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Matematik i förskolan 

- En observationsstudie om hur talraden används i förskolans kontext. 

 

Mathematic skills in preeschool 

- An  observation study about number awareness in the preeschool context. 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att belysa hur talraden kan användas i samlingar, med fokus på de 

yngre barnen. Talraden innebär att barn kan behärska siffrornas ordning. Observationer 

av samlingar i förskolan har genomförts för att få svar på studiens frågeställningar. I 

studien är barnen tre till fem år. Studien utgår ifrån en induktiv analys där mönster och 

variation i den insamlade empirin har bildat olika kategorier som är en matematisk in-

riktad samling, matematiska miljöer, talens användning i olika situationer, förskollära-

res förhållningssätt till matematiken samt talradens användningsområde. Resultatana-

lysen visar att förskollärare vid de valda förskolorna använder talraden på olika sätt, 

bland annat för att förtydliga olika matematiska begrepp. Hur förskollärare har en mate-

matiskt inriktad samling skiljer sig också åt då syftet med samlingen avgör hur den ser 

ut. Diskussionen tar upp en aspekt om hur nollan inte uppmärksammas i de olika sam-

lingarna vilket kan tyda på att förskollärare har bristande kunskap om vad talraden inne-

bär. Utifrån studien har en övergripande slutsats dragits att det går att använda matema-

tik i förskolan på många olika sätt och att det främst handlar om att barn ska vara del-

aktiga och nyfikna i samlingarna. Det är också av stor vikt att förskollärare inser att de-

ras framförande av och förhållningssätt till matematik är en del i barns utveckling och 

lärande. 

 

Nyckelord 
Matematik, talrad, matematiska miljöer, förskollärares roll samt matematiska begrepp. 
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1 Inledning 
Matematik är ett ämne inom skolvärlden som många har delade åsikter om. Av egna er-

farenheter från skoltiden kan matematik ofta kopplas till att det är jobbigt och svårt vil-

ket kan färga av sig på betygen. PISA och TIMSS är två kunskapsmätningar som mäter 

elevernas kunskaper inom bland annat matematik. Sverige har visat låga resultat i mate-

matik men från år 2015 har det förbättrats (Skolverket, 2016b). När det gäller matema-

tik i förskolan har  har en nyfikenhet av hur matematik används i verksamheten uppstått. 

Efter att ha läst en artikel där Bo Johansson, matematikforskare vid Uppsala universitet, 

intervjuades om talraden väcktes ett intresse för det matematiska begreppet och vad det 

innebär. Artikeln går att läsa i sin helhet på http://forskolan.se/talraden-en-glomd-me-

tod/. Johansson har själv forskat om talraden, som innebär att kunna räkna framlänges 

och baklänges. Johansson har kommit fram till att förståelse om talraden gynnar barns 

vidareutveckling inom matematik. Då matematik är ett stort ämne som kan utövas i 

princip överallt har valet varit att avgränsa studien till att observera hur matematik och  

talraden används vid samlingar i förskolan gjorts. Förskolan har en egen läroplan där ett 

av målen inom utveckling och lärande är: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, 

uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp (Skolverket, 2016a, s. 10). 

 

Med hänsyn till detta mål samt frågeställningarna med observation som metod har det 

framkommit olika resultat i studien. 

 

1.1 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad på så sätt att bakgrunden kommer efter syftet och frågeställ-

ningar för att läsaren ska få en förståelse för vad syftet innebär. Bakgrunden är till för 

att ge läsaren mer kunskap om de områden som valts att presenteras i uppsatsen. Detta 

kan ge läsaren en förståelse för hur den röda tråden följer med från inledning till den av-

slutande diskussionen. Resultatanalysen kommer att bearbetas och redovisas parallellt 

med frågeställningarna i en resultatanalysdel. I diskussionen kommer de delar av resul-

tatet som ansetts utmärkande att diskuteras.  

 

1.2 Begreppsdefinition 

I studien kommer begreppet matematiska miljöer förekomma. Med detta begrepp menas 

miljöer där förskolläraren medvetet undervisar i matematik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forskolan.se/talraden-en-glomd-metod/
http://forskolan.se/talraden-en-glomd-metod/
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2 Syfte och frågeställningar 
Kunskapsbidraget som studien kan bidra till är en fördjupad förståelse om hur talraden 

kan användas i samlingar. I studien är matematik med inriktning på talraden i fokus.  

 

Frågeställningar 
• Hur kan en matematiskt inriktad samling se ut i förskolan? 

• Hur kan förskollärare använda talraden i en samling? 
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3 Bakgrund 
Bakgrunden beskriver vad forskningen säger om barn som erövrar matematik i försko-

lan samt hur undervisningen av ämnet kan bedrivas med verksamhetens styrdokument i 

åtanke. I förskolans verksamhet finns det strävansmål att ta hänsyn till och dessa kom-

mer att beskrivas närmare samt hur förskollärares roll ser ut i detta arbete. De begrepp 

som är relevanta att förtydliga i bakgrunden är talrad, sortering, Gelman och Gallistels 

fem principer, subtraktion och addition. 

 

3.1 Styrdokument 

Förskolans verksamhet arbetar efter strävansmål. Dessa strävansmål har skapats för att 

ge verksamheten betydelse och en gemenskap i hur de ska arbeta för att det ska gynna 

barn. Strävansmålen är till för att förskollärare ska utmana barn vidare i deras utveckl-

ing och lärande, där det viktigaste är att barn inte blir utpekade men att förskollärare ser 

till alla barn på individnivå. Förskolans uppdrag är att ge barn verktygen till deras egna 

utveckling. Denna utveckling kan ha sin utgång i ämnet matematik där olika matema-

tiska begrepp såsom ordning, antal och talbegrepp utgör målen. Tolkningen av målen 

ska göras i dialog med barns intressen, nyfikenhet och erfarenheter för att på så sätt 

gynna barns utveckling (Skolverket, 2016a). 

 

3.2 Att erövra matematik 

För att barn ska kunna erövra matematik anses det att ramsräkning och sifferkunskap är 

av största vikt eftersom detta utgör grunden för barns fortsatta matematiska förmågor. 

Barns intresse och vetgirighet är en bra grund för att möjliggöra detta arbete redan i för-

skolans verksamhet (Johansson, 2005; Sterner, 2011b). Johansson (2007) framför att 

desto tidigare barn får kunskap om talraden och andra begrepp inom matematik, desto 

tidigare skapas en grund för barns matematiska kompetens. Detta tar de sedan med sig 

vidare in i skolan där en mer traditionell matematikundervisning erbjuds. För att få en 

djupare och bredare kunskap om matematik är det en fördel att låta barn använda sina 

sinnen. Detta menar Thisner (2006) är att låta barn upptäcka matematik med känsel, syn 

och hörsel.  

 

3.3 Matematik i förskolan 

För att matematik i förskolan ska bli inspirerande och rolig behövs en engagerad förs-

kollärare som har tilltro till barns kunskap och utveckling. Detta är viktigt för att barn 

själva ska kunna utveckla sin egna matematiska förmåga och tilltro till sitt eget lärande 

och kunnande inom matematik. För att skapa en annan klang i ordet matematik som 

idag kopplas ihop med ”svårt, jobbigt och onödigt”, krävs det att barn har förkunskaper 

om det. Alltså bör denna kunksap ges redan i tidig ålder. Eftersom barns inställning till 

matematik idag är att den är “svår” och ”klurig” är det ett måste att attityden och inställ-

ningen bör förändras till att det är roligt och användbart för att föra barns utveckling 

framåt (Bates, Latham & Kim, 2013). Engström, Engvall och Samuelsson (2007) be-

skriver hur barn upplever och tar med sig begrepp som form, antal, ordning och sorte-

ring m.m. De skriver att barns matematikkunskaper och erfarenheter byggs upp redan 

när de är spädbarn. Den matematik som dominerar och har mest fokus inom förskolans 

verksamhet är tal, rumsbegrepp och att barns kunskap kommer genom att använda de 

olika matematiska områderna. 

