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SAMMANFATTNING 

Ulrika Eriksson, Anna Nilsson 

Vad är matematik i förskolan? 

- en studie om barns och lärares tankar kring begreppet matematik. 

What is mathematics at pre - school? 

- Early childhood education – a study of children’s and teacher’s thoughts about the concept of mathematics. 

Antal sidor: 36 

Syftet med vårt examensarbete var att med hjälp av intervjuer få mer kunskap om barns och lärares tankar och 

uppfattningar kring matematik och jämföra om dessa stämmer överens med varandra. Vi ville också ta reda på hur 

lärarna upplever att de synliggör matematiken i förskolan. I vår bakgrund har vi ur ett historiskt och teoretiskt 

perspektiv, förklarat vilken roll matematiken har i förskolan och beskrivit olika faktorer som kan påverka barns 

matematiska förståelse. Sammanfattningsvis visar resultaten i vår undersökning att barn och lärare har liknade 

uppfattningar om att matematik mestadels handlar om räkning och siffror. Generellt tycker inte lärarna att de 

synliggör matematiken tillräckligt mycket i förskolan men ändå visar deras svar på att den synliggörs i vardagliga 

situationer då lärarna utan att reflektera över det lägger ord på sina handlingar. Resultatet visar även att det 

förekommer matematik i verksamheten men lärarna behöver utveckla sin kunskap om matematiska begrepp och bli 

mer medvetna om att det faktiskt är matematik de arbetar med.  Vi har under arbetets gång fått djupare förståelse 

för hur betydelsefull lärarens roll är för barns begreppsförståelse Vi hoppas därför att vårt arbete kan inspirera och 

bli till hjälp för de lärare som vill arbeta mer medvetet med ämnet i förskolan. Avslutningsvis vill vi tacka alla, 

som har medverkat och varit till hjälp under arbetets gång. 
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1. Inledning 

Lärares uppdrag i förskolan är bland annat att utifrån varje barns erfarenheter, intresse och 

behov utforma verksamheten så att barn ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda 

matematik i meningsfulla sammanhang” och att varje barn ”utvecklar sin förståelse för 

grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera 

sig i tid och rum” (Lärarens handbok, s.31, 2004).  

Under vår lärarutbildning vid Växjö Universitet har vi deltagit i många diskussioner kring 

barns lärande, utveckling och dess konsekvenser. Det har även diskuterats en hel del kring 

barns olika föreställningar om ämnet matematik, där vi fått uppfattningen, att de ofta upplever 

matematik som svårt och något som enbart har med skolan att göra. Upplever barnen lärandet 

som något komplicerat, kan detta få negativa konsekvenser för deras fortsatta intresse, lärande 

och utveckling. Dessutom har vi under tidigare vikariat och verksamhetsförlagd utbildning, 

fått uppfattning om att matematik inte alltid har en framträdande roll i förskolan.   

 Barns tidiga matematiska förståelse har väckt vårt intresse och därför har vi valt att skriva 

om och fördjupa oss i detta ämne. Området är intressant att forska i och vi anser att det som 

lärare är betydelsefullt att vara medveten om hur barn tänker om olika matematiska begrepp. 

För att elever skall få en så positiv bild som möjligt till ämnet matematik, tror vi därför att det 

är viktigt att lärarna redan i förskolan synliggör och uppmärksammar för barnen att matematik 

kan vara något som är roligt och lustfyllt. Det är också betydelsefullt att visa för barnen att 

matematik inte är något som bara sker vid speciella tillfällen utan är något som kan tillämpas i 

vardagen. Att matematik är något som skall synliggöras redan i förskolan, framhävs också i 

Läroplanen för förskolan, 1998. Där står det att en av pedagogens uppgifter är att ”stimulera 

barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik” (Lärarens 

handbok, s.31, 2004).  

Vi vill med detta arbete uppmärksamma barns grundläggande matematikförståelse och lärares 

olika uppfattningar om matematik och jämföra om dessa stämmer överens med varandra. Vi 

vill också ta reda på hur lärare upplever att de synliggör matematik i förskolan.  

Arbetet är främst riktat till de lärare i förskolan som vill få djupare insikt i hur barn tänker 

kring matematik, men kan även vara av intresse för lärarstudenter som är under utbildning 

med inriktning mot de tidigare åren. 
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2. Definition av begrepp och tidigare teorier 

För att få en helhetsbild av ämnet som vi undersöker kommer vi i denna del definiera 

begreppen matematik och förskola samt presentera fakta och tidigare teorier som sedan ger 

stöd till vår empiri.   

 

 

2.1 Definition av begreppet matematik 

Vi slog upp ordet matematik i Svenska Akademins ordbok med förklaringen ”vetenskapen om 

tal -rums-o tidstorheter, deras kvantitativa egenskaper o förhållanden till varandra” 

(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html 2007- 04 -18) . En mer utförlig förklaring ges i 

Nationalencyklopedin och det är även den definitionen vi kommer att utgå från i vårt arbete. 

Där förklaras begreppet på följande sätt: Matematiken betraktas som en vetenskap då den 

kännetecknas av en stark inre helhet och sammanhållning i tillvägagångssätt och 

angreppsmetoder. Matematiken är abstrakt då den har frigjort sig från det konkreta ursprunget 

hos problemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara generell. Det innebär att 

den skall vara tillämpbar i en mångfald situationer men också för att den logiska gångbarheten 

hos resonemangen skall kunna beskrivas (Nationalencyklopedin, 1994, band 13).  

Ann Ahlberg menar att begreppet matematik kan klassificeras till formell och informell 

matematik. Den informella matematiken är den matematik som barnen möter i sin vardag. 

Liksom små barns lärande, är det matematiska kunnandet framsprunget ur leken och det fria 

skapandet. De tillägnar sig bland annat matematiska kunskaper när de hoppar rep, spelar spel 

och skapar lekmiljöer. De löser också matematiska problem i vardagslivet genom instinktiva, 

informella metoder vilket gör att de möter matematik på många olika sätt trots att de inte har 

utvecklat en fullständig taluppfattning.  Till exempel vet många barn redan före sex års ålder 

”att om de skall dela fyra karameller med en kamrat så får de två var” (Ahlberg, s.13, 2004). 

När barnen börjar skolan möter de dock en annan matematik, den formella, där de ställs inför 

nya krav som inte är kopplade till deras tidigare erfarenheter (a.a.).  

 

 

2.2 Definition av begreppet förskola 

Enligt nationalencyklopedin så är förskola en pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i 



 

 

 

3 

 

 

åldern 1-5 år. Begreppet ”Förskola” började användas i samband med att 1968 års 

barnstugeutredning presenterades. I detta betänkande får den svenska förskolan hela sin 

utformning (Nationalencyklopedin, band 7, 1992). På skolverkets startsida definieras 

förskolan som en verksamhet som vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. 

Varje kommun är skyldig att erbjuda barn till yrkesarbetande eller studerande föräldrar 

barnomsorg eller i de fall barnet har ett eget behov av verksamheten 

(http://www.skolverket.se/sb/d/1327#paragraphAnchor1).  

 

 

2.3 Faktorer som har påverkat arbetssätt och barnsyn inom förskolan 

Förskolan har genom tiderna påverkats och influerats av gällande pedagogiska teorier, idéer 

och tankesätt. I kombination med samhällets förändringar och skiftande behov har förskolan 

utformats och förändrats. Dessa förändringar har gett samhället mer kunskap om barns 

lärande och utveckling. Denna utveckling har också gjort att vår barnsyn förändrats.  

I början av 1900-talet såg man barnet som en aktiv kunskapssökande individ som skulle 

växa och utvecklas under ordnade förhållanden med ett yttre stöd. Idag anser man dessutom 

att barnet är kompetent och medforskande i sin utveckling och sitt lärande. Tidigare teoretiker 

som till exempel Fröbel, Piaget och Vygotskij har till stor del påverkat och format den 

svenska förskolan. Många av deras tankar lever kvar än idag (Pramling - Samuelsson och 

Sheridan, 1999).   

 

 

2.4 Kortfattat om matematikens inträde i förskolan 

Förskolans matematik har sin utgångspunkt i ett avancerat matematiskt tänkande av Friedrich 

Fröbel. I slutet av 1800 talet och fram till mitten av 1970 talet fanns olika inslag i 

förskoleverksamheter vilkas syften var att lära barn matematik. Dessa matematiska inslag 

kom till uttryck i den fria leken och de arrangerade aktiviteter som läraren förde (Wallström i 

Doverborg och Pramling - Samuelsson, 2006). Redan 1836 fanns det förordningar där det 

stod skrivet hur och vad barnen skulle lära sig. När det gäller barns matematikkunskaper 

fanns det som mål att barnen skulle räkna från ett till hundra, framlänges och baklänges, med 

eller utan hjälp av kulram. Därefter skulle barnen lära sig addition och subtraktion, förstå 
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klockan och ha kunskap om mynt, mått och viktberäkning. Det lades också en stor vikt vid att 

barnen genom bygglek skulle få förståelse för olika former (Doverborg och Pramling - 

Samuelsson, 1999). 1968 års barnstugeutredning markerade att förskolan skulle ses som en 

utvecklingsmiljö för barnet (http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=3194), och i samband 

med kvinnans inträde på arbetsmarknaden kom behovet av barnomsorg att ökas och det blev 

en kraftig utbyggnad av heltidsförskolan (Holmdahl, 2000).   

Detta medförde att förskolan på 1970 talet kom att byggas ut. Med utbyggnaden kom 

också nya teorier om barns lärande och utveckling vilket gjorde att Fröbels tankar om 

förskolebarn och deras matematikinlärning fick en mindre framträdande roll. Många tyckte att 

hans idéer kändes gamla och förlegade men inte förrän förskolan fick sin första läroplan 

(Lpfö 98), tog diskussionerna om matematik i förskolan fart igen. Anledningen till det ökade 

intresset för matematik var att det tydligt i läroplanen framgick att ”den grundläggande 

matematiken skall utgöra ett innehåll i förskolans verksamhet” ( Doverborg och Pramling - 

Samuelsson, s. 49, Matematik i förskolan, 2006).   

 

 

2.5 Tidigare teoretikers syn på lärande och matematik 

Under senare delen av 1800-talet påverkades den svenska förskolan starkt av Friedrich 

Fröbels (1782-1852) pedagogik. Hans pedagogiska idéer bygger på att utvecklingen sker 

genom barnets inre drift att vara aktiv, söka kunskap och erfarenhet. Han betonade det 

lekfulla lärandet och matematiken var central i denna pedagogik. (Pramling - Samuelsson och 

Sheridan, 1999). Därför utvecklade han ett lek och byggmaterial som han benämnde för de 

nio lekgåvorna. Syftet med dessa var att hjälpa barnet att utveckla matematiska begrepp som 

helhet och delar. Fröbel utgick från de geometriska grundformerna i sitt material. Lekgåva två 

består till exempel av formerna kuben, klotet och cylindern (Wallström, 1992).  

