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ABSTRACT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematik ingår i förskolans strävansmål, och är ett av många strävansmål i förskolan. 

Detta innebär att pedagoger skall sträva efter dem och hitta tillfällen att lyfta fram dem med 

barnen. Vi har valt att undersöka hur pedagoger jobbar med matematik, hur de presenterar 

matematik för barnen för att underlätta barnens vidareutveckling och hur medvetna de är 

om strävans mål i just matematik för förskolan. Vi har även valt att undersöka barnens 

tankar kring matematik och dess användning i framtiden.  

 

I förskolans vardag kan man alltid finna sätt att lära ut matematik, men tyvärr hittar få 

pedagoger tid att sätta sig in i det och förstå barns tänkande och kunskaper. Mycket annat 

skall göras och uppmärksammas vilket leder till att matematiken för de flesta pedagoger 

ligger i skymundan. Trots allt kan man hitta få enstaka pedagoger som anser att man tar 

tillvara på tillfällena, nästan varje dag i förskolans vardag. 

 

Barnen som går i förskolorna vi besökte har ett intresse för att räkna, mäta, jämföra med 

mera. Men de är inte medvetna om att de jobbar med matematik. Matematik är ett för dem 

ett relativt okänt ord men ordets innebörd är de bekanta med. Har pedagogerna kunskap om 

matematik och tycker att de är intressant och roligt reflekterar det på barnen och i arbetet 

med barn.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Förskola, barn, matematik, pedagog 
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Förord 

Vi är två tjejer som läser vår sista termin på Högskolan i Halmstad. Vi går bägge på 

lärarutbildningen och på så sätt lärde vi känna varandra. Vi insåg snart att vi hade liknande 

funderingar och erfarenheter från VFU tillfällena ute på förskolor och skolor, i samband med 

ämnet matematik. Under alla år som vi studerat, har rapporter från skolverket visat på en 

försämrad prestation i ämnet matematik ute i svenska skolor. Vi har länge funderat på 

anledningen till dessa oroväckande resultat. Redan i förskolan har pedagoger och barn 

strävansmål då det gäller matematik. Därför valde vi att fokusera på hur pedagoger redan i 

förskolan presenterar ämnet och gör det synligt för barnen.  

 

Att höra rapporter om hur svenska skolbarn har låga resultat i just ämnet matematik, har blivit 

allt vanligare. Är det barnen som inte kan prestera bra eller är det förskollärarna och lärarna 

som inte synliggör matematiken på ett välfungerande sätt? Därför såg vi det som en 

självklarhet för vår del att börja i förskolan och se hur förskolebarnen och pedagogerna 

arbetar med matematik.  

 

Tack till alla anhöriga, släkt och vänner för ert stöd under vår utbildning. 

 

Halmstad 2011-01-02  

Majsa Sljivo och Sandra Fredriksson  
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1. Inledning 

”Hela förskolans värld utmärks av hur man förhåller sig till barn, vilka metoder man kan 

använda, lekens plats etc. medan innehållsaspekten aldrig varit lika framträdande. Det måste 

finnas en balans mellan innehåll och form och inte minst måste innehållet lyftas fram och 

göras synligt. Och innan varje enskild pedagog uppfattar innehållet är det svårt att göra detta 

synligt för barn. Både pedagogerna och barnen måste uppfatta det de ska lära sig för att gå 

vidare i sitt skapande av mening. Det räcker med andra ord inte att vi säger att matematik 

finns naturligt i barns vardag - vi måste hjälpa barnen att erfara detta just som innebörder 

inom det matematikiska fältet. Det är här språket, kommunikationen, tematiserandet och 

problematiserandet blir viktigt (Doverborg & Samuelsson 2006, s 14).”  

 

Doverborg och Samuelsson (2006) vill i detta citat lyfta fram vikten i hur pedagoger skall 

göra matematiken synlig för barnen och för dem själva. Pedagogerna skall med andra ord veta 

vad de lär ut och vad de vill uppnå med det som de lyfter fram. Barnen ska med hjälp av 

pedagogerna uppleva matematiken på olika sätt. Genom samarbete, problemlösningar eller 

helt enkelt genom att jobba med olika teman som förknippas med matematiken.  

 

Som Doverborg och Samuelsson (2006) nämner i citatet så räcker det inte med att säga att 

matematik finns naturligt i barns vardag utan barnen måste förstå och uppleva detta. Därför 

vill vi i vår uppsats undersöka och försöka förstå hur medvetna pedagogerna är om att 

matematik finns överallt och hur de använder sig av den. Förstår pedagogerna att matematik 

finns där runt omkring dem och hur tydliggör de i så fall detta för barnen. Till exempel så att 

barnen också förstår att det som de räknar eller delar upp och så vidare, är matematik.  

 

Vi vill även i vår uppsats undersöka barns tankar kring matematik och hur de kan använda 

matematik i framtiden. Vet barnen att det är matematik de använder när de till exempel 

sorterar figurer, räknar med mera? Eller säger pedagogerna inte det till barnen?  Är det inte 

viktigt att säga till barnen vad det är de gör eller inte för att de senare i livet ska kunna komma 

ihåg att det faktiskt var matematik de gjorde just då? Vi tycker att det är viktigt att man säger 

till barnen att det är matematik de använder sig av, för vi anser att de kommer komma ihåg 

det sen när de väl sitter i skolbänken. 
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Pedagogerna måste synliggöra matematiken som ett kunskapsområde för barnen, det står ju 

nämligen klart och tydligt i läroplanen. Det räcker inte bara att pedagoger säger att 

matematiken kommer in i vardagen. Utan pedagogerna måste sätta ord på de matematiska 

tillfällena för att barnen ska förstå att de tillfällena innehåller kunskaper om matematik.  

 

Att generalisera resultaten att alla förskolor inte belyser matematik och inte sätter ord på 

handling är dock inte relevant för vår del eftersom vi enbart varit på två förskolor.  

 

Nu är vi snart färdiga med våra studier och ska ut i det verkliga arbetslivet. Denna uppsats är 

ett sätt för oss att se hur barn och pedagoger tänker och arbetar med matematik för att vi i 

framtiden skall kunna stimulera och stödja barns och pedagogers kunskaper och intresse för 

matematiken.   

 

Matematik är ett ämne som berör alla och något som människor ska känna till för att klara av 

sin vardag i vuxenlivet. Enligt Björklund (2008), så har barnens inställning och 

förhållningssätt gentemot matematik en stor påverkan redan i tidig ålder. Enligt honom skall 

barn innan skoltiden stöta på matematik i olika sammanhang, för att de skall kunna se att 

matematik har en funktion även senare i livet.  
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2. Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att få inblick i förskolebarns och pedagogers upplevelse och 

uppfattning om matematik. Undersökningarna kommer att genomföras på två förskolor, där vi 

ska följa fyra pedagoger i detta fall enbart kvinnor, samt 19 förskolebarn i åldern 5 där 

majoriteten är flickor. Vi vill med denna studie se hur barn i åldern 5 ute på två förskolor 

förbereds inför matematik för deras vidareutveckling. Genom att undersöka barnens tankar 

kring matematik och hur pedagogerna presenterar matematik kan vi se hur inkluderad 

matematik är ute i förskolorna och på vilket sätt matematik och dess syfte speglar sig i 

verksamheten. Det är viktigt att barn kopplar vardagsaktiviteter till matematik både för 

framtiden och för ett livslångt perspektiv samt för matematik som ett skolämne. Att räkna vid 

frukten, sortera bilarna eller djur är ett enkelt sätt att arbeta med matematiken i vardagen. 

Detta är som nuet, men det gäller att pedagogerna tänker framåt med.  

 

3. Frågeställningar 

• Hur uttrycker sig barn om matematik och om hur matematik kan användas?  

• På vilket sätt presenterar pedagogerna matematik för barnen, för att underlätta barnens 

vidareutveckling?  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Mycket forskning från olika psykologer och vetenskapsmän, har berört matematik, barn och 

pedagoger. En av de kanske mest kända pedagogiska teoretikerna är Lev Semjonovitj 

Vygotskij. Hans sätt att beskriva barns utveckling och matematiken samt allt där emellan har 

blivit allt mer viktigt i dagens samhälle, och är en viktig del av lärarutbildningar runt om i 

Sverige.  

 

4.1  Vygotskij 

Vygotskij menar att den vuxne har en viktig roll i ett barns utveckling. Det är den vuxne som 

kan väcka ett barns intresse och försöka hålla det vid liv. Han menar även att barn 

tillsammans med andra barn kan få en lärorik upplevelse. Enligt Vygotskij skall barn ställas 

inför utmaningar och få hjälp av barn/vuxna som är mer erfarna (Strandberg, 2006). Enligt 

Vygotskij tänker inte barn som de vuxna gör, vilket Jean Piaget kunde hålla med om, dock 

menade Vygotskij att barn gör som de vuxna gör och inte det som vuxna säger (Hwang & 

Nilsson, 2003).  

