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Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger i förskola och 
förskoleklass kan arbeta för att göra barns lärande kring grundläggande 
taluppfattning lustfyllt i meningsfulla sammanhang. Undersökningen 
bygger på kvalitativa intervjuer med tre förskollärare och två 
matematikutvecklare. Vi använde oss av semistrukturerade frågor. 
 
Av resultaten framgår att pedagogerna har en medveten och strukturerad 
planering där barnen utmanas på rätt nivå. Pedagogerna både väcker 
intresse för matematik och tar tillvara på barnens egna idéer. Det gör att 
barnens grundläggande taluppfattning stärks på ett lustfyllt och 
meningsfullt sätt och barnen utvecklar lust att lära och tillit till sin egen 
förmåga.  
 
Slutsatserna av undersökningen är att dialogen mellan pedagog och barn 
är mycket betydelsefull. Pedagogers förhållningssätt och val av metod 
och material spelar stor roll för barns lärande kring grundläggande 
taluppfattning. Genom att pedagoger anpassar och varierar nivån på 
matematiska utmaningar stärks barns självkänsla och lärandet stimuleras. 
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1. Inledning 
 
I examensarbetet har vi valt att skriva om grundläggande taluppfattning. Intresset för 
grundläggande taluppfattning väcktes när vi läste kursen Förskolebarns lärande i matematik 
och svenska. I litteraturen till kursen framkom att grundläggande taluppfattning är en av 
grundstenarna i matematiken. Därför är vi intresserade av att undersöka hur pedagoger i 
förskola och förskoleklass arbetar för att stärka barns taluppfattning på ett lustfyllt sätt i 
meningsfulla sammanhang.  
 
Vi anser att matematik för yngre barn är ett högaktuellt ämne, vilket förstärks av att det från 
och med 2009 finns mål att uppnå i matematik för elever i år 3. I Förslag till förtydligande i 
läroplanen för förskolan (Skolverket 2009) påtalar man vikten av att se matematiken i 
vardagen och att förskolan ska arbeta med att stimulera barnens förförståelse för matematik i 
samspel med såväl barn som vuxna. Det har efter rapporter från bland annat TIMSS (Trends 
in International Mathematics and Sience Study) tagits regeringsbeslut om att sätta fokus på 
matematik. Ett av matematikdelegationens mål är att varje kommun ska ha minst en 
matematikutvecklare som ska driva det lokala utvecklingsarbetet i matematik, inspirera och 
lyfta den senaste forskningen. Man påtalar vikten av att öka elevernas matematikkunskaper 
genom att göra matematikundervisningen mer lustfylld och varierande (Regeringsbeslut 
111:8, Tengstrand 2010). 
 
Vi vill att barns möte med matematik ska vara och förbli en positiv upplevelse. Det är viktigt 
att pedagoger synliggör barnens aktiviteter och utmanar barnen där de befinner sig. Det 
lustfyllda lärandet är en del av leken, temaarbetet eller de vardagssituationer där matematik 
ingår (Skolverket 2003). Doverborg & Pramling Samuelsson (2001) menar att när pedagoger 
ger barnen tillgång till ett matematiskt språk så ökar barnens möjligheter att känna sig 
delaktiga. Att lära matematik blir då lustfyllt och meningsfullt. Grunden för barns utveckling 
av en bra taluppfattning bygger på att de har förståelse för vissa primära begrepp såsom 
ordningstal, antal, mätetal och räkneramsan. För att erhålla den kunskapen måste barn redan i 
förskolan utveckla sin förståelse för tal. Det är därför viktigt att barn möter antal på så många 
olika sätt som möjligt. 
 
I examensarbetet utgår vi från mål i läroplanerna Läroplan för förskolan, Lpfö 98 och 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. I 
Lpfö 98 betonas vikten av ett lustfyllt lärande i meningsfulla sammanhang. Under utveckling 
och lärande förtydligas det att ”verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det 
lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (2006:8). I Lpfö 98 påtalas även att vi ska sträva 
efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
situationer” samt ”utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, 
mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (2006:9). I Lpo 94 
framkommer att ”skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar 
grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” (2006:10).  
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2. Syfte 
Syftet är att ta reda på hur pedagoger i förskola och förskoleklass kan arbeta för att göra barns 
lärande kring grundläggande taluppfattning lustfyllt i meningsfulla sammanhang. 
 
2.1 Frågeställningar 
 

• Hur skapar pedagoger förutsättningar för att barn ska få möta matematik i 
meningsfulla sammanhang? 
 

• Hur utmanar pedagoger barnen för att stärka deras taluppfattning på ett lustfyllt och 
meningsfullt sätt? 

 
2.2 Avgränsning 
 
Eftersom grundläggande taluppfattning är ett stort område som innehåller många olika delar, 
har vi valt att avgränsa studien. Vi börjar med att beskriva vad taluppfattning är. De delar som 
mer grundligt beskrivs i arbetet är antalsuppfattning, talbilder, sortering och klassificering. 
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3. Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden tar upp taluppfattningens grunder och beskriver några utvalda 
delar. Här redogörs för vad litteraturen säger om hur pedagoger på olika sätt kan arbeta, för att 
lärande i matematik ska vara lustfyllt för barnen och ske i meningsfulla sammanhang  
 

3.1 Taluppfattning  
Barns lärande om talens betydelse är en komplicerad process, enligt Magne (2002). Han anser 
att ”taluppfattning är bl.a. att undersöka mönster, ordning, parbildning, grundtal och 
ordningstal, talramsan, pekräkning, sifferkännedom, sifferskrivning och mycket annat” 
(a.a:84). Författaren beskriver dessa delar som pusselbitar som inte har något inre samband, 
men passar in det helhetsmönster som skapar barnets taluppfattning. Barn börjar med 
parbildning, klassificering och mönster innan de blir medvetna om talen. Att uppfatta talens 
ordning och förstå tankemönster med tal är betydelsefullt för taluppfattningen. Räkning med 
enbart jämna tal är ett exempel på talmönster. Magne menar att barns talkunskap ökar när de 
får möjlighet att diskutera kring tal. Det kan ske genom dramatisering av problem där man 
utgår från verkligheten. Han påpekar att ”taluppfattningen måste förankras i praktiska 
erfarenheter” (a.a:10). En annan förutsättning för att utveckla en god taluppfattning är att vara 
helt säker på räkneramsan (Doverborg & Pramling Samuelsson 2001).  
 
Utvecklingen av barns taluppfattning sker under en lång tid och på olika plan. Det finns olika 
begrepp som ingår i taluppfattningen, så som sortering och gruppering utifrån likheter och 
olikheter, parbildning, lika många, hur många, räkneramsan, antalsuppfattning, tal och siffror. 
Förståelsen för dessa begrepp är av stor betydelse för att barn ska utveckla en god 
taluppfattning (Furness 1998, Doverborg & Pramling Samuelsson 2001). Enligt Solem & 
Reikerås (2004) utvecklas barns taluppfattning när de leker med talord och när de kan se 
matematiska samband. De menar att ”insikten att talserien bildar ett system är en viktig 
upptäckt” (a.a:172). Löwing (2008:39,40) framhåller att en av förutsättningarna för att barn 
ska kunna räkna är att de ”behärskar talen och dess egenskaper på ett sådant sätt att 
operationerna kan ske med flyt, ungefär som man för att kunna läsa måste kunna avkoda 
bokstäverna för att bilda ord”.  Malmer påpekar att ”språket är ett nödvändigt medel att bygga 
upp och utveckla begrepp och föreställningar om matematiska förhållanden. Det har av det 
skälet stor betydelse för inlärningen, varför man bör ägna betydligt mera tid åt detta moment 
än vad som vanligen sker” (1997:41). 
 
Att barn har en lekfull inställning är till stor hjälp vid räkning. Genom leken kan barnen få 
mycket av den träning som behövs för att utveckla sin taluppfattning. Det är viktigt att 
inspirera barnen och väcka deras intresse för olika räkneaktiviteter. För att stimulera barns 
talbegrepp kan en bra utgångspunkt vara att arbeta med sagor, ramsor, sånger, spel och 
regellekar (Palmér 2009, Solem & Reikerås 2004). Taluppfattning är inget man har eller inte 
har, taluppfattning utvecklas successivt. Det är därför viktigt att barn får utmaningar på sin 
egen nivå, så att deras taluppfattning hela tiden utvecklas. Barn behöver många utmaningar 
med att räkna både flyttbara och fasta saker (Palmér 2009).  
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Malmer (1997) redogör för hur talbegreppet kan delas in i olika grupper utifrån talens olika 
funktioner. 
 

1. Räkneramsan  
      Uppräkning 1, 2, 3, 4, 5, …  
      Nedräkning … 5, 4, 3, 2, 1  
      Den ramsan kan barnet lära sig utantill som vilken annan ramsa som helst. Barnet    

behöver här inte ha förståelse för vad talen betyder. 
 
2. Räkneorden i räkneramsan  
      Barnet pekräknar och pekar på olika föremål för att binda ihop räkneordet med föremål. 
 
3. Räkneorden som antal (kardinaltal)  
      Barnet kan svara på frågan: Hur många är det? För antalsuppfattning måste barnet veta    
      att det sist sagda räkneordet anger det totala antalet. 
 
4. Räkneorden som mätetal  
      Det svarar på vad siffran betyder. Talet 1 kan till exempel betyda 1 kg eller 1dl eller 1m. 
 
5. Räkneorden som ordningstal  

         Första, andra, tredje osv. 
 

6. Räkneorden som identifikation eller beteckning  
         Det kan till exempel vara nummer på bussar eller telefonnummer.  
 

3.1.1 Antalsuppfattning   
Antal uppfattas tidigt av små barn, långt innan de kan benämna en mängd. Förmågan att se 
antal i en mindre mängd mellan 1- 3 saker benämns på svenska som ”i en blink”. I litteraturen 
beskrivs den även på engelska som ”subitizing”. Att se likheter och skillnader mellan antal 
grundläggs i ”subitizing”. Barn behöver ha många utmaningar med att arbeta med mängder så 
att känslan för antal utvecklas (Ahlberg 1995, McIntosh 2010). Sterner & Johansson (2007) 
beskriver också hur ”i en blink” kan vara när ett barn direkt ser att de har slagit en sexa på en 
tärning. De anser att det handlar om ”ett automatiserat förhållande mellan räkneord och någon 
form av talbild” (a.a:72). Enligt författarna lär sig barnen se helheter innan de lär sig se 
delarna och att antal även kan uppfattas via hörsel och känsel.  
 
Räkneramsan lär sig barn ofta i två till tre årsåldern utan att göra någon koppling till antal 
eller hur många (McIntosh 2010). Kronqvist (2003:16) beskriver barnet i rabblingsfasen som 
magikern, ”med hjälp av räkneorden får barnet magiska krafter”. Barnet gör ingen skillnad på 
Ole, dole, doff ramsan eller räkneramsan. Att använda räkneord är viktigt och barnen provar 
sig fram. Författaren anser att under den perioden samlas material till barnens fortsatta 
matematikutveckling. Barn börjar också pekräkna, de vill se vad som hör ihop med 1, 2, 3 
(a.a.). McIntosh (2010) påtalar att det många gånger kan vara så att barnen i början namnger 
föremålen, första klossen i raden heter ett. Björklund (2007) betonar att när barn för samman 
föremål i ett - till - ett principen kan de jämföra mängder. De kan även dela upp en mängd så 
att delarna motsvarar ett visst antal, exempelvis tre klossar i en hög och tre hästar i en annan 
hög. Hon menar att detta sker innan talbegreppen behärskas av barnen.  
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För att stimulera barns antalsuppfattning menar Solem & Reikerås (2004) att pedagoger med 
fördel kan använda sig av sånger och räkneramsor där fingrar används för att visa antal.  
Furness (1998) anser att i ramsor och sånger får man också en känsla av rytm som kan 
underlätta för barn att räkna objekt och koppla till antal. Malmer har också tankar kring 
rörelsens betydelse för inlärningen. Hon vidhåller att ”även om jag inte kan åberopa några 
forskningsrapporter, pekar mina erfarenheter och iakttagelser på att just rörelsen i det 
laborativa arbetet har en frigörande och positiv effekt på tänkandet” (2002:93). Kronqvist 
(2003) har även han liknande tankar om hur rörelsen av handen och ljud har betydelse för 
lärandet. Han beskriver hur räknandet kan underlättas vid till exempel tärningsspel, ”att räkna 
upp föremål och ge dem räkneord som namn kan underlättas om ett ljud (klirr) markerar varje 
räkneord, så att segmenteringen underlättas” (a.a:19).   
 