En varierad miljö ses som en viktig del i barns matematiklärande. För att inte fastna i 

gamla mönster finns en idé om att ta med matematik ut i andra miljöer för att stimulera 
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och skapa nya möjligheter i undervisningen. Detta stimulerar då även barns fysiska akti-

vitet och välmående på ett positivt och nytänkande sätt (Grindberg & Langlo Jagtøien, 

2000; Persson, 2006).  

Engström m.fl. (2007) beskriver ämnet matematik och matematikundervisning som ett 

tillfälle att skapa en organisation och en lärandemiljö som utgår ifrån olika individer 

med olika erfarenheter och förutsättningar där variationen inom ämnet skapar förståelse 

hos barn.  

 

3.4 Förskollärares roll 

Att vara förskollärare medför att skapa en meningsfull och stimulerande lärandemiljö 

som ger barn chans att använda och utveckla hela sin förmåga, samt att skapa en lust till 

att lära sig nya saker och att detta blir något positivt och roligt. En viktig del är att förs-

kollärare ska ansvara för att barn både ska utmanas och stimuleras inom matematik och 

att det ska upplevas som något nytt, spännande och användbart (Skolverket, 2016a).  

 

Ett medforskande förhållningssätt hos förskolläraren ger barn en stimulerande och ut-

vecklande lärandemiljö. En anledning till att många förskollärare är mer återhållsamma 

i sin undervisning av matematik kan bero på att deras egna kunskap för ämnet inte rik-

tigt räcker för att de själva ska känna sig bekväma i undervisningen. Detta påvisar Bates 

m.fl. (2013) i sitt resultat där förskollärare känner sig oförmögna till att lära ut matema-

tik på grund av deras egna okunskap inom ämnet, dåligt självförtroende, samt brist på 

undervisningsmaterial och metoder för att kunna lära ut matematik. Erfjord, Hundeland 

och Carlsen (2012) beskriver en studie där forskarna tar reda på och ger förslag till hur 

förskollärare kan arbeta med matematik i förskolan. De skriver att förskollärare har bli-

vit mer medvetna om hur de själva kan bli mer tydliga i sin undervisning av matematik. 

De ser även matematik med nya ögon och att den faktiskt existerar nästan överallt. 

 

Förskollärare har som uppgift att stötta och utmana barn i deras lärande. Detta kan ske 

med hjälp av de frågeställningar som förskollärare ställer till barn. För att försöka skapa 

ett lärtillfälle är det viktigt att försöka få kunskap om hur barns tankar om ett ämne ser 

ut, som i detta fall matematik. Ett sätt för att nå barns perspektiv är att ställa öppna frå-

gor där barn får chansen att utmana sina egna tankar och ge svar. Som förskollärare är 

det viktigt att utesluta ja/nej frågor, alltså slutna frågor eller frågor som leder barn till 

det “rätta ” svaret. Detta är en av de svårare utmaningar förskollärare står inför då det 

krävs tid, tålamod och övning. Det kan vara utmaning då förskollärares vardag oftast in-

nebär stora barngrupper och brist på personal. Om barn ska få chansen till ett lärande 

krävs det att förskollärare är lugna och lyssnar in vad barn säger för att kunna ställa 

följdfrågor som gynnar barn i deras utveckling  (Orlenius & Bigsten, 2008; Kihlström, 

2007). 

 

Förskollärares inställning till ämnet, området eller begreppet har stor inverkan på hur 

barn sedan ser på ämnet. Barns positiva inställning kommer inte av sig självt utan de 

måste utmanas och ifrågasättas för att själva skapa och utveckla den. Ett exempel på 

detta kan vara talraden och dess funktion, om förskollärare är positiva och använder sig 

av den i olika delar av vardagen på ett gynnande sätt för barns utveckling. För att visa 

barn att matematik är spännande, roligt och utmanande är det viktigt att vara en nyfiken 

och medforskande förskollärare i undervisningen. Barn gör som vuxna gör så om förs-

kollärare är positiva, inlevelsefulla och medforskande i ämnet. Detta utgöra en bra 

grund till barns intresse för just matematik. För att lyckas med ovannämnda är det vik-

tigt att ta med barns perspektiv och sätta sig in i deras åsikter och tankar om matematik 
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och vad deras kunskap och erfarenheter säger. En viktig utgångspunkt i en förskollära-

res undervisning är att försöka hitta barns intresse för att sedan hitta vägar för att för-

medla matematik på ett roligt och intressant sätt (Delacour, 2012; Doverborg 2006). 

 

3.5 Barnperspektiv och barns perspektiv 

I förskolans värld finns det två pedagogiska perspektiv som diskuteras. Det första är 

barnperspektiv som innebär att förskollärare försöker närma sig barns perspektiv genom 

att observera och tolka handlingar. Det andra perspektivet innebär att barns egna upple-

velser, intressen, tankar och idéer om olika fenomen uppmärksammas och uttalas. Detta 

är av intresse inom alla ämnen som undervisas i förskolan, då barns tankar, intressen 

och erfarenheter ska prägla verksamheten (Skolverket, 2016a). Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) skriver att det finns en grundtanke och en grundsyn hos varje förs-

kollärare för att kunna närma sig barns perspektiv bör en grundsyn vara “att förstå det 

barn uttrycker som meningsfullt“ (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003, s. 23). Det 

finns delar av dessa perspektiv som gör det svårt för förskollärare att skapa denna öp-

penhet eftersom det är nästintill omöjligt att sätta sig in i hur en annan individ tänker. 

Detta möjliggörs via samtal, intervjuer och genom att ställa frågor till barn för att skapa 

en bild av barns tankar. I förskolans verksamhet används oftast ett barnperspektiv då 

förskollärare försöker förstå hur barn tänker och vilka intressen de har. Genom obser-

vationer av barns fria lek och vid olika aktiviteter kan en förståelse skapas och leder till 

att förskollärare kan skapa meningsfulla aktiviteter och utmaningar till barn. Det innebär 

att förskollärare tar hänsyn och skapar respekt för barn, där förståelsen för barns intres-

sen och meningsskapande synliggörs (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). För 

att barns perspektiv och barnperspektivet ska framgå i en matematisk situation bör förs-

kolläraren ha det barnen visar intresse för som fokus vid dessa situationer eller som i 

detta fall vid samlingar (Johansson & Wirth, 2007). 

 

3.6 Talraden 

Talraden innebär att barn kan behärska siffrornas ordning, att de kan räkna både fram 

och tillbaka. I förskolan får barn ofta lära sig att räkna från noll till tio men det som 

också är av stor vikt är att de lär sig talradens oregelbundenhet och hur själva talraden är 

uppbyggd. När barn kan talraden och dess uppbyggnad förenklar det för andra matema-

tiska färdigheter (Johansson & Wirth, 2007; Thisner, 2006). 

 

3.7 Sortering 

Ett begrepp som används inom matematiken är sortering, som innebär barns förmåga att 

sortera olika föremål med olika egenskaper. De kan sorteras efter till exempel färg, stor-

lek och mönster. Detta menar Forsbäck (2011) är en grundläggande egenskap som barn 

behöver och använder i sin vardag.  

 

3.8 Gelman och Gallistels fem principer 

Det finns fler metoder än talraden som är vanliga att använda sig av när något ska räk-

nas. Några av dessa är Gelman och Gallistels fem principer. 

Ett till ett principen innebär att barn parar ihop två föremål med varandra. När principen 

används så sätts föremål samman steg för steg. Det viktigaste är att endast ett föremål 

paras ihop med ett annat föremål. Barn får en uppfattning av hur räknandet går till. Ett 

exempel kan vara när barn dukar en till mig och en till dig. 

Principen om den stabila ordningen innebär att barn använder en speciell ordning när 

de räknar. Barn har kunskap om talraden ett, två, tre, fyra och fem och att det inte är till 

exempel två, tre, fem, ett och fyra. Det är dock inte säkert att barn förstår hur räknandet 
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går till, utan att detta kan handla om att barn har automatiserat en ramsa eller härmar. 

Ett exempel är om det står fem elefanter på en rad och barn kan benämna varje elefant 

med en siffra  

Antalsprincipen går ut på att kunna identifiera antal, som till exempel om det står en rad 

med människor och de räknar ett, två, tre, fyra, fem, sex, då ska barn veta att sex är an-

talet personer utan att behöva räkna om. 