 

Barns individuella förståelse tillsammans med det som omvärlden erbjuder, leder till 

vidareutveckling (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006). Enligt Vygotskij har omvärlden 

en stor påverkan på ett barns utveckling ”det är således vad barn och ungdomar gör när de är 

i förskolan och skolan som är avgörande för deras utveckling inte vad de har i huvudet”  

(Strandberg, 2006. s11). Aktiviteter leder till lärande, en aktivitet är alltså nyckelordet för 

utveckling.  

 

Ett annan viktig nyckel till framgång i form av utveckling är enligt Vygotskij språket och 

kommunikationen mellan pedagogerna och barnen. Enligt honom är dialogerna mellan ett 

barn och en pedagog guld värda. Men även uppmuntringen från en pedagog till ett barn kan 

ha en stor betydelse för barnens vidare attityd och intresse för ämnet (Strandberg, 2006).  
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4.2  Dewey 

En annan viktig filosof inom pedagogiken är John Dewey. Hans tankar kring barn, pedagoger 

och utveckling har tillfört att han ibland benämns som den progressiva pedagogikens fader.  

Enligt Dewey (2004) lär sig barn lättare genom vad han valt att kalla för learning by doing.  

Barn lär sig genom att göra. Samspelet med omvärlden, förståelsen för sammanhang men 

även benämningen av omvärlden är någonting som Dewey förespråkade starkt.  

 

Någonting som han även var mycket tydlig med, var hans krav och tankar kring pedagoger.  

Han menade att lärare har stort ansvar att förmedla kunskap till barnen. Lärarnas pedagogiska 

och ämnesmässiga kunskaper ställde han stora krav på. En lärare skall visa intresse och 

engagemang och bredda, stimulera och fördjupa elevernas utveckling.  Erfarenheter är 

betydelsefulla för barn, varje ny erfarenhet är meningsfull (Dewey, 2004).  

 

5. Litteraturgenomgång 

Mycket litteratur finns att hitta om matematik i alla sorters former. Allt från vad matematik är 

till hur pedagoger och barn använder sig av den och så vidare. Här nedan presenteras relevant 

litteratur till vår uppsats.  

 

5.1 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

Läroplanen är en viktig del i förskolans arbete. Det är den som är utgångspunkten för arbetet i 

förskolan. Det finns en del strävansmål som barnen ska ha uppnått när de slutar förskolan. 

Här kommer vi att presentera de strävansmål som gäller för matematik. Denna läroplanen 

gäller fram till sista juni 2011.  

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld (Skolverket, 2006). 

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

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum (Skolverket, 2006).  

 

Det kommer komma en ny läroplan för förskolan och i den nya läroplanen är strävansmålen 

reviderade. Men denna nya läroplan kommer inte att börja gälla fören den första juli 2011. 

Nedan presenteras de strävansmål som gäller för matematiken.  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn  

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring, 

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (Skolverket, 2010). 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp, 

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap (Skolverket, 2010).  

 

Alla dessa strävansmål är någonting som innebär att barnen behöver använda sin kropp och 

sina sinnen för. Genom att göra kan barn lättare förstå och ta tills sig kunskap. Alla dessa 

strävansmål ovan kan förknippas med Deweys (2004) tankesätt om learning by doing. Att 

samspela med andra, att förstå sin omvärld och att prova sig fram med hjälp av olika metoder 

och material är någonting som Dewey förespråkade och som vi ovan kan se i strävansmålen.  

 

 5.2 Vad är matematik?  

Vad är egentligen matematik i förskolan? Många pedagoger tror nog det är att räkna alla 

barnen vid samlingen eller att räkna hur många potatisar alla ska ha var till middag. Men det 

kan vara så mycket mer än det (Thisner, 2007).  
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Thisner (2007) anser att allt barnen gör i vardagen och på förskolan är fyllt med matematik. 

Att räkna så att alla barnen får varsin bit frukt eller sortera bilarna eller djur är ett bra sätt att 

arbeta med matematik på när det gäller småbarnsavdelningen. Detta är även ett bra sätt att 

arbeta på när det gäller de större barnen, men även att lägga olika mönster med pärlor är 

matematik, vilket pedagoger kanske inte tänker på.  

 

Enligt Vygotskij leder aktiviteter till lärande och vidareutvecklingen sker tillsammans med 

det som omvärlden erbjuder (Strandberg, 2006).  

 

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel och genom att använda sina olika sinnen. Att titta, 

lyssna, känna och smaka gör lärandet spännande och roligt, vilket betyder att det de lär sig 

kommer de komma ihåg senare i livet. Om det då finns en pedagog som lyssnar och sedan 

sätter ord på begreppen och ger dem lite utmaningar kan de lära sig ännu mera om matematik 

(Thisner, 2007).   

 

Detta är något som Dewey även förespråkade, att sätta ord på omvärlden och sammanhangen 

men även benämna är någonting som Dewey stod för (Dewey, 2004). 

 

Även Dahl och Nordqvist (1994) skriver om det här med att de flesta människor tror att 

matematik handlar bara om siffror och att räkna. Och att räkna med siffror är också en viktig 

del i matematiken, men det handlar inte bara om det. Även att rita mönster, handla mat, ta ut 

pengar, spela på lotteri, läsa sportresultat, sticka tröjor, mäta upp hostmedicin, spela kort med 

mera, har med matematik att göra. Matematik finns överallt runt omkring oss, vart vi än 

vänder oss.  

 

5.3 Barns lärande 

Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande, miljön ska erbjuda barnen en 

god verksamhet där omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Både kommunikation 

och samspel med lärare och andra barn är viktigt för barns lärande (Doverborg & 

Emanuelsson, 2007).  
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Det är i samspel som barn och lärare skapar kunskap, lärare ska synliggöra den matematik 

som finns i lek, vardagsaktiviteter med mera. Lärarna borde skapa möjligheter och låta barnen 

dokumentera och reflektera över den matematik de möter ute på förskolan. Alla barn i 

förskolan leker, bygger och konstruerar, det är sådana tillfällen som lärare ska ta tillvara på 

(Doverborg & Emanuelsson, 2007).  

 

Genom sådana tillfällen får barnen erfarenheter, upptäcker saker samt får utmaningar i till 

exempel tal och rum, form och mönster, sortering och klassificering. Pedagoger ska ge barn 

tillfällen att erfara och använda matematiken i meningsfulla sammanhang (Doverborg & 

Emanuelsson, 2007).  

 

”Matematik finns överallt i vår omvärld, så visst lever barn i en matematikmiljö. Men att leva 

i den är inte detsamma som att uppfatta och reflektera över den. Barn måste få erövra 

matematikens värld tillsammans med andra barn och kunniga lärare som har kunskap om den 

grundläggande matematiken” (Doverborg & Emanuelsson, 2007, s.8).    

 

Även Björklund (2008) menar på att barn lär sig i samspel med andra människor och andra 

ting. Lärandet sker nämligen inte i ett tomrum utan är alltid beroende av den miljön och de 

människor barnet möter. De vuxna människorna har dessutom en stor betydelse för barnen när 

det gäller att skapa miljöer i förskolan för lärandet. Pedagogerna kan antingen skapa 

möjligheter för barnen för lärandet eller begränsa lärandet för barnen. Alltså pedagogerna i 

förskolan har en stor betydelse eftersom det är de som planerar, genomför och även ställer 

iordning miljön för barnens lärande.  

 

Enligt Vygotskij spelar den vuxne en stor roll i ett barns lärande och utveckling. Den vuxne 

har enligt Vygotskij en stor betydelse för barnens vidare intresse och attityd för ämnet. Enligt 

honom är uppmuntran av stor betydelse från pedagogens sida (Strandberg, 2006). 
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Förskolans verksamhet är en viktig del i barns matematiklärande, men en annan lika viktig del 

är barnens egna uppfattningar om matematik. Lärare kan till exempel genom samtal ta reda på 

barnens egna föreställningar och uppfattningar om den matematiken som de lär sig. Lärare 

kan fånga dessa ögonblick med barnen och hjälpa dem att se den matematiken som finns i 

vardagen, detta leder till att barnen utvecklar ett språk för att kunna uppleva vardagen med 

hjälp av de ord och begrepp som finns inom matematiken (Doverborg & Emanuelsson, 2007).  

 

Kommunikationen här som kan ske då pedagog och barn för en dialog är betydelsefullt. 

Kommunikation med den vuxne och med den mer erfarna kan medföra lärorika situationer för 

barnet, det är något som inte bara Thisner menar på utan även Vygotskij (Strandberg, 2006). 

 

5.4 Tidigare forskning, rapporter, tidskrifter och avhandlingar 

I tidskriften för lärarutbildning och forskning nr 3-4 (2004), kan vi läsa om matematik och 

barns uppfattningar om ämnet. Enligt tidskriften finner många barn matematik som ett 

främmande språk som är svårt att förstå. Bergström och Selmersdotter (2004) betonar i sin 

artikel vikten av kommunikationen.  

 

Detta skall förskolepedagoger men även lärare på skolorna försöka ändra på. Genom 

kommunikation och muntliga redogörelser för sina tankar och funderingar skall matematiken 

komma att bli det nya språket. Vad pedagoger här skall tänka på att kommunikationen är till 

grund för vidareutveckling och att det kan ta tid för barnen att förstå likheterna mellan det 

som barnet konkret upplevt och det abstrakt formulerade (Bergström och Selmersdotter, 

2004).  

