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Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete är att få en ökad förståelse för hur pedagoger arbetar med 

matematik med de yngsta barnen för att få in det i förskolans vardag. Studien grundar sig på 

kvalitativa intervjuer av fyra verksamma pedagoger inom två förskolor i Norrbotten och 

därför visar resultatet inte någon direkt sanning utan istället erfarenheter och kunskaper av de 

intervjuade pedagogerna. I resultatet av intervjuerna konstateras att matematik finns överallt i 

omgivningen, det gäller bara att hålla ögonen öppna, samt arbeta på ett medvetet sätt. 

Resultatet visar även att pedagogerna ofta utgår från barnens egna kroppar då de jobbar med 

matematik med de yngsta barnen i förskolan.  När de talar om antal utgår de från barnens 

fingrar. Om de exempelvis ska mäta hur långt det är från den ena väggen till den andra så 

mäter de med hjälp av barnen hur många kroppar det behövs för att barnen ska få en känsla 

för längd, med utgångspunkt från sin egen kropp. 

Nyckelord: Matematik, Förskolan, De yngsta barnen, Lärande 
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Förord 

Efter ett antal timmar av kämpande med detta examensarbete lyckades vi till slut få ihop 

arbetet som vi känner oss nöjda över. Vi har haft våra motgångar och stunder då det upplevts 

riktigt tungt och vi bara velat vara klara men nu har drömmen gått i uppfyllelse. Därför vill vi 

ge oss själva ett stort tack för ett väl utfört arbete. Ett varmt tack vill vi även ge till 

pedagogerna som ställt upp i vår studie och delat med sig av sina erfarenheter. Vi vill även 

tacka våra familjer och vänner som gett oss stöd under detta examensarbete men även under 

hela utbildningen. Ett tack vill vi även ge till vår handledare Eva Jablonka som gett oss råd 

och stöd under arbetets gång. 

 

Sara och Caroliné. 

 

Luleå 2010 
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1 Inledning 

Under vår lärarutbildning har vi läst en matematikkurs som båda tyckte var spännande och 

intressant och när vi skulle välja ämnesområde för uppsatsen diskuterade vi fram och tillbaka 

kring olika ämnen. När vi diskuterade matematik kom vi fram till följande; vi anser att barn 

redan i tidig ålder ska få möjlighet att uppleva och bekanta sig med matematikens värld på ett 

lekfullt samt roligt sätt och därigenom erfara sig goda upplevelser kring ämnet. Detta 

eftersom våra egna upplevelser från grundskolan är att många har dåliga erfarenheter och 

uppfattar att matematikämnet är tråkigt och jobbigt. Vi anser även att matematik är viktigt 

eftersom det finns runt omkring oss hela våra liv och är en viktig kunskap för att främst klara 

av vardagliga situationer.  Dessa tankar men även vår inställning till matematik och det som 

vi lärde oss under matematikkursen gav oss mersmak på att forska vidare kring ämnet. 
 

”Till en början tycker barnen oftast att det är spännande och roligt att arbeta i den nya 

räkneboken. När de efter en tid kommer in i det dagliga arbetet i skolan försvinner 

emellertid nyhetens behag. En alltför ensidig inriktning av undervisningen mot att arbeta 

med matematik i räkneboken kan medföra att barnen får en uppfattning att matematik 

enbart handlar om att lösa uppgifterna i boken. Risken är då stor att de inte inser att 

matematik är ett redskap som de kan använda när de löser problem både i skola och i det 

vardagliga livet. Den nyfikenhet och glädje som barnen till en början känner inför 

matematiken kan då ersättas med en känsla av otillräcklighet och tvång”  

(Ahlberg, 1995, s.11)  

 

Ahlberg (1992) skriver att elevers emotionella inställning till matematik är av stor vikt för 

deras inlärningsmöjligheter samt användning av matematik. Hon menar att 

matematikundervisning som inte kopplas till elevens behov och intressen kan få skadliga 

emotionella och intellektuella följdeffekter som gör att elevernas intresse för matematik 

hämmas. 

 
”Förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver”  

(Skolverket, Lpfö-98, 2006, s. 5) 

 

I vår kommande yrkesprofession ingår det att väva in matematik i det vardagliga arbetet med 

barnen och därför anser vi att det är en självklarhet att jobba med matematik i förskolan. 

Genom våra utökade kunskaper om matematik i förskolan, som vi tror och hoppas få under 

detta examensarbete, så kommer vi skaffa oss en större förståelse för hur vi kan använda 

matematik med de yngsta barnen när vi sedan kommer ut i verksamheten och börjar arbeta.  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse om hur man som pedagog kan arbeta med 

matematik med de yngsta barnen i förskolan. 

  

2.1 Frågeställningar 

 

- Hur arbetar de intervjuade pedagogerna med matematik för att få in det i förskolans 

vardag?  

 

1) Hur synliggör de intervjuade pedagogerna matematiken för barnen i förskolan? 

 

2) Vilka svårigheter upplever de intervjuade pedagogerna i arbetet med matematik?  
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3 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

3.1 Teorier om lärande 

Nedan följer en beskrivning av konstruktivismen, en av det större bakomliggande teoriernas 

syn gällande barns lärande och utveckling.  

 

3.1.1 Konstruktivismen 

Under 20-talet grundade Piaget sin teori som även kan ses som en filosofi, teorin kallas för 

konstruktivismen.  Enligt Ahlbergs (1992) tolkning av Piagets teori handlar matematik om en 

kontinuerlig förståelseakt mellan barn och pedagog. I barns tidiga ålder, ca 2 – 6 år, är deras 

tänkande egocentrerat och de har till en början svårt att se saker utifrån andras perspektiv. 

Inlärning av till exempel matematik bör från början utgå från barns egna livsvärldar och 

perspektiv. Författaren menar vidare att under inlärning av matematik i konstruktivismen är 

det viktigt att pedagogen för dialoger med barnen för att få tag i deras förståelse och tankesätt. 

Utifrån detta får pedagogen grepp om hur barnen tänker och kan lättare möta dem i deras 

fortsatta utveckling och inlärning av matematik. Dysthe (2003) håller inte med Ahlberg utan 

hennes tolkning av konstruktivismen handlar inte om någon kontinuerlig förståelseakt eller 

dialog mellan barnet och pedagogen. Hon beskriver istället mer vikten av att barnet själv ska 

vara en aktiv deltagare i de ämnesmässiga problemen för att ta emot information, tyda den 

och sedan kunna binda samman den med vad barnet redan vet samt att barnet får en förståelse 

för de allmänna principerna istället för att bara förstå själva metoden. Författaren menar 

vidare att man inom konstruktivismen vill få barnen att reflektera över sitt eget lärande, sitt 

tänkande, sin förståelse och bli medveten om på vilket sätt man själv lär sig bäst igenom. För 

att barnen skall kunna bli medvetna får de till exempel skriva reflektionsanteckningar och 

loggskrivning men hur man skulle arbeta med barn som inte har lärt sig skriva än är inte något 

som författaren nämner. 

 

I konstruktivismen finns det enligt Dysthe (2003) två olika underkategorier där en av dem är 

den sociokulturella teorin. Att utgå från ett sociokulturellt perspektiv innebär enligt författaren 

att man arbetar med de kommunikativa processerna som att samtala, lyssna, härma och 

samverka med andra. Dysthe beskriver att kunskap är beroende av och förenad till den miljö 

och kultur som finns runt omkring samt att kunskap inte skulle finnas till utan dessa två delar. 

Sammanhanget mellan dessa måste därför utforskas för att kunna få en förståelse för hur en 

människa handlar utifrån den kultur som individen lever och lär i. Även Bishop (1988), som 

kommer nämnas mer under matematiken i förskolan, hans syn på inlärning överensstämmer 

med Dysthes (2003) förklaring av ett sociokulturellt angreppssätt inom inlärningsteorin. 

 
"...sociokulturella angreppssätt inom inlärningsteori: lärandet har med relationer att göra; 

lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och 

kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen mellan det 

individuella och det sociala är avgörande aspekter för varje läromiljö..."  

(Dysthe, 2003, s. 31) 

 

När det gäller Vygotskij och den sociokulturella teorin så är Dysthes (2003) tolkning att 

Vygotskijs utgångspunkt för lärande och utveckling utgörs av den sociala samverkan, språket 

mellan människor bidrar till hur vi förstår och upplever omvärlden. Kunskap skapas utifrån de 

växlande sociala förhållandena som vi människor lever i för att utveckla vår användning av 

språket som ett verktyg. Men det är inte bara det sociala förhållandena som spelar roll utan 

även det biologiska arvet enligt Dysthes tolkning av Vygotskij och den sociokulturella teorin. 
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3.2 Lärande i förskolan 

I avsnittet nedan beskrivs pedagogen, leken och miljöns inverkan på barns lärande och 

utveckling i allmänhet. 

3.2.1 Pedagogens betydelse för lärande  

Pramling & Asplund (2007) påstår att barn inte drivs såsom vuxna gör av långsiktiga mål i 

livet utan upptas och har fokus på vad som gäller och sker här och nu. På grund av detta är det 

därför viktigt att som pedagog fånga barns intresse vid rätt ögonblick samt få barnen 

engagerade men även att man ”Som lärare måste man både ha tillit till deras förmåga och vara 

en vuxen som tar ansvar för barns behov, utveckling och lärande” (Pramling & Asplund, 

2007, s. 15). Doverborg & Pramling (2005) belyser, genom att läraren ställer öppna och 

utforskande frågor till barnen får de en chans att fundera vidare. Vuxna har blivit så invanda 

vid en egen syn på att kunna presentera det rätta svaret och har genom det svårt att se olika 

lösningar på ett problem. När alla vuxna frigjort sig från kunskapssynen att ha det rätta svaret 

kan de uppmuntra barn att ge uttryck för sina många idéer samt att de får hitta sina egna 

fungerande lösningar. Pramling (1983) skriver om en lärare som blivit intervjuad och vad hon 

anser om pedagogens betydelse för lärande. Ett av de viktigaste områdena som pedagoger bör 

jobba med i skolan, enligt den intervjuade läraren, är barns sociala beteenden så att de 

därigenom kommer att kunna lösa sina konflikter på egen hand. Hon anser även att en viktig 

roll för en lärare är att vara lyhörd för det som händer runt omkring, ge barnen en positiv 

förstärkning när de till exempel löser sina konflikter samt att man också ska stödja de barn 

som är osäkra. Slutligen påstår läraren hur deras roll är att låta barn få möjlighet att komma ut 

i skolans värld samt att man som lärare anpassar frågor till barnens nivå så att de lyckas svara. 