Fröbels filosofi var att matematiken har en sammanförande funktion som hjälper oss att se 

hur saker och ting hör samman. Liksom Aristoteles, menade Fröbel att ”all utveckling går från 

det enkla till det mångsidiga och mer komplicerade” (Wallström, s.60, 1992). Därför var 

materialet utformat på ett sådant sätt att varje material skulle växa fram ur det förgående och 

vara sammanfogat med detta men ändå i sig själv innehålla något nytt. Materialet skulle 

kunna upplevas som separata enheter men också kunna ingå i en helhet (a.a.). Med materialet 
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ville Fröbel visa hur komplext och motsägelsefullt livet kan vara. Barnet skulle se olikheterna 

i tillvaron för att upptäcka sambanden. Syftet med materialet var att betona att det kan finnas 

flera sidor hos en och samma sak och visa på helheter och sammanhang i avsikt att stimulera 

människans perception och analytiska kapacitet (a.a.).   

En annan teoretiker som betonade matematikens betydelse var Maria Montessori (1870-

1952). Liksom Fröbel menade hon att matematiken har en sammanförande funktion därför 

utvecklade hon ett pedagoiskt material som bygger på att varje ämne utgår från en helhet för 

att sedan nå detaljer. Med materialet menade Montessori att barnet tidigt skulle få en klar bild 

över sammanhang vilket blir en helhetsbild. Montessori menade dessutom att undervisningen 

borde kopplas till verkligheten, där barnet har sina erfarenheter (Svedberg och Zaar, 2003).  

Det räknematerial som Montessori utformade, var ämnat att träna barnens sinnen (Hanson, 

1977). Materialet var liksom Fröbels uppbyggt efter olika principer, där materialet behandlar 

talet, som ett resultat av olika mängder och enheter, men även som en specifik helhet. 

Materialet var laborativt och som ett första räknematerial använde sig Montessori av former 

som bestod av cylinderblock i olika storlekar. Dessa kunde även delas på olika sätt. Syftet 

med materialet var barnet skulle lära känna talet som helhet där klassificering och former var 

en viktig del i förberedande räkning. Materialet skulle vara sensoriskt och skulle hjälpa barnet 

att jämföra, hitta motsatser och skilja på olika sinnesuttryck. Montessori menade, att detta 

skulle leda till att den omedvetna kunskapen, som barnet har om omgivningen skulle 

stimuleras till en mer medveten kunskap. Dessutom skulle materialet väcka barnets lust till 

upprepad aktivitet (a.a.). 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof, psykolog och pedagog som myntade 

begreppet learning by doing. Han var en av förespråkarna för den progressiva pedagogiken 

(Svedberg och Zaar, 2003). I denna aktivitetspedagogik knyts teori, praktik, reflektion och 

handling ihop. Kunskapen måste vara användbar och ha verklighetsanknytning 

(http://sv.Wikipedia.org /wiki / John_Dewey). Liksom Montessori ansåg Dewey att 

undervisningen borde kopplas till verkligheten, eftersom det är där, som barnet genom sina 

erfarenheter utvecklar sitt lärande. Han menade, att det är genom det praktiska handlandet, 

som barnet skapar sina föreställningar och begrepp om verkligheten (Andersson, 2001).  

Ändamålet med undervisningen var enligt Dewey, att ge barnen levande kunskap, som de 

senare i livet har praktisk nytta av både personligt och yrkesmässigt. Han menade, att det 

bästa sättet att lära sig på var genom praktiska övningar med anknytning till verkligheten 
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istället för att lära genom ett konstruerat inlärningssätt. Pedagogikens syfte var att främja 

utvecklingen av människans förmåga till problemlösning och kritiskt tänkande i stället för 

endast memorering (http://sv. Wikipedia.org /wiki /John_Dewey).  

Jean Piaget(1896-1980) var en tidig representant av det kognitiva perspektivet, som 

handlar om hur vi tar emot, lagrar, bearbetar och använder information. Tyngdpunkten ligger 

på hur tankar formas och utvecklas och hur dessa sedan påverkar beteendet. I likhet med 

Dewey, såg Piaget barnet som en aktiv och medveten varelse som konstruerar sin bild av 

omvärlden utifrån sina erfarenheter (Hwang och Nilsson, 2003). Piaget delade in barns 

kognitiva utveckling i fyra huvudstadier. Han menade att dessa stadier var åldersrelaterade 

och att barns tänkande i en viss fas, delvis skiljer sig från tänkandet i en annan fas. Faserna 

bygger på varandra, vilket innebär att barnet måste ha klarat den förgående fasen för att 

komma upp i nästa (a.a.). 

 I det sensomotoriska stadiet (0-2 år) menade Piaget att barns inlärning och förståelse för 

omvärlden sker genom sinnesupplevelser och motoriska färdigheter. Barnets uppfattning om 

saker och ting i omgivningen är begränsad till de saker som de själva kan rikta sina handlingar 

emot. Så småningom lär sig barnet att ett föremål finns även om det inte syns 

(objektpermanens) och börjar minnas.  I fantasin kan barnet sedan ta fram olika erfarenheter 

(mental representation). Inte förrän i det preoperationella stadiet (2-6 år) kan barnet börja 

tänka symboliskt. Det kan nu tankemässigt hantera föremål oberoende vad de gör med dem. 

Barnet ser bara omvärlden ur sitt eget perspektiv men så småningom lär det sig hantera mer 

en ett perspektiv och se saker ur andra synvinklar. När barnet sedan är i sex års ålder, inträder 

det konkret operationella stadiet (6-12 år).   

Piaget hävdade att det inte var förrän i detta stadie som barnet klarar av att tänka logiskt på 

ett mer konsekvent sätt men fortfarande gäller detta bara i samband med konkreta saker i 

deras omgivning. Genom att använda sin logiska förmåga lär sig barnet att förstå grunderna 

för antal, klassifikation, jämförelse och slutsatser. Piaget menade att det inte var förrän i det 

formella operationella stadiet (från 12 år) som barnet klarar av att tänka över abstrakta saker 

och använda sig av hypotetiska begrepp som går utom den omedelbara och konkreta 

situationen (a.a.). 

Liksom den kognitiva utvecklingen, delade Piaget också in barns matematiska tänkande i 

olika stadier.  Han menade att barn i det preoperationella stadiet (2-7 år) vanligtvis inte hade 

förmågan att tänka och följa logiska principer. Piaget hävdade att barn i förskoleåldern var 



 

 

 

7 

 

 

irreversibla, att de kan veta att 4 + 2 = 6 men har svårt att inse att 6 - 2 = 4. Inte förrän i det 

konkret operationella stadiet (6 - 12 år) börjar barn förstå logiska principer. För att kunna 

tänka logiskt krävs resivibilitet, vilket innebär ”att en förändring kan gå åt båda hållen, det vill 

säga att man exempelvis kan ändra formen på en lerklump men också ändra den tillbaka” 

(Hwang och Nilsson s.197, 2003). Piaget menade att när barnet förstår denna princip, kan 

denne också inse att till exempel summan 14 alltid är desamma trots att den består av 11 + 3 

eller 7 + 7. I likhet med Dewey menade Piaget, att barn lär sig bäst genom att pröva och 

utforska. Barnet lär sig saker och ting på ett mer effektivt sätt om det aktivt får pröva sig fram 

genom learning by doing (a.a.). 

Lev Vygotskij (1896- 1934) var liksom Piaget en stor förespråkare för det kognitiva 

perspektivet. De hade en gemensam grundsyn på den kognitiva utvecklingen men skilda 

åsikter i synen på barnets utveckling, språk och tänkande. Liksom Piaget menade Vygotskij 

att barnet aktivt bygger upp sin kunskap om omvärlden, men han betonade också att barnet 

ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang. Han menade att barnets utveckling är helt 

beroende av vilken kulturell situation det växer upp i. I och med det skiljer han sig från Piaget 

som menade att utvecklingen var universell, det vill säga att ”alla barn i hela världen går 

igenom samma stadier vid i stort sett samma tidpunkt” (Hwang & Nilsson  s. 49, 2003).  

Vygotskij ansåg att utvecklingen skall ses som en produkt av barnets sociala samspel med 

föräldrar, syskon och lärare. Han lade därför stor vikt vid språkets betydelse för utvecklingen 

och menade att människan utvecklar psykologiska verktyg - först o främst språket. Med hjälp 

av detta, kan människan tolka och hantera sin omgivning och de problem som hon möter. 

Enligt Vygotskij påverkar både språk och kultur den kognitiva utvecklingen. Han menade att 

dessa var betydelsefulla för hur barn bildar matematiska begrepp därav blev han intresserad 

av hur barn kan förbättra sitt sätt att tänka och sin problemlösningsförmåga och hur de kan bli 

medvetna om sitt tänkesätt när de ställs inför ett problem (a.a.).  

I motsats till Piaget betonade Vygotskij att många upptäckter, som barnet gör sker i ett 

dialogiskt samarbete mellan barnet och en annan människa. Barnet kan utföra en handling på 

egen hand, men bara om det först ägt rum i samspel med någon annan. Piaget däremot 

menade, att kunskap är något som först och främst skapas i ett samspel med ting och skeenden 

i omgivningen och inte i socialt samspel med andra. Vygotskij talade om proximal utveckling, 

en utveckling som ligger steget före men inte för långt ifrån den nivå där barnet befinner sig 

just nu i sin utveckling. Genom utmaningar, hjälp och stöd kan barnet nå en högre nivå.  Det 
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är i detta dialogiska samarbete som ett lärande sker. Vygotskij delade in lärandet i två nivåer. 

I den reella zonen sker det lärande som alla barn kan nå utan lärarens hjälp och i den 

potentiala zonen sker det lärande, som barnet kan nå med hjälp av läraren (Evenshaug och 

Hallen, 2001). 

Vygotskij betonade också starkt ”att barn kan nå fram till begreppslig kunskap genom ett 

konkret manipulerande med föremål” (Eriksson s.55, 2005). Han framhöll att det är genom 

den sensoriska upplevelsen av objekten som begrepp kan bildas. Genom ömsesidig påverkan 

mellan teori och praktik, utvecklas barns begreppsbildning.  Vidare anser Vygotskij att när 

barn ställs inför problem är både språk och aktivitet med händerna viktiga redskap. De utgör 

delar av samma komplexa funktion (a.a.). 
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3. Tidigare forskning 

I läroplanen för förskolan framgår det att det är viktigt att se till helheten i barns utveckling 

och lärande. En del av denna helhet är att stimulera och utveckla barns förståelse och tankar 

kring matematiska begrepp. Vi kommer därför att förtydliga de riktlinjer och strävansmål som 

förskolan har att förhålla sig till.  

Vi kommer också att ta upp tidigare forskning kring lärares uppfattningar om matematik. 

Vi vill lyfta fram deras tankar och reflektioner om hur de tänker om begreppet och olika 

företeelse som av forskningen pekas ut som grundläggande för barns matematiska utveckling. 

Vi kommer även att diskutera olika faktorer som påverkar barns matematik inlärning. Det är 

inte möjligt att ge en heltäckande bild av ett så omfattande område, men det är inte heller vårt 

syfte. Vi vill visa hur stor betydelse barns tidigare erfarenheter, språk, lärares förhållningssätt 

och miljö kan ha för barnets utveckling och för deras nyfikenhet och lust att lära.  