Furness (1998) poängterar att parbildningen är ett första steg i förståelsen av 
antalsuppfattning. Barn bildar par med diverse material och föremål dagligen, en stol - ett 
barn, en tallrik - en mugg, det sker i leken och i vardagen. Doverborg & Pramling Samuelsson 
(2001) håller med om att mycket matematik sker i vardagen till exempel vid dukning, men att 
pedagoger på ett medvetet sätt måste synliggöra de matematiska begreppen för barnen och 
utmana dem för att de på olika sätt ska få möta antal. Sterner & Johansson (2007) menar att 
redan i samtal med de yngsta barnen kan pedagogen synliggöra antal, nu tar vi på en strumpa, 
nu har vi tagit på två strumpor. De framhåller också vikten av lyhörda pedagoger som skapar 
meningsfulla sammanhang i barnens matematiska erfarande. Kronqvist (2003) anser att det 
krävs mycket övning när barn ska parbilda och menar att det är ett sätt att symbolisera 
verkligheten. En femma på tärningen ska ersättas med samma antal steg på spelplanen.  
 
Kardinaltalsprincipen eller antalsprincipen, innebär att det sist sagda anger antalet objekt i en 
mängd. Det är viktigt att barnen har uppfattat begreppet antalskonstans för att erhålla förmåga 
att uppfatta antal. När barn förstår att det sist sagda räkneordet är antalet och att det inte 
förändras av att man flyttar runt sakerna, finns en bra matematisk grund att bygga vidare på 
(Sterner & Johansson 2007, Kronqvist & Malmer 1993, McIntosh 2010). Barn måste 
”upptäcka att det är fem fingrar på handen varje dag, och att det blir fem oavsett om man 
börjar räkna med tummen eller lillfingret!” (Solem & Reikerås 2004:145,146). För att 
behärska kardinaltalsbegreppet framhåller författarna att det krävs att: 

• Barnet kan räkna 
• Barnet kan svara på ”hur många” genom att ange det sista ordet som de kom till i 

räkningen 
• Barnet har införlivat antalskonstans 

 
McIntosh (2010:16) anser att pedagoger ska ”ta till vara alla tillfällen att ställa frågor som 
uppmuntrar barnen att ta reda på och reflektera över antal”. Han ger exempel på olika frågor 
och uppmaningar som utmanar barnen att reflektera över antal. 
 

• Finns det stolar så det räcker till oss alla? 
• Var snäll och hämta en mugg åt var och en av oss. 
• Om ett barn börjar räkna om igen när du frågar hur många det är i mängden barnet just 

har räknat. Är det säkert att du behöver räkna en gång till? Skulle du kunna tala om det 
utan att räkna på nytt?  
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3.1.2 Talbilder   
För att få en översikt över antal som ska räknas är det bra att gruppera föremålen. Det är 
vanligt att grupperingsstorleken väljs av kända talbilder i vardagen, t.ex. fågelns vingar, 
handens fingrar och fingrar och tår tillsammans (Solem & Reikerås 2004). Författarna anser 
att ramsor och sånger där vi visar antal genom att använda oss av fingrarna och tärningar 
stimulerar förmågan att se antal. Prickarna på tärningar är placerade på ett sådant sätt så att 
det är enkelt att överblicka hur många det är, det underlättar för barn att se talbilder. De menar 
vidare att ”förmågan att se antal utan att behöva räkna är tidsbesparande” (a.a:148). Magne 
(2002) påtalar att oordnade föremål är svårare att antalsbestämma än saker som ligger ordnade 
i mönster. Vuxna kan uppfatta upp till sju saker i oordning men om de är ordnade i något 
mönster så höjs prestationen. Författaren förordar att barnen tränas i att bedöma antal genom 
att de ges tillfällen att ”tänka i helheter och i mönster. Låt barnen pröva hur många saker de 
uppfattar. Lär dem att tänka sakerna i mönster” (a.a:99). En del forskare menar att om barn 
har lätt för att skilja grupper åt genom att se att de är olika, stimulerar det barnens 
talutveckling (Doverborg & Pramling Samuelsson 2001).  
 
Magne (2002:98) ger ett exempel på en lek där barn kan träna sig på att se talbilder. Ställ fram 
sex fat. Barnen samarbetar parvis. Läraren lägger en hög med olika saker, t.ex. klossar, 
leksaksdjur, pennor, pärlor, knappar framför varje par. Varje par har femton olika saker 
framför sig. Uppgiften för barnen är att lägga olika många saker på varje fat. Det får inte bli 
lika antal på två fat. Hur ska man ordna sakerna på faten? Det kan bli olika lösningar. 
Meningen är att barnen ska upptäcka att antalet saker på faten blir 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5, men 
det behöver inte nödvändigtvis vara i den ordningsföljden. Läraren hjälper barnen till rätta om 
de inte kommer på lösningen. 
 

3.1.3 Sortering och klassificering   
I Analysschema i matematik framgår det att ”klassificering handlar om att urskilja egenskaper 
hos det som sorteras och att sortera hela mängden efter samma sorts egenskap” (Skolverket 
2004:26). För att utveckla sorteringen mot klassificering är det bra om barnen när de sorterar i 
olika grupper får tillfällen att tala om vilken eller vilka egenskaper som är gemensamma för 
de grupper de valt (McIntosh 2010). I barns vardag och på förskolan sker sortering många 
gånger spontant. Barnen lär sig tidigt i leken och i vardagsrutiner som vid dukning och 
städning att se likheter och olikheter. Barn sorterar och klassificerar efter antal, storlek, färg 
och form.  De blir också medvetna om att det finns olika sätt att strukturera och sortera på, då 
de i dialog med andra barn och i utmaningar från pedagoger får syn på olika lösningsstrategier 
(Forsbäck 2007, Magne 2002).  I dialogen med barnen kan pedagogen belysa jämförelser och 
skillnader som hör ihop med antal, storlek och kvantitet. Barnen ökar sitt ordförråd och sina 
begrepp när man tillsammans diskuterar till exempel stor, större, störst eller många, fler och 
flest. När barn arbetar konkret med ett material, får vi lättare syn på deras tankeprocesser. Vi 
måste vara medvetna om att barn tänker och handlar matematiskt tidigt, men de har inte själva 
ett språk för sina handlingar. Pedagoger måste synliggöra matematiken och begreppen för 
barnen (Malmer 2002). En utmaning som Forsbäck (2007) förespråkar är att ”arbete med 
diagram och statistiska grundbegrepp ger barn möjligheter att tidigt uppleva samband mellan 
olika delar av matematiken och mellan matematik och vardag” (a.a:67). 
 
Att förankra matematiken i vardagen och i det praktiska arbetet ser Magne (2002) som en 
viktig del i barns matematiska utveckling och framhåller lekens betydelse. I leken menar han 
att barnen skapar och strukturerar på ett för dem meningsfullt sätt. Han anser vidare att 
pedagoger på ett medvetet sätt kan erbjuda material som ger erfarenheter i leken av att ordna, 
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jämföra och sortera. Miljöns betydelse belyser även Doverborg & Pramling Samuelsson 
(2001) som påtalar vikten av tydliga strukturer i miljön som underlättar för barnen att sortera 
lekmaterial, till exempel med bilder på lådor för olika material.  
 
Furness (1998) beskriver sortering och klassificering som de ”första oundvikliga stegen i 
naturvetenskapligt och matematiskt tänkande” (a.a:73). Han menar att barn behöver många 
tillfällen där de kan sortera och klassificera och förundras över föremåls förhållanden till 
varandra. Även Forsbäck (2007) är av samma åsikt och anser att sorteringsövningar ligger till 
grund för att barn ska utveckla sitt logiska tänkande. Magne (2002:82) påtalar att ”lära känna 
mönster är en viktig grundform av matematiskt tänkande, speciellt för kunskapen om tal”. 
Han beskriver också många olika material som är lämpliga för mönsteraktiviteter, bland annat 
olikformade och olikfärgade saker, naturmaterial, pärlor och lego. När barn arbetar med 
mönster ingår både motoriska rörelser och visuella mönster (a.a.). Enligt Forsbäck 
(2007:65,66) bör pedagoger ge barn utmaningar för att utveckla sin förmåga att sortera och 
sedan klassificera. Författaren ger förslag på olika aktiviteter med variation i sortering och 
klassificering för att inspirera pedagoger att hitta bra individuella utmaningar för varje barn.  
 

• Barnet sorterar fritt och beskriver och visar hur det tänker.  
De yngre barnen väljer ofta att sortera i en hög med fina knappar, som de själva tar 
och en hög med resten av knapparna som läggs åt sidan eller som någon annan kan 
få. 

• Läraren föreslår hur barnen ska sortera. 
För många är det lättast att sortera knappar efter färg. Det kan vara klokt att inte ha 
för många olika färger i början och inte för många olika nyanser av samma färg. 

• Barnet ser hur någon annan har sorterat och sorterar på samma sätt. 
Läraren eller ett annat barn sorterar sina knappar efter ett annat kriterium, t ex efter 
storlek. Knapparna bör skilja sig tydligt åt i storlek och till att börja med bara vara 
stora och små. 

• Barnet kan beskriva för någon annan hur det skall sortera. 
Det kan vara bra att låta barn sortera sina knappar först och sedan beskriva hur 
någon annan skall sortera på samma sätt.  

• Sortering efter två egenskaper t ex färg och storlek. 
Barnet kan ha olika antal färger och storlekar. Efterhand kan det bli en intressant 
diskussion om vilka knappar som skall klassificeras som små, mellanstora och 
stora. 

• Sortering efter flera egenskaper samtidigt. 
Det kan vara t ex färg, form, storlek eller antal hål i knappen. När barnen senare 
sorterar och klassificerar t ex geometriska former i olika storlekar och färger, kan 
det bli andra kriterier att utgå ifrån. Då kan läraren skapa förutsättningar för olika 
utmaningar genom att variera och individualisera valet av material. 

• Sortera i komplementmängd, t ex barnet söker knappar som inte är blå. 
För att göra det förståeligt från början kan läraren föreslå att barnet skall ta en 
knapp som inte är liten. Det kan vara svårt för barn att söka egenskaper `tvärtemot´ 
de som nämns. Det gäller att både uppfatta en egenskap hos knappen och sedan 
identifiera den komplementära. 

• Sortering i två mängder. 
Dessa kan bestå av föremål som har en bestämd egenskap och föremål som saknar 
denna egenskap. Här kan man t ex välja runda och inte runda knappar till att börja 
med och senare pröva med färger. 
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• Sortering i komplementmängd med flera egenskaper. 
Det kan vara en knapp som inte är liten, inte är röd och inte har två hål. Detta är en 
svår utmaning och kräver, att barnet kan uppfatta och hålla i minnet fler än två 
egenskaper, som dessutom inte skall finnas hos den utvalda knappen. 