Abstraktionsprincipen innebär att kunna välja ut och räkna en speciell egenskap i en 

grupp. Ett exempel är om barn sitter i en samling och ska räkna alla som har gröna 

strumpor eller antalet barn som har brunt hår (Sterner & Johansson, 2011). 

Principen om den godtyckliga ordningen, även kallat antalskonstans, beskriver Sterner 

och Johansson (2011) på detta sätt: ”Principen om godtycklig ordning är viktig för för-

ståelse av kommutativa lagen för addition, att a+b= b+a för alla naturliga tal a och b” 

(s. 74). 

 

3.9 Addition och subtraktion 

Addition och subtraktion är något som används mycket i förskolan. Barn kan här an-

vända sig av olika strategier för att addera eller subtrahera tal. Några strategier som kan 

användas inom addition är att barn lägger samman två tal så att det blir ett tredje tal, 

alltså summan. Barn kan också använda sig av uppräkning som innebär att om talen två 

adderat med tre ska räknas ut börjar barn räkna till tre (en, två, …) och fortsätter sedan 

därifrån att räkna från tre-fem (tre, fyra, fem). Genom uppräkning från det första talet 

vet barn att de inte behöver räkna upp det första talet utan börjar direkt på två (två, …, 

tre, fyra, fem) (Johansson, 2013; Sterner & Johansson, 2011). 

 

3.10 Sammanfattning 

Bakgrunden tar upp hur barn ska få möjlighet att erövra matematik, vilka möjligheter 

matematik har i verksamheten och hur matematik ska ges en rättvis klang. En viktig 

aspekt i matematikundervisningen är förskollärares roll och hur den påverkar barns in-

tresse och motivation till ämnet matematik, samt vad Skolverket anser att förskollärare 

har för ansvar och mål i sin undervisning (Skolverket, 2016a). Barnperspektiv och barns 

perspektiv samt prestationsångest har förtydligats. Ett förtydligande av talradens inne-

börd har gjorts, om hur barn behärskar talraden samt hur den underlättar för andra mate-

matiska områden. Det är en fördel för att kunna utvecklas inom matematik. Ett förtydli-

gande av sortering och Gelman och Gallistels fem principer har beskrivits samt vad be-

greppen addition och subtraktion innebär. 
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4 Sociokulturella perspektivet 
I studie har resultatet analyserats med hjälp av begrepp inom det sociokulturella per-

spektivet. Anledningen till valet av denna filosofi är det Säljö (2014) beskriver om indi-

videns förmåga att ta vara på den kunskap och de erfarenheter som barn har och som se-

dan används i andra framtida sammanhang och främjar barns utveckling och lärande. 

Lev Vygotskij beskriver det med den proximala utvecklingszonen. Syftet med denna 

studie är att se hur matematik används i tidig ålder då förskolans undervisningstillfälle 

ofta sker i samspel med flera individer. Om matematik införs tidigt hos barn kan detta 

hjälpa dem i sin vidareutveckling inom ämnet. Säljö (2014) menar att det finns en tanke 

om att människan lär sig både individuellt men även kollektivt alltså i samspel med 

andra individer och i sociala situationer. Kunskap och lärande anses ske i skolans värld 

och i närliggande situationer. Detta sker i princip överallt hela tiden, dygnet runt. Det 

finns många platser och situationer som ger individen möjlighet att få kunskap eller 

skapa sig erfarenheter som till exempel på arbetsplatsen, i föreningar, från vänner och 

släkt. Genom en interaktion mellan människor skapas kunskap och erfarenheter. Det so-

ciokulturella perspektivet menar att all kunskap vi tar till oss skapas i sociala samman-

hang. Den kultur som vi växer upp i och den grupp vi tillhör är de största byggstenarna 

inom det sociokulturella perspektivet. Internaliseringen innebär att individer inte bara 

tar in kunskap och sen är det klart, utan också försöka appropriera och omvandla kun-

skapen till sin egen. Lärande och utveckling är två processer som ligger varandra nära 

på ett komplext sätt. 

 

Strandberg (2014) diskuterar perspektivets syn på hur förskolor och skolor arbetar och 

tar fram nya sätt att ge barn kunskap på. Genom att försöka ta bort skammen ur orden 

“jag kan inte” vilket har en tydlig grund redan i förskolan. Detta är precis det som har 

med prestationsångest att göra. Ångest kommer från ordet ”misslyckas” och att inte 

”klara av” något. Det är då ännu viktigare att försöka få bort den negativa inställningen 

och försöka ge barn hoppet tillbaka. Det kan i sin tur ge andra barn och vuxna chansen 

att hjälpa till och dela med sig av sin kunskap, vilket Strandberg (2014) beskriver be-

greppet att vara ”en fiffig kompis” (Strandberg, 2014; Williams, 2006). 

 

4.1 Proximala utvecklingszonen 

Inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs begrepp om den proximala utveckl-

ingszonen. Den innefattar att utmana barn i deras lärprocesser i ett samspelande sam-

manhang där det individuella barnet är i fokus. Det handlar främst om att utmana barn 

gradvis, att ge dem en lagom stor utmaning som de klarar av att hantera och utveckla. 

För att inte skapa ett för stort glapp mellan barns erfarenheter och det nya lärandet, är 

det viktigt att en igenkänning av utmaningen är kopplad till den redan befintliga kun-

skapen. Utmaningen ska vara rimlig men framförallt spännande och att skapa nyfiken-

het för barn. Förskollärare har som ansvar att ta till vara på barns erfarenheter för att 

kunna skapa nya utmaningar vilket den proximala utvecklingszonen innebär (Säljö, 

2014). 
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5 Metod  
I metodavsnitt kommer en beskrivning av hur av urvalet av undersökningsgrupp har 

skett samt vilken metod som har använts. Vidare kommer genomförandet med en mer 

detaljerad beskrivning om tillvägagångssätt hur insamling av empirin har genomförts. 

De alternativa forskningsmetoderna tas upp samt hur en vidare forskning av ämnet kan 

utvecklas till en storskalig studie. De forskningsetiska principerna som är utgångspunk-

ten i genomförandet av observationerna samt hur dessa presenterades för de personer 

som ingick i studien har tydlig gjorts. 

 

5.1 Urval 

Förskolorna i denna studie är belägna i en medelstor stad i Mellansverige. Dessa försko-

lor valdes för att de hade möjlighet att medverka i studien. För att skapa en variation i 

studien och få en så objektiv och bred kunskap som möjligt har åtta observationer ge-

nomförts. Fyra förskolor medverkade i studien men observationerna utfördes på åtta 

olika avdelningar. Observationerna har utförts vid åtta olika samlingar där valet blev att 

observera förskollärare som arbetar med barngrupper i åldern tre till fem år. Johansson 

(2005) har genomfört en liknande studie med barn i fem till sju års ålder därav valet av 

att inrikta observationerna på barn i tre till fem års ålder. Johansson inriktade sig dock 

enbart på talraden och hur den främjar de andra matematiska områden, medan syftet 

med denna studie är att se hur talraden används vid en samling. Johansson och Wirth 

(2007) menar att talraden ligger till stor grund för den fortsatta matematiska utveckl-

ingen. Vid observationerna har samlingarna utförts både i inomhus- och utomhusmil-

jöer. Detta var inget som planerats i förväg utan uppstod då förskollärarna själva valt att 

ha samlingarna i olika miljöer. 

 

5.2 Val av metod 

Vid resultatanalys har det kategoriserats utifrån observationsprotokoll för att på så sätt 

utesluta egna åsikter och erfarenheter i tolkningen. Tanken var att det skulle bli så ob-

jektivt som möjligt då fokus inte låg på individerna och deras val utan hur det mer all-

mänt ser ut. En problematik som inte går att frångå vid en observation är att situationen 

och individerna påverkas av en annan persons närvaro. Detta kallas enligt Yin (2013) 

reflexivitet som Yin menar är oundviklig vid observation av mänskliga beteenden och 

situationer. Detta är därför viktigt att ta upp denna problematik inför en sådan här stu-

die. 