 

 

3.1 Hur barn lär matematik i förhållande till vad läroplanen säger  

Förskolan fick sin första läroplan 1998 (Lpfö-98) vilken är sammanlänkad med skolans 

läroplan (Lpo-94). Här finns en gemensam värdegrund och lärandeperspektiv för hela 

utbildningssystemet. Här står det att förskolan/skolan skall lägga grunden till ett livslångt 

lärande och verksamheten skall utgå från barnets intressen, erfarenheter och behov i lärande, 

fostran och omsorg. Skillnader mellan de båda läroplanerna är att det i Lpo-94 finns både 

uppnående mål och strävansmål medan det i Lpfö-98 endast finns strävansmål. I läroplanerna 

framgår det dock inte hur arbetet mot målen skall ske utan det är den enskilda 

förskolan/skolans ansvar och uppgift att hitta formerna. Men det nämns att undervisningen 

skall förmedla grundläggande kunskaper om demokratiska värderingar och att den skall ske 

under demokratiska arbetsformer (Lärarens handbok, 2004).  

Som det står i boken Barn upptäcker matematik - aktiviteter för barn i förskola och skola 

menar Olof Magne att barn tänker logiskt praktiskt och konkret. Genom att göra saker 

upptäcker barn matematik och med hjälp av olika material som klossar, pärlor, askar och 

stenar bygger barnen modeller av verklighetens mönster (2002). För att barnen ska ha en 

möjlighet att utveckla dessa förmågor är det liksom det står i Läroplanen för förskolan 1998, 

betydelsefullt att förskolan strävar mot att varje barn ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och 
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använda matematik i meningsfulla sammanhang” (Lärarens handbok s.31, 2004). Magne 

säger också att barns tänkande många gånger är växlande. Han menar, att om barn ges 

möjlighet att på ett lekfullt sätt upptäcka matematik inom områden som gäller jämförelser, 

ordning eller geometriska former, sker en avgörande förberedelse för att kunna förstå 

betydelsefulla principer för grundläggande matematik (2002).   

Att lek och lärande är viktigt betonas i Lpfö-98 där det framhålls att det är leken och det 

lustfyllda lärandet som stimulerar barnets fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande. Även samarbets- och problemlösningsförmågan, utvecklas i barns lek.  

Därför skall alla som arbetar i förskolan medverka till att barnets nyfikenhet och förståelse 

kring matematik och skriftspråket stimuleras (Lärarens handbok, 2004).  

Barn börjar med sin matematikinlärning utifrån vardagsproblem. Det kan röra sig om pengar, 

mat, kläder eller hygien. Inom dessa områden finns nästan all matematik i vardagslivet. Dock 

förstår en del barn inte alla ord utan det blir viktigt att läraren stödjer barnets erfarenheter av 

matematikens språk. Språkuppfattningen måste alltid uppmärksammas och finnas med i barns 

lärande (Magne, 2002). Det är viktigt att förskolan strävar efter att varje barn ”tillägnar sig 

och nyanserar innebörden i begrepp, se samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld” och ”utvecklar sitt ord –och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt 

intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 

funktioner” (Lärarens handbok s.30 – 31, 2004).  

Ett sätt för barn att förstå sin omvärld kan vara att uppfatta vissa händelser och kunna 

uttrycka dem även med matematiskt symbolspråk (Doverborg och Pramling - Samuelsson, 

1999). Läges och formuppfattning är betydelsefull i förskolan. Förskolan skall sträva efter att 

varje barn ”utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning 

och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Lärarens handbok s.31, 2004). 

Genom att barnet bygger och ritar eller avbildar olika saker, växer den abstrakta 

geometriupplevelsen fram och barnet ser, förstår och skapar mönster. Barns taluppfattning 

påbörjas långt innan de har utvecklat det verbala språket men måste sedan förankras i 

praktiska erfarenheter som till exempel genom att barnet pekräknar. Då kan barnet märka att 

talet växer och blir större (Magne, 2002). 
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3.2 Hur förskollärare tänker om begreppet matematik 

I boken Förskolebarn i matematikens värld beskriver Doverborg och Pramling - Samuelsson 

en studie om lärares uppfattningar kring begreppet matematik, som gjordes 1985 av Gunni 

Kärrby. Denna studie visar att lärare tycks ha svårt att uttrycka vad matematik innebär för 

barnen i förskolan. De tycks ha lättare för att beskriva hur de arbetar med den. Den vanligaste 

uppfattningen lärarna i undersökningen har är att vardagen är full av tillfällen där 

matematiken kommer fram som till exempel i dukning och bygglek. Därför undervisar lärarna 

inte alltid medvetet i detta ämne. De anser ofta, att det viktigaste är, vad de låter barnen göra. 

Enligt Kärrby kan förskollärarnas uppfattning om matematik beskrivas på tre olika sätt. Dessa 

är: 

 

1. Matematik är inget för förskolebarn utan ett skolämne 

2. Matematik utgör en naturlig del i förskolans vardag 

3. Matematik är en avgränsad aktivitet som förbereder arbetet för skolan 

 

Bland lärarna i förskolan var kategori 2 den vanligaste uppfattningen (Doverborg och 

Pramling - Samuelsson 1999).    

1987 gjorde Doverborg en liknande studie om lärares sätt att tänka om matematik i 

förskolan. Studien visade att de moment som lärarna beskrev som matematik var att barnen 

lär sig ramsräkna, skriva siffror, sortera och klassificera, utveckla en antalsuppfattning och 

känna till de geometriska grund formerna. Liksom Kärrbys undersökning, visar Doverborgs 

på en skillnad i hur lärare vid olika institutioner bedömer vad de anser vara viktigt angående 

barns matematikinlärning. Det visade sig även att lärarna hade olika uppfattningar om hur 

barnen skulle nå kunskaper i matematik. En del menade att matematiken naturligt kommer in i 

de vardagliga situationerna där barnen får tillfälle till möten på olika sätt till exempel vid 

dukningen, städningen och den fria leken. Därför behövs ingen särskild planering utan 

inlärning sker oavsett vad de själva gör. Andra menade att matematiken är en 

skolförberedande aktivitet som bör planeras och tränas med barnen (Doverborg och Pramling- 

Samuelsson, 1999).  

Doveborg och Pramling- Samuelsson gjorde sedan en ny studie 1997 för att jämföra om 

förskollärarnas uppfattningar kring matematik hade förändrats. Även denna gång gav 
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enkätsvaren samma resultat som i första undersökningen. Lärarna ansåg att barnen ofta lär sig 

matematik i de vardagliga aktiviteterna, men att detta i sig inte leder till att barn utvecklar en 

antalsuppfattning. Lärarna menar att barnet till exempel kan duka fram tallrikar till ett visst 

antal barn utan att veta eller fundera över hur många det är de dukar till (Doverborg och 

Pramling- Samuelsson, 1999). Undersökningen visar också att många av lärarna i studien ser 

det som en självklarhet att barn automatiskt utvecklar matematiska begrepp eftersom de finns 

i vardagen. 

Enligt Doverborg och Pramling - Samuelsson kan det finnas möjligheter att barnet 

automatiskt utvecklar kunskap på detta sätt, men för att barnet ska utveckla en förståelse för 

begreppet behövs även att det synliggörs. Det blir därför lärarens roll att uppmärksamma, ta 

tillvara och problematisera olika tillfällen som kan utveckla barnets matematiska kompetens 

(Doverborg och Pramling - Samuelsson, 1999). Studien genomfördes även bland lärare i 

förskoleklass och årskurs ett. Det var ingen större skillnad mellan lärarnas uppfattningar om 

matematik i förskolan och förskoleklassen. Däremot syntes en skillnad mellan vad man ska 

arbeta med i förskolan och årskurs ett. Lärarna i skolan såg de olika räknesätten, 

tabellkunskap och logiskt tänkande som de mest betydelsefulla momenten att arbeta med.  

Undersökningen visade också att de flesta lärarna i de olika grupperna ofta gav uttryck för 

sådana aktiviteter som de alltid använt sig av i de olika verksamheterna. Doverborg menar att 

det allra viktigaste som undersökningen visade var att det är få lärare som ser matematik som 

en helhet, det vill säga ”att barn utvecklas mot att förstå samma matematiska begrepp i 

förskolan som i skolan” (Doverborg och Pramling - Samuelson s.35, 1999). 

Sammanfattningsvis visar Doverborg med fleras undersökningar att innehållet i förskolan inte 

skiljer sig i lärarnas uttalande om matematik mellan de båda studierna. Den mest uppenbara 

skillnaden var att matematik inte är något självklart och utvecklat innehåll i förskolan (a.a.).  

 

 

3.3 Hur barn tänker om begreppet matematik 

I boken Att förstå barns tankar diskuteras en del tidigare undersökningar som Doverborg och 

Pramling - Samuelsson har gjort angående barn och deras tankar. Författarna menar att barn 

tänker utifrån de upplevelser och erfarenheter de har och associerar och tolkar situationer och 

frågor på olika sätt. Om läraren inte är medveten om detta kan det leda till att barnet blir 
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missförstått. Doverborg och Pramling-Samuelsson menar att om läraren har förmåga att ta 

barnets perspektiv kan denne vidareutveckla sin professionalism och sitt arbetssätt (1985).  

En i boken nämnd undersökning handlar om hur barn i förskolan tänker kring matematiska 

begrepp.  Den visade många olika variationer i uppfattningen om varför det är bra att kunna 

räkna. En del barn hade ingen uppfattning alls, medan de äldre förskolebarnen visade på två 

skilda uppfattningar om varför de ska kunna räkna. Några av barnen ser en praktisk nytta av 

kunskapen, medan andra ser det, som något som hör skolan till. Doverborg och Pramling - 

Samuelsson menar, att barnens olika uppfattningar kan ge läraren en ide om hur vi kan forma 

tillfällen i verksamheten där barnen får möjlighet att utveckla matematiska begrepp. Det är 

barns uppfattningar om meningen med lärandet som har betydelse för vad de faktiskt lär sig 

(a.a.). 

 

 

3.4 Barns tidigare erfarenheter 

Barn har redan tidigt i barndomen mött olika matematiska begrepp. De hör siffror nämnas, vet 

vilken siffra deras hus har, att lillasyster är mindre och storebror större. Som Reggio Emilia 

pedagogikens grundare Loris Malaguzzi säger har ”ett barn som kommer till förskolan och 

skolan har erfarenheter och kunskaper och det är dessa kunskaper lärarna skall vara lyhörda 

inför” (Ahlberg, s.15, 2004). Det är betydelsefullt att bygga vidare på den kunskap, som barn 

redan har, eftersom det är genom den, som de kan bygga upp och vidareutveckla det 

matematiska tänkandet (a.a.).  

Detta är betydelsefullt anser även Eriksson i artikeln Om barns förmåga att bilda begrepp. 