 

3.2 Språkets betydelse  
Kommunikation är att ta del av andras tankar, när vi kommunicerar får vi nya erfarenheter 
och vi påverkas av varandra, enligt Dewey (1997). Han slår fast att ”för att man ska kunna 
förmedla en erfarenhet måste den formuleras” (a.a:40). Doverborg (2007:7) menar att ”barns 
lärande är beroende av både kommunikation och samspel med lärare och andra barn, varför 
barngruppen kan ses som en viktig del i lärandet. Ett viktigt mål i förskolan är att ge stöd och 
uppmuntran så att barn kan utveckla en positiv uppfattning om sig själva, som lärande och 
skapande individer”.  Kronqvist & Malmer (1993) framhåller vikten av matematik som språk 
och menar att i det muntliga berättandet utvecklar barnen sitt ordförråd, begrepp och sina 
tankestrukturer. De menar att ”när barnen själva ska formulera sina tankar i ord, blir de också 
medvetna om hur de tänker” (a.a:128). Barn behöver möta pedagoger som ställer frågor kring 
barns erfarande i matematik. När barnen får frågor som vidgar och problematiserar; Hur 
tänker du? Vill du visa mig? Kan du visa mig på flera sätt? får barnen med egna ord och  
handlingar visa hur de tänkt utifrån sitt eget perspektiv. Det är när pedagoger får tillgång till 
barnens perspektiv som de kan stödja barnens lärande och utveckling (Björklund 2009). 
 
Språket är viktigt för att kunna utveckla matematiska begrepp, enligt Malmer (1997). Hon 
anser att samtalet mellan lärare och elev och mellan elever sinsemellan är betydelsefullt för 
inlärningen. Därför bör lärare ägna mer tid åt samtal och diskussioner kring matematik. 
Johnsen Høines (1991) ser räkneorden som en naturlig del av barns språk och menar att barn 
använder sig av det språk som finns runt omkring dem, långt innan de har begreppen klart för 
sig. Barn använder sig av olika språkliga uttryck, till exempel fingerräkning som författaren 
menar är ett tankeredskap likvärdigt med annat konkretiseringsmaterial. Hon påpekar också 
tecknandets betydelse för språket där bilden både förmedlar något till barnet självt men även 
till andra. 

•  Teckning är en hjälp för eget tänkande. 
•  Teckning är en kommunikation. 
•  Teckning är ett språk. 
•  Teckning kan fungera som tankeredskap (a.a:29). 

 
Malmer (1997:41) uttrycker att ”barn inte svarar ´fel´, de svarar bara på en annan fråga än den 
vi ställde”. Hon beskriver hur viktigt det är att lärare försöker förstå hur barnet tänker och 
genom ett positivt agerande stärka barnets självförtroende. Emanuelsson (2008) påpekar att 
för att matematik ska bli ett förståeligt språk för barn behöver de få många tillfällen att möta 
matematik i olika situationer. För att stärka barns möjligheter att förstå olika begrepp behöver 
de få möta begreppen i många olika sammanhang. Vid diskussioner kring matematiska 
aktiviteter är det bra att utgå från en gemensam händelse. Barnen lär sig i diskussionen att det 
både finns likheter och skillnader på hur de själva tänker och hur de andra tänker om samma 
situation. Ahlberg (1995) hävdar att när barn använder sitt eget språk kan de i samspel med 
andra utveckla sitt symbolspråk i matematik. Barn behöver få många olika tillfällen till dialog 
kring begrepp i matematik, till exempel när de ritar, leker, dramatiserar eller för ett samtal. 
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Kronqvist (2003) belyser vikten av att:  
1. Låta barnens tankar och frågor bilda underlag för matematiska diskussioner.  
2. Laborativt arbete, där barnen i handling får pröva sig fram med olika material och 

föremål. Här räknas även bilder in. 
3. Språket, där barn förklarar och argumenterar för sina hypoteser. Där de i samspel 

med andra vidgar sina begrepp. 
4. Symboler, barnen börjar uttrycka sina erfarenheter i det matematiska symbol 

språket.  
 

 
 

 

   ” Språket genomsyrar aktiviteter och 
olika slags symboler” (a.a:12). 

 

 

 

3.3 Pedagogens roll 
Pedagogens roll är att skapa förutsättningar för motivation och intresse för matematik, enligt 
Malmer (2002). Jenner (2004:15) menar att ”motivation är inte en egenskap hos individen, 
utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får”. Malmer (2002) har 
tankar kring hur pedagoger kan skapa dessa förutsättningar. Hon anser att ”det är väsentligt 
att alla elever får känna att de har möjligheter och att de blir bejakade och accepterade. Det 
kan de endast om de får arbeta med lämpligt stoff och på den nivå och i den takt de har 
förutsättningar för. Då kan de kanske också känna motivation, uppleva lust och glädje och 
inse att ämnet är meningsfullt för framtiden” (a.a:28). Emanuelsson (2007) anser att 
verksamheten ska ”präglas av lärarnas kunnande, inlevelse, upptäckarglädje, nyfikenhet och 
respekt för barnen. Förhållningssätt till matematik och lärande samt egna idéer om hur lärare 
kan arbeta med matematik är avgörande för barns upplevelser och lärande” (a.a:154). 
 
Pedagoger har mycket att lära genom att lyssna på barnen. De får då syn på hur barnen tänker 
och genom att respektera barnens sätt att utforska matematiken kan pedagogen ”ta det 
matematiska barnet i handen och gå vidare tillsammans” (Solem & Reikerås 2004:301). 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2001) anser att en av pedagogernas uppgifter är att skapa 
meningsfulla sammanhang för barnen. Författarna betonar att ”meningsfullt för barn är saker 
som de visar intresse för, är engagerade i och av fri vilja bryr sig om eller har lust att göra” 
(a.a:9). I Skolverkets rapport nummer 221 framkommer det att ”något entydigt sätt definiera 
begrepp som elevers ’lust att lära’ låter sig inte enkelt göras […] Lusten beskrivs som en 
nästan sinnlig glädje som involverar hela individens utveckling, både emotionellt, 
intellektuellt och socialt” (2003:8). Mouwitz (2004:21) menar att ”avståndet mellan det lilla 
barnets nyfikna erövrande av världen och matematikprofessorns lika nyfikna utforskande av 
den matematiska begreppsvärlden kanske inte är så stort”.  
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Furness (1998) framhåller vikten av tid för eget utforskande och miljöer som inbjuder till 
fördjupad aktivitet. Han menar att det finns ett stort värde i att dokumentera vad barnen gör. 
Även Fauskanger (2008) belyser miljöns betydelse och hur utformningen av miljön 
uppmuntrar barnen att arbeta med matematik. Att erbjuda barnen material som lockar till 
lekar och övningar med matematiskt innehåll är viktigt enligt författaren. Han menar 
dessutom att det är betydelsefullt att både ta tillvara lekens möjligheter och de vardagliga 
situationerna som uppkommer. Där finns många möjligheter för pedagoger att synliggöra 
matematiken och även skapa tillfällen som utmanar det matematiska tänkandet hos barn (a.a.). 
 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2001:3) betonar att barns erövrande av matematik är ”en 
ständigt pågående interaktion mellan lyhörda pedagoger och barn som är intresserade eller 
som blir intresserade när de väl upptäcker den”.  Kennedy (2000:17) påpekar att det finns två 
olika förhållningssätt för pedagoger i mötet med barn:  

 
Som jag ser det är det två helt olika sätt att se på barn, som har att göra med vilken 
kunskapssyn man har, men också vilken pedagog man väljer att vara. Om man väljer 
att i första hand se barns behov och brister, kräver det en pedagog som hela tiden 
finns till hands, berättar, förklarar, rättar till, skyddar och håller koll. Det innebär att 
man som vuxen vet allt, kan allt och måste förmedla det till barnen. På det sättet ger 
man inte barnen möjlighet att tänka själv, ställa egna frågor och använda hela sin 
förmåga, fantasi och kompetens. 
 

Doverborg (2008:8) framhåller vikten av engagerade och kunniga pedagoger som hjälper 
barnen ”både att erövra matematikens värld och att få en tilltro till sitt kunnande”. Doverborg 
(2007) menar att pedagoger ska utmana barn med matematiska aktiviteter som bygger på 
deras tidigare erfarenheter och synliggöra vardagsmatematiken som finns runt omkring oss. 
När pedagogen skapar tillfällen där barn får reflektera och dokumentera den matematik de 
möter, blir matematiken synliggjord för barnen. Pedagogen ska utveckla det som barn är 
intresserade av och hjälpa dem att se matematiken i deras aktiviteter. Doverborg & Pramling 
Samuelsson (2001) resonerar vidare och framhåller pedagogens roll, ”för att hjälpa barnet att 
utveckla sin förståelse för matematik och få en positiv bild av sig självt som en 
’problemlösare’, så måste barnet få positiv feedback på det det gör. Det måste också möta 
vuxna som är steget före, och som planerar och tillrättalägger för att barnet ska lyckas lösa en 
uppgift” (a.a:129). Doverborg (2007) påpekar att ”medvetna lärare utmanar barnens 
matematiktänkande och lärande genom att ge dem tillfällen att erfara och använda matematik 
i meningsfulla sammanhang” (a.a:8).  
 

3.3.1 Barns lärande  
Kreativitet är en viktig del av barns lärande, där språket och det logiska tänkandet 
tillsammans med fantasi, nyfikenhet och kreativitet är några av de viktigaste faktorerna inte 
bara i det matematiska lärandet utan i alla lärande situationer (Malmer 1992). Solem & 
Reikerås (2004) påpekar att när barn har en lekfull inställning till matematiska aktiviteter så 
påverkar det lärandet på ett positivt sätt. De menar också att det är viktigt att barn får välja det 
språkuttryck som är mest passande för dem. Då kan barnens matematiska kompetens 
utvecklas på bästa sätt.  
 
Vuxna bör ge barn utmaningar, för att utveckla barns lärande (Solem & Reikerås 2004). 
Bråten & Thurman- Moe (1998) beskriver Vygotskijs utvecklingsteori och hur barnet i 
samspel med vuxna och mer kompetenta kamrater kan befinna sig i den proximala 
utvecklingszonen. Utmaningar som barnet möter kan så småningom internaliseras till egna 
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kunskaper i den för barnet aktuella utvecklingszonen. Furness (1998) belyser Vygotskijs 
tankar då han menar att när vi dokumenterar synliggör vi barns lärande, barn lär av varandra 
genom egna upplevelser och andras erfarenheter. Malmer (2002), Berggren & Lindroth 
(2004) och McIntosh (2010) förespråkar ett laborativt och undersökande arbetssätt för att det 
lättare kan anpassas efter barnens förutsättningar. Berggren & Lindroth (2004:69) menar att i 
det laborativa arbetssättet får barnen erfarenheter som de kan använda ”som ’mentala 
anslagstavlor’ på vilka de senare kan hänga upp förklaringar och matematiska teorier”. 
Författarna anser också att mycket inom matematiken handlar om att förstå matematiska 
begrepp. De påpekar att ”ett begrepp är en kombination av ord, ordförståelse och 
erfarenheter” (a.a:68). Malmer (2002) är av samma åsikt och belyser vikten av hur en väl 
genomtänkt utmaning, val av material och strukturerat laborativt arbete med barnen stödjer 
dem i sitt logiska tänkande. McIntosh (2010) framhåller att de flesta barn lär sig bäst när de 
får utmaningar med konkret material och att de i uppgifterna får diskutera och förklara hur de 
själva tänker, för andra barn och för läraren. Han menar att det laborativa arbetssättet ska 
användas vid införandet av alla begrepp som är nya för barnen. I det laborativa arbetet är 
dialogen mellan barn och lärare mycket betydelsefull. Det är också viktigt att läraren belyser 
sambandet mellan händelser, ord och symboler. Malmer (1997) tycker att symbolerna införs 
för tidigt i många fall. Hon menar att i början är begreppen viktigare än symbolerna. Löwing 
(2008) håller med Malmer till viss del men framhåller införandet av symboler tidigare och 
menar att ju yngre barnen är desto lättare har de att införliva begreppen i språket. Hon 
beskriver hur ”antalet fem kan beskrivas som ordet ´fem´, med siffran 5 och med fingertalet 5. 
Det kan också ske muntligt, skriftligt, med en referensmängd eller med talkort” (a.a:47). 
 
