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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna rapport är att förstå verksamma förskolepedagogers upplevelser av 

begreppet matematik. Jag har jämfört mina respondenters upplevelser med olika teoretikers 

teorier och tankar. Anledningen till att jag jämfört respondenternas upplevelser av matematik 

med olika teoretikers är för att se om det finns några kopplingar samt om det finns spår från 

teoretikers pedagogik i förskolan. Jag har även undersökt hur pedagogerna anser sig arbeta 

med matematik, genom att ha använt mig av kvalitativa intervjuer. I de kvalitativa 

intervjuerna har jag undersökt om mina respondenter anser sig arbeta medvetet eller 

omedvetet med matematik samt om hur de arbetar. Då jag inte har observerat respondenterna 

vet jag inte exakt hur de arbetar, men jag har dock fått en inblick i hur de anser sig arbeta med 

matematik. Genom att ställa intervjufrågor om hur de anser sig arbeta utifrån bland annat 

målen i läroplanen för förskolan samt om arbetet utförs medvetet eller omedvetet kunde jag få 

en uppfattning av hur de anser sig arbeta. Då det var den subjektiva upplevelsen av fenomenet 

som var utgångspunkt i undersökningen valde jag att utgå ifrån det fenomenologiska 

perspektivet, men också det postmodermistiska perspektivet. Dessa två perspektiv lämpade 

sig bäst då jag ville försöka förstå respondenternas upplevelser av matematik. 

Sammanfattningsvis visar min undersökning att mina respondenter, med något undantag, 

upplever matematik som något de arbetar omedvetet med. Mina respondenter menar att 

matematik handlar om bl.a. tal, räkning, rums- och tidsuppfattning, se samband samt 

kroppsuppfattning. Arbetet med matematik anses ofta vara lätt, eftersom det i förskolan 

mycket handlar om vardagssituationer. 
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1. INLEDNING 
Då jag på mina vfu-perioder upplevt att pedagoger i förskolan inte arbetar särskilt medvetet 

med matematik, vill jag genom denna undersökning ta reda på vilka upplevelser mina 

respondenter har av matematik samt huruvida de anser sig arbeta med det. För att få en 

helhetsbild över vad undersökningen kommer att handla om har jag valt att definiera 

begreppen matematik och lärande. Genom att definiera dessa begrepp blir det lättare att förstå 

varför matematik anses vara viktigt, även i förskolan.  

 

1.1 Vad är matematik? 

I Svenska Akademins ordbok står det att matematik är; “vetenskapen om tal-, rums- o. 

tidsstorheter, deras kvantitativa egenskaper o. förhållanden till varandra”. (Svenska 

akademins ordbok, 2005) 

 

Förskolan ska erbjuda barn möjligheter att få utveckla sina matematiska förmågor genom att 

bygga, skapa och konstruera med många olika material samt med olika tekniker 

(Utbildningsdepartementet, [Lpfö98], 1998). Detta är inte något som barnen själva tar till sig 

om inte vi pedagoger erbjuder material som inbjuder till konstruktiva lekar 

(Utbildningsdepartementet, [SOU 1997:157], 1997). Till exempel kan vi genom att enbart 

ställa fram olika målarfärger, kritor eller färgpennor ge barnen möjligheter att prova på och 

skapa med hjälp av olika tekniker och material (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). 

 

Matematik handlar också om siffror, tal och mätning, men inte enbart det. För att ett barn ska 

förstå vad symbolen 4 betyder så måste en grund ha lagts. Denna grund innebär att barnet kan 

anamma begreppet och vet då att symbolen 4 är fyra saker och inte en symbol. (Heiberg 

Solem och Lie Reikerås, 2004) Om inte barnen får upptäcka matematiken och uppleva att det 

är roligt samt lustfyllt, så kommer det inte att kännas meningsfullt. Förskolans roll är bland 

annat att ge förutsättningar för meningsfulla och lustfyllda aktiviteter där barnen påbörjar sitt 

livslånga lärande. (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004) 

 

Då matematik är ett begrepp som kräver ett abstrakt tänkande så måste grunderna läggas 

redan i tidig ålder (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). Om inte barnen får sina 

grundläggande förmågor i matematik så blir det svårt att lösa problem. Genom att, som 

pedagog, göra sig medveten om att matematik finns överallt så ökar man möjligheterna för 

barnen. Matematik i förskolan behöver inte vara så avancerat, då det är mycket 
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vardagsmatematik som kommer naturligt under dagen. Men är man inte medveten om vad 

matematik är det svårt att benämna begrepp i vardagen. Med vardagsmatematik menas bl.a. 

att man benämner lägesord (framför, bakom, bredvid, nere, översta osv.), motsatsord (tungt-

lätt, hårt-mjukt, vått-torrt osv.) samt grundläggande begrepp (rund/cirkel, 

fyrkantig/kvadrat/rektangel, antal, vikt, volym, tid osv.) inom matematik. (Doverborg och 

Pramling Samuelsson, 2004) Arbetar man medvetet med att benämna begrepp och inte vara 

rädd för att säga exempelvis cirkel så lär sig barnen att det heter cirkel. Precis detta menar 

Doverborg och Pramling Samuelsson att pedagoger måste göra. Som pedagog i förskolan 

måste man ta på sig matematikglasögonen och hitta matematiken i vardagen för att göra 

matematiken synlig för sig själv samt för barnen. Det är genom att pedagogerna är medvetna 

om matematiken i förskolan som de kan utforma aktiviteter för att främja och utveckla 

barnens matematiska förmåga. (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004)  

 

Skolverket redovisar i en av sina rapporter en kvalitetsundersökning som gjorts på förskolor 

och skolor. De definierar vad matematik är och varför det är så viktigt att starta med 

matematik redan i förskolan. Matematikkunskaper är något som alla barn och elever bör få 

möjlighet att tillägna sig tidigt i sin utveckling. Att ha bra kunskaper inom matematik bidrar 

till ökat självförtroende och ger människor möjligheter till att påverka samt att delta i 

samhället. Får man uppleva matematik som något positivt ger det lust till att vilja undersöka 

och upptäcka mer. Man upplever att matematik då är utmanande och stimulerande. Skulle 

man dock inte uppleva matematiken som något positivt utan som något negativt, kan man få 

svårt att klara av vanliga vardagsproblem. (Skolverket, 2003) 

 

1.2 Vad är lärande?     

Heiberg Solem och Lie Reikerås menar att barn genom leken och fantasin påverkar lärandet i 

en positiv riktning “Barns lekfulla inställning påverkar lärandet“ (Heiberg Solem och Lie 

Reikerås, 2004, s. 166). Att leken och det lustfyllda är viktiga komponenter i barns lärande 

menar även SOU 1997:157 

 Lek och lekfullhet är en viktig dimension i barns lärande. /.../ Genom att på ett lekfullt sätt få barn att 

 uppfatta och uttrycka antal, att ordna, sortera och jämföra efter storlek, vikt, volym och längd, att kunna 

 skapa olika mönster, och enklare geometriska former, upptäcker barn matematiken. Genom att göra 

 matematiska begrepp till en del av sin erfarenhetsvärld, utvecklar barn matematiken som språk. (SOU 

 1997:157, s. 43) 
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Synen på människan innefattar att han/hon är en tänkande, rationell och medveten person som 

bildar sin kunskap genom sina erfarenheter (Hwang och Nilsson, 2003). Enligt Jean Piaget 

(1896-1980) måste barn kunna koppla den nya kunskapen till den kunskapen som redan 

existerar för att kunna bygga ny kunskap (Hwang och Nilsson, 2003). Piaget fann att 

utvecklandet av tankeprocesserna var åldersrelaterade och menade då att barns utveckling 

skedde i fyra stadier, sensori-motoriska stadiet, preoperationella stadiet, konkreta 

operationernas stadiumet och det formella operationernas stadiumet. Han menade att 

stadierna skulle ses som en trappa, där man endast når nästa trappsteg om man uppfyllt 

“kraven” på trappsteget man befinner sig på. (Hwang och Nilsson, 2003) 

 

Lev S. Vygotskij (1896-1934) menade att barnen själva bygger sin kunskap samtidigt som de 

ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang (Hwang och Nilsson, 2003). Vygotskij 

framhäver det sociala och integrerande samspelet som barn har med sin omvärld. Två andra 

centrala begrepp som Vygotskij lyfter fram är fantasin och kreativiteten. Han betonar att barn 

liksom vuxna har behov av skapande verksamhet för att sammanlänka fantasi och verklighet. 

Vygotskij menade också att lärande är den individuella förståelsen och utmaningen som 

omvärlden erbjuder. Detta leder i sin tur till att barnet utvecklas i sitt livslånga lärande. 

 

Knud Illeris (2001) menar att barns lärande innebär att de är upptagna av att erövra världen 

som omger dem. Han ser det livslånga lärandet för barn som ett samspel mellan individens 

biologiska mognad och samhällets villkor. Det är i lärandet som barnen bildar sin identitet. 

Här tar barnen in all kunskap som finns runt omkring dem och gör det till erfarenheter och 

lärande, för att sedan när de nått vuxen ålder inrikta lärandet på det man anser är viktigt. 

(Illeris, 2001) 

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås menar att barn lär sig genom lustfyllda aktiviteter, eftersom 

dessa stimulerar och motiverar barn till kunskapssökande (Heiberg Solem och Lie Reikerås, 

2004). Doverborg och Pramling Samuelsson menar att lärandet är ett resultat av 

meningsfullheten i barnens vardag (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004).   