Han menar att en förutsättning för att barns begreppsbildning skall utvecklas är att utgå från 

deras intresse, språk, tankar och erfarenheter. ”Begreppsbildning måste alltid ha ett innehåll 

och ingå i en kontext” (s.58, 2005). En annan förutsättning för att barn skall kunna utveckla 

bestående begrepp är att det första mötet med matematiken sker på ett så positivt sätt som 

möjligt. Detta påverkar deras framtida förhållningssätt och förmåga till att ta till sig 

matematikkunskaper (Ahlberg, 2004). 

Ahlberg säger också att det är bra om barnen i så stor utsträckning som möjligt får arbeta med 

konkreta och praktiska övningar eftersom barn många gånger har svårt att gå från det rent 

konkreta användandet av föremål till att använda matematiska symboler. Genom att barnet får 

tillfälle att uttrycka antal, sortera och jämföra till exempel storlek och färg eller skapa mönster 
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kan den matematiska förståelsen utvecklas. När barnen börjar skolan möter de dock en annan 

matematik och ställs inför nya krav, som inte är kopplade till deras tidigare erfarenheter. Ofta 

får de en matematikbok där de självständigt arbetar med att lösa uppgifter efter ett visst 

mönster. Om mötet med den formella matematiken blir för olik de tidigare erfarenheter som 

barnen har, kan somliga uppleva att deras egen kunskap och sätt att tänka inte är tillräckligt 

bra, vilket kan leda till negativa konsekvenser för deras fortsatta lärande (a.a.).           

 

 

3.5 Språkets betydelse 

Språket är viktigt när barn ska utveckla matematiska begrepp. Språket medför att de blir 

medvetna om sitt kunnande och om hur de lär. Därför är det betydelsefullt att i verksamheten 

ge utrymme till diskussioner och samtal med barnen om matematik. Detta är ett led i att 

”utveckla sitt matematiska språk, matematiska tänkande och sin förståelse” (Skolverkets 

rapport 221 s.44, 2003). Som vi tidigare nämnt lade Vygotskij stor vikt vid språkets betydelse 

för all inlärning. Han menar att språket för barnets utveckling framåt och att språk och tanke 

går hand i hand. En av hans teser var att språket var av avgörande betydelse för barnets 

begreppsutveckling och förmåga till att skapa nya tankestrukturer (Johansen - Høines, 2004). 

Därför är det vikigt att inte införa matematiska symboler för tidigt. Barnen måste först få 

möjlighet att utveckla sin förståelse, annars riskerar barnen att lära sig hantera siffror på ett 

instrumentellt sätt istället för att behandla själva talen. Görel Sterner nämner i sin artikel 

Matematik och språk att barn ofta har en oklar uppfattning av ordens betydelse. Det kan 

medföra svårigheter att uttrycka likheter och skillnader i objekts egenskaper. Därför behöver 

barnen utveckla abstrakt tänkande, som att de kan göra överföringar mellan olika 

uttrycksformer som bild, verbalt språk, skrivet språk och rörelse (2004).  

 

 

3.6 Lekens betydelse 

Traditionell skolmatematik utmärks ofta av uppgifter som barn har svårt att förstå meningen 

med. Men i det lekfulla lärandet förstår barnet avsikten vilket är en betydelsefull faktor vid 

matematisk problemlösning. Fauskanger menar, att liksom vid matematiska beräkningar sätter 

barn i leken upp regler, prövar dem och ändrar dem. Genom leken lär sig därför barnen att 
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hantera regler. Som Fauskangers modell visar, är lärarens kunskap om och förhållningssätt till 

lek betydelsefullt ( 2006).  

 
Matematikpedagogiska utmaningar 

 
Före leken                                                   Medan leken pågår                                                 Efter leken 

                                                                                         
 

                                               ”översättning” 

 
                                                       
Planering Observation av och stöd Stöd i översättning 

  till  lekens matematik från lekens matematik 

   till formell matematik 

 

En förutsättning för att läraren skall kunna fånga upp matematiken i barns lek, är enligt 

Fauskanger att läraren ”sätter sig in i leken utan att nödvändigtvis ha matematiken i fokus” 

(s.45, 2006). Om leken skall fylla någon funktion i matematiskt sammanhang måste läraren se 

den som en del av barns utveckling och som arbetsmetod där läraren också ger barnen 

möjlighet till att utveckla sina förmågor (a.a.).  

 

 

3.7 Lärarens förhållningssätt  

För att förskolebarnen skall kunna lära sig addition och subtraktion behövs grundläggande 

förståelse för varför man behöver räkna, och då måste barnen lära sig utveckla matematiska 

begrepp. Dessa måste göras tillgängliga under förskoleåren. Barnen kommer ständigt i 

kontakt med olika matematiska begrepp men det är ingen självklarhet att de uppfattar dem.  

Lärarna måste hjälpa barnen att upptäcka dem i vardagen. Då ges de bästa förutsättningar för 

att förstå nyttan av att kunna räkna och tolka olika begrepp (Allmänna råd från 

socialstyrelsen1990: 4).  

Doverborg och Pramling- Samuelsson anser att det är viktigt för barn i förskolan att få 

erfara begrepp med hela kroppen. De behöver på ett lekfullt sätt reflektera över likheter och 

skillnader i exempelvis längd och vikt. Att läraren säger, att det är en halv meter snö ute ger 

inte samma förståelse som om barnet får gå ut och uppleva snön upp till knäna. ”Genom att ge 

barn förutsättningar att utvidga sin omvärld ger man dem också förutsättningar att erfara 
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matematiken i omvärlden” (Doverborg och Pramling - Samuelsson, s 3, 1999).  

Lärarens förhållningssätt är också av betydelse. Om denne ser matematiken som en planerad 

aktivitet som skall tränas inför skolstart är risken att barnen får uppfattningen om att 

matematik bara är något som hör skolan. Utgångspunkten för barns matematiska förståelse 

borde därför vara att de ”med hjälp av vuxna och andra barn får upptäcka och förstå 

matematiska begrepp och idéer, i för barnen vardagliga situationer” (Allmänna råd från 

socialstyrelsen, s.68, 1990: 4).  

Det finns barn som vill bli styrda och de som hellre själva vill komma på nya sätt att tänka. 

I detta sammanhang är det viktigt att läraren är reflekterande och observant och verkligen ta 

reda på vad barnen kan och förstår. Med en flexibel undervisning ges det dessutom fler 

möjligheter till att möta både de barn som behöver utmaningar för att utvecklas, och de som 

behöver extra stöttning för att komma vidare (Thisner, 2006). Här är det betydelsefullt att 

läraren förmedlar att det inte finns något som är rätt eller fel och att det finns flera olika sätt 

att lösa en uppgift på (Thunholm och Bergehed, 2006).  

 

 

3.8 Miljöns påverkan 

Som det står i skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik menas att barnen 

ska få uppleva matematiken som lustfylld och intressant. Det diskuteras hur barnen med ett 

varierande arbetssätt kan bli mer intresserade och motiverade när de får använda matematik i 

sammanhang som är meningsfulla. Då skapas nya utmaningar och barnen får tilltro till sitt 

eget tänkande (Skolverkets Rapport 221, 2003). Att det är viktigt med ett lustfyllt lärande är 

även någots som betonas i läroplanen för förskolan där det står att ”i lekens och det lustfyllda 

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

symboliskt tänkande samt att samarbeta och lösa problem” (Lärarens handbok, s 27, 2004).  

Malmer säger i boken Kreativ matematik att med hjälp av olika sorters material som 

cuisenairestavar och centimokuber kan barnen se sambandet mellan det konkreta och 

abstrakta (1990). Författaren menar att detta leder till att barnens kreativitet kan komma till 

uttryck då de med hjälp av materialet kan lösa uppgifterna på många olika sätt. Barnen kan 

jämföra sina olika lösningar, vilket leder till diskussioner. Läraren kan lättare följa barnens 

tankegångar eftersom metoden gör att barnen kan dokumentera sina lösningar fastän de 

kanske inte har förståelsen för symbolspråket. Som Malmer säger, är det en omfattande 
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process att bygga upp barns taluppfattning. En förutsättning för att barnen skall kunna bilda 

hållfasta begrepp är att de får använda sig av flera olika sinnen vid inlärningen. Olika 

konkreta material ger visuell och konkret förståelse för olika begrepp vilket kan underlätta när 

barn skall lära sig grunderna till positionssystemet (a.a.). 
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4. Syfte och problemformulering 

Syftet med examensarbetet är att få mer kunskap om barn och lärares tankar och uppfattningar 

om matematik och jämföra om dessa stämmer överens med varandra. Vi vill också ta reda på 

hur lärare upplever att de synliggör matematik i förskolan. Våra frågeställningar är därför:  

 

Frågeställningar: 

• Vad upplever barn respektive lärare att matematik är? 

• Hur upplever barn att de lär sig matematik? 

• Hur upplever lärare att de synliggör matematik för barnen i förskolan? 
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt syfte och vår problemformulering. Vi kommer 

också att redogöra för vilken undersökning vi genomförde, hur vi behandlade materialet, vilka 

urval vi gjorde och vilka etiska ställningstagande vi tagit. Vi förklarar även hur vi gick 

tillväga under arbetets gång.   

 

 

5.1 Metodval  

Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi har använt oss av intervjuer för att uppnå syftet 

och reda ut de frågor vi formulerat. I Nationalencyklopedin beskrivs kvalitativ metod inom 

samhällsvetenskaperna som ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som bygger på att 

forskaren befinner sig i den sociala verklighet som ska undersökas. En samtidig växelverkan 

mellan datainsamling och analys, där forskaren tar till vara på människors handlingar och 

dessa handlingars betydelser (Nationalencyklopedin, 1994). Det innebär att observatören gör 

sin egen beskrivande tolkning av situationen (Bryman, 2002). Vi valde att använda oss av 

intervjuer därför att vi i tidigare arbeten upplevt metoden som positiv och givande. Enligt 

Bryman använder man ofta bandspelare när man gör kvalitativa intervjuer och därefter skriver 

man ut dem. Tillvägagångssättet är viktigt för den detaljerade analys som ofta är nödvändig 

vid kvalitativa undersökningar (2002). Vi valde dock att skriva ner intervjuerna för att spara 

tid vid bearbetningen av materialet.   

JanTrost nämner i sin bok Kvalitativa Intervjuer att det egentligen inte är någon större 

skillnad på att intervjua barn eller vuxna. Men det som han anser skiljer är att barn många 

gånger har svårt att koncentrera sig och sitta still längre stunder varpå intervjuerna tenderar att 

bli kortare än vuxnas. Det kan också vara svårare att söka skapa motivation hos barnet och det 

krävs att intervjuaren kan fånga barnets intresse. Såväl har även språket betydelse. Trost anser 

också att det är av stor betydelse att man ställer mer konkreta frågor till barn, då världen för 

dem ofta är här och nu, och att de därför inte abstraherar så lätt. I intervjuer med vuxna 

däremot kan man lättare direkt utgå från ämnet och större frågeområden (Trost, 2005). 