Rätt miljö och en anpassad verksamhet skapar förutsättningar för lärande, vi bör utmana 
barnen utifrån tidigare erfarenheter för att de ska kunna upptäcka nya möjligheter och 
lösningar (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000). Det är viktigt att pedagoger i samspel 
med barnen kan ”göra matematiken synlig för barnen i deras värld, i för dem meningsfulla 
sammanhang” (Doverborg & Pramling Samuelsson 2001:39). Ahlberg & Hamberger 
(1995:100) anser att det är viktigt att barn får uttrycka sig på många olika sätt i aktiviteter som 
handlar om räkning och tal, ”som exempelvis att tala, rita, dramatisera och leka […] De får då 
en grund för att reflektera och utbyta tankar med andra människor. Vilket har avgörande 
betydelse för att barnen ska utveckla sin matematiska förståelse”.  
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4. Metod 
I metodavsnittet beskrivs vilken metod som använts i arbetet och varför den valdes.  Här 
presenteras metodisk ansats, urval, etiska principer och genomförande. Vi har utgått från 
Bryman (2002), Johansson & Svedner (2006), Kvale & Brinkmann (2009) och Patel & 
Davidson (2003). 
 

4.1 Metodisk ansats  
Den kvalitativa forskningen ger en bild av den sociala verkligheten som ständigt förändras 
och forskningen är mer inriktad på ord än på siffror. I den kvalitativa intervjun finns utrymme 
för att vara flexibel och följsam och både informanten och intervjuaren är medskapare i 
samtalet (Bryman 2002, Patel & Davidson 2003). Den intervjuade ger sin syn och lägger fram 
sina egna ställningstaganden (Johansson & Svedner 2006). För att få så uttömmande svar som 
möjligt använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Det gav oss de personliga svar som vi 
behövde i vår undersökning. Vi försökte förstå informanternas synsätt och utvecklade en 
mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2009). Enkäter valdes bort, för där finns 
inte utrymme för dialog och vidare tolkning av svaren och eventuella följdfrågor. För att vara 
både flexibla och väl förberedda valde vi den semistrukturerade intervjun. I kvalitativa 
intervjuer har vi möjlighet att fördjupa oss i informanters tankar kring våra forskningsfrågor 
(Bryman 2002). 
 
Vi valde kvalitativ intervju som undersökningsmetod och intervjufrågorna arbetades fram 
med hjälp av råd från litteraturen (Bryman 2002, Johansson & Svedner 2006). Vi utformade 
en intervjuguide där vi hela tiden tänkte på att frågorna skulle ge svar på våra frågeställningar. 
Alla informanter fick samma grundfrågor men vi vidareutvecklade svaren med hjälp av olika 
följdfrågor beroende på informanternas svar. Att ställa ledande frågor eller frågor som kan 
besvaras med ja eller nej var något vi undvek. Vi ställde öppna frågor där informanten fritt 
fick utveckla sina tankar. Frågorna skulle också vara lätta att svara på för informanterna. Ofta 
är frågor som utgår från det som informanten har stor erfarenhet av lätta att svara på 
(Johansson & Svedner 2006). 
 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten i en undersökning. Bryman (2002) beskriver kopplingen 
mellan reliabilitet och replikation, att undersökningen ska gå att göras om på exakt samma 
sätt. En utförlig beskrivning i kvalitativ forskning av hur arbetet har gått till höjer 
reliabiliteten, då finns en möjlighet för andra forskare att eventuellt komma fram till liknande 
slutsatser. Många forskare anser att reliabiliteten är svår att säkra i kvalitativ forskning. Kvale 
& Brinkmann (2009) resonerar kring om resultatet är möjligt att återskapa vid en annan 
tidpunkt. Vi menar att det är svårt att få fram samma resultat vid en senare tidpunkt eftersom 
det kan finnas ny forskning att tillgå och även nya styrdokument som kan påverka 
informanternas svar. Författarna resonerar också kring om intervjupersonerna kommer att 
förändra sina svar beroende på vem som intervjuar. Kvale & Brinkmann (2009) menar att en 
för stark betoning på hög reliabilitet i kvalitativa intervjuer många gånger hindrar 
kreativiteten vid intervjutillfället, det blir bättre resultat om intervjuaren får ställa följdfrågor 
som gör att informanten får vidareutveckla sina egna tankegångar. 
 
Validitet anger trovärdighet och giltighet i en undersökning. För att kunna bedöma validiteten 
i en studie så måste tillförlitligheten synliggöras. Patel & Davidson (2003) menar att när 
forskaren redogör för sitt arbete och processens olika delar ökar validiteten i arbetet. 
Författarna anser att det i studien måste finnas en balans mellan ”citat från intervjupersonerna 
och egen kommenterande text så att läsaren själv får möjlighet att bedöma tolkningens 
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trovärdighet” (a.a:106). Validitet och reliabilitet hänger samman, validitet fordrar reliabilitet 
(Bryman 2002).   
 

4.2 Urval  
Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer av en förskollärare i förskolan, två 
förskollärare i förskoleklass och två matematikutvecklare i olika kommuner. Vi valde bort att 
intervjua förskollärare på våra egna respektive arbetsplatser. Det gjorde vi för att vi ville 
undersöka hur andra förskolor och förskoleklasser arbetar med grundläggande taluppfattning. 
Vi önskade få ny kunskap kring hur man kan arbeta med grundläggande taluppfattning på ett 
lustfyllt sätt i meningsfulla sammanhang. I undersökningen valde vi att endast inrikta oss på 
kriterierna förskollärare och matematikutvecklare då vi inte tyckte att ålder, kön eller år i 
yrket var av vikt för undersökningen. Ett medvetet val vi gjorde var att intervjupersonerna 
skulle arbeta i våra respektive kommuner. Grupperna valdes utifrån att syftet med vår 
undersökning var att ta reda på hur pedagoger i förskola och förskoleklass kan arbeta för att 
göra barns lärande kring grundläggande taluppfattning lustfyllt i meningsfulla sammanhang. 
Matematikutvecklarna valdes för att de har fördjupad kunskap kring barns lärande i 
matematik. Vi ville att de skulle berätta hur de resonerar kring vårt syfte. I den ena 
kommunen finns det bara en matematikutvecklare, därför var det valet självklart.  
 

4.3 Genomförande 
Det vi ville ta reda på i vår undersökning var hur tre pedagoger i förskola och förskoleklass 
arbetar för att försöka göra barns lärande kring grundläggande taluppfattning lustfyllt i 
meningsfulla sammanhang. Vi ville även undersöka hur två matematikutvecklare tycker att 
pedagoger bör arbeta med grundläggande taluppfattning i förskola och förskoleklass. 
Undersökningen gjordes i två olika kommuner. Genomförandet började med att vi ringde till 
tre förskollärare där en arbetade i förskola och två i förskoleklass, samt till två 
matematikutvecklare i respektive kommun. Vi berättade att vi går distansutbildningen Lärare 
med inriktning på förskola/förskoleklass vid Linnéuniversitet i Växjö och att vi nu skriver vår 
C-uppsats. Vi informerade om undersökningens syfte och om de etiska krav som gäller för 
intervjuerna. Det var viktigt för oss att informanterna kände förtroende för oss och att de 
respekterade syftet med undersökningen. Enligt Johansson & Svedner (2006) är förtrogenhet 
och tillit viktig för att intervjupersonerna ska lämna ut sina personliga ställningstaganden vid 
intervjutillfället. Därefter tillfrågades informanterna om de ville ställa upp på en intervju och 
de svarade ja.  
 
Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplats. Vi hade avtalat tid och 
plats och vid intervjuerna satt vi i rum där vi inte blev störda. Vi hade avsatt drygt en timme 
för varje intervju. Intervjuerna spelades in på bandspelare och diktafon. Genom att spela in 
intervjuerna fick vi med informanternas egna formuleringar och det gjorde att möjligheten till 
en detaljerad analys ökade (Bryman 2002). 
 
Intervjufrågorna till pedagogerna var tio stycken och matematikutvecklarna fick fem frågor 
(bilaga 2, 3). Vi använde oss även av följdfrågor till de frågor som vi ville utveckla mer. 
Innan vi genomförde intervjuerna till vårt examensarbete valde vi att genomföra varsin 
provintervju med två förskollärare som arbetade i två olika förskolor. Det gjordes för att träna 
på att ställa frågor, följdfrågor och prova den tekniska utrustningen.  Enligt Johansson & 
Svedner (2006) är det betydelsefullt att genomföra provintervjuer för att se om 
intervjufrågorna ger svar på frågeställningarna. Vi använde oss ibland av tystnad som 
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frågemetod så att informanten kunde fortsätta sina tankegångar. Det är bra om intervjuaren för 
anteckningar under tysta perioder så att informanten känner sig bekväm och kan gå vidare i 
sina tankebanor. Ett annat sätt för att få informanten att utveckla sina svar var att vi använde 
oss av spegling, med frågor som exempelvis, menar du att… som Johansson & Svedner 
(2006) beskriver.  
 
Intervjusvaren skrevs ut ordagrant snart efter intervjuerna och vi sorterade svaren under våra 
två frågeställningar. Hur skapar pedagoger förutsättningar för att barn ska få möta 
matematik i meningsfulla sammanhang? Hur utmanar pedagoger barnen för att stärka deras 
taluppfattning på ett lustfyllt och meningsfullt sätt? Bearbetningen var tidskrävande, då vi 
ville hitta en bra struktur över hur resultaten skulle kunna redovisas och åskådliggöras så 
tydligt och enkelt som möjligt, vilket Johansson & Svedner (2006) framhåller som mycket 
viktigt. Informanternas svar grupperades efter återkommande teman. De temagrupper som vi 
hittade i svaren var meningsfulla sammanhang, matematik i vardagen, samtal, pedagogens 
roll, utmaningar, konkret för barnen, material och lustfyllt. Temagrupperna stämde väl 
överens med vårt syfte att ta reda på hur pedagoger i förskola och förskoleklass kan arbeta för 
att göra barns lärande kring grundläggande taluppfattning lustfyllt i meningsfulla 
sammanhang. Våra två frågeställningar fick fyra tematiska undergrupper var, som vi tyckte 
svarade mot frågeställningarna. Några svar passade in under fler undergrupper och tolkades 
därför då på olika ställen i analysen. 
 