Därigenom får barnen känna tillfredsställelse över att lyckas som i sin tur kommer ge dem 

mod att fortsätta försöka och uttrycka sina tankar.  

3.2.2 Lekens betydelse för lärande  

Lindqvist (1996) skriver, trots att barns lek alltid har setts som ett viktigt inslag i förskolan har 

den inte prioriterats tillräckligt samt att leken inte heller har setts som en pedagogisk 

verksamhet. Lindqvist menar vidare att man tidigare trott att barn utvecklats i sin lek oavsett 

den vuxnes inverkan samt att pedagogerna därför varit osäkra på hur de ska förhålla sig till 

barnen i deras pågående lek. 

Enligt Pramling och Asplund (2007) ser Fröbel leken som en nödvändig verksamhet som är 

avskild från lärande och arbete, medan Reggio Emilia – pedagogiken ser lek som en 

integrering av lärande. Montessori - pedagogiken tar däremot avstånd från lek i förskolan och 

ser istället att barnen arbetar. I Lpfö-98 kan man läsa följande om lekens betydelse för 

lärande; 

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I lekens och det lustfyllda lärandets 

olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 

gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 

erfarenheter” (Skolverket Lpfö-98, 2006, s. 6) 

 

 

Lindqvists (1999) tolkning av Vygotskij är att han hävdar att många av våra grundläggande 

reaktioner utvecklas och grundläggs under barnets lek, likaså är det för vår imitationsförmåga.  

Barnet tillägnar sig vad de har iakttagit hos de vuxna som dem bearbetar i sin lek och därmed 

lär sig mycket om olika relationer. Inte en enda lek är den andre exakt lik och därigenom 
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kräver leken ständigt nya lösningar. Författaren fortsätter skriva hur Vygotskij ser på leken 

och skolan där han anser leken som den bästa skolan för barn på grund av att de lär sig och får 

social erfarenhet av just leken i sig. Lindqvist (1996) belyser att enligt Fröbels pedagogik är 

lek det naturligaste sättet för ett barn att uttrycka sig på. Fröbel anser att leken är det verk i 

förskoleåldern där barnet utvecklas fysiskt, andligt och moraliskt. Dessutom för leken med sig 

glädje och tillfredsställelse över livet.  

3.2.3 Miljöns betydelse för lärande  

Åberg & Lenz Taguchi (2005) beskriver hur pedagoger ordnar miljön på förskolan efter vilka 

uppfattningar de har om barn, deras lärande samt om förskolans roll. Författarna fortsätter 

skriva att det inte är barnen i förskolan som ska anpassa sig till miljön utan att det istället är 

miljön som ska anpassa sig efter barnen och deras intressen. Till förskolan kommer det 

ständigt nya barn med olika förutsättningar och intressen, därför måste miljön kunna vara 

föränderlig. Pedagogerna bör också inreda miljön så att barnen upplever den som 

inspirerande, intressant och utmanande. Doverborg & Pramling (2005) håller med men 

betonar även betydelsen av att man som pedagog måste fråga sig hur den fysiska miljön i 

förskolan ser ut med tanke på att barnen ska kunna sortera, kategorisera samt storleksordna 

bland annat leksakerna. Miljön kan till exempel utformas så att det finns synliga backar och 

lådor till de olika sakerna på barnens nivå och därigenom får de yngsta barnen i förskolan en 

möjlighet att kunna sortera. Genom detta kommer barnen, enligt författarna, att kunna urskilja 

likheter och olikheter samt att de får en förståelse för vad som hör samman och inte. 

Angående miljön i Lpfö-94 kan man läsa att ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö 

som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska 

omvärlden” (Skolverket, 2006, Lpfö-98, s. 5).  

 

Björklund (2007) har i sin avhandling beskrivit Fröbels lekgåvor (olika klossar) som enligt 

henne består av olika material och geometriska former. Fröbel ville med dessa att barnen 

skulle få chans att på egen hand upptäcka de geometriska formernas strukturer och allmänna 

drag som barnen därigenom utvecklar och lär sig deras liknelser i miljön runt omkring dem. 

Författaren fortsätter beskriva Fröbels teori där Fröbel menar på att barnet behöver få alla sina 

sinnen stimulerade och utmanas till att upptäcka samband samt göra jämförelser i sin omvärld 

för att kunna bilda en helhet av det som barnet ska lära sig. Enligt Öman (1991) var den första 

lekgåvan som barnet fick en boll eller ett klot som man kan kalla det för. Denna gåva skulle 

enligt Ömans tolkning av Fröbels lekgåvor symbolisera världsalltet och den skulle följa 

barnets utveckling med åren fast avancera mer och mer i lekarna. Öman har precis som 

Björklund (2007) uppfattat att Fröbels lekgåvor var utformade i olika geometriska former. 

Öman beskriver dessutom lekgåvorna mer ingående och att de i sig inte ger någon kunskap 

utan det behöver ske en dialog mellan barnet och en pedagog som vet hur man metodiskt 

använder sig av dem och därigenom blir besjälade, som Fröbel skulle kalla det enligt Öman 

(1991). När barnet har lärt sig hur man använder sig av gåvorna kan de på egen hand leka med 

dem och därigenom hitta egna problemlösningar och konstruktioner. Författaren fortsätter 

skriva om att det idag finns många förskolor som har just Fröbelmaterial eller rester från det 

men nästan ingen förskollärare har kunskaper om hur man använder dem. Därför används 

materialet inte på det tilltänkta sättet som Fröbel har utformat lekgåvorna för och har 

därigenom inte sin ursprungliga funktion. 
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3.3 Matematik i förskolan 

Enligt Solem & Reikerås (2004) kan matematik för många vara ett svårdefinierat fenomen 

men kan beskrivas som ett verktyg som hjälper människan med olika problemlösningar och 

därigenom skapa struktur för människor i deras sociala och kulturella vardag. Författarna 

skriver att geometri, tal, räkning, algebra, ekvationer, statistik samt sannolikhet är något som 

många idag förknippar med matematik. Om pedagoger däremot ska hjälpa och utmana de små 

barnen i deras matematiska värld måste de förändra deras tankesätt och slänga iväg pennan 

och pappret. För barnen handlar det mer om att utforska matematiken med hela kroppen där 

de använder sig själv som utgångspunkt.  

 

Björklund (2007) samtycker med författarna ovan att i och med att barn blir mer och mer 

medvetna om sin kropp och dess begränsningar använder de sin egen kropp för att få grepp 

om och utforska omvärlden. Barnens egna kroppar är därmed deras tillgång till världen. Man 

kan även läsa om detta i Doverborg & Pramlings (2005) bok där de sammanfattar det med att: 

 
"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 förskolebarnen, och därigenom grundlägga en matematisk 

förståelse i tidig ålder. Men detta måste göras på barns villkor"  

(Doverborg & Pramling, 2005, s. 2-3) 

 

I läroplan för förskolan (Lpfö-98) kan man hitta tre olika punkter som handlar om matematik, 

dessa punkter är följande: 

  

- ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband” 

- ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang” 

- ”utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum”  

(Skolverket Lpfö-98, 2006, s. 9) 

 
Doverborg & Emanuelsson m.fl. (2006) belyser att det i förskolan handlar om att pedagoger 

utmanar barn och synliggör den matematik som finns i deras lek samt i olika 

vardagssituationer. Pedagogerna bör också ge barn möjligheter till dokumentation och 

reflektion över den matematik de möter i förskolan. I förskolan bygger, leker och konstruerar 

barnen som alla är i olika åldrar. Pedagogen kan då ta tillfälle i akt och ge barnen upptäckter 

samt utmaningar kring tal, form, mönster, sortering samt klassificering. Matematik kan även 

handla om målning då barnen behöver göra olika val som till exempel välja storlek på pappret 

och penseln, vilka färger de ska använda samt vad som ska målas. Författarna fortsätter skriva 

om matematikmiljön som barnen befinner sig i. Eftersom den finns överallt i vår omvärld så 

behöver barn få uppfatta och reflektera över matematik tillsammans med andra barn samt 

erfarna pedagoger som har kunskap om grundläggande matematik. 

I sin doktorsavhandling skriver Björklund (2007) om att Nuñes och Bryant (1996) intresserar 

sig för barns lärande av matematik samt vilken inverkan den matematiska förståelsen har för 

hur barn tänker och handlar. De påstår att matematik bör ses som ett viktigt inslag i barnens 

vardag eftersom den är ett redskap som behövs för att klara sig i det vardagliga livet. Utan 

matematiska kunskaper har människan svårt att överleva i den kultur hon eller han befinner 

sig i. 
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Solem & Reikerås (2004) har i sin bok beskrivit sex viktiga matematikaktiviteter som enligt 

Bishop (1988) ger en bredare uppfattning om vad matematik är och kan vara för oss och 

barnen. Alla dessa aktiviteter finns dagligen i barnens vardag i förskolan, det gäller bara att 

som pedagog vara medveten samt ta tillvara på de olika lärandetillfällena som ges. 

Dessa aktiviteter är: 

 

- Förklaring och argumentation. Med detta menas motiveringar och förklaringar, 

resonemang samt logiska slutsatser.  Barn tänker och resonerar kring saker, sätter ord på 

sina tankar och klargör hur de menar. Inom matematiken är det viktigt att motivera vad 

man menar samt dra slutsatser. Ett exempel kan vara om jag är 5 år gammal och du är 

dubbelt så gammal som mig så är du 10 år eftersom fem plus fem är tio. (Solem & 

Reikerås, 2004) 

 

- Lokalisering innebär att kunna hitta, samt orientera sig fram och förstå placeringsord. 