 

Även Doverborg (2002) skriver i artikeln Förskolans matematik, om betydelsen av matematik 

i de yngre åldrarna men även kommunikationens betydelse. Eftersom förskolelärarna inte 

längre kan välja om de ska förmedla matematik eller inte, tack vare förskolans läroplan, så 

uppmuntrar hon pedagogerna att tro på sig själva och förlita sig på sina kunskaper.  

 

”För att barn skall börja ta sig in i matematikens värld behöver de engagerade och kunniga 

lärare som hjälper dem både att erövra matematikens värld och att få en tilltro till sitt 

kunnande (Doverborg, 2002, s 6).” 
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Det gäller alltså inte bara att det är barnen som skall lära sig, utan även pedagogerna skall ha 

ett intresse och ha en positiv inställning till matematiken. 

 

I artikeln presenterar även Doverborg (2002) en studie som hon gjorde med förskolebarn och 

förskoleklasser där fem och sex åringarna fick testa sina kunskaper både med hjälp av kort 

och bilder men även genom kommunikation och uttryck av tankar och funderingar. Studien 

visade då på att av 44 barn som deltog, visste 32 barn att matematik behövs för att lösa 

vardagsproblem. 5 barn tycker att matematik och räkna är lustfyllt och 16 barn ser räkna och 

matematik som ett skolämne. 

 

Doverborg (2002) menar att det inte behöver göras några större åtgärder för att barnen skall få 

den matematik de behöver, istället skall pedagogerna ta vara på de tillfällen som finns och 

använda vardagen till att illustrerar matematiken, exempelvis då barnen leker, vid matbordet 

och så vidare. Det gäller för pedagogerna men även för föräldrarna att ha en positiv 

inställning till matematik, för att även barnen skall ha det menar Andersson (2002) på i 

artikeln En matematikers syn på lärande i förskola och skola. Han menar även på att ämnet i 

sig inte utstrålar negativa attityder, utan vi människor och våra upplevelser av det.  

 

Även i Kronqvists (2003) rapport Matematik på väg i förskola och skola, publicerad av 

regionalt utvecklingscentrum, kan vi finna attityders roll för den fortsatta utvecklingen i 

matematik för barn. Enligt Kronqvist finns det fyra steg som utgör teoribakgrunden i hans 

projekt, där tankar, frågor och barns erfarenheter rankas som det första steget, vidare kommer 

handling, föremål, kreativitet och visuellt arbetssätt. Det inre språket och kommunikationen 

samt symboler är någonting som kommer efter. Kronqvist har såsom åsikt att språket är det 

redskap som genomsyrar handlingar, aktiviteter och symboler.  

 

 

 

 

 

 



Högskolan i Halmstad 
Sektion för lärarutbildningen 
BMaNo  

 
 

16 

 

 

 

 6. Metod  

När vi väl kom överrens om vad det är egentligen var vi vill undersöka, blev nästa fråga hur 

vi skulle ta reda på detta. Detta kallas för att operationalisera. Som tidigare nämnt bestämde vi 

oss för matematiken i förskolan och hur vi skulle gå till väga för att forska om det var genom 

att vi var tvungna att vara pålästa på ämnet genom tidigare forskning men även genom att vi 

själva observerade och intervjuade personer som befinner sig på förskolorna och som är mer 

eller mindre delaktiga i förskolan (Patel & Davidson, 2003).  

 

Vi som snart är färdiga med vår utbildning, har mer erfarenheter gällande förskolor och skolor 

än någonsin tidigare. Detta innebär att vi sett mycket, lärt oss mycket och ifrågasatt mycket. 

Att ha en god grund att stå på är någonting som vi känner är viktigt för oss som blivande 

förskolelärare. Eftersom vi läst in oss på mycket kring matematik från tidigare forskning och 

även själva erfarit mycket ute på förskolorna och skolorna, har vi fått båda bitarna med i 

ryggsäcken. Detta innebär i stora drag att vi har en fot på forskningssidan och en på 

pedagogiska sidan. På detta sätt blir vårt sätt att tänka och skriva detta arbete väldigt 

praxisnära. Carlgren (2005) har kommit fram till liknande när det gäller praxisnära. 

Praxisnära innebär att vi har kunskaper och tidigare forskning om ämnet och detta blir en 

helhet genom att vi även har erfarenhet inte enbart i teoretisk mening utan även i praktiskt 

mening.  

 

6.1 Urval 

Vi utgick från de femåringar och pedagoger som befann sig på de förskolor vi valt ut som vi 

tyckte passade bäst till vår undersökning. Vi har valt att använda oss av så kallat 

ändamålsenligt urval, där vårt urval är styrt efter vårt syfte med forskningen (Jacobsen, 2002).  

 

Detta innebär att vi i början inte hade förutbestämt vilka barn vi skulle ha med i 

undersökningen, men så småningom valde femåringarna i de förskolorna vi hade valt ur för 

vår undersökning.  
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Båda förskolorna ligger i sydvästra Sverige. Anledningarna till att vi valde att göra 

undersökningen på femåringar är för de var äldst på förskolorna och det var lättare att prata 

med dem än med yngre barn. Dels även för att många av femåringarna pratade om 

grundskolan och att de själva snart skulle börja skolan.  

 

På så sätt kändes det relevant att femåringarna som snart är så pass gamla att de snart stöter på 

de olika ämnena teoretiskt istället för enbart praktiskt som de många gånger gör på förskolan, 

får en klarare bild av att det är matematik de lär sig även i förskolan. Fast det ibland inte verka 

så. 

 

På ena förskolan valde vi att observera och intervjua 12 femåringar varav fyra pojkar och åtta 

flickor och två kvinnliga pedagoger. Visserligen hade vi inget syfte med val av förskolor, 

dock var det en stor fördel att barnen kände oss sedan innan på ena förskolan. På så sätt att de 

antagligen kände sig mer trygga och bekväma med intervjusituationen. Men det kan även vara 

en nackdel att de kände oss sen innan i och med att de kanske säger det vi vill höra för att de 

gillar oss och kanske vet vad vi vill få ut av intervjuerna. På den andra förskolan valde vi att 

även här observera och intervjua två kvinnliga pedagoger samt sju barn varav fem pojkar och 

två flickor. Vi har även valt att komma i kontakt med en matematikutvecklare för att diskutera 

våra frågeställningar.  

 

6.2 Datainsamlingmetod 

Vi har valt att använda oss av två metoder. Dessa två metoder valde vi eftersom de var mest 

lämpliga för vår undersökning. Metoderna som vi har valt är observation och intervjuer. 

Under fem veckor har vi observerat barn och pedagoger ute i de två förskolorna vi valde att 

undersöka i. Observationerna skedde under hela den tiden vi var på förskolorna. Vi har valt 

att intervjua 19 femåringar och fyra pedagoger på de två förskolorna. Vi valde även att spela 

in både pedagogerna och barnen för att vi ville fokusera på samtalet och se dem i ögonen när 

vi pratar med dem.  

 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad kvalitativ intervju vilket enligt Johansson & 

Svedner (2001) innebär i stort sätt att enbart själva frågeområdena är förbestämda dock följer 

man inga fasta frågor och följdfrågor.  
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En intervju är i stort sett djupgående men smal information. En intervju går inte ta som ren 

fakta. Den som blir intervjuad säger sina personliga åsikter. En annan sak som kan vara 

kritiskt med en intervju är intervjuaren, i detta fall vi, kan uttrycka förväntningar som kan 

påverka den intervjuades svar. Utan att den som intervjuar tänker på det, så kan det bli så 

automatiskt (Johansson & Svedner, 2001).   

 

Intervjuerna med pedagogerna valde vi att göra enskilt, med samtliga pedagoger, medan 

intervjuerna med barnen gjordes i grupp. Med två till fyra deltagare i varje grupp. Fördelen 

med gruppintervjuerna med barnen är att barnen känner sig tryggare i och med att det finns 

andra barn med i situationen. 

 

En nackdel kan dock vara att de kan påverka varandras åsikter och tankar, men även att 

barnen inte håller sig till ämnet utan pratar på om annat än det de hade tänkt sig. Enligt 

Gillham (2008) så är gruppintervjuer positiva på så sätt att intervjuaren får många olika 

åsikter, medans han menar på att det negativa med gruppintervjuer kan vara att de är svåra att 

styra.  

 

Alla intervjuer spelades in med bandspelare, och på så sätt kunde vi som forskare fokusera på 

intervjun och inte på att skriva ner barnens och pedagogernas svar. Efter att vi intervjuat och 

bandat alla intervjuer, transkriberade vi dem.  

 

Att transkribera intervjuer tar tid, men har många fördelar. En fördel är att det är lättare att 

jämföra intervjuer och svar på intervjufrågor, då man transkriberat och har intervjuerna på 

papper, än att försöka jämföra intervjuerna genom att lyssna på intervjuerna på bandspelaren 

(Dahlberg, 1993).  