4.4 Etiska principer  
Intervjuarens forskningsetik är av stor betydelse för intervjuerna. Undersökningen följer de 
forskningsetiska krav som Johansson & Svedner (2006) och Bryman (2002) påtalar, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan 
förskollärarna och matematikutvecklarna tackade ja till att delta i undersökningen fick de 
information per telefon om att vårt arbete handlar om grundläggande taluppfattning och de 
fick också veta syftet med undersökningen. Vi informerade om att intervjuerna skulle spelas 
in och att hela samtalet sedan skulle skrivas ut, samt att material ur intervjuerna kommer att 
bifogas i examensarbetet. Vi talade också om att banden skulle förstöras efter intervjun och 
att ingen annan skulle lyssna på intervjuerna. Informanterna fick information om att de 
kommer att vara anonyma i vår undersökning, att det är frivilligt att medverka och att de har 
rätt att avbryta sin medverkan under intervjun.  När de hade tackat ja till att ställa upp på 
intervjun fick de vårt personliga brev via e-post. Brevet innehöll samma information som de 
fått muntligt och innehöll även våra telefonnummer och e-post adresser för att de skulle ha en 
möjlighet att nå oss vid eventuella frågor (bilaga 1). Bryman (2002) menar att det är bra att 
informanterna får information om undersökningen både muntligt och skriftligt.  
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5. Resultat & Analys 
I resultat och analysavsnittet redovisas intervjuerna utifrån de två frågeställningarna. Vi har 
valt att dela in varje frågeställning i fyra tematiska undergrupper för att belysa 
frågeställningarna ur flera perspektiv och vi analyserar resultaten i relation till den teoretiska 
bakgrunden. För att skapa en bra struktur i resultatavsnittet har vi arbetat med att ha en väl 
avvägd balans mellan citat och text. Kvale & Brinkmann (2009) framhåller att det är bra att ha 
mer sammanbindande text och att citaten inte bör utgöra mer än hälften av arbetet. För att 
underlätta för läsaren finns avslutningsvis en kort sammanfattning av resultaten under varje 
frågeställning. 
 
Pedagog A arbetar i förskola, pedagog B och C arbetar i förskoleklass. Matematikutvecklare 
D och E arbetar i två olika kommuner. När vi i resultaten och analysen benämner de 
medverkande som intervjupersoner innefattar det samtliga intervjuade, annars benämns de 
som pedagoger eller matematikutvecklare. Alla pedagoger är förskollärare. 
 

5.1 Hur skapar pedagoger förutsättningar för att barn s ka möta 
matematik i meningsfulla sammanhang? 

5.1.1 Meningsfulla sammanhang 
Alla pedagogerna nämner hur de genom att utgå från barnen skapar förutsättningar för dem att 
möta matematik i meningsfulla sammanhang. Alla tre beskriver hur de observerar vad barnen 
är intresserade av och använder sig av det i planeringen av verksamheten. Samtliga använder 
sig av barnens egna projekt i vardagen och sätter in dem i ett matematiskt sammanhang. Det 
sker både i temaarbetet, på skogsutflykten, skolgården, promenaden och i andra dagliga 
situationer.   
  
 Och lyssnar in dem, vad de är intresserade av och vad de vill veta. 

    Pedagog B  
 

I och med att vi använder oss av att göra något roligt och lite lustfyllt att räkna i 
vardagen, så kan man känna att där kan det vara ett meningsfullt sammanhang. 

    Pedagog A  
 
Pedagogerna menar att materialet som finns på förskolan ska kännas meningsfullt för barnens 
eget matematiska utforskande. Pedagog B och C beskriver hur de försöker se vad det är för 
material och spel som intresserar barnen och utifrån det förändra utbudet.  
 
 Man byter ut lite och vissa saker ser man att de tycker är extra roliga och då kanske  
 man får ha det extra länge. 

    Pedagog B  
  
När pedagogerna beskriver meningsfullt för barnen är alla tre eniga om att det är när de kan se 
att barnen arbetar vidare själva. Barnen vidareutvecklar tankar som har kommit upp i de 
gemensamma samlingarna eller i temaarbetet. Pedagog A beskriver hur en femårig flicka några 
dagar efter att de börjat arbeta med antalet fönster på förskolan, kommer med ett långt ihop 
tejpat papper och visar hur hon har dokumenterat det själv med ett streck för varje fönster. De 
kan se att barnen pratar matematik, utmanar och hjälper varandra i dialogen barn – barn och 
barn – pedagog. Två av barngrupperna har arbetat med diagram. I en av barngrupperna kom 
det många egna förslag på hur de skulle arbeta vidare. 
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 Barn: - Hur många tänder har vi tappat? Kan vi inte göra ett diagram av det? 
Pedagog B  

 
Matematikutvecklarna menar att pedagoger bör skapa förutsättningar för barn att möta 
matematik i meningsfulla sammanhang och belyser att matematiken måste ligga nära barnens 
tankevärld och vara vardagsnära. Båda anser att barnen behöver möta matematiken i praktiska 
aktiviteter. Att kunna känna och ta på material är en viktig förutsättning för barns 
matematikutveckling. 
 

Ja det ska för det första ingå som en naturlig del, inte som några lektioner, utan det 
ska finnas i vardagen, i leken och i temat. 

 Matematikutvecklare D  
 
Båda matematikutvecklarna framhåller vikten av att pedagogerna är medvetna om hur de 
arbetar med matematik i förskola och förskoleklass. De anser att meningsfulla sammanhang 
skapas när barnen utmanas på rätt nivå, det kan ske både i grupp och enskilt. 
 

 Att upptäcka känslan och tilliten till att man kan bedöma, allting är inte kliniskt som 
någon annan har upptäckt och talat om, utan på något sätt kan vi också upptäcka det 
själva och känna och uppleva. 

    Matematikutvecklare E  
 

5.1.1.1 Analys  
Två pedagoger berättar att de arbetar mycket med diagram. Pedagog B beskriver att barnen i 
hennes förskoleklass ber att få göra diagram på många olika saker, till exempel över hur 
många tänder alla barn har tappat och över vilka frukter barnen har med sig till fruktstunden. 
Det knyter ihop matematiken med barnens vardag.  Forsbäck (2007) påpekar vikten av att 
arbeta med diagram för att ge barnen möjlighet att uppleva samband mellan matematik och 
vardag. 
 
Pedagogerna menar att de ska ta vara på, väcka och utmana barnens intresse för matematik. 
De menar att när barnen visar att de är intresserade och även arbetar vidare med egna 
matematikprojekt kan de se att barnen är i för dem meningsfulla sammanhang. Det stämmer 
väl överens med Doverborg & Pramling Samuelsson (2001), Emanuelsson (2007) m.fl.  
 
Pedagogerna beskriver på olika sätt hur de arbetar både enskilt och i grupp med barnen för att 
fånga upp dem på deras egen nivå. Matematikutvecklarna menar att det är viktigt att möta 
barn med utmaningar som är på rätt nivå och lyfter fram ett laborerande arbetssätt. Magne 
(2002) beskriver många laborerande aktiviteter där barn kan utmanas i meningsfulla 
sammanhang. Pedagog A beskriver hur viktigt det är att man som pedagog har ett 
förhållningssätt där man förmedlar lusten att lära och stärker känslan av att man duger som 
man är, vilket bland annat Malmer (1997), Doverborg & Pramling Samuelsson (2001) m.fl. 
framhåller. Författarna menar att ett positivt bemötande från pedagogerna skapar 
förutsättningar för barn att uppleva matematik i meningsfulla sammanhang.  
 

5.1.2 Matematik i vardagen 
För att skapa förutsättningar för barnen att möta matematik i meningsfulla sammanhang, tar 
pedagogerna tillvara många olika händelser i barnens vardag och ger dessa ett matematiskt 
innehåll. Vid de gemensamma samlingarna beskriver samtliga pedagoger hur barnen får möta 
matematik. Pedagog B berättar att de har ett födelsedagståg med tolv månadsvagnar uppsatta 
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på väggen. Alla barn har ett fotografi i sin månadsvagn. Det blir diskussioner om månader 
och om hur många barn det är i de olika vagnarna. Gemensamt för alla är att de tar upp olika 
matematiska begrepp då de delar frukt och pedagog B beskriver hur barnen gör fruktdiagram 
över vilka olika sorter barnen har med sig och hur många av varje.  

 
Sen räknar man förstås varje dag, hur många barn är det här, hur många är borta, hur 
många blir det då? Det vardagliga, så det kör vi varje dag. 

     Pedagog C  
 

Varje dag går vi igenom vilket datum det är också. Då får de ju också se siffror och 
ordningstal eftersom man säger första, andra, tredje och det här. 

        Pedagog B  
 
Matematikutvecklarna anser att medvetna pedagoger ser möjligheter i vardagen som de kan 
omvandla till matematik och synliggöra för barnen genom samtal och utmaningar. 
 
Den fria leken och utevistelsen är tillfällen då pedagogerna ser mycket av barnens egna 
matematiska aktiviteter. Barnen spelar spel, lägger pussel, sorterar pärlor, sorterar efter färg 
och form, bygger med kaplastavar, lego, hoppar hage, kastar boll och gräver i sanden. Pedagog 
C menar att det är viktigt att man tänker kring matematiken i vardagen och att man kan se den i 
mycket av det barnen gör.  Pedagog B och C menar att tärningen kan användas till mycket mer 
än till spel. En stor tärning används i samlingar och kan symbolisera antal hopp man ska göra 
eller så adderar man två kast.   
 
Samtliga berättar att de ser att barnen har tankar kring att mäta och jämföra olika saker. Vid 
utevistelsen beskriver pedagog C hur barnen får uppgifter som utmanar deras matematiska 
funderingar.   
 

På skolgården kan man räkna alla möjliga saker och det är inte bara kanske att räkna 
1,2,3,4,5 utan man kan jämföra mycket då. Vad är störst och minst och sådana saker.  

    Pedagog C  
 

5.1.2.1 Analys  
Alla intervjuade lyfter fram värdet av att se och ta tillvara matematiken i vardagen. 
Matematikutvecklarna menar att medvetna pedagoger ser möjligheter i vardagen som de kan 
omvandla till matematiska utmaningar. Detta framhåller Magne (2002) som påtalar vikten av 
att förankra matematiken i vardagen och i det praktiska arbetet. Han belyser även lekens 
betydelse för att ge barnen utmaningar i för dem meningsfulla sammanhang. 
 

5.1.3 Samtal 
Pedagogerna ger uttryck för att de tycker det är viktigt att de i samtalen med barnen ger dem 
matematiska begrepp. Det sker ofta i samspel mellan språk och handling som till exempel när 
de delar frukt tillsammans med barnen vid fruktstunden och när de ger barnen utmaningar, till 
exempel hur många träd det är på gården. Några begrepp som pedagogerna använder sig av är 
antal, grupper, siffror, hel, halv, fjärdedel och även åttondel. Pedagog B för en dialog med 
barnen vid olika sorteringsövningar, där barnen får beskriva sina val av grupperingar. 
Pedagog A beskriver hur de väntar in barnen så att deras egna tankar och matematiska 
funderingar får utrymme i dialogen. Samtliga pedagoger beskriver hur de i vissa sammanhang 
styr valet av arbetskamrater och att de ibland låter barnen arbeta i mindre grupper. I samtalet 
med barnen anser pedagog B att om man är lyhörd och inte tar förgivet att alla barn är på 
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samma nivå i sitt matematiska tänkande, finns det i dialogen en möjlighet att fånga upp 
barnen där de är. Alla beskriver hur de på olika sätt dokumenterar verksamheten. I dialogen 
barnen emellan förkommer ofta att de tar del av varandras arbeten, de återberättar för 
varandra vad de har arbetat med. Dokumentationer finns uppsatta och både barn och föräldrar 
tar del av dessa.  

 
Och sen har vi haft lite diagram uppe och så och sen mätningen har vi haft uppe. Vi 
gjorde remsor om hur långa barnen var. Det har vi hängt upp och tittat på. De tycker 
att det är kul och går och jämför med kompisarna. 

    Pedagog B  
 
Matematikutvecklarna anser att i samtalet med barnen bör pedagogerna lyfta fram och belysa 
matematiken. Så att barnen får en förståelse för att matematiken finns runt omkring i många 
olika sammanhang. Matematikutvecklare E betonar vikten av att variera innehållet i 
diskussionerna med barnen. Hon menar att i dialogen med barnen har pedagogen möjlighet att 
lyfta matematiken från en verklighetsnivå till en samtalsnivå och vidare till en symbolisk 
nivå.  
  