 

5.3 Genomförande 

I studien har observation använts som metod. Användandet av ljudupptagning valdes 

för att inte missa viktiga detaljer eller händelser som kan påverkar studien. Under obser-

vationerna har anteckningar på kroppsspråk, minspel och gester förts. Innan forskare går 

ut och observerar är det av stor vikt att de har en tydlig bild av vad som är relevant för 

studien (Denscombe, 2014). 

Olsson och Sörensen (2011) menar att vid en observation är det viktigt att forskarna 

som ska utföra observationerna har besvarat och diskuterat dessa tre frågeställningar: 

 

• Vad ska observeras? 

• Hur ska observationen registreras? 

• Vilket förhållningssätt ska observatören ha? 
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I god tid innan genomförandet av observationerna kontaktades de förskolor som hade 

möjlighet att medverka. Information om att talraden var ett av de matematiska områden 

som skulle inkluderas i studien nämdes inte för att undvika en förberedd samling. Ef-

tersom talraden var i fokus var tanken att undersöka om den användes eller inte vid 

samlingen (se bilaga 1 för missiv). 

  

5.4 Alternativa forskningsmetoder 

Detta är en kvalitativ studie men det går även att göra en kvantitativ studie. En Kvantita-

tiv metod innebär att metod och resultat presenteras annorlunda till exempel vid insam-

landet av empirin sker i form av enkäter och resultatet presenteras i tabeller eller dia-

gram. Detta kräver att fler förskolor i studien (Yin, 2013). Genom att observera flera 

samlingar på flera förskolor, samt intervjua förskollärare om de medvetet använder tal-

raden kan det ge en mer allmän bild av hur det faktiskt fungerar i förskolan. En annan 

aspekt av matematik som går att undersöka vidare är barns uppfattning av matematik. 

Det går att göra genom att genomföra genom matematiska experiment med barnen och 

studera matematik ur barns perspektiv. Anledningen till att en kvantitativ studie inte ge-

nomfördes var pågrund av tidsbrist, det skulle medfört att studien inte skulle bli valid, 

alltså trovärdig. 

 

5.5 Metoddiskussion  

I genomförandet av den insamlade empirin har den ursprungliga planen, som var att ge-

nomföra systematiska observationer och utgå från ett schema med redan förbestämda 

kategorier, frångåtts. Vid den första observation var inte kategorierna färdiga och ute-

blev helt från studien. Därför har istället en induktiv kategorisering genomförts för att få 

fram ett resultat. En induktiv kategorisering innebär att kategorierna är skapade utefter 

studiens innehåll medan den deduktiva kategoriseringen utgår ifrån en mall eller ett per-

spektiv där det redan finns färdiga kategorier (Yin, 2013). Som forskare förväntas det 

att du har en distans till dina egna åsikter, tankar och förutfattade meningar, alltså vara 

“tomma ark” vid genomförandet. Reliabiliteten i denna studie är av god kvalitet då re-

sultatet stöds av citat från de olika observationerna i undersökningen.  

 

5.6 Etik 

I studien samt i rapporten om hur talraden används i en samling är det viktigt att ta hän-

syn till de etiska aspekterna vid en observation, intervju eller liknande genomförande. 

Det är viktigt att ett samtycke sker med vårdnadshavare samt barn och förskollärare. 

Vid en sådan här studie krävs det ett tydliggörande av de forskningsetiska aspekterna 

för de individer som ska delta i observationen och att de får all information om varför 

studien görs och syftet den. Det finns fyra etiska aspekter som ska beaktas i en sådan 

här undersökning dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet nedan följer ett förtydligande av dessa aspekter (Vetenskapsrådet, 

2002). Det finns även en ny version av de tidigare nämnda etiska forskningsprinciperna 

som vetenskapsrådet (2017) har tagit fram i God forskningsed.  

 
5.6.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att informera deltagaren om vilka villkor som gäller, vad 

syftet med undersökningen är och varför undersökningen görs. Informationen bör vara 

så detaljerad som möjligt men det är dock inte ett krav att alla detaljer ska framgå (Ve-

tenskapsrådet, 2002). 
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5.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att personen som deltar har rätt att själv bestämma om den vill 

delta vid observationerna eller ej. Det är också viktigt att få samtycke från förskollärare, 

vårdnadshavare och barn inför observationerna. Men det är minst lika viktigt att barn 

också tillfrågas och informeras, på samma sätt som förskollärare och vårdnadshavare 

blir tillfrågade att medverka (Vetenskapsrådet, 2002). 

 
5.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär en avidentifiering av individen och av förskolan. Det är 

av stor vikt att deltagaren i observationerna vet om att fiktiva namn kommer att använ-

das i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

 
5.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att all information som framkommer om en enskild person en-

bart kommer att användas i detta forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

5.7 Etiska aspekter vid genomförandet 

Förskolorna fick ta del av informationen om studien samt de etiska aspekterna. I nästa 

skede fick vårdnadshavarna frågan av förskollärarna på de olika avdelningarna om de 

samtyckte till att deras barn fick medverka i studien eller inte. När observationerna 

skulle ske tillfrågades alla barn om de ville medverka. Förskollärarna och vårdnadsha-

varna har med andra ord fått samma information som barnen.   
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6 Resultatanalys 
I detta av snitt kommer Kategoriseringar av den insamlade empirin beskrivas. Där kate-

gorierna en matematisk inriktad samling, matematiska miljöer, talens användning i 

olika situationer, förskollärares förhållningssätt till matematiken samt talradens an-

vändningsområde. Dessa kategorier har använts eftersom de har en tydlig förankring i 

observationernas innehåll. Vid valet av dessa kategorier har utgången legat i frågeställ-

ningarna som studien syftar på: 

 

• Hur kan en matematiskt inriktad samling se ut i förskolan? 

• Hur kan förskollärare använda talraden i en samling?   

 

6.1 En matematiskt inriktad samling 

I observationerna har fyra olika mönster framkommit som visar olika sätt att använda 

matematik i samlingar på vilka redovisas och förklaras nedan.  

 
6.1.1 Räkna tillsammans 

Ett mönster som framkommit ur observationerna är att förskollärarna ofta börjar sam-

lingen med att räkna barnen, vilka som är närvarande och vilka som är frånvarande:  

 
Förskollärare: Tänk vad många olika sätt vi kunde sjunga vår sång på! Nu 

undrar jag, hur många kompisar är vi här idag? 

(Några barn börjar räkna 1, 2, 3, 4 osv) 

 

Förskollärare: 5, 10, 15, var ni nu. Och så ska vi bli nitton. Hur, ska vi se, 

vilka fattas? 

 

I exemplet ovan påvisar förskolläraren i observationerna att de har tilltro till barns olika 

förmågor genom att ställa en öppen fråga om hur många barn som är närvarande respek-

tive frånvarande den dagen. Ur ett matematiskt perspektiv utmanar förskolläraren bar-

nen i deras kunskaper om talraden och addition i denna situation.  

 
6.1.2 Fruktstund med bråktal 

Under fruktstunden förekommer det att frukten räknas eller att matematiska begrepp 

diskuteras. I de samlingar som observerats har det framkommit en variation där barn an-

vänder begrepp som hel, halv eller fjärdedel. Nedan följer exempel där dessa begrepp 

används: 

 
Förskollärare: Fyra halvor till. Här kan ni lägga skräpet, i den här skålen. 

Det kan räcka till något mer. Ska vi göra några fjärdedelar också? Vi gör 

några fjärdedelar också. Har alla fått nu? 

 

Förskollärare: Eller banana. Är det en halv, vad har jag i handen är de en 

hel eller en halv eller en fjärdedel? 

Barn: En hel. 

Förskollärare: Vad har jag nu? 

Barn: En halv banan. 

Förskollärare: Hur många halvor? 

Barn: Två! 
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Förskolläraren benämner begreppen hel, halv och fjärdedel för att ge barnen de matema-

tiska korrekta namnen på delarna. Barnen använder sig sedan av olika matematiska be-

grepp för att i detta fall förtydliga storleken på frukten de vill ha.  

 
6.1.3 Sortering 

Sortering är ett annat sätt på hur det går att benämna de matematiska begreppen. Både 

förskollärare och barn sorterar klossar i exemplet nedan: 
 

Förskollärare: Två. Va det? En, två. Nu kommer en fråga till! Hur många 

röda klossar ser vi på golvet? barn? 