 

Vi observerade hur pedagogerna presenterade matematik i verksamheten. Men även hur barn 

tog till sig det pedagogerna presenterat och hur de spann vidare på det. Alla intressanta 

observationer skrev vi i en loggbok för att vi lättare skall kunna hålla reda på vad vi sett men 

även för att kunna gå tillbaka och se utvecklingen. Observation är en bra metod på så sätt att 

vi som observatörer finns med på plats och får ett helt annat perspektiv på undersökningen 

och framtida resultatet än vad vi hade fått på enbart intervjuer (Johansson & Svedner, 2001). 
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Det finns däremot många sätt som människor kan observera på och föra anteckningar. 

Löpande observationer där man vet dagen och händelsen är bra observationsmetod 

(Johansson & Svedner, 2001).  

 

 

 

 

 

Som alla metoder så har även denna metod både för- och nackdelar. Fördelen med 

observationer är att vi hade hela fem veckor att observera och se hur det ser ut i verkligheten 

ute på förskolorna. Vi får mer tillförlitlig information när vi kan vara ute en så lång tid och 

observera. Genom att observera ser vi även saker som pedagogerna inte tänker på att de gör.  

 

Observation som metod ger oss information om det som händer i samhällslivet, hur 

människor beter sig i olika situationer och hur deras reaktioner blir. Intervjuer kan också ge 

oss mycket information, men det är en större fördel att observera vad människor säger att de 

gör med egna iakttagelser av vad de faktiskt gör för att få ett mer varierande material 

(Arvastson & Ehn, 2009).  

 

Nackdelen med observation kan vara att barnen men även pedagogerna beter sig annorlunda 

då den som observerar finns i rummet. På så sätt kan vi som observerar påverka 

omgivningens beteende. En annan nackdel kan vara att en observation inte bör vara kort. Det 

är viktigt att observera i flera dagar. För alla har vi våra bra och dåliga dagar vilket kan 

påverka beteendet och intresset. Det är även viktigt att observatören har rätt redskap, 

inställning och fokuserar på det som han/ hon vill undersöka och inte på allt.  

 

6.3 Etiska regler 

Vi valde att lämna ut så kallade missivbrev till femåringarnas föräldrar på de två förskolorna.  

Där vi presenterade oss själva samt vårt syfte med missivbrevet. Att vi bad om lov att 

intervjua deras barn, samt vad vi skulle använda intervjuerna till och vilka som skulle ta del 

av dem. En stor betoning låg på konfidentiellheten, där vi försäkrade att deras barns namn, 

förskola, kön, även stad inte skulle nämnas.  

 

Tony
Typewriter

Tony
Typewriter
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När forskaren intervjuar och observerar är det viktigt att tänka på att allt du ser och hör är 

personligt, och alla vi människor inte är lika och har samma åsikter och tankar. Det är här som 

de forskningsetiska ställningstagandena bör respekteras. Alla som deltar på något sätt i 

undersökningen har rätt att få veta vad deras inverkan har för syfte och vad det skall användas 

till. Det är även viktigt att, som i denna undersökning där vi intervjuar och observerar barn 

och pedagoger, att de förstår att de har rätt att avböja sitt deltagande närsomhelst. Det är 

viktigt att även barnens föräldrar får information om undersökningssyftena men även deras 

medgivande om deras barn får delta, är ett krav (Johansson & Svedner, 2001).   

 

Enligt Johansson och Svedner (2001), krävs det vid sådana undersökningar en skyddad 

identitet. Där varken namn, förskola, stad inte skall nämnas vid dess rätta namn. Enligt 

Hwang och Nilsson (2003) finns det principer att följa för att bevara de etiska frågorna så 

etiska som möjligt. Bland annat skall forskare i Sverige följa vissa punkter för att skydda 

inblandade personer i en forskning. Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetetskrav 

och nyttjandekravet är några av krav som en forskare skall följa. 

 

Informationskravet innebär bland annat att försökspersonen skall bli informerad om syftet av 

undersökningen, och att personen deltar frivilligt. Försökspersonen skall även få 

informationen om att hon/ han kan stoppa inblandningen när hon/han känner för det. 

Samtyckeskravet är till för att försökspersonerna skall få information om att deras medverkan 

grundar sig på deras vilja att vara med. Barn kan inte själva bestämma om de skall vara med i 

undersökningen eller inte, istället skall forskaren ha samtycke av vårdnadshavaren (Svenska 

författningssamlingen, 2003). Under hela forskningproceduren skall deltagarna känna till att 

det finns konfidentialitetskrav som innebär att deras identitet är skyddad. All information som 

forskaren har om försökspersonerna får bara användas för forskningen.  

 

6.4 Bortfall 

Det var några bortfall vi fick under vår undersökning och det ena bortfallet var 

matematikutvecklaren. Vi både ringde och mailade matematikutvecklaren, men vi fick inget 

svar så fick helt enkelt välja bort det från undersökningen. Vi fick även några bortfall ifrån 

barnen när vi intervjuade dem. Eftersom vissa barn inte kunde svara på frågorna eftersom de 

ville leka istället.  
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6.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet är giltighet och sanningen i ett yttrande. Då forskaren strävar efter hög validitet, så 

strävar forskaren i sina forskningsfrågor på att få svaren på alla sina funderingar och på alla 

sina vad- frågor. Den intervjuade pratar utifrån sina erfarenheter och sina tankar och åsikter. 

Vilket är positivt och bra på många sätt för intervjuaren, att få en sådan information. Dock 

kan den intervjuade påpeka och prata om en sak men i själva verket ute i praktiken inte själv 

göra det som hon/han påpekade under intervjun (Denscombe, 2004).  

 

 

Vid våra intervjuer med lärarna och barnen använde vi oss av en bandspelare för att vi ville 

fokusera på den/dem vi intervjuade, men även för att få med allt dem sa även det som inte 

hörde till ämnet.  

 

Detta gör att tillförlitligheten ökar (Denscombe, 2004).  Vi anser att vi fick kunskap i det som 

vi skulle observera. Dock kan vi inte försäkra oss om att vi inte missade några inlärningrika 

och kunskapsgivande situationer. Vi försökte fokusera på det vi hade som mål att observera. 

Därigenom kan vi visserligen fokuserat mer på den biten och inte på helheten. Men vi anser 

att titta på en del istället för en helhet ger mer inriktad och precis kunskap. Eftersom 

helhetsbiten han vara bred och vilseledande. Eftersom vi innan observeringen varit med i 

verksamheten och betraktat så har vi fått en helhetsbild och därefter valt att inrikta oss på en 

del av helheten.  

 

Att använda sig av både observation och intervju för en studie innebär en större validitet än 

om forskaren bara använde sig av en metod. För att andra ska tro på det vi undersöker och tro 

på de svar vi får fram genom vår undersökning måste metoderna för undersökningen vara 

såväl valida som tillförlitliga. Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i exempelvis en 

kvalitativ forskningsintervju bör visa liknande, eller nästan identiska svar från de intervjuade 

oavsett om frågorna är liknande men forskaren inte är den samme. Vi måste vara säkra på att 

de metoder vi inte väljer ger oss för många olika resultat (Denscombe, 2004). För att inte vi 

skulle få för många olika resultat använde vi oss av en intervjuguide där vi ställde frågorna på 

samma sätt till alla dem vi intervjuade och därmed blir tillförlitligheten större i vår 

undersökning. Även under observationerna hade vi punktat upp få saker vi var ute efter och 

bara tittade på när vi observerade för annars hade man kunnat se det som man inte skulle se 

på. Med hjälp av punkterna vi skrev upp så blir tillförlitligheten större i vår undersökning.  



Högskolan i Halmstad 
Sektion för lärarutbildningen 
BMaNo  

 
 

22 

 

6.6 Hermeneutik - en vetenskapsteoretisk bakgrund 

Vi har i vår uppsats inspirerats av hermeneutik. Nutidens hermeneutik härstammar från det 

grekiska verbet hermenuein, som betyder att tolka, och har rötter i tolkningen av bibliska 

texter (Dahlberg, 1993). En hermeneutiker söker en helhetsförståelse för forskningsproblemet. 

För att förstå en text eller ett problem måste hermeneutikern först förstå helheten och 

helhetens delar för att lösa problemet.  

 

För att förstå en hel text måste forskaren pendla mellan delarna i texten för att förstå hela 

texten, och där efter ställa dem i en relation till varandra (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

För att uppnå en fullständig förståelse behöver forskaren ha förståelse av såväl delarna som 

helheten. Detta innebär i stora drag att en forskare kan hitta en bit av helhetsförståelsen då 

hon/han tittar närmare på delförståelsen, och tvärtom. En förståelse för både hel och del 

behövs för att uppnå målet till en fullständig förståelse. Hermeneutiken försöker se meningen 

med det som görs, alltså meningen i själva fenomenet (Hellesness, 1991).  