Nu förenklar jag alltså, fem kulor ta bort tre, det är samma sak som att ha fem pennor 
och ta bort tre. Ha två tallrikar och lägg till tre. Alltså variera det hela, för att få 
samma sak och diskutera det. 

    Matematikutvecklare E 
 

5.1.3.1 Analys  
Samtliga pedagoger ger uttryck för att de ser samtalet som ett viktigt redskap att ge barnen 
matematiska begrepp. Det sker i vardagssituationer och i planerade aktiviteter. Ett 
genomgående drag när det gäller diskussioner kring matematik är att pedagogerna är 
intresserade av barnens egna tankar och matematiska funderingar. Samtalet kring matematiska 
begrepp och matematik som språk ser både Magne (2002) och Malmer (1997) som 
grundläggande för taluppfattning och begreppsbildning. Båda författarna anser att mer tid bör 
ägnas åt detta. Pedagog B för en dialog med barnen vid olika sorterinsövningar, där barnen 
beskriver sina val av grupperingar. I dialogen med pedagogen där barn berättar och beskriver 
vad de har gjort och utvecklar sina egna tankar kring uppgifterna stämmer väl överens med 
Magne (2002), Malmer (2002), Forsbäck (2007), McIntosh (2010), m.fl. 
  
Pedagog A betonar att det är viktigt att vänta in barnens egna tankar och att de matematiska 
funderingarna får utrymme i dialogen med barnen. Det kan jämföras med på vilket sätt 
pedagoger väljer att möta barnen, som en som förklarar allt för barn eller en som ger barnen 
möjlighet att utforska och göra egna upptäcker (Kennedy 2000). Att formulera sina 
erfarenheter i dialog med andra menar Dewey (1997) är att prova och befästa sina kunskaper. 
Pedagogerna beskriver hur barnen för samtal och tar del av varandras arbeten. Det menar 
Emanuelsson (2008) berikar barnen då de får syn på sitt eget och andras sätt att tänka och 
uttrycka matematik.  
 

5.1.4 Pedagogens roll 
För att skapa förutsättningar för barnen att få möta matematiken i meningsfulla sammanhang, 
menar pedagogerna att de måste utgå från barnen och vara lyhörda för vad barnen är 
intresserade av. Samtliga anser också att pedagogens roll är att skapa utmaningar som ger 
barnen större erfarenhet av matematik. Genom att ta vara på alla tillfällen under dagen men 
även i planerade aktiviteter menar pedagogerna att man väcker barnens intresse. Pedagog B 
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framhåller vikten av att man som pedagog fångar upp vad varje barn kan och inte ta förgivet att 
alla är på samma nivå. Samtliga pedagoger påtalar att de utmanar barnens lärande i matematik 
såväl enskilt som i grupp. De kan se att barnen hjälps åt, att de räknar tillsammans och att de 
utmanar varandra. Pedagog A beskriver även hur viktigt det är att pedagoger får med alla barn 
och har ett förhållningssätt där man förmedlar lusten till lärande och stärker känslan av att man 
duger som man är. Pedagog C menar att när man är nära barnens projekt ser man om man 
behöver ta in något nytt material eller anpassa så att nivån på utmaningen stimulerar barnens 
lärande. 
  

 Det är bra att komma med lite idéer som de kan vidareutveckla själva sen. 
 Pedagog B  

 
Alla pedagoger berättar hur de på olika sätt dokumenterar och synliggör barnens lärande. Det 
är barnens egna dokumentationer av verksamheten som beskrivs. De beskriver hur barnen 
dokumenterar antal med streck eller siffror, längd och antal i diagram, mattesagor där bilder 
och antal streck eller siffror kopplas till varandra. 
 
 Förra året hade vi en stor bok en A4 där man går igenom varje siffra ett, två och så 

gör man en massa saker. Det finns material att gå och plocka, men man kan klistra in 
allt själv i den boken. Så boken när den är klar har man i princip gjort den själv. 

     Pedagog C  
  
Matematikutvecklarna anser att genom att vara lyhörda och ge barnen utmaningar på rätt nivå 
kan pedagoger skapa förutsättningar för barnen att möta matematik i meningsfulla 
sammanhang. De menar att medvetna pedagoger har tankar kring material och metoder i sitt 
arbete.  
  

 Därför tycker jag att det är bra att man har en plan, en matematikplan, kvalitetssäkra 
förskolan, alla förskolebarn får möjlighet att utmanas i den och den och den 
situationen. Och sen hur man gör den, det är upp till varje förskola och varje 
pedagog. 

 Matematikutvecklare E  
  

 Och sen att pedagoger är medvetna om att matematiken finns överallt och kan lyfta 
fram det för barnen genom att utmana dem och ställa kloka frågor. Det har visat sig 
att barn som är på förskolor där man medvetet har arbetat på det sättet så har de en 
enorm vinst sen när de börjar skolan. 

    Matematikutvecklare D  
 

Matematikutvecklare E beskriver hur hon tycker att pedagoger bör arbeta för att stärka barns 
taluppfattning. Hon tycker att pedagoger medvetet ska skapa situationer där taluppfattningen 
stärks och se till att få med alla delar och även ta till vara det som uppkommer spontant. Hon 
förklarar att det är viktigt att skapa tillfällen för barnen att möta matematik på en 
verklighetsnivå, en samtalsnivå och en symbolisk nivå och att arbeta från det konkreta till 
abstrakta. 
 

5.1.4.1 Analys  
Båda matematikutvecklarna menar att pedagogerna lyfter fram matematiken för barnen 
genom att ställa kloka frågor till dem. De menar att frågan signalerar till barnet vad det 
handlar om, som man ställer frågan får man också svar. Hur man ställer frågan är viktigt för 
att stärka taluppfattningen. Den uppfattningen delar Björklund (2009) som anser att barn 
behöver möta pedagoger som ställer frågor kring deras upplevelser i matematik. När 
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pedagoger får tillgång till barnens perspektiv kan de stödja barnens lärande och utveckling. 
Matematikutvecklarna anser att pedagogerna ska vara lyhörda och ge barnen utmaningar på 
deras egen nivå, som de klarar av, vilket stämmer väl överens med Solem & Reikerås (2004) 
och Palmérs (2009) uppfattning.  
 
Matematikutvecklare E betonar vikten av att variera innehållet i diskussionerna med barnen. 
Hon menar att i samtalet har pedagogen möjlighet att tidigt i åldrarna lyfta matematiken från 
en verklighetsnivå till en samtalsnivå och vidare till en symbolisk nivå. Hon framhåller 
fördelarna av att arbeta med det konkreta och vidare mot det abstrakta. Det överensstämmer 
med Löwing (2008) som anser att ju yngre barnen är desto lättare har de att införliva 
begreppen i språket. McIntosh (2010) delar uppfattningen att det är viktigt att pedagogen 
belyser sambandet mellan händelser, ord och symboler. 
 

5.1.5 Sammanfattning  
För att skapa förutsättningar för barn att möta matematik i meningsfulla sammanhang visar 
våra resultat att det är betydelsefullt att pedagoger är medvetna om hur de jobbar med 
matematik. Det är viktigt att pedagoger har en tanke kring val av metod och material. Det 
framkommer att medvetna pedagoger ser möjligheter i vardagen som de kan omvandla till 
matematik och synliggöra för barnen genom samtal och utmaningar. Meningsfulla 
sammanhang skapas när pedagoger är lyhörda och utgår från barns intressen och tankar.  
Pedagogers förhållningssätt spelar stor roll för lärandet. Genom att de anpassar och varierar 
nivån på utmaningar stärks barns självkänsla och lärandet stimuleras.  
 

5.2 Hur utmanar pedagoger barnen för att stärka deras t aluppfattning på 
ett lustfyllt och meningsfullt sätt? 

5.2.1 Utmaningar  
Att utmana barnen för att stärka deras taluppfattning arbetar alla pedagoger med dagligen. 
Alla intervjupersoner är överens om att barn vill ha utmaningar. 
 

Barnen vill ha utmaningar, de vill få spännande saker att göra. De vill få frågor:  
- Hur tänkte du nu, och hur gjorde du här? 

Pedagog A  
 
De flesta pedagoger tycker att grundläggande taluppfattning bland annat är att man kan se 
lägre antal utan att behöva pekräkna, veta hur många fingrar man har på handen och att 
koppla ihop antal upp till fem eller tio med siffersymboler. Matematikutvecklare D menar att 
taluppfattning är ett vitt begrepp. Han gör en jämförelse mellan läsflyt och räkneflyt och 
menar att räkneflyt är en viktig del av barns grundläggande taluppfattning.  
 
Pedagogerna utmanar barnen på olika sätt så att taluppfattningen stärks. De använder sig av 
olika spel för att stärka barns taluppfattning på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. De nämner att 
tärningen är bra på många olika vis. Flertalet av pedagogerna framhåller att spel där man går 
lika många steg som tärningen visar, är utvecklande för taluppfattningen. 

 
Men det är väl så man kan försöka att stärka barnens taluppfattning och sitta med 
dem och spela spel så att de verkligen förstår att hoppa fem steg om det är det och 
sådana saker. 

Pedagog C  
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Pedagog B och C berättar om en stor skumgummitärning som de brukar använda sig av och 
göra olika övningar med, i sina respektive barngrupper. Exempelvis slå tärningen och göra lika 
många hopp som tärningens prickar visar. På så sätt kopplas även rörelser till 
antalsuppfattningen. Ett annat exempel är att använda tärningen för att räkna addition och 
subtraktion. Om ett barn slår en femma och nästa barn slår en fyra, kan de addera eller 
subtrahera siffrorna med varandra.  
 
Pedagog A nämner att i temaarbetet kring utemiljön har de arbetat mycket med mönster. 
Barnen har letat mönster på hus som de har fotograferat och sedan försökt att hitta liknande 
mönster. De har också arbetat med att försöka avbilda mönster. 
 

Vi har gjort mönster med kaplastavar och fotograferat dom och barnen har fått till 
uppgift att de ska göra likadana.  

Pedagog A  
 

Pedagogerna beskriver många olika utmaningar som de använder sig av i verksamheterna. 
Pedagog A gav barnen en uppgift där de skulle laga ett fönster till dockteatern. Barnen mätte 
hur stort fönstret skulle vara. De använde sig av tumstock, måttband och linjal för att 
bestämma längd utan att använda sig av siffror. De flesta pedagogerna arbetar med att göra 
olika diagram över saker som barnen vill jämföra. Pedagog C låter barnen få olika uppdrag i 
skogen och på skolgården. Hon har uppdragslappar där det står olika saker som barnen ska 
leta upp, till exempel, att hämta en lång och en kort pinne. 

 
Nu på slutet har vi gjort mycket praktiskt, dels när vi har varit i skogen, men även 
här har de fått uppdrag. De har fått gått ut och räkna hur många träd det är på 
skolgården, hur många dörrar och trappor och så där. Och så har de gjort streck för 
varje och sedan har de fått satt sig oftast två och två och jobba. Och så har de kommit 
in och satt sig och räkna ihop och så försökt att skriva hur mycket det blir och lite 
sådana saker, två och två har vi kört då. Man vet ungefär hur man kan sätta ihop dem 
då, de som behöver lite draghjälp. 

Pedagog C  
 
Båda matematikutvecklarna tycker att pedagogerna ska jobba med vardagsmatematiken i 
första hand, det som är verklighetsnära för barnen. De anser också att det är viktigt att 
pedagogerna inser att matematiken finns överallt och att de lyfter fram matematiken för 
barnen genom att utmana dem och ställa kloka frågor. Hur man ställer frågan är också viktigt 
för att stärka taluppfattningen. Som man frågar får man svar och då signalerar man vad det 
handlar om. De tycker att pedagogerna ska ha ett medvetet och genomtänkt arbetssätt. 
 
