksvårigheter som relaterade till antingen språksvårigheter 
eller att undervisningen gått för fort fram till bekostnad av den matematiska förståelsen, ser vi 
det matematikrelaterade uppdraget som väldigt betydelsefullt i förskolan. Här kan pedagoger 
skapa grundläggande förståelse hos barnen för olika matematiska begrepp och fenomen och 
därigenom underbygga att matematiksvårigheter uppstår längre fram. Enligt Skovsmose 
(1988) består inte matematik enbart och främst i att lära sig siffersymboliken; matematik är en 
förståelse av olika delkunskaper så som att förstå idén bakom taluppfattningen, att kunna 
använda matematiken i olika situationer samt att reflektera över sannolikheten i resultatet av 
problemlösningen. Det finns alltså många olika aspekter att arbeta med för att ge barn 
erfarenheter och förståelse för matematik. 
 
Vi anser att det är viktigt att pedagoger gör upp med sina egna föreställningar kring 
matematik. Vi menar att många pedagoger säkert inte känner sig kompetenta och säkra på 
matematik, detta gör att de hellre lämnar den biten än riskerar att ”lära barnen fel”. Osäkerhet 
och en negativ inställning hos en pedagog kan leda till att barn inte får möjlighet att utvecklas 
allsidigt och utifrån sina intressen och behov.   
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Pedagogerna som besvarade enkäten och litteraturen hade i stort sett samma åsikter gällande 
vad matematik för de yngre barnen i förskolan kan vara. De hade även liknande åsikter kring 
var matematiken i förskolan fanns samt hur de små barnen i förskolan lär sig matematik. 
Pedagogerna beskrev arbete med matematik tillsammans med dessa små barn som olika 
aktiviteter; saker att göra med barnen likväl som att föra samtal med barnen kring olika 
matematiska aspekter. På så sätt tog även dialogens pedagogiska funktion tillvara för 
inlärning.  
 
Teorier kring barn och barns lärande styr i hög grad den pedagogiska verksamheten. Just för 
förskolan har Piagets teorier om att mognad föregår utveckling länge påverkat pedagogers 
tankar och arbete med barn i förskolan. Då pedagogers tankar kring barn och barns lärande är 
så betydelsefullt för hur verksamheten utformas blir det därför angeläget att studera vilka 
teorier som styr och ligger till grund för dessa. Utifrån pedagogernas svar hittade vi många 
tankar influerade av Lev S Vygotskijs social-konstruktivistiska synsätt på barn och barns 
lärande. Kunskapen skapas tillsammans med andra och miljön är viktig med tillgång till 
inspirerande material och leken ses som viktig för barns lärande. Vi såg Vygotskijs teorier 
som framträdande i både den teoretiska delen som i pedagogernas svar på enkätfrågorna. 
 
I undersökningen framkom att respondenterna betonade leken och miljön som viktiga faktorer 
för den matematiska inlärningen. Däremot nämndes inte pedagogernas roll i lärandeprocessen 
lika uttalat som vi hade förväntat oss. Pedagogerna tyckte i överlag att man ska börja med 
matematik när barnen visar intresse för att lära sig om matematik. Vid denna fråga skiljde sig 
pedagogernas svar och forskningen åt; då forskningen istället målade upp en bild av 
pedagogen som en viktig länk till att göra barnen intresserade av matematik. Bollen ligger 
därmed inte hos barnen att först visa upp ett intresse, utan hos pedagogen att skapa ett intresse 
hos barnen. En inbjudande miljö, en aktiv pedagog och en tillåtelse att kunna leka och lära 
under lustfyllda former är alla viktiga komponenter för lärande. Detta ligger därför som grund 
till varför vi valde att ta upp dessa delar var för sig i uppsatsens teoridel och redogöra 
ingående för deras betydelse för inlärning i allmänhet.  
 