 

För att få så mycket förståelse för den sociala verkligheten, som i detta fall pedagogerna, 

förskolebarnen och forskaren, behöver vi som forskare pendla mellan objektet alltså 

intervjupersonerna och subjektet alltså intervjuarens synvinkel. Subjektet här blir vi som 

intervjuare och forskare och objektet blir de intervjuade alltså pedagogerna och 

förskolebarnen. På så sätt får vi som forskare en del men även helhetsbild för vår forskning 

(Hultén, Hultman & Eriksson, 2007).  

 

Genom hermeneutiken och dens tolkning har vi i våra transkriberingar försökt förstå och tolka 

intervjuerna. Vi har även försökt tolka de anteckningar vi har på observationerna. 

Observationerna har gjort att vi har fått en förförståelse innan vi gick vidare till att titta på 

våra transkriberingar på intervjuerna. Detta har inneburit att observationerna och 

anteckningarna varit en del och intervjuerna och transkriberingarna en annan del. 

Tillsammans med förförståelsen och de fakta och information vi fick fram skapade vi en 

helhet. På så sätt har vi försökt titta på delarna av intervjuerna för att förstå helhet, så som 

hermeneutiken förespråkar. Vi har även som i hermeneutiken försökt att ställa delarna i 

relation mot varandra för att få en tydligare bild. 
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  7. Analys och resultat 

I denna del presenterar vi resultatet och analysen av observationerna och intervjuerna. Vi har 

som tidigare nämnt inspirerats av hermeneutik och dess tolkningslära, vilket vi använder oss 

av i resultatet och analysen. Efter att vi analyserat och presenterat resultatet kommer vi i 

diskussionskapitlet att jämföra resultatet, våra observationer med intervjuerna samt diskutera 

resultatet i relation till den tidigare forskningen som vi tagit upp och de teoretiska perspektiv 

som vi valt att ställa oss bakom.  

 

7.1 Introduktion av medverkande 

 

Förskola 1 

 

 

Förskolebarn i förskola 1 

 
Pedagog 1 
 
Namn: Eivor 
 
Ålder: 50 + 
 
Yrke: Förskolelärare 
 
Utbildning: Nio år 
grundskolan, två år på 
gymnasiet – sociallinjen samt 
två och ett halvt år på 
förskoleseminareutbildningen. 
Började jobba 1993.  
 

 
Pedagog 2  
 
Namn: Pernilla 
 
Ålder: 50 + 
 
Yrke: Förskolelärare  
 
Utbildning: Först barnskötare, 
gick sedan förskole- 
seminarieutbildningen.  
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Förskola 2  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pedagog 3 
 
Namn: Kajsa 
 
Ålder: 50 + 
 
Yrke: Förskolelärare 
 
Utbildning: 
Förskolelärarutbildningen 
, fyra terminer med 
enbart teori och praktik, 
plus en termin med bara 
praktik. Har arbetat 
sedan 1981. 

 
Pedagog 4 
 
Namn: Rosa 
 
Ålder: 40 + 
 
Yrke: Förskolelärare 
 
Utbildning: 
Förskolelärarutbildningen 
Har jobbat sedan 1984. 
 

Namn: 
Veronica 
 
 

Namn: 
Tim 
 

Namn: 
Simon 
 

Namn: 
Nicklas 
 

Namn: 
Klara 
 

Namn:  
Mathilda  
 

Namn: 
Elina 
 

Namn:  
Jenni 
 

Namn: 
Saga 
 

Namn: 
Hampus: 
 

Namn: 
Frida 
 

Namn:  
Emma 
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Förskolebarn i förskola 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Översikt 

Som tidigare nämnt i metodavsnittet så har vi observerat ute bland två förskolor i sammanlagt 

fem veckor. Observationer har gjorts varje dag i samband med vistelsetiderna på förskolorna. 

Vi har varit med på alla aktiviteter och planeringar vilket innebär att vi har varit delaktiga och 

närvarande det mesta överlag. Under fem veckor på varsin förskola rycktes vi med i 

pedagogernas och barnens rutiner. Vi observerade vid varje tillfälle då vi fick chansen. 

Pedagogernas sätt att presentera matematik, deras sätt att se på matematik och använda sig av 

den var någonting som vi observerade och fokuserade på. Även barnens reaktioner till de 

matematiktillfällena som erbjöds på förskolan var någonting som för oss var i fokus under 

observationerna.  

 

7.2.1 Observation – förskola 1 

Fem veckor i varsin förskola gav oss en möjlighet att få en djupare inblick i hur pedagogerna 

och barnen arbetar med matematik. I förskola 1 började dagarna med frukost och samling. 

Under samlingarna på morgonkvisten får förskolebarnen matematik på så sätt att de få sätta 

upp sina namn under den skylten på tavlan som stämmer överrens med deras ålder. Ibland är 

skyltarna med ett x antal prickar och ibland använder de sig av siffror. Vid vissa tillfällen får 

barnen istället sätta sitt namn under den figur som de tycker om. Exempelvis som cirkel, 

triangel och så vidare.  

Namn:  
Kalle 
 

Namn:  
Lisa 
 

Namn:  
Adam 
 

Namn:  
Sven 
 

Namn:  
Rasmus 
 

Namn:  
Nina 
 

Namn:  
Emil 
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Ibland får de välja mellan att sätta sitt namn på den cirkeln de känner för och då får de välja 

mellan stor, större, störst och så vidare. När barnen har satt upp sina namn väljs ett barn ut för 

varje dag, som ska sätta upp dagens namn, månad men även ta en kula ur månadens burk.  

Pedagogerna på förskolan har kommit på att barnen genom kulor och burkar få en bättre 

förståelse för årens månader och dagar. Detta genom att de har tolv små burkar utplacerade 

vid ett fönster. I varje burk finns det kulor som motsvarar månadens dagar. Varje månad har 

sin färg, på så sätt kan barnen se skillnad på burkarna. För varje dag får ett barn plocka ut en 

kula för den dagen som är, och lägga in kulan i en stor burk innehållande kulor alltså dagar 

som varit och passerat.   

 

Vidare på dagen får barnen välja vad de ska leka med, och ibland får de kort att välja mellan.  

Under momenten då barnen leker får de använda sig av många av sina sinnen. Allt från att 

känna, röra, se till att lyssna. 

 

Barnen får uttrycka sig genom leken och pedagogerna finns till hands för att utveckla det 

vidare. Under aktiviteterna och lekarna brukar vissa barn välja att sitta vid datorn och spela 

spel. Vissa datorspel är i stora drag till för att enbart spela medan andra är till för att lära. 

Oftast är datorn upptagen av några barn där de sitter och roar sig. I förskola 1 visar 

observationerna på att barnen oftast väljer att spela de spel de lär sig någonting av. Barnen 

väljer de spel där det ingår att räkna och mäta sig fram. Resten av barnen som inte sitter vid 

datorn leker med något pussel, lego, ritar, syr eller spelar spel. Barnen får även leka rollspel 

och bygga kojor. Under den tiden på dagen då barnen får leka, finns många möjligheter och 

tillfällen att belysa matematiken.  

 

Som alla förskolor så har även denna frukost, lunch och mellanmål. Under dessa tillfällen får 

barn frukt. Barnen är väldigt flitiga med att inflika hur mycket av vad de får ta för att det skall 

räcka till alla och hur mycket av vad som varje barn och pedagog vid bordet får ta. Det räknas 

mycket runt matbordet inte bara om maten utan även om frukterna. I denna förskola får 

barnen välja mellan att ta fler bitar av frukt eller att välja mellan att ta ett helt, ett halvt, en 

fjärdedel eller en åttondelsfrukt. Pedagogerna frågar barnen hur många delar av en frukt de 

vill ha, och barnen svarar. Förskolebarnen här har fått förklarat vad en hel, en halv, en 

fjärdedel och vad en åttondel är. Pedagogerna brukar dela exempelvis ett äpple i två halvor 

och visar med hjälp av halvorna, hur det kan bli en hel. Även så gör de med delar. På denna 
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förskola finns en äppeldelare med åtta bitarsdelare. Detta innebär att äpplet delas på åtta delar 

då pedagogen eller barnen skär med den i ett äpple. 

 

På så sätt ser barnen hur ett helt äpple delas upp i åtta bitar och hur de åtta bitarna blir ett helt 

äpple. Barnen får även träna på hur många bitar var och ett barn får och vad de gör med de 

bitarna som blir över. Alla pedagogerna på denna avdelning har i syfte att få barnen att bli 

bekanta med hel och del.  

 

Även när förskolan har utedag då barnen tillsammans med pedagogerna går till en lekplats för 

att barnen skall byta miljö, brukar pedagogerna hitta på lekar och problemlösningar till barnen 

i utemiljön. Då brukar en pedagog alltid ta med sig uppgifter som barnen ska lösa 

tillsammans. En gång hade en pedagog med sig en 10 liters hink.  

 

 

 

Pedagogen hade även tagit med sig 10 stycken en liters mjölkförpackningar som barnen 

skulle fylla med sand och sedan hälla ut i stora hinken. Hennes tanke var att barnen skulle 

klura ut hur mycket och om överhuvudtaget 10 mjölkförpackningar skulle få plats i en 10 

liters hink.  