När man gör kvalitativa interjuver, har man inga formulär med i förväg uttryckta frågor, då 

man vill låta den intervjuande i så stor utsträckning som möjligt styra ordningsföljden i 

samtalet. I stället anser Trost att man bör ha en lista med frågor som tar upp större områden 
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(Trost, 2005). Därför valde vi i intervjuerna med lärarna en öppen dialog, där frågeområdena 

låg till grund för samtalet. Barnens frågeområde försökte vi däremot formulera mer konkret. 

När vi utformade frågeområdena som var underlag för barnens och lärarnas intervjuerna 

funderande och diskuterade vi först kring vilka områden som kunde tänkas vara relevanta för 

att besvara våra frågeställningar. Därefter formulerade vi frågeområden som vi ansåg var 

anpassade för respektive grupp och för undersökningens syfte.  

 

 

5.2 Genomförande 

En förskola, som vi varit i kontakt med tidigare var efter förfrågan intresserade av att delta i 

vår undersökning. Att vi valde just denna förskola berodde på att vi hade en bra kontakt med 

både barnen och lärarna sedan innan.  Vi gjorde enskilda intervjuer med barnen och lärarna i 

ett angränsande rum till avdelningen. Vi tror som Doverborg och Pramling att omgivningen 

och det som händer runtomkring många gånger kan störa de deltagandes koncentration 

(1987). Därför genomfördes intervjuerna i enskilt rum. I genomsnitt tog varje intervju med 

barnen mellan 15-20 minuter och varje lärarintervju ca 40 minuter men naturligtvis fanns där 

en tids variation vid varje tillfälle. När vi gjorde barnintervjuerna, delade vi upp barnen så att 

vi intervjuade hälften var medan vi båda var med under intervjuerna med lärarna. Detta för att 

samtalet inte skulle störas av eventuella pauser för antecknande.  En av oss antecknade det 

som sades medan den andra höll i samtalet. Under intervjuerna skrev vi ned så ordagrant som 

det var möjligt, vad som sades och annat som var relevant att anteckna i intervjusituationerna. 

Trost nämner att oavsett om man använder sig av bandspelare eller anteckningar så är det 

viktigt att intervjuaren alltid gör personliga anteckningar om intervjun direkt efter. 

Exempelvis kan det handla om sådant som hänt under intervjun eller annat som kan ha 

påverkat situationen (Trost 2005). Vi skrev därför ner egna minnesanteckningar direkt efter 

intervjun.   

Efter detta bearbetade vi materialet genom att först läsa igenom anteckningarna och sedan 

funderade och diskuterade vi tillsammans kring det som sagts. Sedan sammanställde vi 

lärarnas respektive barnens svar var för sig, för att finna likheter och skillnader i deras svar. 

Efter detta tolkade vi materialet med stöd av vår teoretiska bakgrund. Arbetet genomfördes 

under veckorna 15-23 våren 2007.   
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5.3 Urval 

Barnen och lärarna som har deltagit i vår undersökning går på en centralt belägen förskola i 

Växjö. På avdelningen finns 27 barn mellan 3 och 6 år gamla och 4 förskolelärare. Beslut om 

urvalsstorlek är ofta beroende av många olika faktorer så som tid, pengar och behovet av 

precision i undersökningen (Bryman, 2002). På grund av att vårt arbete är tidsbestämt, valde 

vi att begränsa antalet intervjuer till endast några barn och de fyra lärare som arbetade på 

ovannämnda avdelning. Detta eftersom arbetet annars hade blivit för omfattande.  

Vygotskij menar att språket är ett av människans viktigaste verktyg för att hantera och 

tolka sin omgivning (Hwang och Nilsson, 2003). I likhet med honom, tror vi, att språket har 

stor betydelse, för hur barn kan ge uttryck för sina tankar. I begränsningen av vilka barn som 

skulle delta i undersökningen, valde vi därför att enbart intervjua de äldsta barnen på 

avdelningen eftersom vi ansåg att deras språk skulle påverka i hur utförliga svaren blev. 

Urvalsgruppen blev då 12 barn, 7 pojkar och 5 flickor, födda mellan 2001 och 2002 och av 

fyra kvinnor, mellan 40-45 år, alla utbildade förskollärare med mellan 15-20 års erfarenhet av 

att arbeta inom förskoleverksamheten.  

Då barngruppen är stor, brukar lärarna några gånger i veckan dela in barnen i mindre 

grupper, dels för att få ner ljudnivån, men också för att barnen skall få lugn och bättre 

möjlighet till att utvecklas och lära. Vi tog hänsyn till att denna uppdelning av barnen kunde 

komma att påverka resultatet av lärarnas och barnens intervjusvar. 

 

 

5.4 Etiska övervägande 

Bryman klargör i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder om vissa etiska ställningstagande. 

Dessa tog vi hänsyn till i arbetet. En av dessa etiska principer är informationskravet vilket 

innebär att forskaren ska informera alla berörda personer om undersökningens syfte och 

innehåll och att deltagandet är frivilligt (Bryman, 2002). För att uppnå detta berättade vi för 

barnen om vårt arbete och att intervjuerna var frivilliga. En annan etisk princip vi tagit hänsyn 

till är samtyckeskravet vilket innebär att alla som deltar har rätt till att själva bestämma över 

sin medverkan. Är någon minderårig kan föräldrars eller vårdnadshavares godkännande 

krävas. Därför informerade vi barnens föräldrar i god tid om vårt arbete genom att hänga upp 

informationslappar (bilaga C). De som inte ville att deras barn skulle delta i intervjuerna fick 
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möjlighet att meddela detta.  

Vi har också följt konfidentialitetskravet genom att låta barnen vara anonyma i vår rapport. 

Namnen som vi har använt i resultatdelen är fingerade och vi har inte angivit på vilken 

förskola som barnen går på för att ytterligare stärka deras anonymitet. Då alla uppgifter om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet, uppfyller vi även 

nyttjandekravet eftersom uppgifterna endast används i vårt arbete (a.a.). För att skydda 

intervjupersonernas identitet kommer vi bara att skriva ut kön och ålder. Vem som sagt vad är 

inte viktigt i vårt arbete utan det är intervjupersonernas åsikter och tankar som är 

betydelsefulla. 

 

 

5.5 Bearbetning och analys 

Vi behandlade materialet genom att först tillsammans läsa igenom anteckningarna och sedan 

fundera och diskutera kring det som sagts. Därefter sammanställde vi lärarnas respektive 

barnens svar var för sig, för att finna likheter och skillnader i deras svar. I resultatet räknade vi 

med samtliga svar från barnen respektive lärarna och visar med citat ett urval av barnen och 

lärarnas svar för att förtydliga deras tankar och uppfattningar om matematik. Det gäller både i 

lärarnas och barnens svar. I bearbetningen av resultatet analyserade vi barnen respektive 

lärarnas svar var för sig och på olika sätt. När vi bearbetade de svar som lärarna gav, var det 

några frågor som vi inte fick svar på. Det berodde på att svaren många gånger flöt in i 

varandra. Dock var detta svårt att urskilja under intervjuerna.  Därför sammanställde vi deras 

resultat utifrån de här två grundfrågorna: Vad är matematik?, Hur upplever läraren att de 

synliggör matematik för barnen i förskolan? De svaren vi fått på dessa två frågor, är de som 

var relevanta i intervjuerna med lärarna och för vårt arbete. Alla de frågor vi utgick ifrån 

kommer att skickas med som bilagor (barnen - bilaga A och lärarna - bilaga B).  Efter 

bearbetningen tolkade vi materialet med stöd av vår teoretiska bakgrund.   

 

 

5.6 Metodkritik  

Trost nämner i boken Kvalitativa metoder att det är viktigt att man inte försöker läsa mellan 

raderna och är försiktig så att man inte övertolkar materialet. Han påpekar även att man inte 
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heller bör bedöma det som sägs utan bara försöka tolka det kritiskt i den meningen 

undersökande (2005). Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt när vi bearbetade 

materialet och vi har intagit ett kritiskt förhållningssätt.  

Om vi skall värdera vårt arbete tycker vi, det har utfört det på ett relativt bra sätt men att 

vissa saker kunde ha gjorts annorlunda. Nu i efterhand inser vi att vi kanske borde ha använt 

oss av både intervjuer och observationer i undersökningen för att ta reda på lärarnas 

upplevelser av matematik. I intervjuerna med lärarna tyckte vi till en början, att vi fick ett 

stort och relevant underlag till vår undersökning men när vi sedan bearbetade materialet 

märkte vi att resultatet inte var så informationsrikt som vi trodde. Orsaken var formuleringen 

av vissa frågor då vi i efterhand insett att frågeområdena var för lika varandra. Vi tror att 

lärarna uppfattade frågorna kring hur de synliggör matematik till huruvida de använder sig av 

ordet matematik, därav det uteblivna resultatet på en del av frågorna. Kanske uttryckte vi oss 

också oklart i intervjuerna.  

Det vi ville undersöka var mer hur de konkret gör för att synliggöra matematik. Nu i 

efterhand tycker vi också att det hade varit bättre om vi hade följt upp vissa av frågorna på ett 

annorlunda sätt, för att få ännu mer innehållsrika svar. Vi försökte låta bli ja- och nej-frågor 

men det lyckades inte alltid. Vi tycker ändå att intervjuerna har gett oss det underlag, som vi 

behövde för att få svar på våra frågor. När det gäller sanningshalten i vårt arbete, tycker vi 

våra källor har varit tillförlitliga men däremot kan vi inte garantera, att vi har tolkat barnen 

och lärarnas uttalanden på det sätt, som de menat.  

Resultatet i denna undersökning gäller enbart vår undersökningsgrupps uppfattningar om 

matematik. Vi anser resultatet som tillförlitligt men självklart kan man inte generalisera då 

resultatet kanske skulle bli annorlunda om man skulle göra denna undersökning i ett annat 

sammanhang och med en annan grupp. Naturligtvis är vi medvetna om att reliabiliteten i vår 

undersökning påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Dessutom påverkas 

svaren av dagsformen hos de medverkande och den tolkning som vi gör. Det medför att 

svaren och resultatet inte skulle bli helt de samma om undersökningen skulle göras om på nytt 

(Bryman, 2002). Nu i efterhand ser vi att vi borde ha formulerat frågeområdena till lärarna 

annorlunda. Hade vi upptäckt det här tidigare hade vi naturligtvis formulerat om 

frågeområdena och gjort om intervjuerna. 
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6. Resultat  

I denna del kommer vi att redovisa barnens respektive lärarnas svar var för sig. Vi kommer 

också att citera några av svaren för att förtydliga deras tankar kring begreppet matematik. 

 

 

6.1 Resultat av barnens intervjuer   

 

Vad är matematik? 
I vår undersökning uppfattade alla barn utom ett att matematik handlar om siffror och räkning. 

En pojke säger ”Om man säger sex plus sex då blir nåt, om man tar bort blir det nåt annat”. 