Solem & Reikerås (2004) skriver att barn behöver lära sig att hitta vägen hem samt lära 

sig förstå till exempel vad det innebär att kakburken står överst på hyllan. Människan 

skapar mentala kartor för att kunna orientera sig fram i omgivningen. Lokalisering 

innebär även att förstå olika lägesord som till exempel över och under samt förstå 

betydelsen av dessa. Heuvel-Panhuizen & Buys (2005) skriver i sin bok om att till 

exempel fråga ett barn vart hon eller han bor och få en förklaring på det handlar om 

lokalisering. Nedan är ett exempel på en pedagog som för ett samtal med ett barn: 
 

Teacher:”And when you go to school, which way do you go?” 

Brent: “First, we have to…go up… the hill, then down the hill and then you get to the 

bike shed, then we go up the steps and we are there”. 

Teacher: “That is not far. And how do you go to school?” 

Brent: “By bike or sometimes by car”. (2005, s.152 - 153)   

 

- Design innefattar former, figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst. Redan 

som små lär sig barn känna igen likheter och skillnader på olika föremål. Exempel på 

aktiviteter som hör till design är former som är en av egenskaperna som gör att barnen 

kan urskilja likheter och skillnader. Formen är viktig då de bygger olika saker såsom hus 

och kojor eller torn av klossar. Design handlar också om då barn klipper snökristaller i 

papper, gör pärlplattor eller när de målar. (Solem & Reikerås, 2004) 

 

- Räkning handlar om räknesystem, räkning, antalsord och talsystem. Exempel är då 

barnen med hjälp av fingrarna visar deras ålder samt räknar om godiset är jämt fördelat 

mellan barnen. I förskolan spelar de spel då räkning många gånger ingår, de sjunger 

sånger som bygger på talramsor samt vid samling räknar hur många barn som är 

närvarande men även de som saknas. (Solem & Reikerås, 2004) 

 

- Mätning handlar om jämförelser, måttenheter, längd, area, volym, tid, vikt och pengar. 

Barn jämför varandras längder och kollar vem som är längst. När de till exempel leker i 

sandlådan eller häller upp mjölk vid måltiden får de erfarenheter och därmed en känsla av 

volym. När barn följer med deras föräldrar och handlar kan de få en förståelse för om 

pengarna räcker. (Solem & Reikerås, 2004) Heuvel-Panhuizen & Buys (2008) påstår att 

olika mätningsaktiviteter är något som sker väldigt ofta i förskolans verksamhet oavsett 

om det är medvetna aktiviteter eller inte. Exempel kan vara när barnen ska slå in 

presenter med inslagspapper. Då måste de ta reda på hur stor pappersbiten ska vara för att 

täcka hela presenten. Författaren fortsätter skriva att det är viktigt att pedagoger i 
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förskolan fångar dessa spontana mätningsaktiviteter och gör barnen uppmärksamma på 

de olika mätningsaspekterna. 

 

- Lekar och spel. I denna aktivitet ingår aktiviteter som rollekar, rollspel, fantasilekar, 

kurragömma, strategispel, tärningsspel samt pussel. Barns sätt att leka varierar beroende 

på deras ålder samt vilken situation de infinner sig i. Barn som bygger torn av klossar och 

barn som leker rollek med dockor använder sig av matematik, men på olika sätt. 

 
”Många spel utmanar och utvecklar barns kunskaper om tal och räkning, liksom deras 

logiska tänkande. Dessutom kräver ofta spel att barnen måste argumentera för sina 

synpunkter och motivera sina handlingar, något som är en viktig del av matematiken”  

(Solem & Reikerås, 2004, s. 12) 

 

3.3.1 Barns lärande av matematik 

Björklund (2007) har i sin avhandling gjort sin tolkning av Ahlberg (1994) och hennes syn 

om barn och matematik där det står beskrivet att barns förhållningssätt till kunskap och 

lärande grundläggs i tidig ålder innan barn börjar få formell undervisning. Barns tidiga möten 

med matematik påverkar deras framtida inställning och förhållningssätt till den. Ahlberg 

menar att det är viktigt att som pedagog i förskolan fånga och uppmuntra små barns 

erfarenheter av matematik som anknyter till deras erfarenhetsvärld vilket kan göra att de får 

en positiv bild av matematik. Öman (1991) påpekar i sin bok att en stor del av 

inlärningssvårigheterna i matematik kan vara oklarheter som beror på försummelser i den 

tidiga barndomen. Författaren betonar att det därför är så viktigt i förskolan att leka in 

matematiken till exempel begrepp som antal, ordning, storlek, form och färg. Sterner (2006) 

uttrycker att små barn utvecklar sin rumsuppfattning genom att använda hela sin kropp samt 

sinnen då de leker. De små barnen kryper, ålar, hoppar, springer, tittar, smakar och känner på 

saker som de möter. De använder sin kropp på olika sätt när de kryper under och över hinder 

samt när de klättrar upp och ner på möbler. När barn klättrar upp på klätterställningen får de 

en känsla av hur högt upp de är och därmed en känsla och uppfattning av höjd. För att barn 

ska kunna utveckla sin rumsuppfattning behöver de få många olika möjligheter till att 

undersöka rummet, både inne och ute. Författaren påstår också att barn behöver få språk och 

ord för sina handlingar och att pedagogen är viktig då hon eller han behöver kommunicera 

med det lilla barnet och sätta ord på hans eller hennes upplevelser. 
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4 Förankring i styrdokumenten 

I detta avsnitt beskrivs matematikundervisningens betydelse i förskolan redan från år 1837 till 

den nuvarande läroplanen Lpfö-98 

4.1 Matematikens historiska perspektiv från dåtid till nutid 

Doverborg (1987) påpekar i sin rapport att de tidigaste föreskrifterna om barns 

matematikundervisning i förskoleåldern hittar man redan år 1837 i en lärarhandbok för 

småbarnsskolorna. I handboken står det beskrivet hur undervisningen skulle gå till samt vilka 

material som läraren skulle använda sig av. Det står även beskrivet vilka mål som skulle 

uppnås. Ett av dem var att barnen skulle kunna räkna upp till hundra men även baklänges från 

hundra och ner. Doverborg (1987) framhåller att det även år 1841 kom en reviderad variation 

av handboken där man utökat målen för den matematiska undervisningen, inlärning av vikt, 

mått och mynt hade lagts till. Det var även här som man började förstå vikten av att lära 

barnen de olika geometriska formerna som till exempel trianglar, kvadrater och kuber. 

Byggleken förespråkades genom att byggklossarna som barnen skulle lära sig med togs in i 

verksamheten. Friedrich Fröbel, barnträdgården och hans pedagogik påverkade starkt den 

svenska förskolan i slutet av 1800-talet. Han förespråkade de nio lekgåvorna, ett bygg- och 

lekmaterial som han utformat där målet var att utveckla de matematiska begreppen hos barn i 

förskoleåren, såsom delar och helhet.  

Maria Montessori var en annan pedagog som har haft stor inverkan på den svenska förskolan. 

Hon förespråkade att barnen skulle utveckla sina olika matematiska sinnen med olika 

leksaker, men det skulle bara finnas en av varje leksak på avdelningen. Det medförde att 

barnen skulle lära sig att visa respekt mot andra genom att de var tvungna att dela med sig av 

leksakerna. Både Fröbels och Montessoris material har till avsikt att träna upp sinnena för tal, 

dimension, färg, form med mera. De material som man ansåg vara överlägset bättre för barn 

var Montessorimaterialet trots den kritik där man betraktade materialet som invecklat och 

avancerat för barn. 

 

År 1968 – 1972 gjordes en utredning av förskolan som kallas Barnstugeutredningen där man 

endast kort kan läsa om en grundläggande matematiskt begreppsbildning. Man började se och 

förstå barnens olikheter i sitt lärande samt att olika kunskapsnivåer av grundläggande begrepp 

hos barnen berodde på de olika erfarenheter som barnen hade med sig. Enligt Vallberg Roth 

(2002) kom socialstyrelsen år 1981 med en arbetsplan för förskolan som var uppdelad i fem 

olika ämnesblock. Matematiken ingick i Naturorienteringsblocket och fokus var på de olika 

matematiska begreppen som skulle användas både i vardagssituationer och i leken samt att 

man skulle använda sig av gripbart material, till exempel plockmaterial. Författaren fortsätter 

beskriva att det även var här som vikten av samarbete mellan förskolan och skolan började 

betonas. Enligt Doverborg (1987) fanns det inte något preciserat om vad exakt man skulle 

kunna förbereda förskolebarnen på. En arbetsplan kallad Lära i förskolan kom år 1990 som 

enligt Vallberg Roth (2002) framförde en diskussion om innehållet av matematiken som 

bestod av bland annat form, mönster, klassificering, sortering och antalsuppfattning. 

 

Den första egna läroplanen för förskolan kom år 1998 och utformades av Skolverket ”till ett 

sammanhållet utbildningsväsende”. (Vallberg Roth, 2002, s. 121)  
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”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, 

trygg och lärorik. Det skall vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet.” (Skolverket Lpfö-98, 2006, s. 4) ”Språk- och 

begreppsutveckling är nära förknippad med hur barn utvecklar en förståelse för sig själva 

och olika fenomen i omvärlden och hur de kan använda dessa kunskaper i sin vardag. 

Redan de allra minsta barnen strävar efter att utveckla sin förståelse genom att med alla 

sina sinnen undersöka, pröva och utforska sin omgivning.”  

(Skolverket, Kvalitet i förskolan, 2005, s. 25)  

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn:  

- utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang”(Skolverket, Lpfö-98, 2006, s. 9)  

 

Vi har även valt att ta med vad som framförs om matematik i Lpo-94 eftersom förskolan och 

skolan skall ha ett samarbete emellan. Vi anser att det kan vara bra och en fördel om 

pedagoger i förskolan har en grund och en förförståelse för vad barnen ska lära och tillägna 

sig högre upp i åldern samt också veta hur man som pedagog kan jobba med matematik med 

de yngre barnen i förskolan.  