I studiens inledningsskede förväntade vi oss att det skulle finnas mer litteratur som 
behandlade matematik och 1-3 åringar eftersom ämnet är ”i ropet” och vi antog därför att det 
skulle ha forskats mycket mer kring ämnet. Den mesta litteraturen som vi fann behandlade 
förskolan generellt där 4-5 åringarna och deras matematiska utveckling var det mest 
framträdande. Även det faktum att det matematikrelaterade uppdraget i förskolans läroplan 
(Lpfö -98) gäller samtliga barn mellan 0-5 år antog vi att området var utforskat och att det 
därmed inte skulle vara så svårt att hitta relevant litteratur som det visade sig vara. 
Litteraturen som vi fann var ganska enhällig kring hur pedagoger bör arbeta matematiskt med 
barn i förskolan så det gick inte att ställa olika rön mot varandra så som vi hade hoppats på.  
 
Det studiebesök som gjordes utfördes främst för att öka vår egen förståelse för hur pedagoger 
kan arbeta med matematik tillsammans med de yngre barnen i förskolan samt som inspiration 
till vår enkät. Det var vår nyfikenhet att bygga på vår förförståelse för området som styrde oss 
att göra ett studiebesök och att göra det på denna förskola. Det var just detta att de var mitt 
inne i ett matematikprojekt som gjorde förskolan intressant att besöka. Pedagogerna på den 
aktuella förskolan försökte i så stor utsträckning som möjligt att använda sig av den 
omgivande miljön för pedagogiska ändamål. De använde hela miljön till att göra matematiska 
upptäckter, vilket inkluderade alla rum inomhus plus närområdet vid förskolans 
utomhusmiljö. Barnen hade möjlighet att utforska matematik på egen hand såväl som under 
pedagogstyrda aktiviteter. Detta arbetssätt överensstämmer med vad olika forskare i studiens 
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teoridel poängterade som viktigt för att möjliggöra att barnen gör matematiska upptäckter. 
Pedagogerna på denna förskola gav även barnen de rätta begreppen redan från början, vilket 
också är i enlighet med teorierna i studiens teoridel. Något vi dock förvånades över var att 
pedagogerna uttryckte att de inte berättade för barnen att det var matematik som de höll på 
med. Den litteratur vi läst in oss på förtäljer varken fördelar eller nackdelar med att inte 
berätta för barnen att det är matematik de arbetar med. Någon ytterligare förklaring till detta 
har inte erhållits.  
 
Våra frågeställningar för att besvara syftet i vår studie anser vi ha relevans för det 
övergripande syftet med motiveringen; frågeställningen Hur arbetar några pedagoger med 
matematik bland de yngre barnen i förskolan? Syftet i sig var att få en förståelse för hur de 
aktiva pedagogerna arbetar matematiskt med de yngre barnen i förskolan, så denna fråga 
behöver inte motiveras ytterligare anser vi. Frågeställning 2: Vilka uppfattningar har 
pedagoger när det gäller små barns lärande om matematik? Denna frågeställning anser vi vara 
viktig då det visar sig att pedagogers uppfattningar och förhållningssätt till matematik 
tillsammans med små barn påverkar hur de arbetar och tänker kring sitt uppdrag, detta 
påverkar vilka möjligheter barnen får att möta matematiken. Frågeställning 3: Hur nyttjar 
pedagoger olika resurser i arbetet med matematik mot de yngre barnen i förskolan? Denna 
frågeställning handlar även den om pedagogernas tillvaratagande av de olika kompetenser, 
miljö och situationer som spontant uppstår i arbetet med de yngre barnen och matematik – det 
handlar alltså om attityder kring uppdraget. 
 
Pedagogerna hade två skiljda synsätt kring frågan om hur de anser att små barn lär sig 
matematik. Drygt hälften ansåg att det handlade om att imitera, resten såg fysiska upptäckter 
av matematik som viktiga grundstenar till att lära om matematik. Det handlade i det senare 
fallet om att barnen skulle få göra erfarenheter av matematik med och i den egna kroppen. 
Därtill ställer vi oss frågan om vilka pedagogiska konsekvenser dessa skiljda sätt att se på små 
barns matematiska inlärning får i förskoleverksamheten? Det sätt som pedagoger tänker och 
arbetar med matematik tillsammans med dessa små barn påverkar barnens möjligheter att 
upptäcka och erfara matematik. Även barns inställning till ämnet kommer också att formas på 
grund av pedagogens arbetssätt och hur denne lyckas fånga barns intresse för matematiken. Vi 
fann dock belägg för båda synsätten i den forskning vi granskat och använt till den teoretiska 
delen av arbetet.  
 