En annan uttryckte att matematik är ”Matte, man lägger ihop två siffror så blir det ett annat 

tal”. En flicka gav som svar på frågan ”Det är när man får några tal”.  Generellt hade barnen 

svårt för att förklara ordet men kopplade ändå det till aktiviteten räkning. Några utav barnen 

kunde också ge uttryck för matematik i andra sammanhang. Ett barn sa bland annat att 

”Matematik är när man mäter något”.   

 

 

När behöver du kunna matematik? 
I svaren på denna fråga visade sig tre skilda nivåer av matematisk förståelse. Några barn i vår 

undersökning upplevde det som viktigt att kunna matematik när man blir stor. En pojke gav 

som exempel ”för att gå i skolan och för att räkna hur gammal man är”. En annan pojke sade 

att man behöver kunna matematik ”när man är stor om man skall bli lärare, min pappa är det”.  

Några av barnen gav uttryck för att det är betydelsefullt att kunna matematik i 

skolsammanhang och att det är något som hör skolan till. En flicka sa ”För att gå på skolan 

måste man kunna räkna och kan man inte det blir det inte bra”. Många av barnens svar visade 

även att de ser en praktisk nytta av att kunna matematik och de kopplade matematik till olika 

vardagssituationer ”Bra när man skall gå och handla, om man handlat och tagit för många 

apelsiner då är det bra att kunna räkna, då vet man att man skall lämna tillbaka”. 

 

 
När lär du dig matematik? 
Barnen i vår undersökning gav i denna fråga lite olika svar. Här visar sig fyra olika kategorier 

av svar. Intressant är att några av barnen kopplar matematiken till olika händelser. En flicka 
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sade ”När jag var i fjällen lärde mamma mig räkna till hundra i liften och när jag leker med 

mina tre Barbie”. Andra menade att matematik är något, som man lär sig i skolan. En pojke 

säger ”Det gör man bara i skolan”.  

Några av barnen visade på praktiskt tänkande som att ramsräkna och räkna detaljer. En 

pojke sade ”Jag brukar räkna siffror på klockan” och en annan säger ” När vi är iväg på långa 

resor då räknar vi bilar och ser vem som kommer först till elva”. Två av barnen gav uttryck 

för att matematik är något som de ”själva lär hela tiden” och ”när man vill”. Fem av barnen 

visste inte när de lär sig matematik. 

 
 
Hur lär du dig matematik? 
Alla barn i vår undersökning utom två, svarade på frågan. De hade mycket klara uppfattningar 

om hur de lär sig matematik. Flera gav uttryck för att de tog hjälp av fingrarna eller andra 

konkreta saker. En flicka säger ”Tänka och räkna på fingrarna, t ex 1 + 2 fingrar är 3 fingrar”. 

En annan sade ”genom att använda olika saker, man kan räkna barnen eller stolar”  

Dessutom kopplade några barn frågan till det egna tänkandet. En pojke sa: ”Man tänker ut i 

tanken” och en flicka säger ” Man måste tänka i sitt huvud hur man skall göra”. En pojke gav 

som svar på frågan ”Jag lär mig själv. Jag bara säger ett tal och grunnar lite på det. Nu kom 

jag på det, 9 + 1 är 10”. Andra barn menar att de lär sig matematik med hjälp av någon annan. 

En pojke sade ”Alexander och min storasyster hjälper mig”.      

 

 

När använder du matematik? 
Alla barnen i vår undersökning kopplade användandet av matematik till olika lek situationer 

och många av dem nämner ordet räkning när de beskriver vad de leker. Ett barn sa bland 

annat ”När jag spelar fotbollsspelet brukar jag räkna målen och när vi spelar kort räknar vi 

poäng”. En annan sade ”När vi leker skola brukar vi räkna och skriva siffror”. Några barn gav 

uttryck för att de också använder matematik hemma. En flicka sade ”Jag brukar räkna mina 

gosedjur och spagetti och ibland räknar jag mammas hårstrå” och en annan ” hemma, när man 

leker kurragömma”.  

Intressant här är att några av barnen också uttrycker att matematiken kommer till uttryck 

när de inte har något att göra. En flicka sa ” När jag inte har nåt att göra och när vi gungar. Då 

ser vi vem som kommer först till hundra”. Inga av barnen nämnde att de använder matematik i 
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andra sammanhang på förskolan.  

 
 
När brukar dina fröknar använda matematik? 
Generellt kunde barnen inte beskriva vid vilka tillfällen deras lärare använde matematik.  Det 

var många av barnen som inte kunde ge exempel på när fröknarna använde matematik. En 

flicka säger ”Aldrig, inte när jag varit här i alla fall”. Det var bara några av barnen i vår 

undersökning som gav uttryck för att lärarna använde matematik på förskolan. Som exempel 

på dessa tillfällen nämnde barnen samlingen. En pojke sade ”På samlingen räknar de alla 

barnen” och några andra barn nämner att lärarna räknar vid gympan och långutflykter eller 

vid pysselstunder. Det var bara ett barn som uppmärksammat att lärarna använde matematik 

vid måltidsituationen. En flicka sade ”När de dukar, då räknar de hur många tallrikar, glas och 

bestick det skall vara”.  

 

 

6.2  Resultat av lärarnas intervjuer  

 
Vad är matematik? 
I intervjusvaren visade det sig att tre av de fyra lärarna uppfattade matematik som räkning. De 

kopplade även matematiken till vardagssituationer som att baka, handla och skriva schema. 

En av lärarna uttryckte även att matematik kan vara att mäta avstånd. Ett av syftena med vårt 

arbete är att ta reda på om det finns några likheter eller skillnader i barn och lärares 

uppfattningar. Lärarna i vår undersökning tycker att vardagen är full av tillfällen där 

matematik naturligt kommer fram såsom i bygglek, under samlingen, vid matsituationer och 

vid aktiviteter som att spela spel. En lärare säger: ”Matematik kan vara när vi tillsammans 

med barnen räknar hur många vi är på samlingen”. Men samtidigt säger de att barnen nog inte 

är medvetna om att det är just är matematik det handlar om. En av lärarna säger: ”Barnen gör 

och arbetar med matte hela dagarna men är inte medvetna om det”. 

 

 

Hur upplever lärare att de synliggör matematik för barnen i förskolan? 
I vår undersökning visar sig två olika uppfattningar om hur lärarna synliggör matematik i 

förskolan. Tre av de fyra lärarna anser sig inte synliggöra matematiken tillräckligt mycket i 

verksamheten. De menar att de inte använder ordet matte eller matematik när de till exempel i  
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samlingen räknar barnen. En lärare säger bland annat: ”Det är sällan jag säger att vi jobbar 

med matematik, här behöver jag skärpa mig.” En annan lärare säger: ”Vi är dåliga på att 

tydliggöra för barnen att det är matematik vi arbetar med i vardagssituationer.” Flera av 

lärarna uttrycker att trots att de inte anser sig synliggöra matematiken lägger de ord på 

handlingar som kan ge uttryck för matematik. En av dessa lärare sa: ”Om vi är på 

skogspromenad så kanske jag till exempel frågar barnen om de kan hitta stenar i olika 

storlekar. Därefter får de lägga dem i storleksordning och jämföra olika former. Vilka är 

störst, vilka är rundast. På så sätt kan jag hjälpa barnen att upptäcka storlekar och former. Och 

detta är ju matematik.”  

Den fjärde läraren har däremot en annan uppfattning. Hon ger uttryck för att hon medvetet 

synliggör matematik för barnen. Hon säger: ”Det gör jag genom att vara tydlig när vi räknar. 

Och när vi bakar får barnen till exempel hjälpa till att mäta upp och räkna och jag utmanar 

barnen med frågor om hur vi skall göra för att få rätt mängd”.  
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7. Analys   

I denna del kommer vi att analysera de resultat som barnen och lärarnas svar gav. Vi valde att 

analysera lärarna och barnens svar tillsammans, då vi vill få mer kunskap om barn och lärares 

tankar och uppfattningar kring matematik och jämföra om dessa stämmer överens med 

varandra.  

 

 

7.1  Analys av barnens och lärarnas utsagor  

Ett syfte med undersökningen var att jämföra barn och lärares uppfattningar om vad 

matematik är. Det visade sig att barnen och lärarna hade liknande uppfattningar, att matematik 

till största del handlar om räkning. De kopplar även matematik till vardagssituationer. Att 

barnen gör denna koppling kan bero på att det är just i dessa konkreta situationer som barnen 

upplevt matematiken. Detta stämmer överens med det som Magne menar att barn börjar med 

sin matematikinlärning utifrån vardagsproblem. Det kan röra sig om pengar, mat, kläder eller 

hygien. Inom dessa områden finns nästan all matematik i vardagslivet (Magne, 2002).  

Likväl är det som Reggio Emilia pedagogikens grundare Loris Malaguzzi hävdar att ”ett 

barn som kommer till förskolan och skolan har erfarenheter och kunskaper” (Ahlberg s.15, 

2004). Vår undersökning visar att de barn som vi intervjuat, har en viss kunskap och 

uppfattning om vad matematik är. Dessa är det betydelsefullt att bygga vidare på men som 

Eriksson säger måste dessutom begreppsbildning alltid ha ett innehåll och ingå i ett 

sammanhang (2005). Då ges de bästa möjligheterna för att barnet ska få möjlighet till att 

utveckla sitt matematiska tänkande. 

     I likhet med Doverborg och Pramling-Samuelssons tidigare undersökning som handlar om 

hur barn i förskolan tänker kring matematiska begrepp, framkom det även i vår undersökning 

att det bland barnen finns olika variationer i uppfattningen om varför det är bra att kunna 

räkna. Doverborg och Pramling-Samuelssons undersökning visade att en del barn inte hade 

någon uppfattning alls, medan de äldre förskolebarnen visade på två skilda uppfattningar. 

Några av barnen ser en praktisk nytta av kunskapen, medan andra ser det, som något som hör 

skolan till (1985). Liksom denna undersökning visar även vår undersökning på skilda 

uppfattningar och i svaren framträder det skilda nivåer av matematisk förståelse. Dock var det 

bara ett barn som inte hade någon uppfattning alls om matematik. Många av barnen gav 
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uttryck för att det är betydelsefullt att kunna i skolsammanhang och många av svaren visade 

även att de ser en praktisk nytta av att kunna matematik och de kopplade då matematik till 

olika vardagssituationer såsom att de är bra att kunna räkna när man handlar. Skillnaden 

mellan vår och Doverborgs och Pramling- Samuelssons undersökning är, att de barn som 

deltog i vår undersökning också upplevde det som viktigt att kunna matematik när man blir 

stor.  

När det gäller lärarnas uttalanden om hur de uppfattar matematik, liknar dessa till stor del 

det resultat som visat sig i Kärrbys (1985), Doverborgs (1987) och Doverborg och Pramling-

Samuelssons (1999) tidigare undersökningar.  Liksom dessa visar även vår undersökning att 

lärarna anser att matematiken finns i förskolan och att barnen hela tiden lär sig matematik i de 

vardagliga situationerna. Lärarna ser det som en självklarhet att barnen automatiskt utvecklar 

förståelse för matematik i dessa sammanhang. Lärarna i vår undersökning tycker att vardagen 

är full av tillfällen där matematik naturligt kommer fram såsom i bygglek, under samlingen, i 

matsituationer och vid aktiviteter som att spela spel. Intressant är att lärarna i vår 

undersökning också uttrycker att barnen nog inte är medvetna om att det är matematik det 

handlar om. Här visar sig en skillnad mellan lärarnas och barnens utsagor då inga av barnen 

upplever att matematik är något som de använder i de vardagliga situationerna på förskolan.  