 

I skolverkets publicerade kvalitetsgranskning, menar man att det är viktigt att man får känna 

att man kan och att man lyckas och därmed är det lusten som är viktigt i det livslånga 

lärandet. Det är just lusten och glädjen i att lyckas som stärker motivationen samt 

självkänslan. Alltså möter barn i förskolan och grundskolan matematik på rimliga nivåer som 
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är utmanande och stimulerande ökar motivationen och matematiken upplevs som 

meningsfullt. (Skolverket, 2003) ”Lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera 

och kunna förmedla att kunskap är en glädje i sig är central”. (Skolverket, 2003, s. 35)  

 

1.3 Syfte 

Matematik är ett dagligt inslag i läraryrket och därför vill jag undersöka hur pedagoger anser 

sig använda det i förskolan. Jag vill genom denna undersökning ta reda på vilka olika 

upplevelser det finns av ämnet matematik hos mina respondenter i förskolan. Jag vill även ta 

reda på om det finns några samband i upplevelserna samt om det finns likheter i 

respondenternas tänkande med Piagets, Vygotskijs, Deweys, Malaguzzis samt Fröbels teorier.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågor: 

�Vad innebär matematik för de respondenter som ingår i undersökningen?  

�Hur anser mina respondenter att de använder matematik i förskolan?  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG   

Litteraturavsnittet har delats i två delar för att få en bättre överblick. Den första delen handlar 

om tidigare teoretiker och den andra delen handlar om tidigare forskning som gjorts inom 

området matematik i förskolan.  

 

2.1 Tidigare teoretiker 

Friedrich Fröbel (1782-1852) anses som förskolans anfader. Fröbel såg matematik som något 

nära sammanlänkat med gudomlighet och som ett mål för barns lärande. De teser som Fröbel 

formulerade under 1800-talet har i sin tur legat till grund för stora förändringar i förskolan. 

(SOU 1997:157) När det gäller uppmärksammandet av matematikens begrepp och idéer så 

genomförs det nu dagligen i förskolan en mångfald aktiviteter. Dessa aktiviteter är bl.a. att 

man räknar hur många barn som är närvarade i samlingen, läser av almanackans datum, läser 

berättelser, rim och ramsor (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). I dagens förskola 

finns det ännu spår av Fröbels pedagogik. Denna pedagogik innefattar leken som en central 

roll för barnets utveckling (SOU 1997:157). Kindergarten, som han kallade förskolan för, 

betyder barnträdgård. Ordet trädgård i sig visar det ordnande växandet, eftersom det finns en 

del ramar att följa. Fröbel menade inte att barnträdgården skulle ersätta hemmet, det skulle ses 

som ett komplement. Fröbel framställde även ett lekmaterial som var utformat efter de 

geometriska formerna som kallades Fröbelgåvor. (SOU 1997:157) 

 

En annan teoretiker som har haft stor betydelse för pedagogiken i förskolan är John Dewey. 

Hans pedagogik utgick från individen och Dewey menade att man skulle fokusera på 

begreppen individ, samhälle och nytta (SOU 1997:157). Erfarenhetsbegreppet och det 

estetiska tänkandet hade betydande roller i Deweys filosofi. Deweys idéer har stått i fokus när 

diskussioner om förnyandet av den pedagogiska verksamheten har uppstått (SOU 1997:157).  

 

Inom Reggio Emilia pedagogiken innebär det att man ser barnet som ett kompetent och aktivt 

medforskande barn. Loris Malaguzzi förespråkade ett temaorienterande arbetssätt och såg att 

den pedagogiska dokumentationen hos pedagogen gav en reflekterande och medforskande 

hållning. (SOU 1997:157) Genom att se barnen som kompetenta behöver man ge dem medel 

för att utforska och uppleva bland annat matematik.  

 

Det kognitiva perspektivet inbegriper hur tankeprocesser är uppbygga, hur de utvecklas samt 



 

 10

hur tankeprocesserna påverkar uppfattningar och förståelsen av omvärlden (Hwang och 

Nilsson, 2003). Synen på människan innefattar att han/hon är en tänkande, rationell och 

medveten person som bildar sin kunskap genom sina erfarenheter. Enligt Jean Piaget (1896-

1980), som är en tidig representant för det kognitiva perspektivet, byggs barnens utvecklande 

av kunskaper och förmågor av de redan existerande tankestrukturerna. Han menar att om barn 

ska kunna bygga ny kunskap måste barnen kunna koppla den nya kunskapen till den kunskap 

som redan existerar (Hwang och Nilsson, 2003). Piaget fann att utvecklandet av 

tankeprocesserna var åldersrelaterade och menade då att barns utveckling skedde i fyra 

stadier, sensori-motoriska stadiet, preoperationella stadiet, konkreta operationernas 

stadiumet och det formella operationernas stadiumet. I det sensori-motoriska stadiet (0-2 års 

ålder) tänker barn genom sina sinnen och sina motoriska färdigheter, medan när barnen kliver 

in i det preoperationella stadiet (2-6 års ålder) tänker symboliskt samt att de tankemässigt kan 

hantera föremål. Barn inom detta stadium är även egocentriska. När barnen kan tänka mer 

logiskt och kan tolka specifika erfarenheter och varseblivningar befinner de sig i de konkreta 

operationernas stadium (6-12 års ålder). Det är här de använder sin logiska förmåga och lär 

sig förstå grunderna till begreppen antal, klassifikation och “konservation” (förståelse för t.ex. 

att en viss mängd vatten alltid är lika mycket oavsett vilken behållare vattnet befinner sig i). 

När barnen uppnår 12 års ålder så träder de in i de formella operationernas stadium. Det är här 

det abstrakta och logiska tänkandet utvecklas. (Hwang och Nilsson, 2003) 

 

Lev S. Vygotskij (1896-1934), som också var en föregångsman av att se människors 

utveckling ur ett kognitivt perspektiv (Hwang och Nilsson, 2003), menade att samtidigt som 

barnen själva bygger sin kunskap ingår de i ett socialt och kulturellt sammanhang. Vygotskij 

framhåller det sociala och integrerande samspelet som barn har med sin omvärld. Fantasin 

och kreativiteten är också centrala begrepp som han lyfter fram, eftersom de anses vara 

viktiga medel i många situationer i livet, inte allra minst inom matematiken. Att kunna vara 

kreativ och fantasifull när man löser ett matematiskt problem är nödvändigt. Därför är det 

viktigt att barn, redan i förskolan, får träna sin kreativitet samt fantasi för att lära sig 

problemlösning. Vygoskij betonar att barn liksom vuxna har behov av skapande verksamhet 

för att sammanlänka fantasi och verklighet. (Hwang och Nilsson, 2003)  

 

2.2 Tidigare forskning 

I Lpfö98 står det; 

 Förskolan skall sträva efter att varje barn 
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 - utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker, 

 - 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.  (Lpfö98, s. 9) 

Dessa strävansmål är viktiga att ha funderat över och anammat på ett sätt att man kan arbeta 

pedagogiskt med att främja barnens utveckling, i såväl matematik som andra ämnen.  

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås menar att matematik utvecklas och uttrycks genom att man 

pendlar mellan handling och tänkande. De menar att man genom att tänka, uttrycka sina 

tankar samt att handla knyts samman och tillsammans utvecklar de den matematiska 

förmågan. Heiberg Solem och Lie Reikerås ser att matematik handlar om att se samband. 

(Heiberg Solem och Lie Reikerås, 2004) Det är här viktigt som pedagog att tänka på miljön 

och vardagliga aktiviteter, för att synliggöra de samband som finns inom matematiken. 

Genom att få uppleva matematiken knyter man samman sina tankar och den matematiska 

förmågan utvecklas.  

 

Ett mål med matematiken i förskolan är att det ska vara lustfyllt och utvecklas till positiva 

upplevelser som i sin tur utvecklar grundläggande egenskaper inom problemlösning, tal, 

mätning, form samt tid och rum. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson har barns 

matematiska kunskaper sitt ursprung i de “förnumeriska” begrepp som de bemöter i vardagen 

i samspel med omvärlden. Dessa begrepp innefattar förståelse av storlek, form, mängd och 

massa. (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004) De begrepp som Doverborg och 

Pramling Samuelsson skriver om är begrepp man möter i vardagen.  

 

För att kunna föra fram utvecklingen av det livslånga lärandet måste man anta utmaningen att 

möta och skapa intresse för matematiken (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). 

Genom att ge barn i förskolan förutsättningar att tidigt få grundlägga sin förståelse för 

matematik kan man skapa ett intresse för matematiken. För att göra matematiken tydlig för de 

små barnen krävs det att pedagogen har matematikglasögonen på sig och därmed hjälper 

barnen att sätta ord på matematiken (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). Doverborg 

och Pramling Samuelsson menar att barn endast kan erövra matematiken genom en ständig 

interaktion med pedagoger och detta händer bara om barnen är intresserade av matematik eller 

blir intresserade då de upptäcker den (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). Om 

förskolans pedagoger är medvetna om den matematik som finns i vardagen så kan de utnyttja 
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den som ett verktyg i barns erövrande av matematikens värld. Skulle dock pedagogerna ha en 

negativ upplevelse av matematik kommer inte barnen att utveckla sin matematiska förmåga 

till fullo. Man bör fundera över hur man upplever matematik och varför, men även över vad 

det är. Som pedagog måste man även ta hänsyn till barns olika erfarenheter och individuella 

förståelse av matematiska begrepp. Doverborg och Pramling Samuelsson menar även att 

lärande aktiviteter måste vara meningsfulla för barnen och därmed vara aktiviteter som 

innehåller saker som de är intresserade samt engagerade över. Utformar man aktiviteterna 

efter vad barnen bryr sig om kommer kunskapen naturligt. En aktivitet som är viktig i barns 

lärande är leken. I leken tolkar barn och ger ord samt begrepp innebörd. Det är även här som 

de relaterar till olika erfarenheter till varandra. Dock är det samspelet med vuxna som hjälper 

barnen vidare i sin strävan att förstå omvärlden. Enligt undersökningar som Doverborg och 

Pramling Samuelsson har utfört så är inte matematik något självklart i förskolan. Det är få 

pedagoger som uppfattar matematik som en helhet samt förstår att barn i förskolan utvecklar 

sin förståelse för matematiska begrepp (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004).  