 

I Lpo-94 står det att skolans uppdrag är att främja lärandet så att individen inspireras till att 

lära sig saker. Skolan ska också se till att eleverna skaffar sig sådana kunskaper som är 

nödvändiga för den enskilda individen samt samhällsmedlem. Dessa kunskaper ger också en 

grund för den fortsatta utbildningen. Utforskande, nyfikenhet samt lusten att lära ska fungera 

som en grund för undervisningen.  

 
”Skolan skall sträva efter att varje elev 

- utvecklar sitt eget sätt att lära 

- utvecklar tillit till sin egen förmåga 

- lär sig att utforska 

- lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra [...]  

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

- behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet.” 

(Skolverket Lpo-94, 2006, s. 9-10) 
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5 Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilken vetenskaplig metod som har används i studien utifrån arbetets 

syfte och frågeställningar. Det kommer även att beskrivas hur resultatets bearbetning, analys 

samt tolkning har gått tillväga. 

5.1 Val av metoder 

I studien genomfördes kvalitativa intervjuer där användandet av en fallstudie ansågs lämplig 

då vi i vårt syfte vill få fram intervjupersonernas egna erfarenheter och kunskaper kring våra 

frågeställningar för att kunna få en ökad förståelse. Enligt Patel & Davidsson (2003), innebär 

det att man gör studiegranskningen i en mindre och avgränsad grupp med människor vilket 

ger intervjuaren en mer täckande och djupare insikt om den intervjuades uppfattningar och 

tankesätt gällande det undersökande fenomenet. Kvale (2008) beskriver även att man inför 

intervjuer oftast använder sig utav fallstudier då man tillexempel vill fokusera på en specifik 

situation som gör att man får en bättre förståelse för ett enskilt fall eller en bättre insikt i mer 

generella frågor.  
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5.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvale (2008) beskriver att en kvalitativ intervju bygger på ett vardagligt samtal.  

 
”Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människan talar med 

varandra – de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna andra 

människor” (Kvale, 2008, sid. 13)  

 

En kvalitativ intervju har enligt författaren sina egna regler och tekniker. Det handlar även om 

att fånga den intervjuades erfarenheter, känslor och få en insikt i den intervjuades livsvärld för 

att kunna tolka skildringarna som den intervjuade ger om det undersökande fenomenet. 

Författaren anmärker på hur viktigt det är som intervjuare att vara öppen och lyhörd till det 

som sägs men även det som inte sägs för att kunna läsa mellan raderna och verkligen försöka 

förstå vad den intervjuade menar med sina skildringar.  

Enligt Trost (1997) handlar kvalitativa intervjuer om att man som intervjuare vill förstå och 

identifiera egenskaper om vilka uppfattningar den intervjuade har om det specifika fenomenet 

som intervjuaren har för avsikt att undersöka. Eftersom detta handlar om att få reda på den 

intervjuades egna uppfattningar är det väldigt viktigt att tänka på hur man formulerar sina 

frågor så att man inte har lagt in sina egna antaganden och hypoteser. Det är också viktigt att 

man inte i förväg har utformat egna svarsalternativ som kan medverka till att man påverkar 

den intervjuades svar. Författaren påpekar även att det är viktigt som intervjuare att kunna 

visa empati och sätta sig in i den intervjuades livsvärld även om man själv inte har samma 

åsikter om det specifika området som undersöks. Utifrån Patel & Davidsson (2003) kan man 

är det svårt att kort sammanfatta vad som menas med en kvalitativ intervju men att i dessa 

intervjuer är både intervjuare och intervjuperson medskapare i samtalet. Givetvis med olika 

roller där det för intervjuaren handlar om att belysa en forskningsfråga men för 

intervjupersonen kanske intervjun inte har någon mening el syften utan man ställer bara upp 

för att vara snäll och hjälpa intervjuaren i sin undersökning. Författarna beskriver också att 

man kan välja att en hög eller låg strukturering av intervjufrågorna där man med hög 

strukturering menar att man ställer frågorna i en förbestämd ordning och med låg 

strukturering kan man välja att ställa sina olika frågor för hur det bäst faller sig in i det 

enskilda fallet för att få ett sånt naturligt och avslappnat samtal med intervjupersonen som 

möjligt. Detta medför att intervjupersonen får utrymme att svara med egna ord utifrån sina 

erfarenheter och uppfattningar kring forskningsfrågan. 
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5.2 Genomförande 

5.2.1 Urval 

Undersökningsgrupp för denna studie består av fyra kvinnliga pedagoger från två olika 

förskolor inom Norrbotten där samtliga jobbar på en 1-3 års avdelning. Tanken med att vi valt 

att intervjua dessa pedagoger beror dels på studiens syfte men även på tidsbegränsningen som 

denna studie har haft samt vårt val av att genomföra kvalitativa intervjuer. Trost (1997) 

beskriver att urvalet inför kvalitativa intervjuer bygger på små urval av intervjupersoner inom 

en given ram där det bör finnas variation men ingen enstaka person som är extrem eller 

”avvikande” och urvalet representerar inte en population av befolkningen utan personer som 

har kunskaper och erfarenheter kring forskningsfrågan. Den första kontakt med 

undersökningsgruppen var genom telefonsamtal där en intresseförfrågan ägde rum. 

Pedagogerna som valde att delta i undersökningsgruppen fick ta del av PM för arbetet, där 

bland annat studiens syfte presenterades. Ett datum för de kvalitativa intervjuerna utsattes 

sedan i samspråk med undersökningsgruppen.  

5.2.2 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

 En sammanställning av huvudfrågor (se bilaga 1) utfördes inför de kvalitativa intervjuerna, 

dessa skulle vara som stöd under intervjun. Även ett avtal formulerades (se bilaga 2) som 

pedagogerna i undersökningsgruppen fick läsa igenom och skriva under innan intervjun 

startade. Detta gjordes då det enligt Patel & Davidsson (2003) krävs att man har tillstånd från 

intervjuperson för att få använda sig utav ljudinspelning under intervjun som vi valde att göra. 

Trost (1997) syftar på att man som intervjuare då kan lägga hela sitt fokus på själva intervjun 

och dialogen med intervjupersonen och för att man efter intervjuerna skulle kunna lyssna 

igenom dem i lugn och ro samt kunna skriva ner intervjuerna ordagrant.Varje intervju hölls i 

ett tyst och avskilt rum på förskolan då det enligt Trost (1997) är viktigt med en trygg miljö 

för intervjupersonen samt att miljön även skall vara en sån ostörd plats som möjligt för att 

tillexempel intervjupersonen som i vårat fall ska kunna koppla bort arbetet med barnen och 

själva avdelningen en stund och istället kunna koncentrera sig på intervjun samt ta sig tid att 

tänka igenom och besvara frågorna. Det var endast en intervjuare på varje intervju, dels för att 

den som intervjuades inte skulle känna sig i underläge vilket Trost (1997) beskriver att man 

lätt kan känna intervjuperson då två stycken intervjuare kan tolkas som något slags 

maktövergrepp vilket då inte medför en bra och lättsam intervju personerna emellan. 

5.3 Bearbetning av data 

Bearbetningen av intervjuerna genomfördes med transkriptionsprosessen som enligt Patel & 

Davidsson (2003) innebär att man skriver ner den inspelade intervjun precis som det är, alltså 

helt fullständigt och ordagrant till textformat. Det innefattar även att man tar med pauser, 

skratt och så vidare. Författarna fortsätter beskriva att vid val av att göra en kvalitativ 

bearbetning är arbetet med textmaterialet ganska omfattande, vilket medför att kvalitativa 

undersökningar är tids- och arbetskrävande. Trost (1997) anser att man börjar med 

bearbetningen, utan att man själv inte är speciellt medveten om det, när man börjar att intervju 

urvalsgruppen. Om man själv utfört intervjuerna kan man sitt material men om man är några 

stycken som utför dem har man ofta omedvetna diskussioner med de andra som blir till 

värdefull arbetstid. Efter transkriptionen gjordes en sammanställning av det insamlade 

materialet som gjorde det enklare att bearbeta, analysera samt koppla materialet till studiens 

forskningsfrågor och syfte, där slutprodukten från en kvalitativ bearbetning enligt Patel & 

Davidsson (2003) resulterar i en text där man varvar sina egna tolkningar och kommentarer 

med citat utifrån intervjuerna. 
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5.4 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver i sin rapport att det grundläggande individskyddskravet kan 

preciseras i fyra huvudkrav på forskningen. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och innebär kortfattat att de som 

berörs av forskningen ska få information av forskaren om vilket syfte forskningsuppgiften 

har. De ska också få information om att de uppgifter som kommer in endast används till 

forskningen och ingenting annat samt att obehöriga ej äger tillstånd till personuppgifter på 

dem som deltar. De berörda ska också få veta att det är frivilligt för dem att delta och att de 

när som helst får avbryta sin medverkan.  Forskaren ska naturligtvis föra fram att deras 

medverkan är viktig i fråga om nya kunskaper till forskningen och på så sätt kan deras 

motivation till att ställa upp bli positiv. Förutom dessa fyra krav skriver vetenskapsrådet om 

några rekommendationer när det gäller förhållningssätt i forskningsprocessen. Det kan bland 

annat vara att forskaren ger de berörda deltagarna information om vart forskningsresultaten 

kommer publiceras så att deltagarna vid intresse har möjlighet att läsa igenom hela studien.  
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6 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna. På grund av konfidentialitetskravet 

kommer de fyra intervjuade pedagogerna kallas för pedagog A, pedagog B, pedagog C och 

pedagog D. Alla fyra pedagogerna är kvinnor och samtliga har lång arbetslivserfarenhet inom 

yrket. 

6.1 Resultat av intervjuer 

6.1.1 Pedagogernas bakgrund 

Pedagog A inleder med att berätta att hon har arbetat 37 år inom förskolans värld. Som 

förskollärare har hon jobbat sen år 1980 och innan dess var hon barnskötare. Hon gick den 

första utbildningen till förskollärare här i Luleå som var och läste då sammanlagt 50 poäng. 