 

Detta var många av försöken som blev intressanta och fångade barnens intresse. Barnen 

försökte klura ut problemet om alla en liters mjölkpaket fyllda med sand, skulle få plats i den 

stora hinken, det gjorde dem genom att få gissa sig fram .  

 

7.2.2 Intervjuer förskola 1 - Pedagogernas syn på matematik 

 

Pedagogen Eivor anser att matematik finns överallt och hennes kollega Pernilla håller med.  

 

Vi är mycket mer medvetna om vad matematik är nu, än vi var innan. Vi har 

nämligen gått på olika kurser gällande matematiken på den senaste tiden. 

 

Detta har enligt pedagogerna varit en kick som väckt många tankar.  

 

                        Innan tänkte jag inte på att matematik även är under, över, första 
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andra och så vidare. 

 

Även kollegan Pernilla ser på matematik och dess innebörd på ett annorlundare sätt än innan.  

  

Matematik var innan mer siffror och plus och minus.  

Nu är det så mycket mer mönster, former, likheter, olikheter, benämningar på 

olika saker och så vidare.  

 

Eivor som jobbat på samma förskola i 15 år, anser att det finns mycket som kan göras för att 

göra matematiken synligare. Innan intervjun började visade Eivor en mattelåda. Mattelådan 

hade de precis fått från kommunen och är fylld av olika redskap för att underlätta inne- och 

utematematiken. Eivor menar på att det är viktigt att  

 

… vi som pedagoger använder oss av lådan och inte lägger undan den    

så allt rinner ut i sanden, utan vi måste puscha på.  

 

Det är viktigt för båda pedagogerna att barnen får en förförståelse för matematiken och kan 

förstå tänket. Det är viktigt enligt båda pedagogerna att den praktiska biten är grundläggande.  

 

Pernilla menar att det är bra att barn kan ramsräkna men detta innebär inte att de förstår 

ramsan. Det är förståelsen som är den viktiga biten menar Pernilla. Det är viktigt att barnen 

förstår vad de gör, och det tror hon att barnen på hennes avdelning gör för det mesta.  

  

Vi använder oss av olika saker som vi har här på förskolan, till exempel när vi 

äter och delar frukt. Det mesta som vi kan använda och som finns gratis.  

 

7.2.3 Förskolebarnens syn på matematik 

 

Matematik är någonting som min syster har på skolan menar Mathilda på. 

Hennes kompis Tim håller med och inflickar med att de snart ska börja skolan 

och då får dem ha matematik, böcker och läxor.  
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Av 12 barn på just förskola 1 som vi valt att kalla det, så var det enbart en fjärdedel som 

visste vad matematik var.  

 

Ett av barnen som vi valt att kalla för Simon påpekar att han brukar räkna legobitar och att 

ibland så måste man räkna på dataspelen.  

 

Som på Tomtespelet och Bolibompaspelet då ska man räkna, är det matematik? 

För siffror ska man räkna, det vet jag.   

 

7.2.4 Pedagogernas syn på matematiken i framtiden 

Pedagogerna funderar länge på frågeställning om framtiden för barnen. Om barnen på deras 

avdelning redan nu kan förstå matematikens funktion och nytta i framtiden.  

Pedagogerna menar att de inte tror att barnen känner till och har tänkt på vad de behöver 

exempelvis kunna räkna för. Båda pedagogerna menar på att de själva aldrig tänkt på om 

barnen behöver veta det eller om barnen känner till detta.  

              

 

Det är svårt att säga om barnen förstår vad de ska ha det till.  

Jag har tänkt på detta med exempelvis pengar och handla. 

Nuförtiden använder de flesta kort. Och pengar blir inte lika synliga för  

barnen som innan då kort inte fanns (Eivor).         

           

Pedagogerna anser att det är svårt att tänka sig in i hur barnen tänker men samtidigt tror de att 

barnens tankar och funderingar påverkas av deras äldre syskon. 

 

Jag tror att många påverkas av syskonen, särskilt av dem i äldre åldrarna om   

dem kommer hem och berättar hur tråkigt och jobbigt det är, så påverkas de   

yngre syskonens attityd (Eivor).                                   

 

7.2.5 Förskolebarnens syn på matematiken i framtiden 

Tre barn av tolv visste vad de kan ha matematik till i framtiden. Ett av barnen som vi valt att 

kalla för Hampus påpekar att han brukar handla med mamma. Och då kan man räkna. Medan 

Hampus svarar på frågan, hoppar Saga in i konversationen och inflikar med att hon också 
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brukar handla med mamma och då måste man veta hur mycket pengar man har. Under 

intervjuernas gång dyker matematiken upp som ett som enbart används i skolan enligt barnen. 

 

Min syster har matematik och då har hon alltid läxor i skolan (Frida). 

 

Barnen förknippar matematik med skolan och läxor och detta är någonting som Frida 

förklarade för oss under intervjun. Att matematik har man i skolan för det vet hon eftersom 

hennes syster har matematik i skolan.                                          

  

7.3 Observation – förskola 2 

I förskola 2 började också dagarna med frukost och efter frukost så såg dagarna olika ut. Men 

de hade alltid en samling på förmiddagen med frukt och sedan en samling innan middag, 

samlingen på förmiddagen var inte alltid inne på förskolan den kunde även vara ute i skogen 

eller i skolans lokaler. 

 

 

 

Under alla de olika måltiderna på förskolan så fick pedagogerna och barnen in matematiken 

på så sätt att de till exempel fick börja med att ta tre köttbullar var så att köttbullarna skulle 

räcka till alla. Barnen räknade hur många barn de var som satt runt bordet och skulle äta med 

mera. När barnen hade gymnastik så arbetade pedagogerna mycket med matematik där. De 

tränade mycket begrepp på gymnastiken så som triangel, rektangel, cirkel och kvadrat. De 

tränade lägesorden så som i, på, under och över med mera.  

Ett exempel på hur en gymnastiklektion kunde vara uppbyggd med matematik är att de kunde 

börja med en uppvärmning där de skulle springa till musiken och när musiken stannade så 

skulle de till exempel springa och sätta en hand i rockringen. Rockringen har ju formen cirkel. 

Barnen hade även ärtpåsar på gymnastiken, med de så tränade de lägesorden. Pedagogen sa 

till exempel att man skulle lägga ärtpåsen på foten eller under foten med mera.  

 

Även på samlingarna på förmiddagen med frukt så fick barnen och pedagogerna in 

matematiken, där barnen fick räkna hur många barn som var med i ringen. Barnen fick tänka 

till själva när frukten skulle delas ut så att ett barn inte tog all frukt utan att de såg till att alla 

barn fick varsin frukt först, sen kunde barnen nämligen ta en till frukt när alla hade fått en var. 
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Och om det var ett barn som inte hade ätit så mycket frukt så såg de andra barnen till att det 

barnet som inte hade fått så mycket frukt fick sin del av frukten med.  

 

När barnen inte hade bestämda aktiviteter på dagarna fick de själva välja vad de ville göra. 

Under den fria leken höll barnen på med många olika aktiviteter. En del barn var i 

målarrummet och målade, klippte, limmade med mera. En del barn var inne i 

matematikrummet där det fanns olika matematikspel, matematikpåsar med mera. En del barn 

pysslade, de gjorde halsband, pärlplattor med mera. Andra barn valde att leka rollekar inne i 

dockvrån eller leka med barbiedockor eller så valde de att bygga med klossar och lego.  

 

Under denna fria lek finns många bra tillfällen för pedagoger att belysa matematiken och 

arbeta vidare med matematiken på.  

 

På samlingen de hade innan middag arbetade de med lite olika saker, till exempel med sång 

och ramsor, matematik med mera. Under de fem veckor på förskola 2 började de arbeta med 

tema siffror. Så på samlingen innan middag arbetade de med det. Pedagogerna hade med sig 

en påse med olika saker i där allt i påsen kunde förknippas med siffran ett.  

 

Pedagogerna valde ut några barn som skulle få ta upp en varsin sak i påsen och det de tog 

fram ur påsen skulle de berätta om. Det kunde till exempel vara en sång som handlade om 

siffran 1 och då sjöng de den sången. Barnen kunde även plocka fram ur påsen siffran 1 och 

då skulle det barnet som plockade fram siffran visa den för de andra barnen och säga vad det 

var för siffra. Under de fem veckorna så började de även arbeta med siffran 2, tanken var att 

de skulle ha temat siffror fram till sommaren och då tar de en siffra i taget och när 

pedagogerna känner att de kan siffran ett tillräckligt bra så fortsätter de med nästa siffra.  

 

Tanken är också att de ska hålla på med detta fram till siffran 5, men är de klara med alla 

siffrorna fram till 5 innan sommaren så börjar de bara på nästa siffra, alltså siffran 6. 

 

Det var inte enbart på samlingarna de arbetade med temat siffror utan de fick ju in temat hela 

tiden under dagarna, där de betonade den siffran de arbetade med. Barnen hade till exempel 

en leksaksdag där de fick ta med en varsin leksak hemifrån som de fick leka med under 

dagen. Alla barnen fick rita av sin egen leksak och även på samma papper skriva siffran 1, för 
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det var ju bara en leksak de fick ta med sig och det var bara en leksak de ritade av så då 

passade det ju med att skriva siffran 1.  