Barn: En, två. Två? 

Förskollärare: Två. Hur många gula klossar ser vi på golvet? 

 

I  exemplet visar förskolläraren hur barnen kan sortera in klossarna genom att göra det 

efter färg. Detta är en av de matematiska begreppen som barn bör utveckla och börja sti-

mulera i tidig ålder.  

 
6.1.4 Samlingen har ett matematiskt syfte 

I exemplen nedan har förskollärarna ett syfte med samlingen som inriktar sig mot mate-

matik. Under denna kategori har ett tydligt mönster och variation på hur matematik som 

inriktning kan användas i förskolan framkommit: 

 
Förskollärare letar i sin väska efter olika grejer och säger: Nu ska vi se 

här… i dag ska vi göra en sak, som jag vet att ni har gjort förut. 

Förskolläraren tar upp en mjukistärning och ett papper med en beskrivning 

på som hen visar för barnen och säger: 

Känner ni igen den här lappen? 

 

Förskollärare: Nu ska vi gå på spökupptäcktsfärd (säger de med en mystisk 

röst). 

Kolla dessa spöken vill oss någonting! 
 

Ett mönster som utlästs är att förskollärarna utmanar barnen på olika sätt. Dessa två ex-

empel visar hur förskolläraren ger barnen olika uppdrag för att utmana deras matema-

tiska förmåga.  

 
(Barnen får varsin kloss som är antingen röd, grön, gul eller blå). 

Förskollärare: Du ska få hålla i en gul kloss. Man kan, om ni kan sitta 

skräddare såhär så kan man lägga klossen framför sig så här så vi ser vilken 

färg det är. Ska vi göra det Nu ska vi räkna.. nu får man räcka upp handen 

och räkna tyst för sig själv. Vi ska räkna hur många, hur många gröna klos-

sar ser vi på golvet? Hur många gröna klossar ser vi på golvet? barn? 

 

I detta exemplet så har förskolläraren ett tydligt syfte, eftersom materialvalet i detta fall 

gynnar barnen i deras kunskaper om sortering. 

 
Förskollärare: Vad är matematik? 

Barn: Och det är, 1 och 2 eller 3.  

Barn: Man kan va stark och smal. 

 

I detta exemplet ställs frågan om vad matematik betyder för barnen. Barns svar visar att 

deras matematiska förmåga är under utveckling på så vis att deras grundläggande förstå-

else om tal och begrepp bearbetas. Genom att ställa frågor som vad matematik betyder, 
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får barnen tänka till om begreppet matematik viket förskollärare då kan få en förståelse 

för hur barns matematiska förmåga ser ut. Detta eftersom varje del i förskollärares ar-

bete är just att ha ett tydligt syfte som är kopplat till barns förståelse och intresse i mate-

matiken. 

 

6.2  Matematiska miljöer 

Variationen mellan att vara inomhus och utomhus är något som ska komplettera 

varandra eftersom respektive miljö har olika förmåner. Miljön är en del av den dagliga 

verksamheten och är varierande på olika sätt. Matematik som ämne undervisas aktivt i 

förskolans verksamhet genom att förskollärare använder olika miljöer för att stimulera 

och bidra till en utveckling hos barnen. Exempel på denna variation ses nedan: 

 
Förskollärare: Kan vi ha de här på? Du har fötter! 
Har du några fötter? Och tittar på ett av barnen. 
Barn: De är under strumporna. 
 
Förskollärare: Då går ni till ett annat träd och se om det trädet är tjockare 

eller smalare. 
 

Miljö är en kategori som uppkommit på grund av att tre av observationerna genomför-

des utomhus. Där av har kategorierna matematiska miljöer skapats med underkategori-

erna matematiska inomhusmiljöer samt matematiska utomhusmiljöer.  

 
6.2.1  Matematiska inomhusmiljöer 

Inomhusmiljön kan skapa de begränsningar som många förskollärare anser vara till för-

del för olika delar i undervisningen. I exemplen nedan är ämnet matematik i fokus och 

förskollärarna har valt olika situationer, material och miljöer för att stimulera barnen. 

 
Förskollärare: Ja, det kunde nu, det sa ni på en gång. Onsdag var det idag 

ja. Ska vi se, ska vi se. Här står det inte att det är onsdag, här står det att det 

är tisdag. Om jag drar av den där nu då, så står det onsdag och vad är det 

för siffra där då, på datumet? Ser ni vad det är för siffror? 

 

Förskollärare: Ja titta om ni hittar något litet. Något pytte litet. Finns det 

något som är litet? 

Barn: Kolla vad jag hittade! En schoool bus! 

Förskollärare: DÄÄÄR! 

Barn: En school bus! 

Förskollärare: En skolbuss ja... Den var liten! 

 

Denna situation utspelar sig inomhus och barnen får med hjälp av materialet som finns 

inomhus stimulera olika matematiska begrepp som stor och liten. I detta exemplet an-

vänder förskolläraren uppdrag som  i sin tur skall stimulerar barns matematiska förstå-

else inom begrepp. 

 
6.2.2 Matematiska utomhusmiljöer 

Detta är exempel på en samling som sker utomhus där barnen får olika uppdrag som 

bland annat innebär att hämta och räkna skogsmaterial. I observationen får ett barn in-

struktioner från förskolläraren genom att slå en tärning: 
 

Förskollärare: Nu är det Barn, va blev det för siffra? 
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Barn räknar antal prickar samtidigt som hen använder talraden: 1,2,3,4,5 

och 6. 

Förskollärare: Du ska hämta sex stycken kottar åt en mus och en ekorre. 

Kan du göra de? Så får du springa och plocka sex kottar. 

  

Tidigare har variationen mellan att vara inomhus och utomhus diskuterat och att de har 

olika fördelar. En fördel med att vara utomhus är tillgång till de material som finns i 

miljön runtomkring. Utomhusmiljön stimulerar också barns fysiska aktivitet på ett sätt 

som kan gynna barns utveckling. Talraden används i både inomhus och utomhus på ett 

varierande sätt. Där valet av aktiviteter påverkas genom de olika miljöerna alltså inom-

hus och utomhus.  

 

6.3 Talens användning i olika situationer 

Under arbetet med de åtta observationerna har det framkommit ett tydligt mönster där 

tal är något som alla har arbetat med på olika sätt. Nedan följer två exempel: 

 
Förskollärare: Femton kompisar var vi. Hur många är vi när vi är alla kom-

pisar? Räck upp handen gärna. 

Barn: Tretton 

Förskollärare: Tretton. Är vi tretton när vi är alla? 

 

 

Förskollärare: Mm, är vi överens? Hur många frukter blir det tillsammans? 

Barnen räknar tyst för sig själva. 

Förskollärare: Barn? 

Barn: Nio. 

 

Under denna kategori har det tagits ut citat som visar att tal har använts i observation-

erna på olika sätt. För att skapa en tydligare bild av denna kategori har underrubriker 

skapats för att påvisa mönster och variation. Dessa underrubriker är material, tal och 

principen om den stabila ordningen. De visar hur förskolläraren undervisar om tal på 

olika sätt. 

 
6.3.1 Matematiska material 

Genom olika sorters material har förskollärarna i sex av observationerna förtydligat 

själva talet genom att visa talets summa i till exempel pinnar eller i frukter. I dessa olika 

samlingar använder förskollärarna sig av spridda konkreta material såsom naturmaterial, 

frukter, klossar, fingerdockor och träsiffror. Barnen har även fått använda sig av flera 

olika sinnen för att ta in tal som till exempel känsel, syn och hörsel.  

 

Känsel 

 
Förskollärare: Mimmi, hur många klossar har du i din hand? 

Mimmi: Tre. 

 

Syn 
 

Barn: Två päron! Två bananer, tree, tre clementiner. 

 

Hörsel 
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Förskollärare och barn: 1, 2, 3. En och två och tre indianer, fyra fem och 

sex indianer, sju och åtta, nio indianer. Tio små indianer. Alla hade dom 

fjädrar på huvet, alla hade dom pil och båge. Alla var dom stora och starka 

för björnen skulle dom ta! Sch, sch, nu hör jag hur det knakar. Sch, sch, nu 

hör jag hur det brakar. Sch, sch, nu hör jag hur det knakar för nu kommer 

björnen fram! En och två och tre indianer, fyra, fem och sex indianer, sju 

och åtta, nio indianer, tio indianer sprang hem. 