Hon berättar att hon år 2003 gått en mattepilotutbildning i Luleå. Hon fortsätter berätta att hon 

länge har arbetat med matematik i förskolan men efter pilotutbildningen fick hon nya idéer 

och började då arbeta ännu mer med matematik och kom till insikt om vad matematik i 

förskolan egentligen handlar om. 

 

Pedagog B berättar att hon gick ut som förskollärare år 1981 samt att den utbildningen var i 

två år. Hon fortsätter berätta att hon valde yrket inom förskolan eftersom hon alltid tyckt om 

barn och att hon ofta som liten lekt med hennes kompisars småsyskon. Hon berättar att hon 

var 7 år då hon visste att hon ville jobba inom förskolan. 

 

Pedagog C berättar att hon arbetat 25 år inom barnomsorgen. Hon är tidigare utbildad 

barnskötare men har vidareutbildat sig och gått en lokal utbildning till förskollärare och blev 

klar sommaren år 2009. Pedagogen berättar att hon under en lång tid känt att det är det här 

som hon vill arbeta med. Redan som liten ville hon bli en ”fröken” och den känslan har hon 

burit med sig hela tiden. Hon berättar att efter hennes vidareutbildning till förskollärare 

känner hon att hon trivs ännu bättre inom detta yrke. Hon tillägger att: ”Detta är som mitt 

kall”. 

 

Pedagog D berättar att hon är förskollärare och har jobbat som det i 21 år. Hon fortsätter 

berätta att intresset för barn kom i ett senare skede i hennes liv, nämligen när hon själv fick 

barn. Två av hennes släktingar arbetade som förskollärare och det var de som inspirerade 

henne till yrket som förskollärare. 

 

6.1.2 Arbetssätt 

De fyra pedagogerna tillfrågades hur de arbetar med matematik i förskolan samt vad 

matematik för de yngsta barnen är för dem.  

Samtliga av de intervjuade pedagogerna berättar att matematik i förskolan innefattar så 

mycket samt att man kan finna den överallt. Pedagog A nämner att eftersom matematik finns 

överallt och är ett språk menar hon att det kan vara svårt att se skillnaden på språk och 

matematik i arbetet med de yngsta barnen i förskolan.  

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna nämner att de jobbar med matematik i vardagliga 

situationer på förskolan som till exempel vid olika matsituationer och påklädning. Exempel 

kan vara att man vid matbordet räknar hur många som sitter runt bordet, om man delar upp 

frukt kan man benämna att man delar frukten i två och får två halvor. Vid påklädning berättar 

pedagog A att hon brukar prata med barnen om att de har två vantar som bildar ett par samt 



16 

 

om ordningstal, till exempel först tas första vanten på och sen tas andra vanten på. Pedagog D 

berättar hur hon får in matematik i förskolan. Med hennes ord säger hon så här:  

 

 
”Jag jobbar mest med matematik i vardagen, vid matsituationer, spontana saker eftersom 

jag jobbar med de yngsta barnen så då blir det som inte när man är i grupp utan när man 

klär på sig och i allt det praktiska som man gör med barnen.” 

 

Pedagog C berättar mycket om att hon brukar jobba med matematik utomhus med barnen, hon 

säger: 

 
”Jag har jobbat med matematik bland annat när jag gått med barnen på promenad, barnen 

har fått plocka material som de hittat på vägen och då har vi kunnat använda materialet. 

Jag har bland annat frågat hur många kottar och stenar de hittat på vägen. Sen brukar vi 

promenera till en bondgård och där på bondgården finns de olika typer av djur och då 

brukar vi prata om vilka djur vi ser och hur många olika sorters djur de ser” 

 

Pedagog C fortsätter berätta:  

 
”När man jobbar med olika material kan man använda sig av olika tjocklekar på 

materialet och visa det till barnen och låta dem få välja till exempel vilken tjocklek de vill 

ha på penseln. När man bygger med klossar kan man mäta det man bygger och jämföra 

olika höjder och längder av det man bygger” 

 

Pedagog B berättar vad matematik är för henne och tar upp ett exempel på hur hon brukar arbeta med 

de yngsta barnen i förskolan:  

 
”När man byter blöja kan man passa på att säga och visa till barnet att du har två öron, en 

näsa och så vidare. På ett väldigt vardagsnära sätt” 

 

6.1.3 Mätning 

Pedagogerna ställdes till frågan hur de utmanar de yngsta barnen när det gäller mätning. 

Samtliga svarade att de först och främst utgår från barnens egna kroppar, till exempel att de 

får ligga på ett stort vitt papper på golvet och sen ritar av konturerna av deras kroppar. 

Papperskropparna kan man sen klippa ut och hänga upp på väggen och sedan mäta de olika 

kropparna. Pedagog A berättar att när man arbetar med de yngsta barnen skulle hon 

tillsammans med barnen först mäta på olika sätt med till exempel pinnar och klossar innan 

man kommer in på det att man kan mäta längder och höjder med tumstock och måttband. 

Pedagog B berättar att när hon jobbat med mätning har hon låtit några barn ligga på golvet för 

att se hur många barn det behövs från den ena väggen till den andra och på så sätt utgått från 

barnens kroppar. Pedagog D beskriver att hon gjort på liknande sätt men att barnen har fått 

testa hur många steg de behöver ta för att ta sig fram från den ena sidan till den andra. 

Pedagog B och C berättar att mätning även handlar om när barnen bakar. Pedagog C berättar 

följande; 

 
”Mätning kan man även använda sig av när man bakar. När barnen till exempel ska 

använda socker eller vetemjöl får de mäta upp hur mycket de behöver. Man kan även 

mäta vatten med barnen så de får en uppfattning om hur många deciliter det går på en 

liter”  
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Pedagog B säger att ibland då de på avdelningen gör ”play-doh” deg brukar de låta barnen få 

vara med och baka den och mäta upp ingredienserna tillsammans med de vuxna. 

6.1.4 Lokalisering 

När det handlar om att arbeta med lokalisering i förskolan nämner de intervjuade pedagogerna 

att dem brukar be barnen gå till ett visst ställe, ställa sig framför, bakom eller bredvid något 

men även hämta en specifik sak. Pedagog A beskriver det så här; 
 

”Då ber jag barnen gå till ett visst ställe och sen kanske jag iakttar lite vad som finns där 

och lokalisering för mig handlar också om rumsuppfattning. Att man ber dem gå till vissa 

ställen eller ställa sig bakom något”  

 

Majoriteten av pedagogerna förutom pedagog C beskriver bara saker man kan göra inne men 

pedagog C ser även möjligheter ute där hon till exempel beskriver hur hon brukar göra för att 

barnen ska lära känna sin närmiljö och med hennes ord säger hon så här; 

 
”Då brukar vi tillsammans med barnen kolla vart alla barn bor. Då har vi tagit kort på 

barnen där utanför deras hem. Korten klistrar vi sedan upp på förskolan och ritar en karta 

till och skriver adresserna så barnen ser att den och den bor på en gata medan ett annat 

barn bor på en annan gata.”  

 

6.1.5 Räkning och förklaringar 

Vidare in i intervjuerna pratar pedagogerna om räkning och hur man kan jobba med det i 

förskolan där pedagog B och D jobbar med det i vardagen som till exempel att man räknar hur 

många fruktbitar det blir när man delar upp en frukt eller hur många fingrar och tår barnen 

har. Pedagog D uttrycker sig så här;  

 
”Vid samling brukar vi räkna hur många barn det är här idag och hur många som saknas. 

Vid maten räknar vi fruktbitar och hur många oliver de får ta, att de först får ta två 

stycken och sen när de ätit upp maten får de ta tre till”  

 

Pedagog A och C har skilda åsikter, både från de andra två pedagogerna men även från 

varandra. Pedagog A jobbar med en siffra i taget och nu jobbar hon med siffran tre, så hon 

läser mycket sagor om just tre, barnen får tre bitar frukt och så vidare. Pedagog C jobbar inte 

med någon specifik siffra utan tar den siffran som kommer fram under dagen då till exempel 

någon fyller år så visar hon siffran på så mycket som barnet fyller, räknar på fingrarna samt 

använder sig av antalet saker när de kör ”kims lek”. Kims lek går ut på att ha några saker på 

golvet som barnen får titta på och räkna, sedan läggs en filt över sakerna och en sak plockas 

bort. Därefter får barnen räkna sakerna och upptäcka att det är en sak mindre än vad det var 

från början. Pedagog A nämner också denna lek under intervjun men det gör hon när det 

pratas om förklaringar. Hon menar att genom denna lek får barnen tänka efter och förklara 

med egna ord om vilken sak som fattas. De intervjuade pedagogerna arbetar med matematik 

på lite olika sätt men man kan genomgående se en röd tråd i deras intervjuer. De pratar om att 

ställa frågor och utmana barnen. Till exempel så jobbar pedagog A med att från början kanske 

ha tre saker och frågar barnen hur många saker som saknas för att det ska bli fem. Sedan får 

barnen hämta antalet saker som fattas, det behöver inte vara några specifika saker, det kan 

vara vad som helst. Både pedagog B och D nämner matsituationerna som ett bra exempel där 

man kan få in matematiska uttryck och pedagog D beskriver det så här; 
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”Men till exempel vid matsituationerna och om jag då tar oliverna som exempel så kan 

jag ibland lägga upp två stycken och sen ta två till och fråga hur många det blir 

tillsammans, så de får tänka till.” 

 

Pedagog C jobbar mer med att fråga barnen om till exempel vad matematik är för dem. Kan 

de se något som har med matematik att göra när de är och handlar med sina föräldrar. Med 

pedagogens egna ord säger hon så här; 

 
”Jag försöker jobba med att lyfta fram barnens eget tänkande. Jag försöker jobba med 

matematik utifrån där barnen befinner sig och går ner på deras nivå.” 