 

Precis som Doverborg och Pramling Samuelsson så anser Heiberg Solem och Lie Reikerås att 

det är den vuxne som måste hitta vägen till barns tänkande och språk samt erbjuda dem 

möjligheter att expandera sin kunskap och sina kompetenser. Vi pedagoger behöver olika 

typer av kunskaper för att komma det matematiska barnet till mötes. Det är då nödvändigt att 

ha kunskap om barns språk. Det är en utmaning för dagens pedagoger att ta till vara på 

förmågan att förundras och tänka logiskt tillsammans (Heiberg Solem och Lie Reikerås, 

2004).  

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås redogör för Gudrun Malmers kategorisering av barns 

kunskapsrepresentationer, i vilken hos skildrar olika lösningsnivåer för de fyra räknesätten.  

1. Den praktiska lösningen - lösning genom kroppen. 

2. Den muntliga lösningen - lösning med hjälp av muntligt språk. 

3. Den formella lösningen - lösning genom skrift språket.  

Denna modell är en som man kan ha hjälp av när man letar strukturer i barns uttryckssätt. Här 

skildras även Malmers sätt att se på arbetet med matematik. Hon menar att man först och 

främst ska lära känna barns tankar och erfarenheter innan man arbetar vidare med konkreter 

som bidrar till erfarenheter av talbegreppen. Enligt Heiberg Solem och Lie Reikerås anser 

Malmer att man bör öva på det matematiska berättarspråket, eftersom det i sin tur leder till det 

formella matematiska språket. Malmer anser även att man ska arbeta med barnens egna 
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algoritmer innan man för in de standardiserade algoritmerna (Heiberg Solem och Lie 

Reikerås, 2004).  

 

Skolverket skriver i sin kvalitetsgranskning; ”Lärarna i förskolan försöker spontant ta tillvara 

situationer och aktiviteter med anknytning till matematik på ett ofta kreativt sätt och försöker 

möta barnens intresse för antal och siffror, i samband med lek, måltider och uteaktiviteter”. 

(Skolverket, 2003, s. 15) De menar att pedagogerna tar tillfällena i akt och det blir oftast ett 

spontant arbete med matematiken. Arbetet blir inte medvetet som resulterar i att de inte kan 

stötta barnen i deras utveckling och kompetenser i matematik. I och med detta visar 

utredningen att matematiken måste synliggöras mer för barnen, annars kan de inte utveckla 

sina kunskaper inom matematik. Synliggörs matematiken blir det en naturlig del av vardagen 

samt så upplevs matematiken som något meningsfullt och lustfyllt. Barnen skapar ett 

förtroende för sitt eget tänkande och vågar lita på sina kompetenser. Genom denna 

kvalitetsgranskning framkom det att pedagoger i förskolan upplever att deras 

matematikkunskaper inte är tillräckliga för att stimulera barnen för att lära sig matematik. 

(Skolverket, 2003) Genom att då ta på sig matematikglasögonen som Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2004) skriver om kan man se på miljön samt på sig själva hur 

matematiken tar plats. Man måste låta matematiken få ta plats annars kan man inte stimulera 

barnens matematikkunskaper och förmågor.  
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3. METOD 

Då jag har min utgångspunkt i den fenomenologiska filosofin och perspektivet (Kvale, 1997), 

kommer jag ta reda på vilka olika upplevelser det finns av matematik hos mina respondenter 

och om det finns olika upplevelser av begreppet. Med upplevelser menar jag vilka 

erfarenheter man har med sig om ämnet matematik. Det är dessa erfarenheter som utgör hur 

respondenterna förhåller sig till ämnet samt hur de upplever det. Med det fenomenologiska 

perspektivet är det respondenternas upplevelser samt beskrivningar som är utgångsläget i 

undersökningen (Kvale, 1997). Det fenomenologiska perspektivet som jag valt att utgå ifrån 

innefattar att man undersöker hur objekt upplevs av någon samt ges en mening i ett 

sammanhang. Det är dessa sammanhang som kallas för fenomen. De fenomen som tolkas 

utifrån upplevelse beskrivningen fokuserar man på inom fenomenologin. (Molander, 2003)  

 

Husserl (2002) skriver  

”Hur erfarenhet såsom medvetande kan ge eller träffa ett föremål; hur erfarenheter ömsesidigt kan 

bekräfta eller korrigera varandra och inte blott subjektivt upphäver eller förstärker varandra; hur det 

erfarenhetslogiska medvetandets spel kan resultera i något objektivt giltigt, giltigt för ting som existerar 

i och för sig; varför spelregler för medvetandet så att säga inte är irrelevanta för tingen; hur 

naturvetenskapen i sin helhet skall förstås, i den mån som den vid varje steg antar en i sig varande natur 

och menar sig erhålla kunskap om denna – en natur som existerar i sig gentemot medvetandets 

subjektiva flöde. (Husserl, 2002, s. 25) ” 

Husserl menar här att den fenomenologiska filosofin innebär att man inte enbart upplever ett 

objekt genom sina sinnen utan också genom sina tankar. Man upplever alltså inte objektivt 

utan man upplever objekten subjektivt. Husserl menade att fenomenologin var en metod för 

att erhålla objektiva och säkra fakta. (Molander, 2003) 

”Den filosofiska fenomenologin har utvecklats av Husserl. Enligt honom så kan vi bara ha kunskap om 

fenomen, d.v.s. objekt så som vi tolkar dem. Runt objektet i sig ska vi sätta parantes – det är inte 

tillgängligt för oss. Fenomenologi används idag oftast som en beteckning för en människovetenskaplig 

metod. Ibland talar man då om hermeneutisk fenomenologi.” (Molander, 2003, s. 176) 

Att jag inte valde hermeneutiken som perspektiv i undersökningen var att jag inte planerar att 

tolka eller förstå respondenterna. Jag vill ta reda på hur respondenterna upplever fenomenet 

matematik.  

 

Förutom att enbart använda mig av den fenomenologiska filosofin kommer jag att kombinera 

fenomenologin med postmodernismen. Detta gör jag på grund av att det inte enbart finns en 

sanning inom begreppet matematik, det finns flera sanningar (Denscombe, 2004). Med att det 
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finns mer än en sanning menar Denscombe att man upplever fenomen olika, då fenomenen 

upplevs subjektivt. Genom att fenomenen upplevs subjektivt kan det inte enbart finnas en 

sanning. Detta kommer troligen komma fram i undersökningen.   

 

Jag har valt att använda den kvalitativa intervjuformen för att kunna ta reda på den subjektiva 

upplevelsen av matematik begreppet. När det gäller den kvalitativa studien är det förståelsen 

eller att hitta mönster man vill åt (Trost, 2005). Om jag inte hade varit intresserad av att ta 

reda på och försöka förstå upplevelser från mina respondenter hade jag kunnat göra en 

kvantitativ studie där jag genom enkäter kunnat fastställa upplevelser av matematik. Vid en 

kvantitativ studie hade jag kunnat dra generalisera de upplevelser som finns av begreppet 

matematik (Lantz, 2007). En kvantitativ studie innefattar att man vill ta reda på hur många 

eller hur vanligt något är (Trost, 2005). I och med att det är de subjektiva upplevelserna som 

utgångspunkt i forskningen lämpar sig den kvalitativa studien bäst.  

 

3.1 Teori 

Teorin jag valt att utgå ifrån är interpretivismen som innebär att man lägger fokus på 

människors upplevelser samt förståelse av världen. I och med att man lägger fokus på 

upplevelserna, innefattar undersökningen även människans sociala värld och tolkningar av 

världen. (Denscombe, 2004) I och med att det är den subjektiva upplevelsen av 

objektet/fenomenet som är utgångspunkten i denna teori är den lik fenomenologin. Det 

fenomenologiska angreppssättet i metod valet innefattar att undersöka vilka upplevelser som 

respondenterna har. Dessa upplevelser har respondenterna skapat genom sina erfarenheter 

samt tolkningar av fenomenet/objektet.  

 

3.2 Val 

För att bestämma mig för vilka pedagoger jag ska intervjua valde jag att använda ett icke 

slumpmässigt val av pedagoger på två förskolor ifrån olika kommuner, i nordvästra Skåne. 

Valet av respondenterna sker representativt utifrån de olika grupperna som förekommer i 

förskolan. Meningen med valet av respondenterna är att ha respondenter från olika 

arbetsområden såsom pedagog i uteverksamhet, pedagog verksam på småbarnsavdelning, 

barnskötare som utbildar sig till förskolelärare, nyexaminerad pedagog, en pedagog som 

arbetat 37 år samt en pedagogisk ledare (en pedagog som sitter på kontor ute på förskolan och 

har uppgiften att föra det pedagogiska arbetet framåt). 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

Då jag vill kartlägga vilka olika upplevelser det finns av matematik så bestämde jag mig för 

att intervjua. För att kunna få svar på mina forskningsfrågor beslöt jag mig för att använda 

mig av kvalitativa intervjuer. Detta då jag vill få öppna och uttömmande svar (Lantz 2007). 

Jag valde också den kvalitativa intervjuformen på grund av att jag är inspirerad av det 

fenomenologiska perspektivet. Det fenomenologiska perspektivet lämpar sig bäst då jag vill 

undersöka vilka upplevelser det finns av matematik hos mina respondenter i förskolan. Jag 

vill ta reda på vilka subjektiva upplevelser det finns inom fenomenet matematik.  

 

Under intervjuerna försöker jag ta reda på vad matematik innebär för de verksamma 

pedagogerna samt hur de anser sig arbeta med matematik. För att ytterliggare försöka 

undersöka hur pedagogerna arbetar med matematik har jag även med frågor som behandlar 

målen för matematik ifrån Lpfö98. Jag har under intervjun haft en mall med frågor som jag 

ställer, så man kan säga att intervjuerna var strukturerade. Trots detta så är intervjuerna öppna 

och jag försöker hålla ett bra samtal uppe och ställer följdfrågor till den information jag 

erhåller.   