På frågan om pedagogerna jobbade medvetet med matematik på förskolan tillsammans med 
barn mellan 1 och 3 år svarade några pedagoger att de inte gjorde detta. Vi vill påstå att för att 
jobba med det matematikrelaterade uppdraget som ålagts pedagoger enligt förskolans läroplan 
(Lpfö-98) så krävs en medvetenhet kring arbete med matematik tillsammans med denna 
åldersgrupp. För att sträva efter de mål som i förskolans läroplan (Lpfö-98) har med 
matematiken att göra måste pedagogen vara medveten om de didaktiska frågorna; det vill säga 
vad, hur och varför? i förhållande till uppdraget, målgruppen och ämnesområdet. För att 
intressera de små barnen för matematik krävs en medvetenhet hos pedagogen om hur denne 
tänker om och arbetar med matematik och de yngre barnen i förskolan, samt vad matematik 
för dessa små barn kan vara, vad matematik är och inte minst var den finns och hur den kan 
synliggöras i vardagen på förskolan.  
 
Det kändes angeläget för oss att studera detta område eftersom det har att göra med vår 
blivande profession. Det är vad som står uttryckt i förskolans läroplan (Lpfö-98) som vi ska 
arbeta efter och skapa en verksamhet utifrån. Genom att ha studerat detta har vi fått en större 
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inblick i och ökad förståelse för problemområdet att ta med oss till vår egen praktik.  
 

13 Fortsatt forskning 
 
För att skaffa sig eller utveckla en säkerhet och en positiv och nyfiken attityd till någonting, 
menar Andersson (2006) att man förutom fortsatta studier kan aktivera sitt eget inneboende 
intresse. Forskning och fortsatt lärande har en kompetenshöjande effekt. Genom att fundera 
och försöka förstå någonting ur olika perspektiv, som man gör genom att till exempel forska 
driver man sin egen lärandeprocess framåt och bevarar intresset för ämnet.  
 
Som fortsatt forskning kan enkätsvaren utifrån denna studie användas som underlag till 
fördjupade intervjuer med respondenterna för att få en ännu tydligare bild av deras 
verksamhet, förhållningssätt samt individuella tankar kring matematik och små barn.  
 
Genom att studera detta område väcktes många tankar och intressanta idéer till fortsatt 
forskning. Här nedan beskrivs i punktform några förslag till den vetgirige. 
 

• Finns det belägg för att barn gynnas vid senare årskurs av att introduceras med 
matematik redan vid en tidig ålder?  

• Vilka är förutsättningarna för pedagoger att arbeta med dessa små barn och 
matematik? 

• Matematik ur ett genusperspektiv.  
• Olika pedagogiska inriktningar – skillnader/likheter i arbete och tankar kring 

matematik och de yngre barnen i förskolan? 
• Hur kommunicerar de små barnen kring matematik?  
 

Slutligen vill vi poängtera att det är viktigt att som pedagog själv inta en positiv attityd till det 
man vill att barnen ska lära sig. Det leder ofta till att barnen uppfattar detta och blir nyfikna de 
med, om de inte var intresserade redan från början.  
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Bilaga 1 
 
 
Missivbrev 
 

En enkätundersökning i förskolans verksamhet, avsedd för verksamma 
pedagoger på några småbarnsavdelningar i Norrbottens län. 

 
 
 
 
 

Små barn – stora begrepp 
– en studie i hur några pedagoger kan arbeta matematiskt med de yngre 

barnen i förskolan. 
 
 
 
 
 

Hej! 
 

Vi är två blivande förskolepedagoger från Luleå Tekniska Universitet som 
skriver vårt examensarbete; Små barn – stora begrepp.  

Arbetet behandlar hur några pedagoger i förskolan arbetar med de yngre barnen 
(1-3 år) och matematik.  