6.1.6 Design 

Design är nästa diskussionsfråga under intervjuerna där pedagog A, B och D anser att design 

handlar om mönster. De betonar hur viktigt det är att man från början nämner de rätta orden 

på formerna så barnen känner igen orden när de börjar skolan. Pedagog D berättar att: 

 
”Jag försöker jobba så att jag på en gång benämner de rätta orden på olika former till 

barnen så att de på en gång lär sig de rätta orden, som till exempel cirkel istället för rund. 

Även om barnen inte förstår allting nu så brukar jag ändå försöka använda de rätta orden. 

Detta just för att det inte helt plötsligt ska lära sig nya ord när de sen kommer till skolan 

utan att de då känner igen orden från förskolan”   

 

Alla de intervjuade pedagogerna försöker koppla formerna som finns i barnens vardag såsom 

cirkelformat bord, tallriken har formen som en cirkel eller finns det något på förskolan, ute på 

gården, som ser ut som cirkelformen som barnet har tryck på sin overall. Pedagog C skiljer 

sig dock från mängden och för henne handlar design om att skapa saker, hon nämner till 

exempel att hon brukar jobba med att barnen får skapa sitt egna troll och får då använda sig av 

allt material som finns på förskolan. Pedagogen har inte själv gjort ett eget troll som barnen 

kan titta på utan hon vill att barnen ska skapa och designa utifrån hur deras troll ser ut. Hon 

vill att det ska synas att trollen är gjorda av just barn och det är viktigt att det inte är 

pedagogen som ska göra trollen åt barnen. Hon menar att pedagogen ska finnas som stöd 

bredvid samt erbjuda barnen olika och mycket material att kunna arbeta med. 

 

6.1.7 Lekar & spel 

När det handlar om att utmana barnen genom lekar och spel tänker majoriteten av de 

intervjuade pedagogerna på samma sätt och skillnaderna i deras svar är inte speciellt stora. 

Ingen nämnde något om vilka lekar som de jobbar med men däremot när det gäller spel var 

det färgspel som gällde för barn i åldern 1-3 år. Även om de yngsta barnen inte spelar så 

mycket så får de bekanta sig med spelen i alla fall. Pedagog B beskriver här med sina egna 

ord vad färgspel med färgtärning innebär; 

 
”Det brukar bli de här enklaste spelen som inte heller tar så långt tid som också har att 

göra med antal och färger, till exempel snigelspelet eller spelet med olika brickor och så 

sätter man dit olika färger, till exempel att på den här brickan behövs det tre färger, här 

behövs det fyra runda gula färger och så vidare.” 

 

Pedagogerna nämner även att spela spel med barnen handlar väldigt mycket om turtagning, att 

kunna hålla reda på när det är ens egen tur, vem som kommer före, efter och resten där 

emellan. Pedagog D nämner ett dilemma med spel. Dilemmat handlar om att kunna hitta tiden 

att sätta sig ner tillsammans med några barn upprepade gånger. Eftersom det enligt henne är 
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en stor utmaning för barnen att spela spel och att de behöver spela samma spel flera gånger 

för att verkligen förstå hur det går till.  

6.1.8 Svårigheter 

Ingen av pedagogerna ser några svårigheter med arbete kring ämnet matematik i förskolan. 

Pedagog B och D nämner att just själva barngruppen snarare kan bli ett hinder på grund av att 

den ofta är väldigt stor och därigenom är det svårt att hinna med att ge varje barn den tid som 

behövs. Pedagog B nämner även att hon betraktar att jobba med matematiken utomhus är 

svårare, inomhus kommer det mer naturligt men utomhus måste man ha tänkt igenom vad 

man skulle kunna arbeta med innan man går ut tillsammans med barnen. Pedagog B nämner 

även en annan svårighet och detta är att; 

 
”Ibland kan man ju fastna i sitt eget tänk och då kan man behöva prata med någon som 

till exempel från en annan avdelning och då kan man ju få känna att man kommer igång 

lite grann och blir inspirerad” 

 

Pedagog A och C nämner inget om barngruppen men däremot pedagogens egen inställning till 

ämnet matematik, om man själv uppfattar det tråkigt och oinspirerande är det nog väldigt 

svårt att få barnen till att tycka tvärtom. Dessa två pedagoger nämner att båda upplever att 

arbetet med matematik är väldigt roligt, matematiken finns överallt men när man arbetar på en 

förskola med små barn måste man gå ner på deras nivå och fånga dem. Pedagog C avslutar sin 

intervju och denna fråga med dessa ord; 
 

”Genom att vi som pedagoger visar engagemang och tycker det är roligt så tror jag barnen 

också tycker det. Jag tycker att det är viktigt att redan i förskolan ge barnen en bra grund 

för matematiken och att visa på att matematik är roligt för då kanske de bär med sig det 

sen i grundskolan att matematik är ju någonting som är jätteroligt.” 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt kommer metodvalet diskuteras kritiskt samt att egna upplevelser och 

erfarenheter kring valet kommer delges. I resultatdiskussionen kommer samband mellan den 

tidigare forskningen och våra intervjuer bearbetas och diskuteras. Där kommer även 

skillnaderna som stöts på beaktas. 

7.1 Metoddiskussion  

I metoddiskussionen kommer vi att diskutera våra fyra större underrubriker från vår metoddel 

i uppsatsen. Dessa rubriker är val av metod, genomförande, bearbetning av data samt 

forskningsetiska överväganden. Här kommer vi även att diskutera validiteten och reliabiliteten 

för vår studie.  

7.1.1 Val av metod 

Som vi tidigare nämnt har vi i vårt arbete valt att använda kvalitativa intervjuer som val av 

metod på grund av att vi i vår undersökning ville få en ökad förståelse för hur pedagoger 

arbetar med matematik i förskolan. Precis som Trost (1997) beskriver kvalitativa intervjuer 

handlar det om den intervjuades uppfattningar om det undersökande fenomenet som 

intervjuaren har som syfte att försöka uppfatta och förstå för att själv få en större och bredare 

bild av det undersökande fenomenet.  Eftersom vi ville få en ökad förståelse för hur 

pedagogerna jobbar med matematik anser vi att denna metod passade bra till vår 

forskningsstudie. Svårigheter vi mött på med denna metod var bland annat att det var svårt att 

få intervjun till ett flytande samtal så att det inte bara blir en utfrågning från vår sida som 

intervjuare. Det var även svårt att inte själv under intervjun delge sina egna åsikter och 

uppfattningar. Liksom Kvale (2008) påstår om att det är viktigt att som intervjuare vara öppen 

och lyhörd för det som sägs under intervjun anser vi att vi försökte tolka deras skildringar om 

det undersökande fenomenet och sätta oss in i deras livsvärld.  

 

7.1.2 Genomförande 

Urvalet i vår studie var som vi tidigare nämnt fyra kvinnliga pedagoger och varför det just 

blev bara kvinnliga beror dels på att yrket som förskolepedagog domineras av det kvinnliga 

könet och är därför lättare att få ta i, men urvalet beror även på att tidsramen för c-uppsatsen 

var begränsad. Detta gjorde att vi inte kunna göra någon längre resa utan spridningen på 

deltagarna samt antalet av dem blev väldigt lite och central. Trost (1997) beskriver att det är 

viktigare och mer av värde att genomföra ett fåtal väl utförda intervjuer än att genomföra flera 

intervjuer som inte är så väl utförda. Detta är något som vi båda kände att det kunde resultera i 

om vår urvalsgrupp hade vart större än dem deltagarna som gruppen bestod av, med tanke på 

att både själva intervjuerna men även bearbetningen av data är väldigt tidskrävande.   

 

Om man gör en sammanställning av våra intervjuer anser vi att vi fått breda och intressanta 

svar av pedagogerna som varit en stor tillgång till vår forskning. En del av pedagogerna 

däremot gav mer utförliga beskrivningar på frågeställningarna än andra och det kanske gjorde 

att vi tog med mer svar från vissa av de intervjuade pedagogerna. Från början hade vi även 

tänkt använda oss av observationer men varför vi inte gjorde det beror på en nackdel som 

Patel & Davidson (2003) beskriver att observationer är tidskrävande och på grund av detta är 

det många som väljer bort den metoden. Vi kände att den tid vi hade till förfogande på bara 

några få timmar att observera inte skulle ge oss en mer tillförlitlig bild av det undersökande 

fenomenet än av det som vi fick ut av våra kvalitativa intervjuer. 
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När vi under intervjun frågade pedagogerna hur de utmanar de yngsta barnen i matematik när 

det gäller lekar och spel svarade de bara hur de jobbar med olika spel med barnen. De uteslöt 

alltså helt att berätta hur de arbetar med leken. I efterhand när vi tänker efter så kanske vi hade 

utformat frågan på felaktigt sätt som gjorde att de bara hörde ordet spel och därför 

reflekterade de aldrig över leken. Enligt Trost (1997) ska man ställa enkla och raka frågor 

vilket vi tydligt kan konstatera så här i efterhand att vår fråga om lekar och spel inte var, så 

därför är det inte speciellt konstigt att de intervjuade pedagogerna inte uppfattade vår fråga 

korrekt. Även Patel & Davidsson (2003) påpekar viktens betydelse av frågornas utformning 

där man själv som intervjuare kan tycka att frågorna är helt självklara men det behöver det 

inte vara för den som ska svara på frågorna. Detta beror på enligt författarna att man som 

forskare blir så insatt i fenomenet som man har för avsikt att undersöka. Därför kan det vara 

bra att låta någon vid sidan om läsa igenom frågorna innan man börjar sina intervjuer så att 

man genom dessa får fram det som man har för avsikt att undersöka. Med detta är något vi 

båda är nybörjare på och det känns som att vi behöver mycket övning innan vi blir riktigt bra 

intervjuare.  

 

7.1.3 Bearbetning av data 

Som Trost (2003) skriver så är transkribering en tidskrävande arbetsmetod när det gäller 

bearbetningen av data, vilket visade sig vara sant för oss. Men vi kan även instämma med 

Trost, så här i efter hand, där han beskriver som tidigare nämnt att själva bearbetningen 

började redan innan man transkriberar materialet då vi diskuterade med varandra utifrån vad 

pedagogerna hade svarat på frågorna och kunde redan då se sammanhang mellan intervjuerna. 