 

3.4 Procedur 

Jag tog kontakt med mina respondenter genom att gå till de olika förskolorna och prata med 

de tilltänkta respondenterna. Sammanlagt blev det sex respondenter som var villiga att ställa 

upp och därmed blev det sex kvalitativa intervjuer. När jag kontaktat respondenterna skrev jag 

ihop några intervjufrågor, se bilaga 1. Frågorna var öppna, eftersom respondenterna själva 

skulle tänka och filosofera kring sin uppfattning samt upplevelse av matematik. Innan de 

”riktiga” intervjuerna genomfördes utförde jag en pilotintervju. I och med denna pilotintervju 

kunde jag se om mina frågor gav svar på forskningsfrågorna.  

 

För att vara välförberedd under de kvalitativa intervjuerna läser jag in mig på den tidigare 

forskning som finns inom området. Detta för att få ut det mesta av intervjuerna. ”En väl 

genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att 

vara nyttiga och användbara för anda och kunna komma andra till del.” (Lantz, 2007, s. 10)  

 

För att underlätta analysen av de kvalitativa data jag får fram kommer jag att banda 

intervjuerna för att sedan transkribera dem samt kunna gå tillbaka och se om jag uppfattat 
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pedagogernas upplevelser av matematik på rätt sätt. Efter varje transkriberad intervju görs en 

datareduktion. I datareduktionen sammanfattas intervjun så att alla tankarna finns samlade 

och är mer lättlästa. Därefter skickas en kopia på respektive intervju till respektive respondent 

så att de får läsa igenom och se så att jag uppfattat dem rätt. Anledningen till att intervjuerna 

efter datareduktionen skickades till respondenterna var att en respondent kan känna sig något 

otrygg när intervju bandas. I och med att man då känner sig otrygg medför det till att inte all 

information samt åsikter kommer fram. Att intervjuerna bandades gjorde att respondenterna 

blev något hindrade från att tala fritt och därmed anser jag att en tillbaka sändning av 

intervjuerna var nödvändig. Utöver detta kunde respondenterna tala fritt och samtalet var 

öppet.  

 

När respektive respondent läst igenom sin intervju och meddelat eventuella invändningar, 

påbörjar jag analysen. Analysen genomförs då sett genom ett fenomenologiskt samt 

postmodernistiskt perspektiv, eftersom det är förståelsen av upplevelserna av begreppet 

matematik som är i fokus i undersökningen. Jag kommer även att försöka hitta samband 

mellan respondenternas upplevelser med Piagets, Vygotskijs samt Fröbels teorier.  

 

3.5 Databearbetning och tillförlitlighet  

För att kunna bearbeta datan från intervjuerna jag gör, så skickas de tillbaka till respektive 

respondent efter transkribering så att denne får möjlighet att läsa igenom och se om tankarna 

kring ämnet stämmer. Genom att respektive respondent får läsa igenom vad han/hon sagt så 

ökas tillförlitligheten samt reliabiliteten. Precis som Lantz (2007) skriver är det 

datareduktionen som visar om intervjupersonernas mening blivit bevarad. Huruvida 

respondenternas mening blivit bevarad bestämmer hur pass giltig analysen är. Längden per 

intervju kommer troligtvis vara 30 till 60 minuter, beroende på hur fylliga svar pedagogen 

ger.  

 

3.6 Etiska regler  

För att kunna hantera forskningen på rätt sätt gick jag igenom de etiska riktlinjerna 

(Vetenskapsrådet, 2007) som finns. Därefter var det enkelt att informera respondenterna hur 

forskningen kommer att gå till samt huruvida de personliga uppgifterna tas hand om.   

 

I början i min forskning pratade jag personligen med respondenterna och förklarade att det 
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endast var jag som skulle hantera intervjuerna. Jag försäkrade även att de skulle vara 

anonyma. Detta innebär då att jag inte nämner några namn eller arbetsorter i rapporten och då 

kan inte respondenternas integritet riskeras bli kränkt (Vetenskapsrådet, 2003). För att 

ytterliggare kunna styrka åsikterna och uppfattningarna i forskningen har jag låtit 

respondenterna få läsa igenom min tolkning av respektive intervju. I och med att de 

transkriberade samt tolkade intervjuerna skickas tillbaka till respektive respondent, minskas 

risken till att integriteten kränks.  

 

För att öka förtroendet samt motivationen hos respondenterna följde jag de forskningsetiska 

anvisningar som Johansson och Svedner (2006) tar upp. Dessa anvisningar innebär att jag 

som forskare ska kunna erhålla en rättvis och begriplig beskrivning av min forskning samt 

besvara respondenternas frågor sanningsenligt. Jag upplyste även respondenterna att de när 

som helst under intervjun kunde avbryta utan att några negativa följder uppstår.  
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4. RESULTAT 

Detta avsnitt kommer att delas upp i tre sektioner för att underlätta för läsaren. De två första 

avsnitten utformas av mina två forskningsfrågor och därefter kommer resultaten grupperas i 

olika upplevelser. Resultaten kommer att presenteras på två sätt. Först som en direkt 

beskrivning, där jag gör en sammanfattning av intervjun och detta görs i avsnitt 4.1. samt i 

4.2. I sista avsnittet 4.3. framställs resultaten i en strukturerad beskrivning där jag kommer att 

sammanställa resultaten i olika teman och grupper.  

 

4.1 Vad innebär matematik för sex pedagoger? 

För att senare i rapporten kunna strukturera upp de olika upplevelserna jag finner av 

begreppet matematik kommer resultaten först framställas genom en sammanfattning av 

respektive respondent.  

 

4.1.1 Pedagog 1 

2007-11-05, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 1 har arbetat i 20 år och arbetar för tillfället på en 1-5 års avdelning.  

 

Matematik för pedagog 1 är inte bara att räkna och sortera saker utan det är även att kunna 

para ihop sina vantar med sina händer. Matematik finns enligt pedagog 1 överallt och anser att 

det finns många sätt att se på matematik som: att först räkna på fingrarna och sedan kunna se 

antal på direkten, jämföra på mätstickan hur lång man är samt handlar att jämföra olikheter 

och likheter. Förstår man skillnaderna kan man, enligt pedagog 1, få ett sammanhang i det 

man gör och det är grundläggande att kunna förstå alla saker som man gör. Ta till exempel tal 

och siffror som ofta är symboler för barn. Vet inte jag att siffran sju är detsamma som sju 

saker så är siffran sju endast en symbol för mig. Förstår jag inte vad sju är så spelar det ingen 

roll om jag är påstridig och säger att det är sju. “Sätter inte vi orden så gör inte barnen det. Så 

det är nog vi själva som ska tänka.” Pedagog 1 tycker det är viktigt att ta vara på alla 

vardagssituationer och låta barnen få undersöka för att hitta sanningen, istället för att vi vuxna 

är så snabba att trycka i barnen “den rätta sanningen”.  

 

 “Det är nog bara våra egna personliga hinder i vår hjärna.”  

 “Jag tror inte det finns några hinder för övrigt med att utföra matte. Då de är en väldigt stor del av 

 allting.” 
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4.1.2 Pedagog 2  

2007-11-05, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 2 har arbetat i 37 år och arbetar för tillfället på en 1-5 års avdelning.  

 

Matematik för pedagog 2 är ett vitt begrepp, för att det enligt pedagog 2 finns överallt och i 

allting. “Det är svårt att bara säga någonting.” Pedagog 2 anser att matematik bland annat är 

att sitta i sandlådan och baka stora kakor och små kakor, de försvinner och man konstruerar. 

Matematik finns även, enligt pedagog 2, när man leker samt gör ringlekar och former. Det 

finns i rörelsen som till exempel när du gungar och känner takten i musik. Matematik är också 

rumsuppfattning och det finns i språket, enligt pedagog 2. “Språket spelar en väldigt stor del i 

matematiken nu.“ När man serieordnar och ser vilken som är mittemellan, stor och liten, är 

matematik. Det är även den vanliga ramsräkningen. Först är det bara en ramsa för barnen och 

de har inget begrepp om vad den betyder. Pedagog 2 ser även sortering som en form av 

matematik. I temat som pedagog 2 arbetar med, “Former i naturen”, för tillfället har använder 

de matematik. Man kan bygga och sortera hur många kottar det finns i lådorna. Hur många 

kottar finns det i den lådan och hur många har vi tillsammans? Att hitta former är också 

matematik. När pedagog 2 började arbeta inom förskolan var hon inte lika medveten om att 

matematiken fanns med i arbetet. Då var det språket som var viktigt, men numera ser pedagog 

2 att matematiken har lyfts fram och anser sig idag vara mycket mer medveten om 

matematiken i vardagen. Enligt pedagog 2 finns det stora möjligheter med att utveckla 

matematiken i förskolan.  

 

4.1.3 Pedagog 3  

2007-11-05, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 3 har arbetat i 4 månader och arbetar för tillfället på en 1-5 års avdelning.  

 

Matematik för pedagog 3 är ett väldigt vitt begrepp, då hon anser att matematik finns i nästan 

allt. Det handlar inte bara om ett plus ett. “Mer i vardagslivet än man tror kanske.” För det 

finns mycket matematik i vardagslivet. För pedagog 3 är det vad man kan hitta vid 

middagsbordet, när man är ute och när man lagar mat. “Matematik för många tror jag är att 

man räknar. Men för mig e de mer inte det.” Matematik för pedagog 3 är något mer vardagligt 

och omedvetet. Pedagog 3 menar att om man ser matematik som vardagssituationer så är det 
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egentligen väldigt lätt att arbeta med matematik i förskolan. Hon tror inte att matematiken 

används i den utsträckningen som det borde, men tror trots det att det används omedvetet. 

Pedagog 3 tycker det är viktigt att tänka på sitt språk och benämna begrepp, då hon anser att 

barn lätt tar tills sig dem. Just nu arbetar pedagog 3 med många små barn och anser därmed att 

det är extra viktigt att lägga grunden redan här. Pedagog 3 menar att man måste vara 

uppmärksam på vardagssituationerna, som när man är ute, bygger med klossar samt i leken. 