 

Det skapar en tydlighet då de använder sig av mer konkreta material som i detta fall är 

frukt, klossar eller fingerdockor där barnen kan känna på dem. Dessa material visas i 

samma antal som talet. Förskollärarnas syfte med att använda materialen var att fånga 

barns uppmärksamhet med hjälp av just dem. Almanackan och kortet visar enbart talet 

som det är. 

 
Förskolläraren tar fram en almanacka och säger sedan: Om jag drar av den 

där nu då, så står det onsdag och vad är det för siffra där då, på datumet? 

Ser ni vad det är för siffror? 

 

Förskolläraren håller fram ett kort och säger: Nu ska vi smyga vidare.. Är ni 

redo? Nu kommer det något! 

Det är det tredje spöket! 

 

I exemplen används material där det inte går att räkna antal. Datumet visas endast som 

siffror på ett papper. I exemplen ovan visas enbart siffran utan material som stöd.  

 
6.3.2 Sång och ramsor - förtydligande av tal 

Under denna kategori är det två av observationerna som benämner tal genom sång och 

ramsor. Valet att upprepa ett citat där barnen sjunger om tio indianer har gjorts eftersom  

det är en sång.  

 
Förskollärare: Jag har en liten sång. Mm. Som, man kan röra sig lite grann 

till. Den går så här: 

Det finns nån av varje sort, nån är lång och nån är kort. Nån är STARK och 

nån är svag. Men ingen är precis som jag”. Är ni med? Får ni hjälpa mig att 

sjunga den. Vi tar den 1, 2, 3. (De sjunger visan och gör rörelser till.) 

 

Förskollärare och barn: 1, 2, 3. En och två och tre indianer, fyra, fem och 

sex indianer, sju och åtta, nio indianer. Tio små indianer. Alla hade dom 

fjädrar på huvet, alla hade dom pil och båge. Alla var dom stora och starka 

för björnen skulle dom ta! Sch, sch, nu hör jag hur det knakar. Sch, sch, nu 

hör jag hur det brakar. Sch, sch, nu hör jag hur det knakar för nu kommer 

björnen fram! 

En och två och tre indianer, fyra, fem och sex indianer, sju och åtta, nio in-

dianer, tio indianer sprang hem. 

 

Valet av kategorin har uppkommit med utgångspunkt i att barn lär sig talraden genom 

att sjunga och ramsräkna. Dessa exempel har med stora delar av kunskapsområdet talrad 

att göra. Kategorin väckte ett intresse på grund av att förskoleverksamheterna i sig ofta 

är präglade av sång och ramsor under den övriga tiden vilket gynnar barns utveckling.  
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6.3.3 Principen om den stabila ordningen  

Principen om den stabila ordningen innefattar att barn har en kunskap om hur användan-

det av en speciell ordning ser ut när de räknar. Under denna kategorin synliggörs det hur 

förskollärare använder sig av händer för att förtydliga antalet. 

 
Barn: Fem där på den handen, asså jag fyller ju fem år! (Pekar på förskollä-

raren som håller upp fem fingrar). 

Förskolläraren håller upp tio fingrar och säger: Kolla här så här många 

barn är de. 

 

Förskolläraren förtydligar talet genom att visa med fingrarna. talet två visas till 

exempel genom att förskolläraren håller upp två fingrar. Detta görs på olika 

sätt i exemplen.Tal kan förtydligas på olika sätt med olika sorters material. Nå-

got som kan ge extra stöd för barnen är när förskollärare visar antalet med fing-

rarna samtidigt som talet benämns. 

 

6.4 Förskollärares förhållningssätt till matematiken 

Förskollärarens roll är något som diskuterats i bakgrunden där förskollärarens sätt att 

bemöta barngruppen kan skapa stimulans. En förskollärare som är nyfiken och delaktig 

kommer att kunna stimulera och utmana barnen i ämnet matematik. Vid observationerna 

har ett mönster över hur förskolläraren använder sig av frågor uppmärksammats. Frå-

gorna var varierade och faller in under någon av de kategorierna såsom öppna, slutna 

eller ledande frågor. Nedan följer kategorierna var för sig med exempel från observat-

ionerna. 

 
6.4.1 Öppna frågor 

Öppna frågor kan utveckla, utmana och stimulera barns vidare kunskaper inom matema-

tik och i detta fall talraden. Förskollärarens förhållningssätt till barnen speglar dessa frå-

gor på ett öppet och tillåtande vis, då förskolläraren ger barnen möjlighet att tänka och 

agera själva.  
 

Förskollärare: Vad är matematik? 

 

En aspekt i exemplet är när förskolläraren ställer en öppen fråga till barnen. Detta med-

för att barns tankar om en fråga framkommer och barns olika förmågor synliggörs. Det 

är därför viktigt att förskollärare försöker att ställa frågor som gör att barnet får möjlig-

het att utmana sina tankar och pressen över att svara rätt försvinner.  

 
6.4.2 Slutna frågor 

Slutna frågor innebär att frågorna är ställda så att barnen enbart kan svara ja eller nej, 

möjligheten till ett mer utvecklade svar uteblir därmed. För att ett lärande ska ske är det 

viktigt att stimulera och utveckla barns tankar och intressen vilket de slutna frågorna 

inte gör då svaren på frågorna endast blir ja eller nej. Detta gör att barns tankar och 

ideer om ett fenomen eller som i detta fall tal och talraden inte stimuleras. Detta visas i 

exemplen nedan: 

 
Förskollärare: Jag hade tänkt att vi skulle räkna hur många flickor och poj-

kar vi var också. Men jag vet inte hur länge ni orkar (skrattar lite för sig 

själv). Vi ska se om vi ser alla. Har ni några flickor här idag? 

 

Förskollärare: Ska vi se, ska vi räkna tillsammans? 
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Förskollärare: Åh de vill att vi ska hitta något som är stort! Kan vi hitta nå-

got stort? 

Barn: Nä de kan vi inte… 

 

Förskolläraren ställer frågan så att barns egna tankar och åsikter uteblir. Detta leder till 

att samtal och diskussion om olika fenomen begränsar barns möjlighet att utveckla sva-

ren.  

 
6.4.3 Ledande frågor 

Ledande frågor innebär att förskolläraren ställer frågor som den redan har ett “rätt” svar 

till, vilket leder till att barns svar leds in i de “rätta”. Barn får vid användningen av le-

dande frågor inte samma möjlighet att utvecklas och utmanas i sin förståelse för mate-

matik. Nedan följer två exempel på när ledande frågor ställs: 

 
Förskollärare: 13. Är vi tretton när vi är alla? 

 
Förskollärare: Ser du direkt att de är en fyra? 

 

De behöver inte vara ett ja/nej svar men det finns ett mål med frågan. Förskolläraren har 

redan ett förutbestämt svar som hen vill att barnen ska svara. Det är av stor vikt att förs-

kolläraren håller tillbaka sina egna värderingar, tankar och åsikter då barns tankar och 

åsikter annars kan påverkas.  

 

6.5 Talradens användningsområde 

Talraden bildar en kategori eftersom den i observationerna framgår och används på 

olika sätt men att den utgår alltid ifrån ett till tio. I sex av åtta observationer har talraden 

tagits upp. Under denna kategori kommer exempel på hur talraden har använts i de olika 

observationerna redovisas:  

 
Förskollärare: Okej, då sträcker vi ut våra ben, allihopa. För nu ska vi se 

hur många barn som sitter i ringen. Ska vi räkna tillsammans? 

Förskollärare och barn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

Förskollärare: Just det, bra. Fem och fem är tio. Vet ni vad, nu ska vi göra 

nåt svårt. Nu ska vi räkna hur många näsor det finns i ringen om vi bara 

räknar barns näsor. Ska vi göra det? Vart sitter näsan förresten? 

Barn: Där. 

Förskollärare: Okej, nu ska vi se, det här blir svårt.  