Detta var inget vi tänkte på under tiden men nu ångrar man att vi inte gjorde några 

anteckningar från våra diskussioner som man kunde använt sig av under bearbetningen och 

analysen. Svårigheterna med transkribering som vi mött på under arbetets gång har varit 

precis som Patel & Davidsson (2003) beskriver hur olika talspråket och skriftspråket är och 

det är därför lätt att till exempel pauser, skratt, betoningar och ironier försvinner under 

processen men även att man uppfattar talspråket mer ofullständigt som skriftspråk. Detta kan 

enligt författarna leda till att man sätter dit punkter och kommatecken för att bilda fullständiga 

meningar. 

 

 

7.1.4 Forskningsetiska överväganden 

Att följa individskyddskravet under studiens gång var en självklarhet för oss och det var 

därigenom som vi utformande vår blankett avtal för intervju (bilaga 2). Denna blankett fick 

alla medverkande läsa igenom och skriva under innan intervjun började, detta gällde även för 

oss. Trost (2003) beskriver detta som informed concent där översättningen enligt författaren är 

informerat samtycke som innefattar att den intervjuade får skriva på ett avtal där den medger 

att den till exempel frivilligt ställer upp, inspelning av intervjun och även resten som står på 

det utformade avtalet. Att följa individskyddskravet och utformningen av avtalet gjorde vi för 

vår urvalsgrupp klart och tydligt skulle känna till sina rättigheter och därigenom känna en 

trygghet till deras medverkan i studien. Trost (2003) framställer även att användningen av 

informerat samtycke innebär att man skall informera urvalsgruppen om vad intervjun kommer 

handla om där vi valde att skicka ut vårt PM. 
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7.1.5 Validitet 

Enligt Trost (1997) är validitet ett begrepp som visar på hur väl man i sin studie mäter det 

som man avser att mäta samt om studie visar på verkligheten. Vi anser att vår studie visar på 

en hög validitet då vi utformade våra intervjufrågor utifrån studies syfte och dess 

forskningsfrågor för att ge oss så väsentliga frågor och svar som möjligt. Kvale (1997) 

beskriver att kvalitativa forskningsintervjuer går ut på att man under intervjun får fram 

oväntade, spontana svar från den intervjuade. På grund att detta utformade vi endast 

huvudfrågor till intervjuerna, för beroende på vilket svar vi fick utformades följdfrågor under 

intervjun, detta för att på ett sådant litet sätt påverka det den intervjuade av våra egna tankar 

och erfarenheter. Deltagarna kan ha blivit påverkade utifrån den information som de fick ta 

del av innan intervjuerna som gjort att det inte är helt säkert att vi fick spontana svar från dem 

under intervjun. Valet vi gjorde att ge den information innan själva intervjun var för att 

deltagarna skulle känna sig trygga för att vilja delta i vår undersökning. Hur detta påverkade 

resultatet som vi fick fram är mycket svårt att säga men det som skulle kunna öka validiteten i 

vår studie vore om man utförde observationer. Genom observationerna skulle vi då få 

möjlighet att jämföra resultaten emot varandra och då kunna få en mer fullständig och 

balanserad undersökning. 

 

7.1.6 Reliabilitet 

Patel & Davidson beskriver hur man kan mäta studiens reliabilitet, med andra ord 

tillförlitlighet, där man till exempel kan använda sig av ytterligare en person under 

intervjuerna som är närvarande och registrerar intervjusvaren. Författarna fortsätter med att 

man även kan ”lagra” verkligheten genom att spela in intervjuerna på band så att 

registreringen kan utföras i efterhand. Eftersom verkligheten är ”lagrad” kan vi lyssna igenom 

intervjun ett antal gånger för att försäkra oss om att vi uppfattat allt rätt. Vi anser att 

reliabiliteten i vår studie varken är hög eller låg, skulle nog säga mitt emellan, beroende på att 

vi valde att intervjua en och en samt att vi inte gjorde några stödanteckningar under intervjun. 

Detta gjorde att vi efteråt inte kunde jämföra anteckningarna med det som vi spelade in men 

vi upplever att reliabiliteten förstärks utifrån att vi inte ställde några ledande frågor utan det 

var öppna och tolkningsbara som gjorde att den intervjuade kunde dra egna slutsatser samt att 

vi gav den tid och möjlighet att göra det. Enligt Trost (1997) så är det lite märkligt att man 

pratar om reliabilitet när det gäller kvalitativa intervjuer. Författaren beskriver att om en 

ökning av reliabiliteten i en studie ska ske behöver bland annat intervjufrågorna ställas på 

exakt samma sätt och ge exakt samma svar vid flera olika tillfällen, vilket är näst intill 

omöjligt av den orsaken att vid kvalitativa intervjuer använder man ingen fasta frågor utan 

mer en frågeguide. Som vi beskrivit innan använde vi oss huvudfrågor, en slags frågeguide, 

och det skulle vara väldigt svårt för någon annan forskare att genomföra vår studie och finna 

reliabilitet. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur man som pedagog kan arbeta med 

matematik med de yngsta barnen i förskolan. Vi anser att den tidigare forskningen vi använt 

oss av samt de kvalitativa intervjuerna har gett oss den information vi behövt för att uppnå 

vårt syfte. Utgångspunkten i studien var att få ökad kunskap och en bredare förståelse för hur 

pedagoger jobbar med matematik i förskolan utifrån de intervjuade pedagogernas tankar och 

erfarenheter. Den behandlade litteraturen anser vi många gånger stämmer överens med det 

pedagogerna berättat i de kvalitativa intervjuerna.  

 

7.2.1 Barns första möte med matematik 

Det som fick oss att skriva detta arbete och som vi även nämnt i vår inledning är att vi anser 

att det är viktigt att barn redan i förskolan får positiva upplevelser och erfarenheter av ämnet 

matematik och samtidigt är det viktigt för pedagogerna i förskolan att hjälpa barnen att lägga 

denna grund kring det matematiska lärandet. Detta kan samtidigt kopplas till citatet som 

Ahlberg (1995) skriver om att det som väcker barnens nyfikenhet och glädje samtidigt kan 

kännas spännande för dem att lära sig utan känsla för något tvång.  Denna viktiga tanke har 

vuxit fram hos oss utifrån våra egna erfarenheter som vi har kvar från grundskolan där 

matematik var ett ämne som ett flertal elever tyckte var tråkigt och jobbigt. Detta tror vi 

grundar sig i att man inte fick speciellt många bra och positiva erfarenheter med sig från 

skolan där läraren inte hade de pedagogiska kunskaper om matematik i samband med yngre 

barn som man har idag. Utifrån vad Ahlberg (1992) skriver så är det viktigt att ta hänsyn till 

elevers känsla för matematiken så det inte hämmar och ger skadliga effekter för den 

matematiska inlärningen. Matematik finns överallt runt omkring oss och detta tror vi är 

väldigt viktigt som pedagog att komma ihåg oavsett om man jobbar i förskolan, grundskolan 

eller gymnasiet. I den tidigare forskningen som vi bearbetat har vi läst att bredare kunskaper 

om matematik för de yngsta barnen i förskolan går framåt där man har sett vikten av att tidigt 

lägga en bra grund hos barnen. Det är många av författarna som nämner detta, Björklund 

(2007) beskriver bland annat sina tolkningar från både Ahlberg (1995) och Nuñes och Bryant 

(1996) där de enligt henne nämner att redan innan den formella undervisningen börjar så 

grundläggs barns förhållningsätt till kunskap och lärande. För att positivt påverka deras 

inställning och förhållningsätt till matematiken gäller det att göra deras första möte med 

ämnet till en värdefull och rolig upplevelse som anknyter till deras erfarenhetsvärld. 

Författaren menar vidare hur viktig matematik är på grund av att det är ett redskap som 

människan behöver för att överleva i vardagen oavsett vilken kultur man lever i. Även en av 

de intervjuade pedagogerna betonar vikten av att ge barnen en bra grund av matematik i 

förskolan och att man som pedagog visar på hur roligt det är att jobba med matematik. 

Pedagogen menar vidare att om man ger de små barnen en bra grund så kanske det resulterar i 

att de tar med sig denna positiva inställning till matematik när de senare börjar i grundskolan.  

 

7.2.2 Matematikarbetets svårigheter 

Som vi tidigare skrivit i den tidigare forskningen att Öman (1991) påstår att svårigheter i 

matematikinlärningen kan bero på försummelser i den tidiga barndomen är det enligt honom 

viktigt för barn att få leka in sin matematikinlärning på ett roligt sätt. Utifrån intervjun togs 

det av pedagogerna upp att de inte upplever att matematikämnet i sig är en svårighet utan att 

det istället handlar om de stora barngrupperna som är i dagens förskolor. De menar på att om 

det hade varit färre barn i varje barngrupp så hade arbetet kunnat ske på ett helt annat sätt 

eftersom de då hade fått mer tid för varje individ, samt att de hade kunnat arbeta med bara 
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något få barn åt gången vilket hade gjort att det hade varit lättare att utmana dem utifrån den 

nivå varje barn befinner sig på. I Dysthes (2003) tolkning av konstruktivismen menar hon på 

att barn bör få reflektera över sitt eget tänkande och lärande. Vi anser liksom de intervjuade 

pedagogerna att det kan vara en svårighet att hinna arbeta med varje enskild individ i den 

utsträckning man skulle behöva just med tanke på de stora barngrupperna. Det kan eventuellt 

medföra att barnen inte får den utmaning de behöver utifrån sin egen kunskapsnivå. Barnen 

får då inte heller tillräcklig hjälp av pedagoger att reflektera över sitt eget tänkande och 

lärande som Dysthe tolkar är viktigt för barnens utveckling.  