Pedagog 3 anser att matematik även handlar om ett varierat språk, även om inte alla barnen 

förstår vad vi menar. Arbetet med matematik ser hon som mycket omedvetet, men menar inte 

att det behöver vara så svårt.  

 

4.1.4 Pedagog 4 

2007-11-09, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 4 har arbetat i 20 år och arbetar för tillfället på en 1-3 års avdelning.  

 

Enligt pedagog 4 är matematik “Det är mycket räkning” och det är när man använder det i 

samlingen. “Sortering tänker jag på när jag hör matematik.” 

 

4.1.5 Pedagog 5 

2007-11-16, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 5 har arbetat som förskolelärare i 8 år och arbetar sedan fyra år tillbaka som 

pedagogisk ledare.  

 

Det första som pedagog 5 tänkte på när hon hörde ordet matematik är att det inte är något som 

är roligt, men tror att det beror på hennes egna erfarenheter från skolan. Pedagog ser 

matematik som antal, jämförelse, former och mönster och anser att det är viktigt att få in det 

naturligt i vardagen samt i flera sammanhang. Till exempel “När vi pratar om att om när 

barnen frågar när kommer min mamma? Mamma kommer klockan tre. De e bara en kort 

stund kvar. Efter mellanmålet.” “Direkt där har vi en tidsuppfattning.” Matematik är också, 

enligt pedagog 5, när vi ska åka och handla. Pedagog 5 tror att många tänker att matematik 

enbart handlar om tal och man tänker på sina gamla erfarenheter av skolmatematiken. “Ja, just 

med hinder så tror jag många tänker att matte e enbart tal.” Hon tror att detta är ett stort 

hinder. Skulle man dock arbeta med matematik och planera en matematisk verksamhet så 



 

 22

skulle det bli väldigt pedagogiskt, precis som i vårt tema, ”Former i naturen”, menar pedagog 

5. Matematiktänkandet fanns inte från början i temat, men sen kom de fram till att det finns 

mycket matematik i naturen. Pedagog 5 tror att det är svårt för förskolepedagoger att tänka i 

termer om matematik, eftersom matematik känns som ett skolämne. För att bryta detta så 

anser pedagog 5 att man behöver ta på sig matematikglasögonen och tänka på vilken 

matematik som finns i förskolans vardag och hur finns den. “Jag tror att man måste ta på sig 

matteglasögonen för matte finns i allt vi gör.”  

 

4.1.6 Pedagog 6 

2007-11-19, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 6 har arbetat i 15 år och arbetar för tillfället på en 4-5 års utomhus avdelning.  

 

Pedagog 6 tycker att matematik är allt möjligt. “Mycket logik. De är mycket vardag. De är 

ganska roligt.” Matematik är också, enligt pedagog 6, ganska krångligt på högre nivå, men det 

är även att räkna hur många man är och hur många fingrar man har på handen samt att kunna 

se mängder. Pedagog 6 anser att det finns hur mycket som helst inom matematiken. Hon ser 

att matematiken kommer mer naturligt när man arbetar ute hela dagarna. Detta då det blir 

lättare och ingen blir störd av någon annan. Pedagog 6 ser lusten som en stor drivkraft i 

arbetet och det är även lusten som gör det meningsfullt.  

 

4.2 Hur anses matematiken användas av respondenterna? 

Precis som i förra avsnittet (5.1.) så kommer jag även här att framställa resultaten i en 

sammanfattning från respektive pedagogs upplevelser.  

 

4.2.1 Pedagog 1  

2007-11-05, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 1 har arbetat i 20 år och arbetar för tillfället på en 1-5 års avdelning.  

 

Pedagog 1 anser att mycket av matematiken kommer omedvetet. Hon tror att arbetet med 

matematik skulle kunna bli mycket bättre om man i arbetslaget diskuterade och planerade 

verksamheten efter matematiken. Pedagog 1 kan inte påstå att hon tillsammans med sina 
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kollegor planerar matematik, men trots det arbetar de med matematik. Tyvärr benämner de, 

enligt pedagog 1, inte begrepp inom matematik och det är något som hon anser vi pedagoger 

måste bli bättre på. Har man viljan att planera verksamheten på ett sådant vis, att man får in 

matematiken på ett medvetet sätt så tror pedagog 1 att orden för begreppen kommer mer 

naturligt. “Men det ser jag nu att det är ju där vi ska va med och lägga begreppen.” Enligt 

pedagog 1 måste vi pedagoger börja tänka matematik och sätta ord på begreppen annars gör 

inte barnen det. “Å sen ta vara på alla vardagssituationer. Att inte vara så snabb att trycka in 

barnen detta, utan låta dem se.”  

 

4.2.2 Pedagog 2 

2007-11-05, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 2 har arbetat i 37 år och arbetar för tillfället på en 1-5 års avdelning.  

 

Pedagog 2 utgår ifrån denna termin samt hur det ser ut när de arbetat med barnens tankar 

kring former i naturen, så har de bland annat haft samtal där de diskuterat till exempel hur 

många kottar vi har. Hon berättar att de har sorterat och tittat på de olika formerna som de 

hittat. Något barn hade en rund form bland sina saker och då har vi, enligt pedagog 2, dansat 

runt i en stor ring och ritat på gårdsplanen. Pedagog 2 menar att de är ute efter att barnen ska 

få känsla för formen. För att ge möjligheten till att skapa en känsla för formen cirkel så har de, 

enligt pedagog 2, tryckt cirklar i lök, potatis och morötter. Barnen fick då starta med att måla 

på rotfrukten i cirkulära penseldrag för att skapa känsla för formen. “Och sen e det ju i det 

dagliga. När vi dukar.” Då ställer de, enligt pedagog 2, frågor såsom Hur många fat behöver 

vi?, Hur många är vi vid detta bordet?, Hur många knivar och gafflar?. Enligt pedagog 2 

används matematiken ute på promenader. Hon anser att det är viktigt att man hela tiden 

använder begreppen i det vardagliga arbetet. Just nu arbetar pedagog 2 med många små barn 

och med dem går hon och tittar på olika saker i rummet som till exempel var dockvagnarna är. 

På detta sätt utvecklas deras rumsuppfattning, enligt pedagog 2. För utveckla 

rumsuppfattningen arbetar pedagog 2 även mycket med rörelselekar i lekrummet och då man 

får åla, krypa, hoppa och klättra. Barnen lär då känna sin kropp, anser pedagog 2. Det går till 

så att pedagog 2 benämner vad barnen ska göra “ja du klättra högt upp” osv. När man sätter 

ord på vad barnen gör så tror pedagog 2 att man förstärker känslan för barnen. Gungning är 

också en viktig sak då de lär sig att känna takten. Det gäller att lägga en grund redan där. “Att 

man använder begreppen hela tiden i det vardagliga.” Pedagog 2 tycker det är viktigt att man 
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gör barnen medvetna att dom kan. Att man då säger “Vad bra att du vet att det heter cirkel”. 

“Att man liksom benämner det för dom så att dom ... Förstår att det är ett begrepp som dom 

har lärt sig. Det är dom ju väldigt glada för när de upptäcker det.” På avdelningen finns det 

alltid mycket byggmaterial framme för barnen så att de kan träna sin konstruktiva och 

skapande förmåga samt sin fantasi och kreativitet, enligt pedagog 2. Pedagog 2 ser språket har 

en betydelsefull roll i matematiken, då man ska lära sig begrepp som överst och nederst, först, 

och sist, störst och minst samt längst och kortast.  

 

4.2.3 Pedagog 3  

2007-11-05, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 3 har arbetat i 4 månader och arbetar för tillfället på en 1-5 års avdelning.  

 

När man arbetar med matematik tillsammans med små barn får man, enligt pedagog 3, plocka 

fram vardagsmatematiken. Såsom stor, liten, räknar barnen på morgonen i samlingen, 

matsituationer, plockar pinnar, klippa, klistra och mycket experimentell matematik. Pedagog 

3 anser att matematiken kommer in även i bakning. “Det blir mycket den omedvetna 

matematiken som vi jobbar med här.” “Nu har vi ju temat där försöker vi ibland medvetet få 

in de här i skog, djur å natur. Men ska jag va helt ärlig så tror jag nog att de e mycket 

omedvetet.” I temat som pedagog 3 arbetar i använder hon sig av den enkla matematiken. Det 

kommer in som en väldigt stor del av temat. Pedagog 3 tycker det är viktigt att man uttrycker 

sig på ett medvetet sätt och försöker erbjuda barnen material som inte är vanliga. Där tycker 

pedagog 3 även att lera ingår, eftersom man konstruerar med sin fantasi och kreativitet. Man 

kan bara erbjuda barnen materialen, men man kan inte tvinga dem att använda det. Materialet 

i sin tur måste, enligt pedagog 3, vara intressant för barnen och se roligt ut. Annars så handlar 

matematik mycket om vad barnen är intresserade av, att räkna hur många barn här är, hur 

många som är där och hur många är de vid det bordet. Begreppen lång och kort är också något 

som pedagog 3 arbetar med. Hon mäter bl.a. hur långa barnen är på mätstickan. Arbetet med 

matematik beror på vilken nivå barnen befinner sig på. “Asså ser man matematik på de viset 

att de e ju vardags .. situationer å så. Så e de egentligen väldigt lätt att jobba med matematik i 

förskolan.” Sedan så anser pedagog 3 att man ska tänka på sitt språk och se det som en del 

man inte ser inom matematiken.  
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4.2.4 Pedagog 4 

2007-11-09, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 4 har arbetat i 20 år och arbetar för tillfället på en 1-3 års avdelning.  

 

Matematiken används, enligt pedagog 4, i samlingar, när man räknar barnen, räknar sångkort 

och namnkort. Den finns med när de sjunger sånger som “tre små apor“ och “var är tummen” 

där man kan räkna fingrarna på handen. Matematiken använder pedagog 4 när de leker, 

bygger med lego, matsituationer, blöjbyte, gosedjur, bollar, pennor samt räknar klossar. Man 

använder det i allt, enligt pedagog 4. När pedagog 4 är ute använder hon också matematik och 

då kan man räkna löv, stenar och grenar. Sedan anser pedagog 4 att det även handlar mycket 

om färg, sortering av färgpennor.  