Förskollärare och barn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

 

Detta är exempel på hur talraden har använts på olika sätt vid samlingar med allt ifrån 

att räkna tår till ben. Utifrån de olika observationerna kan ett tydligt mönster av siffror 

och benämningen av siffror påvisas. Genom både gestikulering och benämning av siff-

ror har barnen fått tillgång till talraden.  

 
6.5.1  Förskollärares användning av talraden 

Detta bildar en egen kategori pågrund av att förskollärarna använder sig av talraden, ett 

tydligt exempel på detta visas nedan: 
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Förskollärare: Eh, ska vi… Vill ni ta av dem så kan ni göra det. Annars 

kanske man kan känna såhär under strumpan. Ska vi se om det är lika 

många tår som fingrar. Ska vi räkna? 

Förskollärare och barn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

Förskolläraren använder talraden som stöd för att förtydliga antal som till exempel från 

observationen ovan “Ska vi se om det är lika många tår som fingrar”. Detta är ett exem-

pel på hur förskolläraren uppmärksammar antal för att skapa en förståelse för talraden 

för barnen. 

 
6.5.2 Barns användning av talraden 

Som utgångspunkt från observationerna har en tydlig variation mellan barns kontra förs-

kollärares nyttjande av talraden synliggjorts. För att påvisa ett mönster i barns använ-

dande av talraden redovisas därför några exempel nedan: 

 
Förskollärare: Gör jag det? Kan ni hjälpa mig att räkna? 

Barnen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

I tre av observationerna räknas de barn som är närvarande eller frånvarande med hjälp 

av talraden. Ett mönster som kan utläsas är att barn i samspel med andra barn och förs-

kollärare får chansen att använda talraden tillsammans. Detta visas även i en observat-

ion men då som verktyg för att räkna frukten. 

 
Förskollärare: Ska vi se, ska vi räkna tillsammans?  

Förskollärare och barn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Förskollärare: 7 frukter är de. Det här, vad säger man om den här bana-

nen? 

 

I nedanstående exempel använder barnen talraden för att förstå ett mätverktyg, detta 

sker på samma sätt som de andra observationerna det vill säga med den proximala ut-

vecklingszonen. Barnen får tillsammans med förskolläraren räkna och försöka förstå hur 

ett måttband fungerar med hjälp av samspel där de lär av varandra. 

 
Förskollärare: Ett måttband. Måttband säger man oftast. Då ska ni få små 

uppdrag. Ett måttband börjar på ett… 

Barn 1: 1, 2, 3, 4. 
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7 Diskussion  
Diskussionen inefattar olika aspekter av resultatanalysen. Alla kategorier kommer dis-

kuteras med stöd från litteraturen. I studien har fokuset legat på matematik och begrep-

pet talrad och hur det används i förskolan.  

 

7.1 Matematik i samlingar 

I resultatanalysen har det framkommit att förskollärers förhållningssätt påverkar hur 

barn tar till sig matematik. Detta tar även Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

upp då de beskriver hur förskollärare bemöter och uppfattar barn genom ett förhåll-

ningssätt där det barn gör uppfattas som meningsfullt och intressant. Förskollärares roll 

är därför viktig då det kan påverka hur barn intresserar sig av ämnet som undervisas. Ett 

perspektiv som har betydelse är hur förskollärare använder sig av barns proximala ut-

vecklingszon, detta för att gynna barn i deras kunskaputövande. Säljö (2014) beskriver 

hur utmaningen bör ske i dialog med barns tidigare erfarenheter för att skapa utma-

ningar som är möjliga för dem att genomföra. I resultatanalysen visades detta då förs-

kolläraren använde sig av ett måttband för att utmana barns idéer om vad matematik be-

tyder och att det finns många verktyg och material att tillgå. För att matematik i försko-

lan ska kopplas till barns intresse krävs det att förskollärare använder sig av de olika 

matematiska begreppen vid vardagliga situationer som till exempel vid frukstunder, där 

barn får chansen att visa sin kunskap genom användandet av dem. Begreppet en ”fiffig 

kompis” är något som Strandberg (2014) anser ska gynna barn i deras självkänsla inför 

sin kunskap. Här får barn chansen att hjälpa varandra samtidigt som de får vara i cent-

rum vilket bidrar till barns fortsatta utveckling. 

  

I ämnet matematik förekommer olika begrepp. Ett av dessa begrepp är sortering, som 

enligt Forsbäck (2011) beskrivs som en utmanande och utvecklande aktivitet för barn i 

förskolan. En av de observerade samlingarna har sortering som tema där barns förmåga 

att ta till sig färg, antal och storlek är till fördel i deras matematiska kunskaper om be-

grepp. Forsbäck (2011) menar att detta är en nödvändig grundkunskap som gynnar barn 

i deras vardag och de matematiska begreppen utvecklas och utmanas. Forsbäck (2011) 

kopplar detta till den proximala utveckingszonen eftersom barn tillsammans med lärare 

utmanar sitt utforskande i sin omgivning. Engström m.fl. (2007) beskriver hur barn tar 

med sig matematiska begrepp som, form, antal och ordning m.fl. vidare i sin lek och i 

sin fortsatta matematiska utveckling.  

 

7.2 Miljöns påverkan på samlingar 

Matematik som förskolan aktivt arbetar med kan genom undervisning i olika miljöer 

skapa en stimulans och utveckling hos barn. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) skri-

ver att miljöns variation skapar ett tilltalande och utvecklande lärande för barn, då för-

skolan ska ta till vara på de miljöer som finns och skapa aktiviteter utefter detta. En sti-

mulerande miljö är något som Skolverket (2016a) menar att verksamheten ska lägga 

stort fokus på för att skapa en stimulans hos barn. Variationen mellan att vara inomhus 

och utomhus är något som Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar ska komplet-

tera varandra eftersom respektive miljö har olika förmåner. Utomhusmiljön stimulerar 

barns fysiska aktivitet medan inomhusmiljön ger förskollärare en chans till att utveckla 

miljön så att den är till fördel för undervisningen. Ämnet matematik är i fokus i obser-

vationerna och de olika förskollärarna har valt olika situationer, material och miljöer för 

att stimulera barn. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) skriver om att det är viktigt att 

variera mellan olika miljöer. Även Persson (2006) menar att genom att gå ut och iaktta 
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matematik med nya ögon ger det en ny stimulans för det matematiska utforskandet hos 

barn. 

 

7.3 Tal 

Johansson (2013) beskriver de slutsatser som kunnat konstaterats och synliggjorts i sin 

forskning inom barns matematik i de olika åldrarna. Ett tydligt mönster som ständigt 

återkommit menar Johansson är att ju mer kunskap barn har om olika talserier och siff-

ror, desto bättre och mer utvecklade är och blir de i de övriga delarna av ämnet matema-

tik. I de olika observationerna använder förskollärarna sig av material som till exempel 

naturmaterial, frukter, klossar, fingerdockor och träsiffror. Barnen fick möjlighet att an-

vända de olika sinnena för att ta in siffran som till exempel känsel, syn och hörsel. Detta 

beskriver Sterner (2011a) hur sinnerna påverkar barns inlärning. Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000) menar att barn ska få möjlighet att använda sig av alla sinnena. Inom 

matematik är det minst lika viktigt då det kan bli lättare eftersom barn lär sig på olika 

sätt och sinnena kan förstärka detta. 

 

Sång och ramsor är något som används i förskolan för att förtydliga talraden vilket har 

framgått i resultatanalysen. Johansson och Wirth (2007) beskriver betydelsen av rams-

räkning och hur ramsan är uppbyggd, då de genom barns genuina intresse för sång och 

ramsor skapar nyfikenhet för siffrornas egentliga betydelse. Sterner (2011b) beskriver 

att sång och ramsor kan användas för att synliggöra och reflektera över antal i förskolan. 

Johansson och Wirth (2007) skriver att barn som får kunskap om siffror, talraden och 

andra matematiska begrepp har lättare att erövra ämnet matematik. Desto tidigare tidi-

gare förskollärare inför detta i förskolan stimuleras barns tankeprocess inom matematik. 

Denna process leder till det livslånga lärandet inom matematik. Engström m.fl. (2007) 

beskriver hur barn upplever och tar med sig form, antal, ordning och sortering vidare i 

sin utveckling. Barns matematiska kunskaper och erfarenheter byggs upp redan när de 

är spädbarn vilket tyder på att genom siffror får barn en tidigare start i denna utveckling. 