 

7.3.1 Intervjuer förskola 2 - Pedagogernas syn på matematik 

Pedagogerna Kajsa och Rosa anser att matematiken är väldigt vikig och att de har stor 

användning av den. Att pedagoger ska lyfta matematiken för barnen och att det är viktigt att 

de arbetar med den ständigt för att barnen ska lära sig de begrepp som finns inom 

matematiken.  

 

Den är viktig och barn har väldigt stor användning av den och jag tror desto 

mer som händer i samhället desto viktigare blir den och om man försöker lägga 

mer tid på den (Kajsa).   

 

Matematiken är viktig och den har ju alltid funnits, men idag synliggör 

pedagoger matematiken mer än vad de gjorde förr (Rosa).   

 

Kajsa trycker mycket på att pedagoger kan använda matematik både i gymnastiksalen och ute 

i naturen. Det går att ha matematik i nästan allt man gör, ämnena går liksom mer hand i hand 

menar Kajsa på.  

 

Både barn och pedagoger ska kunna alla siffror och matematikbegreppen nu för tiden och 

kommunen satsar mer på matematik idag än vad de gjorde förr. Kajsa menar även att de får 

mer möjligheter och mer erbjudande att satsa på matematiken än innan. Kajsa använder sig 

mycket av matematiken i gymnastiken för att träna de olika begrepp som finns inom 

matematiken som till exempel form och lägesord med mera.  

 

Jag pratar matematik, matematikbegrepp och siffror mycket i gymnastiken. Vi 

försöker leka in begreppen så barnen ska kunna förstå dem och för att 

begreppen ska bli mer tydliga (Kajsa).  

 

Eftersom kommunen har satsat på matematiken har vi kunnat synliggöra matematiken mer ute 

på förskolan säger Rosa. Matematik har ju alltid funnits menar Rosa på men den synliggörs 

mer idag än vad den gjordes förr. Just nu synliggör de matematiken genom att ha temat 

siffror. De har mattepåsar, de bakar och räknar för att komma åt matematiken. De tränar 
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begreppen cirkel, rektangel, kvadrat och triangel, idag säger pedagogerna inte rund, fyrkant 

och trekant utan de har blivit mer medvetna om vad matematik innebär.  

 

7.3.2 Förskolebarnens syn på matematik 

Förskolebarnen har svårt för det här med matematik om man frågar direkt ut till dem om de 

vet vad matematik är. Då kan de inte riktigt svara på det, men om forskaren visar dem 

material (djuren) till matematik kan de säga direkt vad det är och vad det heter. Till exempel 

om forskaren visar dem en cirkel så säger de att det är formen cirkel. Men när vi frågar dem 

om det är matematik så vet de inte det. Siffror och att räkna är något barnen har kopplat till 

matematiken och som barnen kan förstå att det är matematik, men begrepp som att sortera, 

färg och former är något barnen inte har kopplat till matematiken.  

 

Räknar gör jag hemma ibland, 1,2,3…(Emil) 

 Vi målar siffror och så visar Kalle bilder med siffror där man drar streck mellan 

siffror och sen färglägger bilden.  

  

Forskaren frågade barnen vad man kunde göra med (djuren) om man kanske kunde sortera 

dem.  

 

 

Ja lägga dem i rätt ordning. Lila färg i lila hög. Orange och orange, grön och 

grön (Sven).  

Man kan dela upp dem i färger. Adam ska vi sortera? Grön och grön, lila och 

lila. En tupp och en tupp, en anka och en anka (Emil).  

 

7.3.3 Pedagogernas syn på matematiken i framtiden 

Pedagogerna Kajsa och Rosa tror att det kommer komma ännu mer matematik. Det kommer 

säkert mer både pedagogerna och eleverna ska kunna inom matematik. Det kommer ju redan 

en ny läroplan år 2011 som har reviderade mål för matematiken, redan där är det ju ett stort 

steg till i matematiken.  

 

På frågan som forskaren ställde om barnen förstår fördelen med att ha matematik så svarade 

Kajsa med att det hoppas hon att barnen gör och att barnen har lite grepp om det. För det är en 
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viktig del i matematiken att förstå fördelarna med den, för förstår de inte fördelarna med 

matematiken så förstår inte barnen vad de ska ha matematik till i framtiden.  

  

 Till våren ska vi träna ännu mer på matematik och då får även barnen träna lite 

med pengar och så (Kajsa).  

 

7.3.4 Förskolebarnens syn på matematiken i framtiden 

Med lite ledtrådar så visste barnen att de behöver kunna matematik när de blir stora. Dels för 

att gå och handla och dels när de börjar skolan. De behövde till exempel matematik när de 

handlar för att de ska kunna betala.  

  

Sven och Rasmus säger att matematik är bra att kunna när man handlar och ska 

betala.  

Matematik behöver vi för att kunna hålla reda på saker säger Adam, då säger 

Emil att det behövs ju inte för man lägger dem i vagnen. Om man inte betalar är 

man tjuv och åker in i fängelse (Lisa).  

 

 

 

 

8. Diskussion 

Under detta kapitel skall vi diskutera resultatet men även diskutera och reflektera på den 

tidigare forskningen i detta ämne. Vi skall även här försöka diskutera fram våra 

frågeställningar:  

 

• Hur uttrycker sig barn om matematik och om hur matematik kan användas?  

• På vilket sätt presenterar pedagogerna matematik för barnen, för att underlätta barnens 

vidareutveckling?  

 

Vårt syfte med uppsatsen är att få inblick i förskolebarns och pedagogers upplevelse och 

uppfattning om matematik. Vi vill med denna studie se hur barn i åldern 5 ute på två förskolor 

förbereds inför matematik för deras vidareutveckling. Genom att undersöka barnens tankar 

kring matematik och hur pedagogerna presenterar matematik kan vi se hur inkluderad 
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matematik är ute i förskolorna och på vilket sätt matematik och dess syfte speglar sig i 

verksamheten.   

 

I läroplanen för förskolan kan vi läsa om matematik och dess syfte. Eftersom läroplanen är 

någonting som varje pedagog skall känna till och arbeta utifrån, krävs det att pedagogerna tar 

till sig de strävansmål som finns för förskolan. Inte minst om matematikens betydelse i 

förskolans vardag och leken.  

 

Resultatet visar att pedagogerna har en större förståelse för matematik i dagsläget än de hade 

innan. Detta på grund av att pedagogerna har fått fortbildning i matematik under olika 

kurstillfällen. Tidigare förknippade pedagogerna matematik med att räkna och siffror. Nu ser 

de matematik som någonting som finns överallt och inte minst i förskolans vardag.  

 

Enligt Dahl och Nordqvist (1994) finns matematik vart vi människor än vänder oss. Enligt 

dem är matematik inte enbart räkna och siffror, som de flesta människor förknippar det med. 

Istället menar de på att matematik är allt, allt från att mäta, till att jämföra, helt enkelt allt som 

vi gör.  

 

 

 

 

Även Thisner (2007) har så som åsikt att matematik är en del av förskolans vardag och därav 

bör belysas och uppmuntras. För att barnen skall kunna utveckla sina matematikkunskaper 

och sin nyfikenhet behövs det enligt Strandberg, (2006) intresserade och kunniga vuxna.  

 

Enligt Vygotskij lär sig barn i samspel med andra men även av de mer erfarna, i detta fall 

pedagogerna. Pedagogerna bör vara de som väcker intresset hos barnen och försöker hålla 

intresset och nyfikenheten vid liv (Strandberg, 2006).  

 

Filosofen Dewey ställde stora krav på lärarnas ämnesmässiga kunskaper, men även deras 

engagemang och intresse för ämnet. Han ställde stora krav på lärarrollen och ansåg att den 

stora vikten i ett barns utveckling och fördjupning och stimulans låg hos läraren (Dewey, 

2004).  
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Enligt förskolans läroplan 98 men även den nya reviderade strävansmålen bör barnen:  

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 

att förstå sin omvärld, 

• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, (Skolverket, 2006).  

 

Enligt pedagogerna använder de sig av matematik i många sammanhang i förskolan. Ett bra 

och välanvänt moment är då barnen äter och maten skall delas lika eller frukten. Barnen ser 

ett syfte med att dela lika så alla får och ingen blir utan. Även på gymnastiken använder sig 

pedagogerna mycket av matematik med former och begrepp, för att när barnen får leka in 

begreppen kan de förstå begreppen bättre.  

 

Barnen själva ser matematik som någonting som förekommer på skolan och som de själva 

kommer ha på skolan, så som deras äldre syskon som går i skolan har. Även pedagogerna tror 

att barn förknippar matematik med skolan och med deras syskon. En pedagog tror att många 

barns attityd ändras gentemot matematik om deras syskon har en negativ inställning till 

ämnet.  

 

 

 

 

 

I artikeln Förskolans matematik betonar Doverborg (2002) betydelsen av människors attityder 

gentemot någonting. Hon menar på att ämnet matematik i sig har ingen negativ klang och inte 

bör förknippas med någonting negativt. Emellertid är det våra erfarenheter och speciellt 

negativa erfarenheter av ämnet som skapar den negativa attityden.  