“Sen får man ju mycket färg. Asså man ... Ja typ att man bygger med lego åsså kan man bygga med 

röda klossar och så kan man räkna hur många röda klossar man har satt och sen kan man bygga med 

andra färger och så.”  

Pedagog 4 använder matematiken mycket omedvetet. Hon menar att man kan komma på sig 

själv ibland och tänker “Oj så mycket matte jag fick in här”. “Det är inget som man tänker på 

och inget man planerar direkt. Men ja helt automatiskt så kommer det och så blir man jätte 

glad sen att Ja, yes! Så mycket man hade fått in.” Pedagog 4 känner att de lägger grunden för 

barnen och det är inte alltid att de förstår med en gång, men de lär sig. Pedagog 4 tror att barn 

använder matematik lika omedvetet som vi pedagoger gör. Just nu är arbetet mycket spontant 

och de använder de leksakerna som finns på avdelningen. Ibland när det är dags att ta på sig 

och gå ut kan pedagog 4 tillsammans med barnen räkna hur många skor och stumpor man har. 

När barnen tar på sig eller sitter på pottan så anser pedagog 4 att hon använder matematik. På 

avdelningen som pedagog 4 arbetar på finns det inget speciellt matematikmaterial, som man 

brukar ha till de äldre barnen. De använder det de har. Matematik och kroppen är något som 

pedagog 4 känner hör ihop. Att man räknar hur många ögon man har, hur många öron, händer 

och fingrar samt att det har en stor betydelse. Pedagog 4 anser att barn ska kunna räkna. Även 

om barnen inte förstår det från början så finns det i dem att kunna benämna, menar pedagog 4. 

Enligt pedagog 4 finns det de barn som är 2 och 2½ år tycker det är jätte roligt att de kan 

hänga med när man räknar barnen i samlingen. Ibland, berättar pedagog 4, hör man hur de 

sitter för sig själv och räknar, “Lika omedvetet där som vi gör”. Pedagog 4 menar att när 

barnen sedan blir äldre så blir det mer matematik och då lär de sig mer. På pedagog 4 

avdelning används matematiken mest när de sitter ner och bygger tillsammans med barnen 
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samt när man läser en bok.  

 

4.2.5 Pedagog 5 

2007-11-16, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 5 har arbetat som förskolelärare i 8 år och arbetar sedan fyra år tillbaka som 

pedagogisk ledare.  

 

Pedagog 5 anser att mycket av arbetet med matematik är konkret, men omedvetet. Matematik 

finns, enligt pedagog 5, i alla, men trots det pratar man inte om det. Pedagog 5 tror inte att det 

är så vanligt att man tänker att just en viss aktivitet kan ge taluppfattning och att en annan kan 

ge begreppet cirkel. För att barnen ska kunna bilda begreppen anser pedagog 5 att det gäller 

att prata mer matematik än vad man gör. Pedagog 5 menar att man borde tänka Hur ska vi 

utforma dagen för att barnen ska kunna lära sig begreppen?, Hur kan jag arbeta mer 

medvetet med matematik?. “Istället för att se vad kan vi erbjuda som dom inte får hemma? 

Vad är mitt bidrag som pedagog?” För att utmana, utveckla och bygga matematik så anser 

pedagog 5 att det inte skulle finnas några färdiga leksaker öppnas barnens fantasi och 

kreativitet upp samt deras konstruktiva förmåga. Detta, menar pedagog 5, innebär att barnen 

behöver tänka kring materialet för att kunna skapa. Matematiska begrepp tror pedagog 5 kan 

utvecklas naturligare om barnen hela tiden fick använda sin matematiska förmåga och 

utveckla sitt logiska tänkande. Materialet ska vara roligt och intressant för barnen. Pedagog 5 

menar att det gäller att göra barnen medvetna kring sitt tänk om matematik. Matematik är inte 

bara tal! “Jag kräver inte att dom ska kunna det men man har hört begreppet.” Man måste 

tänka på sitt språk och vilka synonym ord man använder sig av och att man använder dem, 

menar pedagog 5. Det finns ofta många ord för ett ord. Till exempel gå, promenera, traska. 

Cirkel, rund, tallriken (är rund) och så vidare. Det ena utesluter inte det andra, enligt pedagog 

5. “De tror jag också å att just att man får laborera. Precis som man ska få leka med språket.”  

 

4.2.6 Pedagog 6 

2007-11-19, nordvästra Skåne.  

 

Pedagog 6 har arbetat i 15 år och arbetar för tillfället på en 4-5 års utomhus avdelning.  

 

Pedagog 6 anser sig använda matematik hela dagen och hela tiden. Hon använder det när man 
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räknar i samlingen, hur många man är och man kan räkna hur många flickor och hur många 

pojkar det är samt hur många vuxna det är. Pedagog 6 berättar att de för något år sedan 

arbetade med att ett barn fick räkna sina kompisar och sen när de andra barnen hade gått ifrån 

så fick han/hon ett papper där han/hon fick visa hur många barn de var. Då fick han/hon börja 

med att ta lika många pennor som det var barn och sen fick han/hon visa på pappret hur 

många barn de var.  

“Å ehm sen fick dom visa på papper hur många de var.”  

“Å vi sa inte att dom skulle skriva eller”  

“utan vi sa att dom fick visa på papper.” 

Denna “teckningen” sparas i portfolion, så att man kunde se hur de utvecklades under året. 

Ibland använder pedagog 6 sig av loppor, där man tränar lägesord, motsatsord, färger. Först 

får barnen säga en siffra så räknar man, sen får man ta en färg t.ex. blå. Då säger man B L Å. 

Sedan ska barnen göra det som står, till exempel ställ dig på en sten, ställ dig framför ett träd 

eller ställ dig bakom en kompis. Med motsatsorden kan det vara hämta något som är hårt och 

något som är mjukt, något som är tungt och något som är lätt. När det gäller färgerna så kan 

det vara hämta något som är gult och något som är brunt. Barnen får alltså uppgifter som är 

matematik, men det vet de inte om. Vad pedagog 6 uppmärksammat tycker barnen att det är 

kul och samtidigt så lär de sig mycket. Pedagog 6 arbetar även med äggkartonger. I 

äggkartongerna kan man bland annat göra mönster samt kopiera ett mönster som någon annan 

gjort. Man kan även samla saker i äggkartongerna, det är då en fördel om locket är kvar på, 

för att veta när det är fullt. Något annat som pedagog 6 arbetar med är en Maja-docka. Hon är 

“levande” och kan bara prata med pedagogerna, hon viskar till oss vad hon vill säga. Maja 

behöver hjälp med lite uppgifter. Dessa uppgifter står på en lapp som är fastklistrad i locket. 

Varje barn får ha Maja hemma i en vecka en gång per termin. Hon ligger i en hård resväska. 

Barnen kommer få att ta hem Maja fyra gånger innan de slutar hos oss och då finns det fyra 

etapper. Enligt pedagog 6 var en tanke med Maja-väskan just det att få med föräldrarna mer 

och ge dem material att arbeta vidare på. Sen så får barnen en Luddebok där pedagogerna har 

kommenterat matematiken. Kommentarerna är; enligt pedagog 6, till för att synliggöra för 

föräldrarna hur man kan arbeta med en barnbok. Pedagog 6 sig också av vita lakan eller 

vaxdukar som man kan ha som ett bord utomhus. Barnen får duka fram de fynd de hittar 

under dagen. Det kan vara så att barnen får uppgifter där de jobbar två och två, till exempel 

motsatsord. Barnen lägger sina saker på duken och sedan pratar vi om dem.  

 

Arbetet med matematik, enligt pedagog 6, varierar, beroende på vad naturen och dagarna ger. 



 

 28

Annars anser pedagog 6 att hon utgår utifrån barnen och barngruppen. Pedagog 6 menar at 

men i naturen har fördelen att man får använda sin kropp mycket mer och man får svettas och 

komma på att man ibland måste samarbeta för det räcker inte bara med mig. Det finns många 

viljor, men samtidigt, menar pedagog 6, finns det många som kan tänka ut saker och ge 

varandra idéer så det blir konstruktivt. Material och tekniker som pedagog 6 använder sig av 

är ute material. Hon menar att det finns hur mycket som helst såsom sand, tall, kottar, barr, 

löv, kastanjer, ekollon och bokollon. Enligt pedagog 6 tillsätter inte hon så mycket, utan 

försöker jobba med det som finns.  

“Nä men de här med att konstruera e ju fantasin. Att de inte e färdiga material. Hela tiden de skapar 

fantasi. Och de e ju också att man blir konstruktiv. Å får man lära sig att konstruera å de här med logiskt 

tänkande så kommer matte så mycket enklare. De e ju så. Att har man liksom fått de redan från början 

så har man så mycket gratis sen.” 

Pedagog 6 anser att matematik handlar mycket om att kunna genom att göra och göra för att 

kunna. Hon tycker att de ger varandra. “De kan va svårt men de kan ibland e ju lusten en stor 

drivkraft å rätt så meningsfullt.” Pedagog 6 tycker att matematik går ut på att ha livslust och 

det är det som är målet när man jobbar med barn. Det ska vara lustfyllt och roligt.  

 

4.3 Olika upplevelser 

De upplevelser som mina sex respondenterna hade av matematik var många. Precis som det 

postmodernistiska perspektivet innefattar finns det inte enbart en sanning, utan flera 

(Denscombe, 2004). För att få en bättre översikt över vilka upplevelser samt upplevelser mina 

respondenter har av matematik sammanställde jag en modell, se figur 1 nedan.  
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Figur 1. Denna modell visar de olika upplevelser som respondenterna har av matematik.  