 

7.4  Förskollärarens sätt att förhålla sig till barn 

Förskollärarens roll är något som diskuterats i bakgrunden där förskollärares sätt att be-

möta barngruppen kan skapa stimulans. Skolverket (2016a) beskriver att en förskollä-

rare som är nyfiken och delaktig kommer att kunna stimulera och utmana barn i ämnet 

matematik. Detta kan göras genom de frågeställningar som förskollärare bör använda 

sig av vid till exempel samlingar. Det finns tre olika typer av frågor som främst an-

vänds, dessa är öppna, slutna och ledande frågor. Öppna frågor innebär att frågorna har 

en avvaktande struktur där följdfrågorna utgår från barns tankar och tidigare svar. 

Öppna frågor kan i större utsträckning utmana barns kunskaper inom matematik och tal-

rad (Kihlström, 2007). Johansson och Pramling Samuelsson (2003) diskuterar förskollä-

rares förhållningssätt i deras frågeställningar till barn som speglar ett öppet och tillå-

tande sätt, då förskollärare ger barn möjlighet att tänka och agera själva. Resultatana-

lysen påvisar detta då barn får en öppen fråga som leder till stimulans där barns tankar 

utmanas. 

 

Skolverket (2016b) diskuterar den mer självständiga kulturen som finns i dagens för-

skola. Detta kan leda till en negativ inställning till kunskap då den kan sänka barns 

självförtroende. En negativ aspekt av öppna frågor är att barn kan känna sig otillräckliga 

vilket kan leda till prestationsångest. Strandberg (2014) menar därför är förskollärares 

frågeställningar är viktiga då de bör anpassa frågorna efter individens kunskapsnivå, 

alltså den proximala utvecklingszonen. 
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Förskollärare som ställer slutna frågor till barn skapar ett klimat där utmaning och ut-

veckling inte är i fokus där möjligheten till ett mer utvecklande svar uteblir. Kihlström 

(2007) beskriver detta som att frågan är målmedveten i ett ja eller nej svar. Barn behö-

ver bli stimulerade och utmanade i sina tankar och intressen för att ett lärande ska ske. 

Skolverket (2016a) beskriver att förskolan ska sträva efter denna utveckling. Slutna frå-

gor kan vara en nackdel då förskollärare inte skapar någon förståelse för barns individu-

ella nivå eftersom barns tankar och erfarenheter om ämnet matematik uteblir i samband 

med ja/nej frågor (Kihlström, 2007; Strandberg, 2014).  

 

Ledande frågor innebär att förskollärare ställer frågor som redan har ett “rätt” svar. En 

viktig del när förskollärare ska ställa frågor till barn är att inte styra samtalet och ställa 

Kihlström (2007) menar  att ledande frågor styr samralet och ger samma effekt som 

slutna frågor. Johansson (2011) diskuterar hur barns utveckling inom matematik har sett 

ut. Johansson skriver vidare att om barn inte får möjlighet att utveckla och utmana sin 

förståelse för matematik, där siffror, tal och matematiska begrepp innefattas, hämmar 

det barns vidare kunskaper inom matematik högre upp i skolan. Dock är ledande frågor 

bra för att komma igång med ett samtal eller en diskussion då barn i vissa fall behöver 

vägledning, i detta fall inom matematik (Kihlström, 2007). 

 

7.5 Nollan - en del i talraden 

Under arbetet med observationerna har det framkommit att talraden ett till tio används 

på olika sätt, men att nollan som också tillhör talraden inte uppmärksammas i observat-

ionerna på de olika förskolorna. En orsak kan vara att medvetenheten om talraden är så 

pass liten att pedagogernas kunskap brister. I ett projekt som Thisner (2006) redovisar i 

Matematik i förskolan där valet att ta med nollan i talraden är för att barn ska få kunskap 

om att nollan också tillhör talraden. Johansson och Wirth (2007) skriver att talraden går 

från ett till tio genom detta citatet: “Den nivå når barnet när det börjar uppfatta talen 

som siffror i talraden, vilket innebär att de kan tänka på talen så här: “1,2,3,4,5,6,7,8, , 

, , , , “. För att ta steget från tal ord i ramsan till siffror i talraden måste barnet vara sä-

kert på ramsan och även kunna siffrorna” (Johansson & Wirth, 2007, s. 11). 

Detta visar att Johansson och Wirth (2007) är av en annan uppfattning då nollan inte in-

går i talraden i samma utsträckning som Thisner visar att den gör. Detta kan bero på att 

nollan i noll till tio inte går att visa som något konkret eftersom siffran noll är ingenting, 

vilket Thisner (2006) beskriver i exemplet om burkarna. Den burken som innehåller 

nollan har det finaste och mest tilltalande utseendet, för att väcka nyfikenhet hos barn 

(Johansson, 2007; Johansson & Wirth, 2011; Thisner, 2006).  

 

I förskolan är det viktigt att både barn och förskollärare är delaktiga och intresserade av 

matematiksamlingarna, och i detta fall talraden. Samlingarna skapar ett klimat där förs-

kollärare förklarar och visar “ämnet” för dagen. Barns intresse är nyckeln till att sam-

lingarna inspirerar och riktar barns uppmärksamhet mot den undervisning som sker. Ett 

utbyte sker mellan individerna som är delaktiga i samlingen, förskollärare-barn och 

barn-barn (Johansson & Wirth, 2007).  

 

I resultatanalysen visas exempel på hur förskollärare använder talraden som stöd för att 

förtydliga antal som till exempel “Ska vi se om det är lika många tår som fingrar”.  En 

tanke Johansson och Wirth (2007) har är att förskollärares egenskaper och handlande 

ska spegla närvaro och delaktighet för att på så sätt skapa ett inspirerande och tillåtande 

klimat där barns inflytande är av stor vikt. Johansson och Wirth (2007) skriver även att 

förskollärare har en stor roll när de gäller hur barn tar till sig kunskap. 
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Som utgångspunkt från observationerna har en tydlig variation mellan barns kontra förs-

kollärares nyttjande av talraden illustrerats. Då talraden används för att till exempel för-

klara olika delar av undervisningen som vid frånvarande eller närvarande eller när barn 

ska få kunskap om ett nytt mätverktyg. Förskolans uppdrag är att ge barn verktygen till 

deras egna utveckling där bland annat matematik ingår och där olika matematiska be-

grepp såsom ordning, antal och talbegrepp utgör målen (Skolverket, 2016a).  

Vygotskij beskriver detta som ett verktyg för att kunna utvecklas inom den proximala 

utvecklingszonen (Strandberg, 2014). En tanke som Johansson och Wirth (2007) tar upp 

är att variation är ett nyckelbegrepp som leder till att barn bör arbeta i par eller i grupp 

för att skapa en bättre och stimulerande miljö. 

 

7.6 Pedagogiska konsekvenser 

I studien har det framkommit aspekter om hur matematik, och då framförallt talraden, 

redan från barns tidiga ålder gynnar dem i deras fortsatta matematiska utveckling. Därav 

har förskollärare ett större ansvar då matematik i förskolan bör bli mer uppmärksam-

mad. Förskollärares förhållningssätt blir också viktigt för att barns intresse för matema-

tik ska stimuleras och utvecklas. Förskolläraren kan göra detta genom ett medforskande 

förhållningssätt och vara nyfiken på de olika matematiska områdena. En till aspekt som 

förskollärare bör ta hänsyn till i sitt arbete i verksamheten är deras sätt att förmedla ma-

tematik och de matematiska begreppen som i detta fall främst handlar om talraden och 

dess funktion. För att förmedla matematik på ett bra sätt bör hela verksamheten präglas 

av de begrepp som tillhör de olika ämnena som ska användas för att barn på ett naturligt 

sätt i sin vardag ska få kunskap om de centrala begreppen. Då barn får det korrekta 

namnet på olika fenomen skapas en större förståelse som barn tar med sig vidare ut i li-

vet. Förskolläraren har alltså en stor och viktigt uppgift framför sig, i detta sammanhang 

handlar det främst om betydelsen av matematiken. 
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