Generellt kunde barnen inte beskriva vid vilka tillfällen deras lärare använde matematik.  

Intressant är ändå att några av barnen trots att de inte upplever sig själva använda matematik i 

förskolan, kunde ge exempel på några speciella tillfällen där lärarna använde matematik. 

Dessa tillfällen var vid samlingarna då läraren räknade barnen, vid utflyktsdagar och vid 

gympan. Det var bara ett barn som uppmärksammat att lärarna använde matematik vid 

måltidsituationen då lärarna räknar vilket antal tallrikar, glas och bestick det skall vara. Att 

barnen uppmärksammat matematik vid dessa tillfällen tyder på att de har en medvetenhet om 

att det handlar om matematik.  

Som det står i Allmänna råd från socialstyrelsen1990: 4 kommer barn ständigt i kontakt 

med olika matematiska begrepp men det är ingen självklarhet att de uppfattar dem.  Lärarna 

måste hjälpa barnen att upptäcka dem i vardagen. Då ges de bästa förutsättningar för att förstå 

nyttan av att kunna räkna och tolka olika begrepp (1990).  

Ett annat syfte med vår undersökning var att ta reda på hur barn upplever att de lär sig 

matematik. I barnens svar visar sig fyra olika kategorier av svar. Några av barnen visste inte 

när de lär sig matematik. Andra däremot visade på praktiskt tänkande som att räkna siffror på 
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klockan eller ramsräkna De hade mycket klara uppfattningar om hur de lär sig och flera av 

dem visade att de tog hjälp av sina fingrar eller andra konkreta saker. Detta är något som 

Piaget och Dewey också talade för, då de menade att barnet lär sig saker och ting genom att 

de aktivt får pröva sig fram genom learning by doing (Hwang och Nilsson, 2003).  

Intressant är att några av barnen även kopplade matematiken till olika händelser och att 

några barn också kopplade frågan hur lär du dig matematik, till det egna tänkandet. En pojke 

sa att han lär sig matematik själv genom att ”grunna” lite på det medan andra menade att de 

får hjälp av någon annan. Barnens uttalanden visar att Vygotskijs teori om att barns lärande 

kan delas in i två nivåer är korrekt. Han menade att i den reella zonen sker det lärande som 

alla barn kan nå utan lärarens hjälp och i den potentiala zonen sker det lärande, som barnet 

kan nå med hjälp av läraren (Evenshaug och Hallen, 2001).  

Barnens svar visar också att det är i det dialogiska samarbetet som ett lärande sker. 

Vygotskij menade att samspel mellan människor är betydelsefullt i allt lärande (Evenshaug 

och Hallen, 2001). Det visar även vår undersökning. Två av barnen gav uttryck för att 

matematik är något som de lär sig själva hela tiden och när man vill. Det visar att det är som 

Ahlberg säger att barns lärande till en viss del kan ske på egen hand men för att lärandet skall 

kunna utvecklas behövs också stöd och hjälp av andra (2004). 

I läroplanen för förskolan 1998, betonas lekens betydelse för barns matematiska lärande. 

Det står att ”i lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

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

(Lärarens handbok s.27, 2004).  

Vår undersökning visade att alla barn förknippade användandet av matematik till olika 

leksituationer trots att de tidigare sagt att de inte använder matematik i de vardagliga 

situationerna på förskolan. Detta åskådliggör att det faktiskt kan vara som Ann Ahlberg 

menar, att det matematiska kunnandet är framsprunget ur leken och det fria skapandet (2004). 

Barnen i vår undersökning uttryckte att de i olika leksituationer ofta räknade. Flera av barnen 

ger som exempel att de räknar, när de leker skola, leker kurragömma eller andra ej styrda 

lekar. Som Ahlberg säger är det i dessa situationer som barnen bland annat tillägnar sig 

matematiska kunskaper när de hoppar rep, spelar spel och skapar lekmiljöer. De löser också 

matematiska problem i vardagslivet genom instinktiva, informella metoder vilket gör att de 

möter matematik på många olika sätt trots att de inte har utvecklat en fullständig 

taluppfattning (Ahlberg, 2004). 
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 Att leken är central i barns lärande betonade även Fröbel. Han menade att leken var lika 

betydelsefull för barnet som arbetet var för den vuxne. Men han framhöll även att lek liksom 

arbete är i behov av en riktning och progression för att utvecklas (Pramling - Samuelsson och 

Sheridan, 1999). Ingen av lärarna i vår undersökning nämnde leken som en möjlig 

betydelsefull faktor för barns matematikutveckling samtidigt som inga av barnen nämnde att 

de använder matematik i andra sammanhang än leken på förskolan.  

Liksom Kärrbys undersökning visar även vår studie att lärarna tycks ha svårt att beskriva 

vad matematik är. Det som skiljer är att lärarna i vår studie betonar hur matematik kommer till 

uttryck medan lärarna i Kärrbys undersökning beskriver arbetet med den. Som vi nämnt 

tidigare tycker lärarna i vår studie att matematiken utgör en naturlig del i förskolans vardag. 

Generellt kopplar de matematiken till vardagssituationer som att baka, handla och skriva 

schema. En av lärarna uttryckte även att det kan vara att mäta avstånd. 

Ett tredje syfte med vår undersökning var att ta reda på hur lärare upplever att de synliggör 

matematik för barnen i förskolan. Undersökningen visar att trots lärarna inte generellt tycker 

att de synliggör begreppet matematik, så framträder det ändå i många svar, att de arbetar med 

matematik i de vardagliga aktiviteterna.   Vår undersökning visar att flera av lärarna arbetar 

med konkreta och praktiska övningar men de är inte själva medvetna om det. I analysen av 

lärarnas svar får vi uppfattningen om att lärarna ofta lägger ord på handlingar som ger uttryck 

för matematik som till exempel när de jämför olika storlekar och namnger former.  

Att detta är betydelsefullt hävdar Ahlberg. Hon menar att det är bra om barnen i så stor 

utsträckning som möjligt får arbeta med konkreta och praktiska övningar eftersom barn 

många gånger har svårt att gå från det rent konkreta användandet av föremål till att använda 

matematiska symboler. Genom att barnet får tillfälle att uttrycka antal, sortera och jämföra till 

exempel storlek och färg eller skapa mönster kan den matematiska förståelsen utvecklas 

(2004). En lärare uttryckte dock att hon avsiktligt arbetade med att synliggöra matematik 

genom att vara tydlig när de räknar och att hon ger barnen utmanande frågor vid till exempel 

bakning. Detta kopplar vi till, att hon medvetet arbetar med de uppdrag som finns i 

läroplanen, som bland annat säger att alla som arbetar i förskolan skall sträva mot att varje 

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

sammanhang” (Lärarens handbok s.31, 2004).  

Att läraren är medveten om sitt förhållningssätt är av betydelse i barns lärande. Detta 

berörs i Allmänna råd från socialstyrelsen. Där nämns att utgångspunkten för barns 
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matematiska förståelse borde vara att de ”med hjälp av vuxna och andra barn får upptäcka och 

förstå matematiska begrepp och idéer, i för barnen vardagliga situationer” (Allmänna råd från 

socialstyrelsen, s.68, 1990: 4). 

 

 

7.2 Sammanfattning av analys och resultat 

 

Resultatet i vår undersökning visar, att både barnen och lärarna har uppfattningar om, vad 

matematik är. De flesta barn förknippar matematik med siffror, räkning och något som hör 

skolan till. Många av dem anser att det är viktigt att kunna matematik, när man är vuxen. 

Några av barnen ger även uttryck för matematik i andra sammanhang som till exempel vid 

mätning. Många ser också en praktisk nytta av kunskapen, eftersom den kan användas vid 

olika inköp. Lärarna har generellt samma uppfattningar som barnen. De kopplar matematik 

till räkning och vardagssammanhang. Resultatet stämmer till stor del överens med det som 

kommit fram i de tidigare nämnda undersökningarna. Lärarna anser att matematiken finns där 

och att barnen lär sig den i de vardagliga situationerna.   

På frågan hur lär du dig matematik svarade några barn att de inte vet, medan andra visar på 

praktiskt tänkande. Flera sa att de tar hjälp av sina fingrar eller andra konkreta saker. Några 

hänvisade frågan till det egna tänkandet, andra menar att de får hjälp av någon annan. Alla 

barnen kopplade användandet av matematik till olika leksituationer. De nämner ordet räkning, 

när de beskriver vad de leker. I motsats till lärarna ger inte barnen uttryck för att matematik är 

något, som de lär sig i de vardagliga situationerna på förskolan.  

På frågan om hur lärarna arbetar för att synliggöra matematik i förskolan, visade vår 

undersökning, att lärare tycker att matematiken finns naturligt i vardagen. Rent allmänt tycker 

de att de inte synliggör matematiken tillräckligt, men ändå framträder det i många av svaren, 

att de arbetar mycket med matematik i de vardagliga aktiviteterna. Endast en lärare ger 

uttryck för att hon medvetet arbetar med matematik. Det visar sig dock att barnen generellt 

inte upplever att lärarna synliggör matematiken i förskolan. Många av dem tycker att lärarna 

endast använder matematik vid samlingen när de räknar barnen. Andra menar att lärarna bara 

räknar vid gympan eller när de räknar in barnen vid utflykts dagar. 
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8. Diskussion   

Vårt syfte med examensarbetet var att ta reda på och få mer kunskap om barns och lärares 

tankar och uppfattningar kring matematik och undersöka om deras uppfattningar stämde 

överens med varandra. Vi ville även ta reda på hur lärare upplever att de synliggör matematik 

i förskolan. Vi tycker att vi med vårt arbete fått våra frågeställningar besvarade. Genom våra 

intervjuer och våra studier i tidigare forskning och teorier, har vår kunskap om barns och 

lärares tankar kring begreppet matematik utvecklats. Det har varit intressant och givande att 

genomföra detta arbete. Med fördjupad kunskap kring begreppet matematik, barns tankar 

kring begreppet och lärares förhållningssätt till matematik, kan vi arbeta vidare med detta i 

vår kommande yrkesroll. Som lärare i förskolan är det betydelsefullt att vara medveten om, 

hur barn tänker kring olika matematiska begrepp.  

Vi har uppfattningen om att många barn tycker, att matematik är tråkigt, svårt eller bara 

något som hör skolan till. Med en större kunskap om matematik och barns lärande har vi 

större möjligheter till att förmedla till barnen att matematik kan vara rolig, lustfylld och 

användbar i vardagliga sammanhang. Vi kan också bättre uppfylla de strävansmål som i 

Läroplanen för förskolan 1998, säger att förskolan skall sträva efter att varje barn ”utvecklar 

sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang” (Lärarens 

handbok s.31, 2004). Vi har under arbetets gång haft roligt, lätt att samarbeta och 

kompromissa. Vi har haft många diskussioner kring vårt ämne som varit givande och 

utvecklande.  