 

Enligt modellen kan man se hur respondenterna definierar begreppet matematik och hur de 

upplever matematik i förskolan. Definieringarna som uppkom under analysen var att 

matematik är: logiskt tänkande, sortering, räkning, vardagssituationer, klassificering, 

kroppsuppfattning, rums- och tidsuppfattning, att se samband samt att jämföra och se 

skillnader. Dessa definitioner av matematik är även vad tidigare teoretiker såsom Piaget, 

Vygotskij och Fröbel ansåg matematik vara, men även Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2004), Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) såg matematik på detta vis. Jag kan i och med 

detta se likheter med både teoretikerna och författarna.  

 

Mina respondenter upplever att de för det mesta använder matematik omedvetet, då de inte 

brukar planera för matematiska aktiviteter. Ett undantag var pedagog 6 som såg matematik 

som en naturlig del i barns vardag. Hon upplevde matematik som lustfyllt. Då barnen var 

omgivna av matematik hela dagarna blir det även meningsfullt. Möjligheterna finns överallt, 

eftersom matematiken finns överallt. Då matematiken oftast innefattade sig omedvetet i 

arbetet i förskolan uppfattades det som lätt. Det svåra var att planera in matematiken och få in 

den naturligt i vardagen.  
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I modellen finns även hinder med som en av upplevelserna. Med hinder menade 

respondenterna de hinder man som pedagog har i sin hjärna. Det kan vara negativa 

erfarenheter av skolmatematik som inte vänts till positiva erfarenheter och i och med det blir 

det svårt att arbeta medvetet med matematik och dessutom planera matematiska aktiviteter för 

barnen. Hinder kan också vara otillräcklig kunskap inom matematik för att kunna arbeta och 

planera matematik. Har man inte kunskapen och utbildning inom matematik blir det svårt att 

bedriva ett matematiskt arbete.  

 

För att kunna planera en matematisk miljö för barnen menade respondenterna att man måste 

ta på sig matematikglasögonen, men också att man öppet i arbetslaget diskuterar matematik. 

Det måste inte enbart vara aktiviteter som är planerade långt i förväg, ibland räcker det med 

att ställa fram material som stimulerar barns matematiska kompetenser och problemlösning. 

Precis som Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) samt Heiberg Solem och Lie 

Reikerås (2004) skriver i sina böcker så är det viktigt att matematiken är lustfylld och 

meningsfull för barnen. Ska man lyckas att ge barnen möjligheter att lära matematik naturligt 

måste man ta på sig matematikglasögonen och verkligen se sin omvärld.  
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5. DISKUSSION 

För mig är matematik allt. Det finns överallt och nästan allt man gör är matematik. Redan när 

barnen är riktigt små så använder de sig av matematik bl.a. när de ska lära sig gå, bygger med 

klossar, sorterar, tillägnar sig kunskap om tid och rum. Matematik är även när man använder 

sin kropp för att undersöka sin omvärld och veta var kroppen slutar och var den börjar. Jag 

förmodar att pedagoger i förskolan inte tänker på att det finns så mycket grundläggande 

matematik man kan arbeta med, på ett medvetet sett. Genom att spela spel såsom pussel, 

strategispel, tärningsspel och kortspel samt leka rollekar, fantasilekar och kurragömma så 

tränar barnen sin grundläggande matematiska förmåga. På mina vfu-perioder upplevde jag att 

matematik var ett omedvetet arbete i förskolan och det var sällan jag såg planerade 

matematiska aktiviteter. Det var just därför jag ville undersöka och förstå upplevelserna som 

mina respondenter i förskolan har.  

 

Lärande är, enligt min uppfattning, den individuella förståelsen av ett fenomen eller ett 

begrepp. Denna förståelse utvecklas sedan och bildar kunskap och kompetenser hos individen. 

Jag menar att lärande bör vara lustfyllt och intressant för att kunna påverka individen på ett 

positivt samt kunskapsutvecklande sätt. Precis detta skriver Heiberg Solem och Lie Reikerås 

“Barns lekfulla inställning påverkar lärandet“ (Heiberg Solem och Lie Reikerås, 2004, s. 

166). 

 

De flesta av mina respondenter ansåg att de arbetade väldigt omedvetet med matematik. 

Detta, är enligt min uppfattning, att man inte i arbetslaget har pratat om matematiken samt att 

man inte ha använt några matematikglasögon. Det här med matematikglasögon ser jag som 

något väldigt viktigt för att arbeta medvetet med matematik med barn. Genom att använda 

glasögonen kan man se till vad miljön kan erbjuda, men också vad man själv som pedagog 

kan erbjuda. Skulle man benämna matematiska begrepp och prata mer matematik med barnen 

så skulle matematiken komma mer naturligt för barnen. Att dessutom göra barnen medvetna 

om att det är matematik ökar deras kunskap, intresse och självtillit. Med att göra barnen 

medvetna menar jag att man benämner begrepp samt fenomen mer och till exempel säger Vad 

bra att du vet att det heter cirkel. Jag anser att förskolor använder de matematiska begreppen 

alltför sällan och alltför omedvetet. Detta i sin tur tror jag gör att barnen lättare får problem 

med skolmatematiken. Skulle förskolorna använda matematik mer medvetet genom lekfulla 

och lustfyllda aktiviteter, ökas barnens förståelse för matematiken samt 
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problemlösningsförmågan. De respondenter som arbetade med de små barnen (1-3 år) ansåg 

att det var lättast att arbeta omedvetet med dem, då det inte finns så mycket 

matematikmaterial som är anpassat för dem. Samtliga respondenter var överens om att det 

fanns stora möjligheter med matematik i förskolan och att de enda hinderna som finns är de 

erfarenheter som respondenterna har av sin skolmatematik. Detta gällde även pedagog 2 och 

pedagog 3. Jag kunde dock känna att respondenten som arbetat i 37 år arbetade lite mer 

medvetet med matematik både med stora och små barn till skillnad från den respondent som 

enbart arbetet i fyra månader. Anledningen till att inte den nyexaminerade respondenten 

arbetade mer medvetet förmodar jag beror på att hon inte arbetet så länge utan allt är 

fortfarande relativt nytt och det tar tid att komma in i ett arbetslag. Man måste komma överens 

om sitt arbete med kollegernas och ge varandra tips och idéer, då blir arbetet som bäst.  

 

Jag anser att det är lätt att arbeta med matematik om man har definierat vad matematik är, 

men för vissa pedagoger är det svårt att få in matematiken i verksamheten medvetet. Pedagog 

2, 3, 4 och 6 ansåg att det är lätt att arbeta med matematik dels på grund av att det är mycket 

vardagsmatematik i förskolan, men även då de har definitionen av matematik klar för sig 

själv.  

 

Ofta när man nämner begreppet matematik så är det många som anser att det är något som är 

svårt samt handlar om räkning och tal. För mig är matematik så mycket annat och det gällde 

även vissa av respondenterna. De menade att matematik är att sortera, jämföra, se skillnader, 

klassificera, kroppsuppfattning, rums- och tidsuppfattning, logiskt tänkande, se sammanhang, 

samband samt vardagssituationer.  

 

Då Friedrich Fröbels pedagogik och idéer ligger till grund för förskolans utveckling finns det 

en del spår av hans pedagogik i dagens förskolor (SOU 1997:157). Det kan jag även se när jag 

läser intervjuerna från mina respondenter. De använder dagligen aktiviteter som Fröbel 

menade var ett uppmärksammande av matematiska begrepp. Dessa aktiviteter är bland annat 

att man räknar antal barn i samlingen, läser berättelser, rim och ramsor, spelar spel samt bakar 

med lera. Barnens lek är en stor del av dagen och även en stor del av Fröbels pedagogik. De 

intervjuade förskolepedagogerna ansågs sig använda matematik i bland annat de 

sammanhangen. Efter att ha intervjuat sex verksamma pedagoger anser jag mig inte se så 

mycket individualisering. Alltså jag kan inte se så mycket av John Deweys pedagogik i 

samtalen, vilket innebär att man inte fokuserar speciellt på individen, samhället och nyttan. 
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(SOU 1997:157) Dock kan jag känna att det estetiska tänkandet finns med i arbetet med 

matematiken samt i den dagliga verksamheten. Några av pedagogerna såg precis som Loris 

Malaguzzi barnet som ett kompetent, aktivt och medforskande barn. Detta innebär att de är på 

god väg att använda den pedagogiska dokumentationen som en reflekterande och 

medforskande hållning. Jag uppfattar att det fanns mer av Malaguzzis teorier samt pedagogik 

i arbetet än Piagets teorier och pedagogik. Jag kan inte påstå att någon av respondenterna såg 

barnens tankeprocesser som åldersrelaterade. Däremot anser jag att de mer såg att barnens nya 

kunskaper utvecklades utifrån de redan existerande kunskaperna, det vill säga att barnen 

bygger nya kunskaper på de gamla. Här kommer även lite av Lev S. Vygotskijs teori in i 

bilden då han menade att barn bygger sin kunskap och samtidigt ingår i ett socialt och 

kulturellt sammanhang. Vygotskijs centrala begrepp fantasi och kreativitet fanns med i 

samtalen om matematik, det var endast i en intervju det inte kom upp. Precis som Vygotskij 

och fem av pedagogerna så är kreativitet och fantasi viktigt för att lära sig problemlösning. 

Alltså fantasi och kreativitet är viktigt när det gäller matematik samt inlärningen av dess 

begrepp. (Hwang och Nilsson, 2003) 

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås ser att matematik handlar om samband och det var endast en 

respondent som nämnde, men när jag analyserat intervjuerna kan jag se att även en annan 

respondent ser matematik som samband. Heiberg Solem och Lie Reikerås menar att man 

genom att tänka, uttrycka sina tankar samt att handla knyts samman och tillsammans 

utvecklar den matematiska förmågan (Heiberg Solem och Lie Reikerås, 2004).  