Matematikutvecklare E tycker att pedagogerna måste tänka på att använda sig av rätt begrepp 
och prata om saker på ett korrekt sätt. Istället för att säga rund ring kan man hellre säga cirkel 
så att barnen får med sig det från början. Pratar man om halva är det också bra att få med 
begreppet hälften. Att skapa situationer i olika sammanhang där man arbetar med samma 
begrepp gör att begreppet blir generaliserat. 

 
Sedan tycker jag också att man som pedagog även i tidigare åldrar i förskolan jobbar 
medvetet så att man liksom får med alla bitarna. Så att man inte bara, här kom en 
situation där det här råkar att ingå. Jag tror att man ska skapa situationer där det här 
ingår mera medvetet. Så därför tycker jag att man ska ha en plan för att 
kvalitetssäkra alla barnen ska få chansen och träffa på de här grejerna tidigt. Och då 
handlar det om taluppfattning, geometriska figurer, viss statistik kan man redan köra 
tidigt. 

Matematikutvecklare E  
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Båda matematikutvecklarna tar upp att pedagogerna ska vara lyhörda och ge barnen 
utmaningar som de klarar av att lösa. 
 

Sedan måste det ju också hamna på rätt nivå, kunskapsnivå. Så att det blir utmanande 
då kan det också bli lustfyllt. För är det för enkelt även om det rör ens intresse och då 
är det inte kul. Jag tror att man ska nog jobba med ganska öppna uppgifter, där det 
går att skruva uppgiften och att de är lätta att anpassa, att det finns ett spann. Alltså 
vissa saker kanske man gör enskilt, men sedan kan det ibland bli mer lustfyllt att 
jobba i grupper om någonting. 

Matematikutvecklare D  
 
Matematikutvecklarna har olika uppfattningar om när det är dags att börja använda symboler. 
Matematikutvecklare D tycker att man inte ska blanda in symbolerna för tidigt, det är lätt att 
siffrorna och talen blir så viktiga. Han tycker att det är viktig med de olika representationer, 
både med bilder och ord och så småningom också med tal, men man måste börja i det 
konkreta. Matematikutvecklare E tycker också att det är viktigt att börja i det konkreta, men 
hon tycker att man kan introducera symbolerna för siffror mycket tidigare än vad vi gör idag. 
 

Formandet av siffran kan vara svår, men att man kopplar ihop de tre sakerna redan 
tidigt. Hur ser det ut? Hur säger man? Och vad står det för i mängd? Jag tycker att 
man pratar ofta om mängden tre, så här ser det ut, så här säger man, man kan också 
visa hur en 3:a ser ut, eller 5:a eller vad det är, tidigt. 

Matematikutvecklare E  
 

Utmaningar med att räkna föremål tar matematikutvecklare E upp. Hon menar att det är 
viktigt att prata om vad antalet blir om barnet räknar från andra hållet och vad det blir om 
pedagogen flyttar sakerna. Ofta räknar barnet om sakerna vid dessa tillfällen för de tror att när 
vi frågar hur många det är så är det räkning det handlar om. Det är bra att fråga om de behöver 
räkna en gång till för att veta vad antalet är. 
 

Så grundläggande taluppfattning är, tycker jag, känslan för mängd och då handlar det 
om både att man ska kunna räkna det, man ska förstå att det är oförändrat, beror inte 
på storlek, form, färg, läge. En mängd är en mängd. Och sen tycker jag också att det 
är viktigt att man pratar om att man överblickar, att man ska kunna se tre, fyra. Man 
ska inte behöva räkna när det är självklart, att ge dem legitimitet, att kan du säga hur 
många det här är utan att räkna. 

Matematikutvecklar E  
 

5.2.1.1 Analys 
Samtliga pedagoger utmanar barnen dagligen för att stärka deras taluppfattning på ett lustfyllt 
och meningsfullt sätt. De använder sig bland annat av spel där man ska gå lika många steg 
som tärningen visar. Pedagog B och C beskriver olika aktiviteter där de använder sig av 
tärningar. Exempelvis slå tärningen och göra lika många hopp som tärningens prickar visar. 
På så sätt får de också med rörelser till antalsuppfattningen. Rörelsens och rytmens betydelse 
för inlärning betonar Malmer (2002), Furness (1998) och Kronqvist (2003). Enligt Solem & 
Reikerås (2004) är tärningen bra för den stimulerar till att kunna se antal utan att räkna, vilket 
är tidsbesparande.  
 
Att arbeta med mönster är något som pedagog A beskriver. Barnen har letat mönster på hus 
som de har fotograferat och sedan försökt att hitta liknande mönster. De har också arbetat med 
att försöka avbilda mönster. Magne (2002) hävdar att lära sig att se mönster är en viktig 
grundform av matematiskt tänkande, speciellt för kunskapen om tal. 
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Utmaningar med att räkna föremål tar matematikutvecklare E upp. Hon tycker att det är 
viktigt att prata om vad antalet blir om barnet räknar från andra hållet och vad det blir om 
pedagogen flyttar om sakerna. Ofta räknar barnet om sakerna vid dessa tillfällen för de tror att 
när vi frågar hur många det är, så är det räkning det handlar om. Det är bra att fråga om de 
behöver räkna en gång till för att veta vad antalet är. McIntosh (2010), Ahlberg (1995) och 
Sterner & Johansson (2007) m.fl. stödjer dessa tankar, de menar att pedagoger ska ställa 
reflekterande frågor kring antalsuppfattning. Matematikutvecklare E tar även upp att det är 
bra att öva på att överblicka och se ett mindre antal, tre eller fyra, utan att räkna föremålen. 
McIntosh (2010) m.fl. poängterar att ”subitizing” är grunden för att uppfatta likheter och 
skillnader mellan antal. Därför behöver barn ha många utmaningar där de arbetar med 
mängder så att känslan för antal utvecklas. 
 
Matematikutvecklare D gör en jämförelse mellan läsflyt och räkneflyt och menar att räkneflyt 
är en viktig del av barns grundläggande taluppfattning. Den uppfattningen delar Löwing 
(2008) som menar att om framtida räkneoperationer ska ske med flyt, måste barnen behärska 
talen och dess egenskaper. Matematikutvecklarna har inte samma uppfattning om när det är 
dags att börja använda symboler. Matematikutvecklare D menar att det är bäst att börja med 
bilder och ord och efter ett tag ta in siffrorna. Medan matematikutvecklare E anser att man 
kan introducera symbolerna för siffror mycket tidigare än vad man ofta gör. Hon påpekar att 
om man pratar om en mängd ska man visa konkret, tala om hur man säger och visa hur siffran 
ser ut. Vilket stämmer överens med Löwing (2008) som också framhåller vikten av att införa 
symboler tidigt. Matematikutvecklare E:s uppfattning stämmer inte överens med det Malmer 
(1997) menar. Författaren anser att symboler införs för tidigt i många fall, i början är 
begreppen viktigare än symbolen (a.a.). 
 

5.2.2 Konkret för barnen 
Gemensamt för alla pedagoger är att de använder sig av plockmaterial som pärlor, lego, små 
nallar, kaplastavar med mera, för att konkretisera det barnen räknar. På Pedagog A:s förskola 
jobbade de med temat utemiljö. Några barn räknade alla fönster på huset. För att visa 
kamraterna hur många 42 är, så använde sig barnen av kaplastavar. Pedagog B och C 
använder sig av konkret material när barnen räknar antal, addition och subtraktion.  
 

Men sen har jag gjort en stencil. Det är ringar och så står det siffror i varje ring. Och 
då har jag också pärlor som de ska lägga i varje ring efter antal.  

Pedagog B  
 
De flesta pedagoger berättar att barnen räknas på olika sätt i samlingen varje dag. 
 

Vi räknar alla barn varje dag och räknar hur många som fattas, räknar hur många 
pojkar och hur många flickor det är, hur många som är sjuka, hur många som är där. 
Och så brukar vi också dra streck på tavlan för varje barn och lär dem att en, två, tre, 
fyra och så fem så är det grinden över. Så det gör vi också samtidigt, då lär de sig hur 
fem är där. 

Pedagog C  
 
Båda matematikutvecklarna pratar mycket om att jobba konkret. Matematikutvecklare E 
anser att barnen lär sig mer om de får upptäcka själva, känna och uppleva matematiken. Om 
vi arbetar med addition eller subtraktion så kan de också handgripligen få känna det. Man 
kan ställa upp personer och lägga till eller ta bort några, då får barnen vara med och uppleva 
vad som händer vid addition och subtraktion. Matematikutvecklarna menar att det är bra att 
uppleva det man arbetar med på många olika vis. Att se till att barnen både får uppleva det 
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konkret och sedan förstå det abstrakt anser matematikutvecklare E att vi måste jobba med 
tidigt. 
 

Jag tror att det är viktigt att visa på olika sätt, även med plockmaterial. Olika 
plockmaterial och så för man in symbolerna sen. 

Matematikutvecklare D 
 
Pedagog C använder naturmaterial som kottar och pinnar för att konkretisera matematiken de 
arbetar med i skogen. Matematikutvecklare E berättar om vägen från konkret till abstrakt. 
Man kan dela upp det, konkret, halvkonkret, halvabstrakt och abstrakt. Hon ger ett exempel 
med sniglar, det är konkret. Om man säger till barnet, tänk dig sniglar, hänvisar man till ett 
konkret material. Då får barnet en inre bild av sniglar i sitt huvud. Matematikutvecklare E 
menar att vi måste hjälpa barnen att få dessa inre bilder. Om man drar ett streck för varje 
snigel, är det halvkonkret. Om man låter en ”plupp” representera två sniglar, är det 
halvabstrakt och sist kan det vara addition eller subtraktion med siffror, då är det abstrakt. 
 

Det är den vägen vi går för att få någonting som är väldigt konkret till att bli en 
matematisk abstrakt förståelse. Så en del kan hoppa ifrån sniglarna direkt till 
siffrorna och en del behöver ha stegen emellan. Så alla tankar kan man tänka sig 
stegvis från konkret till abstrakt. För det är dit vi måste, annars att bara vara konkret 
är inget självändamål om du inte lyfter det till högre nivå. Det måste upp för att det 
ska bli en matematisk hållbar kunskap tycker jag. 

Matematikutvecklare E  
 

5.2.2.1 Analys 
Resultatet av vår undersökning visar att samtliga intervjupersoner menar att det är viktigt att 
barn får arbeta mycket konkret, så att barnen själva får känna och uppleva matematiken. De 
menar att praktisk matematik är betydelsefull för taluppfattningen. Detta arbetssätt stämmer 
väl överens med Magne (2002), McIntosh (2010), Malmer (1997) m.fl. som anser att de flesta 
barn lär sig bäst när de får utmaningar med konkret material. De flesta pedagoger nämner att 
de använder sig av olika sorters plockmaterial. Matematikutvecklare E anser att när vi arbetar 
med addition och subtraktion ska barnen handgripligen få känna det. Alla pedagoger ger flera 
exempel på aktiviteter där barnen får praktiska erfarenheter av matematiken. Att barnen ska få 
praktiska erfarenheter av matematiken framhåller Magne (2002), Malmer (1997), McIntosh 
(2010) och Berggren & Lindroth (2004) som förespråkar ett laborativt och undersökande 
arbetssätt för att stärka taluppfattningen.  
 
De flesta pedagoger beskriver hur de dagligen arbetar med räkneramsan när de räknar alla 
barn. Pedagog B berättar hur de samtidigt drar streck på tavlan för varje barn och använder sig 
av ”grinden”, för att barnen ska se talbilden fem. Det här arbetssättet överensstämmer med 
Solem & Reikerås (2004) som menar att det är bra att gruppera föremål för att få en översikt 
över antalet som ska räknas. Matematikutvecklare E anser också att det är viktigt att kunna 
överblicka för att se antal, vilket Berggren & Linderoth (2004) menar att barnen tränar i det 
laborativa arbetet där de skapar sig egna inre bilder. Att vara helt säker på räkneramsan är en 
av förutsättningarna för att utveckla god taluppfattning påtalar Doverberg & Pramling 
Samuelsson (2001). 
 