Vår undersökning visade, att både barn och lärare först och främst uppfattar matematik 

som räkning. Lärarna kopplade också matematiken till olika vardagssammanhang. Vi anser att 

det hade varit en fördel, om lärarna varit mer medvetna om vad matematik är och hur man kan 

arbeta med begreppet. Då hade förutsättningarna varit bättre för att barnen skulle kunna få 

fördjupad kunskap och förståelse för att matematik kan vara så mycket mer än bara räkning. 

För att lärarna skall kunna medverka till stimulans, nyfikenhet och förståelse kring matematik 

anser vi, att de måste bli mer medvetna, och mer reflekterande över sitt förhållningssätt. 

 Barnen i undersökningen visade på skilda nivåer av matematisk förståelse. Några barn 

upplevde det som viktigt att kunna matematik när man blir stor och några av barnen gav 

uttryck för att det är betydelsefullt att kunna matematik i skolsammanhang och att det är något 

som hör skolan till. För att barnen skall få en förståelse för att matematik även finns i andra 

sammanhang än skolan, ser vi liksom Ahlberg, att det är betydelsefullt att barns första möte 
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med den formella matematiken sker på ett så positivt sätt som möjligt. Det betonas även i 

skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik. Där står det att det krävs att 

barnen upplever matematiken som lustfylld och intressant för att de skall bli motiverade till 

att lära och använda matematik i meningsfulla sammanhang (Skolverkets Rapport 221, 2003). 

Matematiken får inte heller bli för olik de tidigare erfarenheter som barnen har, då kan de 

uppleva att deras egen kunskap och sätt att tänka inte är tillräckligt bra. Detta kan leda till 

negativa konsekvenser för deras fortsatta lärande (Ahlberg, 2004).  

Vår undersökning visar att barn ständigt kommer i kontakt med olika matematiska 

begrepp, men att det inte är någon självklarhet att de uppfattar dem. Därför menar vi, som det 

står i skriften Allmänna råd från socialstyrelsen1990: 4, att det är av stor betydelse att lärarna 

har förmågan att stödja och hjälpa barnen till matematiska upptäckter. Då ges de bästa 

förutsättningarna för att barnen skall förstå fördelen av att kunna räkna och förstå olika 

begrepp. Vi tror att möjligheterna till detta blir större om lärarna har förmågan att vara en 

reflekterande praktiker som är medveten om sitt förhållningssätt. Detta är dock inte något som 

vi undersökt eftersom vi inte använt oss av observationer i studien. Men vi anser det är viktigt 

att ge utrymme till diskussioner och samtal med barnen om matematik i verksamheten för att 

kunna förstå hur de tänker kring matematik. Detta då vår undersökning visar på stora 

skillnader i barns tänkanden.  

Vår tidigare uppfattning, om att matematik inte har en framträdande roll i förskolan 

stämmer inte helt.  Lärarna arbetade i större omfattning, än vi trodde med begreppet genom att 

lägga ord på sina handlingar, vilket vi tycker är ett bra sätt att synliggöra matematik på. Dock 

tycker lärarna generellt att de inte synliggör matematiken tillräckligt mycket i förskolan.  

Ändå framträder det i lärarnas svar att de synliggör matematiken. Vi tycker det är glädjande, 

att vårt antagande inte stämde helt, men vi unnar dem att bli mer medvetna om att de faktiskt 

arbetar med begreppet.  Vi tror att det är viktigt att barn redan i tidig ålder inser att matematik 

kan vara så mycket mer än att bara räkna tal. Då kan de bygga upp ett intresse för ämnet och 

uppleva att det kan vara lustfyllt och rolig. Då kan deras föreställningar och intresse utvecklas 

på ett positivt sätt.  

Kanske är det så som Kärrby beskriver i en av sina undersökningar, att den vanligaste 

uppfattningen lärarna i förskolan har, är att vardagen är full av tillfällen, där matematiken 

kommer till uttryck och att man därför inte medvetet behöver undervisa i detta.  

Vi tror som Vygotskij att språket är ett viktigt verktyg i barns lärande. Ett tydligt språk kan 
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hjälpa barnen att upptäcka de matematiska begrepp som finns i vardagen. Då ges de bästa 

förutsättningarna för att barnen skall förstå nyttan av att kunna räkna och förstå olika begrepp 

(Allmänna råd från socialstyrelsen1990: 4). I dessa sammanhang tror vi också att det är 

betydelsefullt att lärarna stödjer barnets erfarenheter av matematikens språk. Vi tror som 

Magne att språkuppfattningen alltid måste uppmärksammas och finnas med i barns lärande 

(2002).  

Vi håller med Doverborg och Pramling - Samuelsson om att det är viktigt för barn i 

förskolan att få leva och erfara begrepp genom konkreta upplevelser. ”Genom att ge barn 

förutsättningar att utvidga sin omvärld ger man dem också förutsättningar att erfara 

matematiken i omvärlden” (s.3, 1999). Många av barnens svar i vår undersökning visar just på 

att de upplever matematiken i sammanhang som ger konkreta upplevelser såsom leken, eller 

som en flicka uttryckte att hon lärde sig räkna till hundra när hon åkte lift i fjällen.  

Vi menar som Montessori, att det inte bara är frågan om att lära barnet något, utan främst 

att väcka barnets hela personlighet. För att barnen skall kunna bilda hållfasta begrepp tror vi 

liksom Malmer att det är en förutsättning att de även får använda sig av flera olika sinnen vid 

inlärningen. Olika material ger visuell och konkret förståelse av olika begrepp, vilket kan 

underlätta när barnet skall lära sig grunderna till positionssystemet (1990).  

Ett annat intressant resultat var att barnen tyckte att de själva använde matematiken i leken 

medan lärarna trodde att barnen inte var medvetna om att matematiken finns runt om i 

vardagen. Vi tror, som Fauskanger, att traditionell skolmatematik ofta utmärks av uppgifter, 

som barnen har svårt att förstå meningen med. Om barnen får lära sig matematik på ett 

lekfullt sätt får de större möjlighet till att förstå avsikten med användandet av matematik.  

I likhet med honom tror vi, att vid matematiska beräkningar sätter barn i leken upp regler, 

prövar dem och ändrar dem vilket ger stora möjligheter till att förståelse för matematik just i 

leken. Vi menar att lärarna i vår undersökning bättre skulle kunna ta tillvara på den matematik 

som används vid lek och därmed ge utmaningar och stimulans, och fördjupa den matematiska 

förståelse som barn redan har. Som vi nämnt tidigare tror vi, liksom Fauskanger, att en 

förutsättning för att läraren skall kunna fånga upp matematiken i barns lek är, att läraren är 

insatt i leken utan fokus på matematik. Om lek skall fylla någon funktion i 

matematiksammanhang måste läraren se på ämnet, som en del av barns utveckling och som 

arbetsmetod (2006). Vi menar därför att det är av stor vikt att läraren observerar barnens lek 

och får kunskap om var de finner sig i sin matematiska förståelse. Då kan läraren sedan bygga 
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vidare på de kunskaper som barnet redan har och ge utmaningar som stimulerar till fortsatta 

lärandet. Som Thisner säger kan även en flexibel undervisning där man tar tillvara på barns 

lek, dessutom ge fler möjligheter till att möta både de barn som behöver utmaningar för att 

utvecklas och de som behöver extra stöttning för att komma vidare (2006).  

Ingen av lärarna i vår undersökning nämnde leken som en möjlig betydelsefull faktor för 

barns matematikutveckling samtidigt som inga av barnen nämnde att de använder matematik i 

andra sammanhang än leken på förskolan.  Detta tycker vi är intressant och därför vill vi ge 

förslag till fortsatt forskning inom detta område. Genom att ta del av barns tankar skulle 

forskare kunna göra många intressanta upptäckter. Dessa skulle sedan med fördel kunna 

användas av de lärare, som vill arbeta mer medvetet med matematik i förskolan. Man skulle 

också kunna vidareutveckla vår frågeställning om hur lärare upplever att de synliggör 

matematik i förskolan genom att göra observationer av lärarna. Detta för att sedan jämföra om 

deras tankar och uppfattningar om hur de synliggör matematik stämmer överens med deras 

handlingar.  

En anledning till att lärarna inte själva anser sig synliggöra matematiken tror vi kan bero på 

att lärande ibland sker på rutin. Det kan också bero på att de just ni inte arbetar medvetet med 

matematik då deras prioriterade mål är att arbeta med genus och jämställdhet. 

Avslutningsvis har vi i vårt examensarbete kommit fram till att matematik bör grundläggas 

tidigt och att det är betydelsefullt att lärarna har kunskap om hur man kan synliggöra 

matematiska begrepp för barn. Vi tror att det är mycket väsentligt att läraren är observant, ger 

utmaningar, hjälp och stöd. Då ges de bästa förutsättningarna för att barnet skall kunna 

vidareutveckla sin matematiska förståelse. Med den kunskap vi fått genom examensarbetet, 

kommer vi i vår kommande yrkesroll att sträva efter att arbeta mer medvetet med matematik 

genom att, speciellt i leken, ta tillvara på barns nyfikenhet, kreativitet och lust till att lära.  
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(Bilaga A) 

    

Grundfrågor för barnintervjuerna: 

 

1. Vad är matematik?  

2. När behöver du kunna matematik? 

3. När lär du dig matematik?  

4. Hur lär du dig matematik? 

5. När använder du matematik? 

6. När brukar dina fröknar använda matematik? 

7. Varför är det bra att kunna matematik? 

8. Vad brukar ni göra när era fröknar har matematik med er? 
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(Bilaga B) 

 

Grundfrågor för lärarintervjuerna: 

 

1. Vad är matematik för dig? 

2. När lär sig barnen matematik? 

3. Hur arbetar ni med matematik med barnen? 

4. När arbetar ni med matematik med barnen? Vid vilka tillfällen? 

5. Hur synliggör du matematiken för barnen? 

6. Är det viktigt att synliggöra matematiken för barnen och i så fall varför? 
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(Bilaga C) 

 

Till alla föräldrar 

 

Hej ! 

Vi är två studenter från Växjö universitet som håller på med vårt examensarbete. Det 

kommer att handla om barn och matematik. Vi vill under några dagar, intervjua 

personal och några av barnen på avdelningen. Vi kommer att ställa frågor för att få 

förståelse om hur barn och lärare tänker kring begreppet matematik. Vi skall eventuellt 

använda oss av bandspelare under intervjuerna. Naturligtvis kommer alla deltagande 

att vara anonyma, endast deras ålder kommer att nämnas.  

Vi ber nu om er tillåtelse att eventuellt intervjua ert barn. Har ni frågor, något att 

invända eller inte vill att ert barn skall delta, kontakta oss eller någon av den ordinarie 

personalen senast 25/4 - 07. Våra telefonnummer kan fås av personalen. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Nilsson 

Ulrika Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