Förutom den teoretiska delen skulle vi vilja ta del av Er erfarenhet om hur man 
kan arbeta med dessa barn och matematik i verksamheten. Eftersom det är Ni 

som har den praktiska kunskapen så skulle vi bli jätteglada ifall Ni skulle vilja ta 
en del av Er tid för att besvara denna enkät. 

 
 
 

Har ni frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er! 
 

Tack på förhand! 
 

Linda Berglund & Linda Johansson 
 
 
 
 
 
 

Linda Berglund: Tel: X, berlin-4@student.ltu.se 
Linda Johansson: Tel: X, linjoe-2@student.ltu.se 
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Bilaga 2 
 
Enkätformulär 
 
Instruktioner:  
I denna enkät har vi blandat öppna frågor och frågor med på förhand givna svarsalternativ. 
Om du tycker att vi givit för lite plats åt dina svar så gör gärna en markering och fortsätt på 
nästa sida. De på förhand angivna svarsalternativen är markerade med en svart punkt. Vid 
dessa frågor kan du ringa in eller stryka under det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst. 
Givetvis så garanterar vi att alla som deltar i denna enkätundersökning är anonyma. Namn på 
förskolor eller personer är inte relevanta för undersökningen och kommer därför inte att 
presenteras i någon form vid varken insamling, bearbetning eller sammanställning av resultat.  
 
Är någonting oklart så finns våra telefonnummer och mailadresser på framsidan av denna 
enkät.  
 
 
 
 
 
1. Vad tycker du är matematik? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Arbetar du medvetet med matematik tillsammans med de små barnen? 
 
 

• Nej 
• Ja, under samlingar 
• Ja, i de situationer som uppstår spontant under vardagen 
• Ja, både under samlingar och i vardagliga situationer 
• På annat sätt  __________________________________________________________    

_____________________________________________________________________ 
 

Om svaret är ja, gör Ni detta mest: 
 

• Ensam 
• I arbetslaget 
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3. Varför ska man jobba med matematik med små barn? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
4. Vilken roll spelar matematiken i de små barnens liv, tycker du? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Är barn 1-3 år intresserade av matematiska begrepp? 
 

• Ja 
• Nej 
• Vet ej 

 
Om ja; hur visar barnen att de är intresserade av matematik?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. När kan man börja med matematik, tycker du? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
7. När anser du att man ska börja med matematik? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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8. Vad för slags matematik handlar det om i arbetet med dessa barn? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Hur kan man arrangera miljön så att dessa barn kan utveckla sin matematiska 
förståelse?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
 
10. Hur anser du att små barn lär sig matematik? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. Hur kommunicerar du med de yngre barnen kring matematik? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
12. Hur tar ni tillvara arbetslagets kompetenser i arbetet med små barn och matematik? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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13. Vad anser du om utbudet av material och forskning kring matematik med små 
barn? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
14. Hur länge har ni jobbat medvetet med matematik på denna förskola? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

• Vi jobbar inte medvetet med matematik. 
 
 
 
 

15. Har du sett gynnsamma resultat med detta arbete?   
 

• Ja 
• Nej 
• Vet ej 
• Ej möjligt att bedöma, vi jobbar inte medvetet med matematik. 

 
 
Om ja; på vilket sätt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
16. Hur bedömer du verksamheten utifrån de små barnen och deras matematiska 
förståelse? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
17. Samarbetar Ni med hemmen med syfte att utveckla de små barnens matematiska 
förståelse?  
 

• Ja 
• Nej 
• Vet ej 

 
Om ja; på vilket sätt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
18. Vad anser du om att arbeta med de yngre barnen och matematik?   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
19. Hur går Ni vidare med arbetet med de små barnen och matematik? 
 

• Inspiration från litteratur 
• Studiebesök 
• Fortbildning 
• Reflekterande samtal inom arbetslaget 
• Dokumentationer 
• Annat________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
20. Hur många yrkesverksamma år har du inom barnomsorgen? 
 
___________________________________________________________________________ 
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Övrigt: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Har du synpunkter på vår undersökning och/eller våra frågor så meddela oss gärna per telefon, 
mail eller skriv under punkten Övrigt. 
 
 
 
 
 
 
Hjärtligt tack för din medverkan! 
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