 

Andersson (2002) belyser i sin artikel vikten av en positiv inställning till ämnet från 

förskolelärarnas men även föräldrarnas sida för att även barnen skall se ämnet som någonting 

positivt och intressant.  

 

Doverborg (2002) har liknande åsikter, men menar även att förskolelärare skall ta vara på 

tillfällena att illustrera matematik och att vardagen och det som förekommer på förskolan kan 

användas till att belysa matematik.  
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Pedagogerna på förskolorna anser att de använder sig av vardagen och olika tillfällen att 

arbeta med matematik. Under våra observationer har vi fått den bilden att pedagogerna 

använder olika material på förskolan för att illustrera matematik. Dock förklarar de inte hur de 

tänker eller hur barnen skall tänka och få dem att förstå att det är ett ämne som kallas för 

matematik de håller på med.  

 

I förskolorna som vi har varit på och observerat, har vi märkt hur viktigt det är för 

pedagogerna att dokumentera olika tillfällen och förknippa det med förskolans läroplan. Dels 

för sig själva och förskolebarnens skull, men även dels för barnens föräldrars skull på så sätt 

kan de reflektera och gå tillbaka till det som de har gjort tidigare.  

 

Det är i samspel som barn och lärare skapar kunskap, lärare ska synliggöra den matematik 

som finns i lek, vardagsaktiviteter med mera. Lärarna borde skapa möjligheter och låta barnen 

dokumentera och reflektera över den matematik de möter ute på förskolan. Alla barn i 

förskolan leker, bygger och konstruerar, det är sådana tillfällen som lärare ska ta tillvara på 

(Doverborg & Emanuelsson, 2007).  

 

I sin rapport skriver Kronqvist (2003) om betydelsen av att pedagoger kommunicerar och 

förklarar sina tankar och sin mening kring olika aktiviteter. Språket är ett viktigt redskap som 

enligt honom genomsyrar handlingar, aktiviteter och symboler.  

 

Även Vygotskij trycker på språkets och kommunikationens värde i ett barns utveckling. Han 

anser att dialogerna här blir då guld värda men även den uppmuntringen som ett barn bör få 

från sin pedagog gör en skillnad i barns tankar och funderingar kring specifika ämnen och 

situationer (Strandberg, 2006).  

 

Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande, miljön ska erbjuda barnen en 

god verksamhet. Både kommunikation och samspel med lärare och andra barn är viktigt för 

barns lärande. Lärare kan till exempel genom samtal ta reda på barnens egna föreställningar 

och uppfattningar om den matematiken som de lär sig (Doverborg & Emanuelsson, 2007).  

 

Förskolorna har en mycket erbjudande och lärorik miljö, både inne och ute. Tillfällena är 

många och de flesta aktiviteter där matematik förknippas är genom våra observationer 
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förknippade med både inne- och utemiljön. Dock kan vi genom intervjuerna se att barnen men 

även pedagogerna mest ser innemiljön som de tillfällena de kan använda sig av matematiken 

på.  

 

I en artikel som Doverborg (2002) har skrivit, presenterar hon en studie som hon gjorde med 

förskolebarn om deras tankar och funderingar kring matematik. Studien visade att mer än 

hälften av barnen såg matematik som något användbart i vardagsproblemen och resten av 

barnen såg matematik som någonting som de kommer ha i skolan. En liten del av barnen såg 

även matematik och räkna som något lustfyllt.  

 

Om man nu jämför med våra studier av våra barn på de två förskolorna vi var ute och 

undersökte, så finner vi att vår studie visar på att barnen inte är lika insatta i matematikens 

betydelse som Doverborgs studie visar. Barnen har inte riktig förståelse för matematikens 

användning vilket även pedagogerna anar kan förekomma på deras avdelningar. Pedagogerna 

fokuserar mer på vad barnen ska ha matematiken till nu inte vad de ska ha den till i framtiden. 

Fokus ligger alltså i nutiden och inte i framtiden. Pedagogerna presenterar matematik på ett 

bra sätt, men sätter inte ord på handling så barnen här kan förstå att det de gör på förskolan är 

som deras syskon gör på skolan fast på ett annorlunda sätt.  

 

 

 

 

9. Slutsats 

Den här uppsatsen och undersökningarna som vi gjort har fått oss att inse betydelsen av 

matematik. I vår uppsats har vi inspirerats av hermeneutiken och dess betydelse. Tillsammans 

med hermeneutiken i åtanke har vi tittat på verksamheten och deras sätt att gestalta 

matematik. Vidare bestämde vi oss för att gå djupare in i barnens och pedagogernas tankar 

och arbetssätt med matematik i fokus. Denna del som i början var en helhet, gjorde vi genom 

våra observationer och intervjuer. Visserligen hade vi redan innan förförståelse för hur 

samtliga förskolor gestaltar matematik dock inte hur dessa förskolor gör.  

 

Uppsatsen har även fått oss att förstå vikten av att tänka matematik då vi i framtiden kommer 

att sitta med barn i förskolan och ha aktiviteter med dem, att vi verkligen sätter våra tankar 
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och handlingar i ord. Det är viktigt att vi som blivande pedagoger inte tror att våra barn 

förstår, och istället reflekterar med våra barn kring matematik om vad vi till exempel kan ha 

matematiken till. Barnens förståelse kan utvecklas genom att barnen blir bekanta med 

matematik och dess delar. Sedan går man djupare in i de olika delarna av matematiken som 

ett arbetssätt och vidare hur ämnet i sig kan och bör användas i vardagslivet och som vi ser på 

det även i framtiden.   

 

Vi har under denna tid som vi tillbringat kring denna uppsats insett att de barn vi kommit i 

kontakt med inte förstår matematik på den abstrakta nivån. Men de har lättare att förstå 

begreppet och använda sig av det då det är på den konkreta nivån. Det gäller för oss som 

blivande pedagoger men även för de som redan är ute i verksamheterna att få barnen att 

koppla den konkreta biten med den abstrakta och på så sätt förbereda dem på de skolåren som 

väntar dem.  

 

10. Förslag till fortsatt forskning 

Som förslag på vidare forskning inom matematiken så har vi kommit fram till att det vore 

intressant att studera övergången mellan förskolan och skolan. Hur övergången går till och om 

pedagogerna i skolan fortsätter att arbeta med matematik som pedagogerna gör på förskolan. 

Eller om pedagogerna helt enkelt väljer bort det praktiska och bara arbetar teoretiskt när 

barnen kommer till skolan. Det är ett ämne som vi som forskare gärna hade studerat vidare på. 
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Bilaga 1  Intervjuguide  

 

Intervjufrågor – barn  

 

• Vad heter ni? 

• Hur gamla är ni? 

• Vad tycker ni om att göra på förskolan? Varför det? 

• Brukar ni räkna? Tror ni att det är matematik? 

• Vet ni vad matematik är? 

• Har ni matematik i förskolan? 

• Vad gör ni för något när ni har matematik? 
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• Vet ni vad matematik är bra för? 

• Tror ni att man behöver matematik när man blir stor? Varför det? 

 

 

Intervjufrågor till pedagogerna. 

 

• Vad har du för utbildning, och hur länge har du arbetat på förskolan? 

• Känner du att du och ditt arbetslag följer Lpfö98.fullt ut? 

• Hur viktig anser du att matematik biten är i Lpfö98? 

• På vilket sätt presenterar ni matematik för barnen? 

• Anser ni att era 5-åringar förstår vad matematik är och att det är matematik dem 

gör? 

• Anser ni att era 5-åringar förstår fördelen med att ha matematik? 

• Anser du att du som pedagog utnyttjar tillräckligt många tillfällen att fråga och 

förstå barns tänkande när det som barnen gör har med matematik att göra? 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 Missivbrev  

 

 

Hej alla föräldrar! 

 

Vi går på Högskolan i Halmstad på lärarutbildningen och det börjar närma sig slutet på våran 

termin innan vi är färdiga lärare. Det är nämligen så att vi är snart behöriga lärare Fsk- årskurs 

5. Våran c- uppsats är den sista bedömningen på våra kunskaper.  
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Vi har valt att skriva om matematik ute bland förskolor.  

Därför ber vi om ert lov att ”intervjua” era barn under några aktiviteter.  

Intervjuerna kommer att spelas in med bandspelare, dock kommer namn och förskola och stad 

aldrig nämnas. Detta innebär att bandspelaren är till för oss då vi ska försöka skriva ner 

barnens tankar och svar. Barnen kommer att nämnas i c-uppsatsen dock aldrig med rätta 

könet, rätt namn, förskola och stad.  

Vi har tänkt oss att under någon aktivitet prata med barnen om matematik. Vad det är för 

någonting och vilken nytta tror de att ämnet har för framtiden.  

 

Säg gärna till om ni inte vill att ert/era barn skall vara med vid intervjutillfällena.  

 

Mvh Majsa Sljivo 076-2392638 och Sandra Fredriksson 070-6603925 
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