 

Att matematiken bör vara lustfylld och skapa positiva upplevelser är något som både Lpfö98 

och Doverborg och Pramling Samuelsson lyfter fram. Doverborg och Pramling Samuelsson 

menar att de matematiska kunskaperna uppstår i mötet mellan vardagen och omvärlden. De 

“förnumeriska” begreppen som de skriver om innefattar förståelse av storlek, form, mängd 

och massa (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). Att matematik är något som ska vara 

roligt och intressant för barn i förskolan är något som nästan alla sex respondenter menar. Är 

det inte intressant blir det inte roligt för barnen och därmed förlorar aktiviteten 

meningsfullheten. Jag anser att barn behöver känna att aktiviteten är meningsfull för att kunna 

tycka den är roligt. Genom att skapa meningsfulla och lustfyllda aktiviteter för och med 

barnen utvecklar man det livslånga lärandet. För att ytterliggare lägga grunden för det 

livslånga lärandet måste man ge barn förutsättningar att tidigt skapa ett intresse för 

matematiken. Tar man på sig matematikglasögonen kan man tydliggöra matematiken för 
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barnen och därmed hjälpa dem upptäcka den (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). 

Matematikglasögonen pratade speciellt pedagog 5 om. Pedagog 5 menar att om man har 

matematikglasögonen på sig kan man utforma miljön till att bli mer matematisk samt att man 

själv som pedagog blir medveten om matematiken som finns runt omkring en. Att bli 

uppmärksam på matematiken och utnyttja den i både ordnande aktiviteter och 

vardagssituationer kan man främja det matematiska tänkandet och utvecklandet av 

matematiken hos barn. En vardagssituation som passar utmärkt för matematiken är 

matsituationen. Vid en matsituaion kan man använda matematik samt benämna matematiska 

begrepp; såsom halv, hel, antal, mindre, mer, stor, lite etc. Jag menar inte att man ska förstöra 

en hel måltid med att ställa en massa frågor till barnen, men att man tar tillfällena i akt. När ett 

barn vill ha köttbullar kan man fråga hur många köttbullar vill du ha. Om man tycker att 

barnet stoppar för stora matbitar i munnen ber man barnet att dela maten i mindre delar. Det 

finns så mycket matematik samt matematiska ord som man bör utnyttja i vardagssituationer.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson har utfört en undersökning hos pedagoger för att se hur 

de uppfattar matematik och enligt deras undersökning var det få pedagoger som uppfattade 

matematik som en helhet i förskolan (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). Dessa 

pedagoger ansåg också att barn i förskolan utvecklar sin förståelse för matematiska begrepp. 

Däremot var det flertalet pedagoger som inte såg matematik som något självklart för 

förskolan. Hos mina respondenter upplevde jag samma sak. Enligt min uppfattning arbetar 

inte många pedagoger medvetet med matematik och därmed ser de inte matematik som något 

viktigt i förskolan.  

 

Jag anser att det är viktigt att arbeta aktivt med matematik redan på förskolan för att ge barnen 

möjlighet till att naturligt utveckla de grundläggande kunskaper de behöver för sitt livslånga 

lärande. Låter man inte matematiken ta en större plats i förskolan kommer barnen få det 

svårare att utveckla sitt abstraherande tänkande, vilket medför att det symboliska tänkandet 

och problemlösnings förmågan inte utvecklas till sin fulla rätt. För att uppnå detta behöver 

pedagoger i förskolan lägga en god grund hos barnen genom att använda sig av den praktiska 

och konkreta matematiken. Precis som Vygotskij anser jag att fantasin och kreativiteten är två 

centrala begrepp i barns utvecklande (Hwang och Nilsson, 2003). Eftersom det är viktigt att 

barn får träna sin kreativitet och fantasi för att bland annat få utveckla sin 

problemlösningsförmåga är det nödvändigt att starta med det redan i förskolan. Vygotskij 

menade att barn liksom vuxna har ett behov av en skapande verksamhet för att kunna 



 

 35

sammanlänka fantasin med verkligheten (Hwang och Nilsson, 2003). Just detta är något, 

enligt min upplevelse, något som det finns en hel del av i förskoleverksamheten, men dock 

inte i skolverksamheten. Jag menar att barn genom att få möjligheten att få prova olika sätt att 

uttrycka sina tankar, känslor och kunskaper får möjligheter att finna det uttryckssätt som 

passar bäst för en själv. Att använda sig av en skapande verksamhet ska inte enbart finnas i 

förskolan utan den borde också finnas i skolans verksamhet, då jag anser att barn lär sig bättre 

om kunskapen har ett meningsfullt sammanhang för barnen.  

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås skriver “Barns lekfulla inställning påverkar lärandet“ 

(Heiberg Solem och Lie Reikerås, 2004, s. 166) och det är något som jag håller med om 

fullständigt. Jag anser att barn behöver leken och fantasin samt sin kreativitet för att öka sin 

kunskap och förmågor. Just precis som Heiberg Solem och Lie Reikerås skriver så anser jag 

att lekfyllda samt lustfyllda aktiviteter stimulerar barn till att lära sig och motiverar dem till 

kunskapssökande.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson menar att lärandet är ett resultat av meningsfullheten i 

barnens vardag (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). Detta håller jag med om för jag 

menar att om barn ska kunna lära sig måste de känna att kunskapen är meningsfull samt 

intressant. Även Vygotskij menar att lärande har sin utgångspunkt från den enskilda 

individens förståelse och utmaningarna som omvärlden ger (Hwang och Nilsson, 2003). Detta 

leder i sin tur till att barnet utvecklas i sitt livslånga lärande. I SOU 1997:157 står det: 

 Lek och lekfullhet är en viktig dimension i barns lärande. /.../ Genom att på ett lekfullt sätt få barn att 

 uppfatta och uttrycka antal, att ordna, sortera och jämföra efter storlek, vikt, volym och längd, att kunna 

 skapa olika mönster, och enklare geometriska former, upptäcker barn matematiken. Genom att göra 

 matematiska begrepp till en del av sin erfarenhetsvärld, utvecklar barn matematiken som språk. (SOU 

 1997:157, s. 43) 

Detta är något som jag tycker är viktigt att ha i åtanke när man planerar och genomför en 

verksamhet för barn såväl i förskolan som i skolan.  

 

Matematik är något som inte måste planeras för att uppstå och upplevas då det finns överallt. 

Genom att använda matematiska begrepp och ord blir barnen ”matade” med matematik 

dagligen. I den tidigare forskning som jag läst och tagit till mig, har jag inte stött på något om 

att matematik skulle vara något negativt i förskolan. Däremot har jag endast funnit att 

matematik är något positivt och som bör användas. Att matematik ska finnas i förskolans 
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verksamhet tar Lpfö98 upp. De strävansmål som finns i Lpfö98 härstammar från tidigare 

teoretiker, men är än idag viktiga delar i förskolan. För att barnen ska kunna utveckla sin 

förståelse för begreppen tal, mätning, form samt att kunna orientera sig i tid och rum kräver 

medvetet arbete med matematik. Byggmaterial såsom lego, duplo, kaplastavar och klossar 

finns i regel på alla förskolor och därmed behövs det inget medvetet arbete för att utveckla 

barnens förmåga att bygga med olika material. Däremot behövs det ett medvetet tänk ifrån 

pedagogernas sida om huruvida materialen stimulerar till att skapa och konstruera med. Olika 

tekniker att använda sig av när man bygger är något som pedagogerna måste hjälpa barnen 

med att upptäcka. Att kunna upptäcka matematik samt använda det i meningsfulla 

sammanhang kan endast pedagogerna hjälpa barnen uppnå.  

 

Jag hoppas att kunna inspirera förskolepedagoger till att använda matematikglasögonen för att 

medvetet arbeta med matematik, då det är viktigt för barns livslånga lärande 
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6. SLUTSATS 

För att kunna arbeta medvetet med matematik i förskolan bör samtliga pedagoger i förskolan 

ta på sig matematikglasögonen och upptäcka matematiken som finns runt omkring. Genom att 

se till sig själv som pedagog och vad man kan erbjuda barnen gällande matematik. Det är även 

betydelsefullt att definiera vad matematik är för att sedan kunna arbeta vidare och aktivt 

planera för matematiska aktiviteter som tilltala barnen. Förutom att se till sig själv, som 

pedagog, kan man även fundera över miljön man erbjuder barnen. Är miljön tillfredsställande 

när det gäller att främja matematik? Pedagoger i förskolan bör se över vad de kan ändra i 

miljön för att utveckla matematiken hos barn samt göra det mer naturligt. För att kunna ändra 

i miljön måste matematikglasögonen sättas på och diskussioner tillsammans med kollegor är 

ett måste. Skulle man tala mer matematik med barnen och vara medforskare gör vi oss 

delaktiga i barnens sökande efter kunskap. Det är genom olika sammanhang och upplevelser 

som man kan skapa mening och innebörd i matematiken och det är variationen som ger 

förutsättningarna till en djupare förståelse. För att ge barnen möjlighet att förstå matematiken 

behöver pedagogerna lyfta fram den och ge barnen upplevelser om vad matematik är.  
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Bilaga 1 

 

Hur många år har du arbetat inom yrket? 
Vilken/Vilka utbildningar har du? 
 
 
� Vad innebär matematik för dig? 
 
 
 
� Hur använder du på matematiken i ditt arbete? 
 
 
 
� Hur anser du att man kan arbeta med matematik för att främja barns utveckling och lärande? 
 
 
 
� Vilka hinder finns i arbetet med matematik och vilka möjligheter ser du? 
 
 
 
� Hur arbetar du för att utveckla barns förmåga att bygga, skapa och konstruera med olika 
material och tekniker? 
 
 
 
� Hur arbetar du för att utveckla barns förmåga att upptäcka och använda matematik i 
meningsfulla sammanhang? 
 
 
 
� Hur arbetar du för att barn ska utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i 
begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum? 
 
 
 
� Hur arbetar du för att barnen ska kunna behärska ett grundläggande matematiskt tänkande 
som de kan tillämpa i vardagslivet? 