Utifrån resultatet har vi även fått fram en pedagogs uppfattning av en svårighet i arbetet med 

matematik. Det kan vara att man som pedagog själv inte tycker det är roligt att jobba med 

matematik och därigenom kan det vara väldigt svårt att inspirera barnen samt få dem att tycka 

att det är spännande och roligt att lära sig nya saker. Detta är något som enligt både författaren 

och pedagogerna i fråga är väldigt viktigt att tänka på som pedagog. Genom detta uppfattar vi 

att det är betydelsefullt för oss pedagoger i förskolan att vara engagerade och tycka att det vi 

gör med barnen är roligt för att kunna vara en inspirerande pedagog som barnen behöver i sin 

utveckling och i sitt lärande i matematik.  

Vi instämmer också i det pedagogen påstår att det är viktigt att man som pedagog har en 

positiv inställning till dels matematiken men även allt man gör i arbetet med barnen eftersom 

den attityd vi själva har kan påverka barnens känsla på ett positivt eller negativt sätt. Vi anser 

att grunden för inlärning av matematik är viktigt för om man får en bra grund och positiva 

upplevelser så kommer barnen att bära med sig det senare i skolan. Vi instämmer även att det 

är viktigt såsom Öman (1991) belyser att barnen bör få leka in sina kunskaper i matematik 

eftersom lek är viktigt för barns lärande och utveckling. Läroplanen för förskolan instämmer 

också och säger detta om lek i förskolan; 

 
”Leken är viktig för varje barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens 

och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.”  

(Skolverket, Lpfö-98, 2006, s. 6) 

 

Efter att ha bearbetat och analyserat resultatet samt gjort en tolkning av dessa visar det sig att 

majoriteten av de intervjuade pedagogerna verkar se det mer som en svårighet att arbeta med 

matematik utomhus än inomhus. Vår analys och tolkning av detta är att miljön inne är lättare 

att fixa och ordningsställa precis som man vill ha det medan miljön utomhus inte är lika lätt 

att göra något åt eftersom den kan förändras av till exempel vädret. I miljöns betydelse för 

lärande belyser Åberg & Lenz Taguchi (2005) hur viktigt det är att pedagoger inreder miljön 

så att barnen upplever den som intressant, utmanande och givande. Författarna påpekar även 

att miljön ska anpassas efter barnen och deras intressen. 

 

7.2.3 Vardagsmatematik 

Resultatet i vår studie visar på att samtliga av det intervjuade pedagogerna ser matematiken 

hos alla vardagssituationer på något vis, de anser att man som pedagog behöver vara öppen 

för matematiken och därigenom får man större möjligheter till att kunna fånga ögonblicken då 

den visar sig. Pedagogerna nämnde till exempel att man kan göra fruktdelningen till ett 

matematiskt tillfälle med barnen då man synliggör matematiken för barnen genom att berätta 

för de vad man gör, att man delar frukten i två bitar och får då två halvor. I den tidigare 

forskningen beskriver bland annat Pramling & Asplund (2007) att barnen lever i nuet, 

vardagssituationer återkommer varje dag, det är något som barnen är bekanta med och har 

erfarenheter ifrån dem. Björklund (2007) håller även med när hon i sin avhandling beskriver 
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hennes tolkning av Ahlberg där hon pekar på vikten av att fånga upp barnen i deras 

erfarenhetsvärld och går ner på barnens nivå för att lättare kunna ge dem en positiv bild av till 

exempel matematik. Enligt Vallberg Roth (2002) kan man redan se i förskolans arbetsplan 

från år 1981 att matematik och de matematiska begreppen skulle fokuseras och användas i de 

vardagliga situationerna.  

 

Ur vår studie har vi konstaterat att det viktigaste hjälpmedlet man har när man arbetar med de 

yngsta barnen i förskolan är barnens egna kroppar, att man utgår från den när man gör olika 

saker. Björklund (2007) är en av författarna som beskriver om detta där hon hävdar att det är 

under 1-3 års ålder som barnen börjar bli medvetna om sina kroppar och dess begränsningar, 

så kroppen är deras tillgång när de utforskar omvärlden. Solem & Reikerås (2004) samtycker 

med författaren ovan men beskriver mer om just matematik där det är väldigt bra om 

utgångspunkten är deras egen kropp under mötet med matematik. Utifrån vår tolkning av 

intervjuerna verkar pedagogerna vara medvetna om att arbeta med barnen utifrån deras kropp 

samt synliggörandet utav matematiken för barnen. Till exempel när man räknar, använder de 

fingrarna, när man mäter olika saker utgår de först och främst från barnens kroppar, för att 

sedan använda sig av bland annat leksaker men även att barnen får arbeta med olika sorters 

material för att få bredare kunskaper om dem och hur de kan användas. Enligt Sterner (2006) 

utvecklas även barns rumsuppfattning utifrån deras kroppar när barnen kryper, ålar, hoppar 

och springer. En känsla och uppfattning för olika höjder får barn till exempel av sin klättring i 

klätterställningar eller varför inte när de ställer sig upp på en stol. Författaren påpekar att det 

är viktigt för barnen att få många och olika möjligheter när de undersöker ett rum för att 

kunna utveckla sin rumsuppfattning både inne och ute. De intervjuade pedagogerna arbetar 

med barnen kring detta där de överlag gör det inne med barnen med till exempel där barnen 

ska ställa sig framför, bakom eller bredvid något på avdelningen. När det gäller arbetet ute 

handlar det mer om att barnen bland annat får beskriva deras väg från sitt hem till förskolan. 

Detta stämmer överens med en av Bishops sex olika matematikaktiviteter enligt Solem & 

Reikerås (2004). Den aktiviteten är lokalisering som enligt författarna handlar om att kunna 

hitta, orientera sig fram och förstå placeringsord som till exempel över och under vilket de 

intervjuade pedagogerna verkar vara väl medvetna om enligt vår tolkning av resultatet. Enligt 

Ahlbergs tolkning av Piaget som vi tidigare skrivit om under konstruktivism menar författaren 

att det är viktigt som pedagog att utgå från barns livsvärldar när man arbetar med matematik 

med de yngre barnen. Den tolkningen stämmer väl överens med vårt resultat från intervjuerna 

med pedagogerna. Samtliga pedagoger nämner att de försöker utgå och jobba utifrån barnens 

nivå samt fånga upp dem där de för tillfället befinner sig för att lättare kunna förstå dem och 

få fatt på deras tankesätt. Sist men inte minst vill vi även nämna språket och att det är en 

väldigt viktig del i barns utveckling. Om man granskar vårt arbete kan man se hur språket 

dyker upp överallt och speciellt då vi återkopplar till konstruktivism där Dysthe (2003) 

nämner att både Vygotskij och hon själv anser att språk och kommunikation är de 

grundläggande elementen i barns utveckling. Detta stämmer även överens med resultatet där 

vi har fått fram en av pedagogernas synsätt där hon nämner att eftersom matematik finns 

överallt i vardagen och är ett eget språk, är det svårt att se skillnaden mellan språk och 

matematik i arbetet med de yngsta barnen i förskolan. 

 

"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 förskolebarnen, och därigenom grundlägga en matematisk 

förståelse i tidig ålder. Men detta måste göras på barns villkor"  

(Doverborg & Pramling, 2005, s. 2-3) 
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Med detta citat vill vi avsluta vår diskussion, vi anser att det genomlyser vår studie och att det 

är ett väldigt viktigt budskap till alla, men framförallt till alla pedagoger.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

För fortsatt forskning utifrån denna studie tänker vi till exempel på att man skulle kunna gå ut 

i verksamheten och göra observationer för att därigenom kunna se om våra resultat stämmer 

överens med hur arbetet i praktiken går till. Ett annat förslag är att man intervjuar fler 

pedagoger, både från norr men även från de södra delarna av landet. Dessa intervjuer kan man 

sedan jämföra med varandra för att kunna få fatt i om det finns likheter och olikheter mellan 

pedagogernas tankar, synsätt och erfarenheter i vårt avlånga land. Det skulle även vara 

intressant att få intervjua och observera manliga förskolepedagoger för att därigenom kunna 

se om det finns några likheter och skillnader mellan könens syn- och arbetssätt.     
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor: 
 

- Hur länge har du jobbat inom yrket? 

 

- Utbildning? 

 

- Hur arbetar du med matematik i förskolan? 

 

- Vad är matematik för de yngsta barnen enligt dig? 

 

- Hur arbetar du för att utmana de yngsta barnen i matematik när det gäller: 

- Mätning? 

- Lokalisering? 

- Räkning? 

- Förklaring? 

- Design? 

- Lekar & spel? 

 

- Ser du några svårigheter i arbetet med matematik i förskolan? Vilka? 

  



 

Bilaga 2 

 

Avtal för intervju angående Examensarbete:  

Matematik för de yngsta barnen i förskolan 

 
• Syftet med vår intervju är att samla in information som gör att vi förhoppningsvis får 

en bredare bild om hur man som pedagog kan jobba med matematik med de yngsta i 

förskolan samt för att kunna se kopplingar med tidigare forskning. 

 

• Allt som sägs på denna intervju kommer vi ha tystnadsplikt om förutom det som 

kommer vara relevant för vår undersökning men allt kommer vara konfidentiellt som 

innebär att ni kommer vara anonyma till allmänheten som kommer läsa 

examensarbetet. Så varken ert namn eller namnet på förskolan samt avdelningen 

kommer finnas med någonstans utan det är bara vi (Sara och Caroliné) som kommer 

veta vilka ni är. Under intervjun kommer vi även att använda oss av en bandspelare 

eller ljudinspelningen på våra mobiltelefoner för att kunna spela in samtalet eftersom 

det annars kommer vara omöjligt för oss att hinna skriva ner allt som sägs. 

 

• Din medverkan i undersökningen är såklart frivillig men är betydelsefull för oss 

eftersom din medverkan kommer tillföra nya kunskaper till vår forskning. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Ja, jag vill delta i studien:_________________________________________________ 

 

 

Nej, jag vill inte delta i studien:____________________________________________ 

 

 

Underskrifter 

 
Datum:__________________________ 

 

 

Den intervjuade:_______________________________________________________ 

 

 

 

Intervjuaren:__________________________________________________________ 

 

 