5.2.3 Material 
Samtliga pedagoger har arbetat med att mäta och jämföra olika saker. De har använt sig av 
tumstock, måttband och linjal. Saker som de har mätt är bland annat barnens längd, barnens 
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arm- och benlängd och ett fönster till en dockteater. Pedagog B och C har gjort diagram av 
barnens olika längder och satt upp på ett blädderblock så att det blir åskådligt för alla. 
Byggmaterial som de flesta använder sig av är kaplastavar. Pedagog C berättar att barnen i 
hennes förskoleklass har byggt mycket med lego och jovo. Jovo är färgglada plastbitar med 
former som tre-, fyr- och femkanter, de kan man bygga ihop till olika figurer. 
 

Sedan har de mycket av jovo och det har de faktiskt blivit jätteduktiga på, att bygga 
bollar. Man behöver nog hålla på med det ett tag för att man ska kunna göra riktiga 
figurer om jag säger så. De bygger ofta efter beskrivningar. 

Pedagog C  
 
Alla pedagoger nämner många olika material som de använder sig av för att stärka barnens 
taluppfattning. De använder spel, tärningar, bollar, dominobrickor, kottar, pinnar, pärlor, 
nallar, former och annat plockmaterial som kan sorteras. De använder sig också av en kamera 
för att fotografera mönster, kopior med uppgifter, till exempel figurer där barnen drar streck 
från siffran ett till tjugo så att det blir en bild. Pedagog B berättar om en tallinje som liknar ett 
klädstreck, det finns vita plattor till som man ska skriva siffror på. Barnen får sedan sätta upp 
siffrorna på tallinjen. Hon säger också att de har memory där barnen kan para ihop siffror 
med rätt antal saker. 
 
Matematikutvecklare E tycker att vid val av metod och material är det viktigt att det är 
kopplat till något meningsfullt budskap. Hon anser att det är bäst att först bestämma sig för 
vad man vill förmedla, vad man vill träna och vilken poäng man vill komma åt. När man vet 
det, är det dags att välja metod och material. Då är det dags att hitta på roliga lekar kring det 
man vill förmedla.  

 
Ja, egentligen så kan jag säga så här, allt material är bra om det är lämpligt för det 
man vill hålla på med och att det är kopplat till någon medveten kognitiv tanke. Så 
att material är bra om det används rätt. Material kan inte vara bra bara av sig självt. 
Men sedan finns det mer eller mindre inspirerande material. 

Matematikutvecklare E  
 
Några material som matematikutvecklarna tar upp är plockmaterial, pengar, 10-bassystem och 
tallinjen. Matematikutvecklare E nämner en kortlek där det inte står några siffror, allt finns 
utom siffrorna i hörnet. Hon menar att det kortspelet är bra för att lära sig att överblicka antal. 
Det är bra att använda sig av någon strategi, att dela in allt över fem i mindre grupper, till 
exempel tre och tre blir sex. 
 

5.2.3.1 Analys  
Pedagogerna beskriver material som är bra för barns utvecklande av taluppfattningen. De 
nämner olika mätmaterial, byggmaterial, spel, tärningar, naturmaterial och plockmaterial. De 
menar att det är viktigt att aktiviteterna fångar barnens intresse och att barnen har en lekfull 
inställning till olika räkneaktiviteter. Intervjupersonerna menar att då blir barns lärande kring 
taluppfattning lustfyllt. Ett sådant arbetssätt förordar bland annat Solem & Reikerås (2004), 
Magne (2002), Fauskanger (2008) och Palmér (2009). Författarna anser att det är viktigt att 
använda sig av leken för att stärka barns taluppfattning. Matematikutvecklare E tycker att det 
är viktigt att först välja vad det är man vill förmedla, sedan är det dags att välja material. Den 
uppfattningen delar också Malmer (2002) som menar att det måste finnas en tanke bakom 
både val av material och utmaning.  
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Matematikutvecklare E nämner en kortlek där det inte står några siffror, allt finns utom 
siffrorna i hörnet. Hon menar att det kortspelet är bra för att lära sig att överblicka antal. Det 
är bra att använda sig av någon strategi och kunna dela in antalet i mindre grupper. Att lära 
sig strategier för att kunna överblicka antal överensstämmer helt med Magne (2002) och 
McIntosh (2010) uppfattning om hur förmågan att se antal grundläggs i ”subitizing”.  
 

5.2.4 Lustfyllt 
För att stärka taluppfattningen på ett lustfyllt och meningsfullt sätt tycker alla intervjuade att 
det är viktigt att fånga barnens intressen och att individanpassa utmaningarna. Samtliga menar 
också att det är bra att barnen samarbetar kring vissa uppgifter så att de kan hjälpa varandra. 
 

Jag tror överhuvudtaget att lärande, alltså överhuvudtaget matte eller vad det än är 
måste vara roligt.  

Pedagog A  
 
Och det är klart om man har svårt för det så är det väl inte lika roligt. Det gäller ju 
talträning och allt med bokstäver eller vad det nu är. Men det ser man på dem. Då får 
man naturligtvis försöka hitta på andra material, anpassa lite grann, det måste man 
göra naturligtvis.  

 Pedagog C  
 

Alla pedagoger upplever att barnen tycker om arbetet med matematik. De ser och märker på 
barnen att de tycker att det är roligt. 
 

Men de vill liksom göra mera, de vill jobba mer, det är ju det man ser det på. Och 
utmaningar, det ska vara svårare. 

Pedagog B  
  

Men man märker det ju på dem. Det är ju ingen som protesterar och säger nej det vill 
jag inte. Utan de tycker att det är kul. 

Pedagog C  
 
Samtliga pedagoger berättar om olika sorteringsaktiviteter. Pedagog B menar att 
sorteringsövningar verkligen fångar 6-åringars intresse. Matematikutvecklarna pratar mycket 
om att om det ska vara lustfyllt, så är det viktigt att barnen utmanas på rätt nivå. Det ska inte 
vara för enkelt det ska inte vara för svårt. Att arbeta med uppgifter som går att individanpassa 
så att alla har möjlighet att förstå, tycker de är angeläget. De menar att det är ett sätt för 
pedagoger att skapa meningsfulla sammanhang för barnen. Intervjupersonerna tycker att vissa 
utmaningar kan barnen göra enskilt, men ibland kan det vara mer lustfyllt att jobba gruppvis 
kring någon utmaning.  
 

Men det måste vara elevnära eller barnnära som gör att de känner det meningsfullt. 
Då blir det lustfyllt på en gång, det är så olika från individ till individ. Sedan måste 
det också hamna på rätt nivå, kunskapsnivå. Så att det blir utmanande, då kan det 
också bli lustfyllt. 

Matematikutvecklare D  
 
Alltså göra roliga saker, gör man roliga saker så är det bra, men jag tror att det är 
viktigt också att man talar om att det vi höll på med nu var matte. För att göra 
matematiken lustfylld så måste det också signaleras och kännas att det här är matte. I 
stället för att bara ha kul ska de få veta att det här det var matematik och det var 
roligt. 

Matematikutvecklare E  
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Matematikutvecklare E betonar att det är betydelsefullt att pedagogen har en medveten 
matematikplanering, är engagerad och tycker att det är meningsfullt och roligt själv. Det är då 
man signalerar till barnen att det här är matematik och det är roligt. Det smittar av sig till 
barnen och då blir matematiken roligare. Om barnen sedan utmanas på rätt nivå så blir 
matematiken lustfylld. 
 

5.2.4.1 Analys  
Samtliga intervjupersoner menar att om matematiken ska upplevas som lustfylld, så är det 
viktigt att barnen utmanas på rätt nivå. Det ska inte vara för enkelt och inte heller för svårt. 
När uppgifterna individanpassas så att alla har möjlighet att förstå, anser intervjupersonerna 
att det skapas förutsättningar för barn att möta matematik i meningsfulla sammanhang.  
Malmer (2002) framhåller vikten av att alla barn får arbeta på den nivå och i den takt som de 
har förutsättningar för. Hon menar att det är då barnen kan känna motivation och uppleva 
glädje och lust i arbetet. Matematikutvecklare E tycker att pedagoger själva bör ha en positiv 
inställning till matematik. Det hon beskriver kan kopplas till Emanuelsson (2007) som anser 
att lärarens inställning till matematik är väsentlig för hur barn upplever och lär. Barns 
samarbete kring vissa utmaningar framhåller intervjupersonerna som betydelsefullt för barns 
lustfyllda lärande. Det överensstämmer med Doverborg (2007), Furness (1998), Ahlberg 
(1995) m.fl. som menar att barn lär av varandra. 
 

5.2.5 Sammanfattning  
Våra resultat visar på att pedagogerna utmanar barnen dagligen för att stärka deras 
taluppfattning på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. Det är viktigt att barn får arbeta mycket 
konkret, så att de själva får känna och uppleva matematiken. Intervjupersonerna menar att 
praktisk matematik är betydelsefull för att stärka taluppfattningen. I det laborativa arbetet 
anser intervjupersonerna att pedagoger får syn på barnens tankar och strategier och kan 
utmana dem där de befinner sig. Om det ska kännas lustfyllt för barnen är det viktigt att 
utmaningarna inte är för lätta eller för svåra. Barns samarbete framhåller pedagogerna som 
betydelsefullt för barns lustfyllda lärande. I våra resultat framkommer det även att det är 
angeläget att pedagogerna har ett medvetet och väl genomtänkt arbetssätt, att de själva är 
engagerade och tycker att det är roligt och meningsfullt med matematik. Pedagogernas 
förhållningssätt och inställning till matematik utgör en viktig inspirationskälla för barnen. 
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6. Diskussion  
Syftet med undersökning var att ta reda på hur pedagoger i förskola och förskoleklass kan 
arbeta för att göra barns lärande kring grundläggande taluppfattning lustfyllt i meningsfulla 
sammanhang. Vi ville veta hur pedagoger skapar förutsättningar och utmanar barnen för att 
stärka deras taluppfattning. Genom litteraturstudier och intervjuer har det framkommit 
relevanta resultat som har svarat mot frågeställningarna. I resultaten framkom att det är 
angeläget att pedagogerna har ett medvetet och väl genomtänkt arbetssätt, att de själva är 
engagerade och tycker att det är roligt och meningsfullt med matematik. 
 

6.1 Resultatdiskussion   
Av resultatet kan vi utläsa att samtalet och dialogen mellan barn – pedagog och även mellan 
barn – barn är en viktig del för att skapa meningsfulla sammanhang där barn kan uppleva 
matematik på ett lustfyllt sätt. När pedagogerna tar med alla barns olika uttryckssätt och ger 
dem ett matematiskt innehåll ser vi kopplingen till Lpfö 98 som belyser att ”flödet av barnens 
tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet” (2006:9). Det 
framkommer också att medvetna pedagoger ser möjligheter i vardagen som de kan omvandla 
till matematik och synliggöra för barnen genom samtal och utmaningar. Intervjupersonerna 
upplever att de flesta barn vill ha utmaningar, men det är viktigt att utmaningen varken är för 
lätt eller för svår.  
 
Intervjusvaren visade också att det är viktigt att barn får arbeta mycket konkret, så att de 
själva får känna och uppleva matematiken. Det framkom att praktisk matematik är 
betydelsefull för att stärka taluppfattningen. I det laborativa arbetet anser intervjupersonerna 
att pedagoger får syn på barnens tankar och strategier och kan utmana dem där de befinner 
sig. Genom att arbeta laborativt med matematik skapar pedagogerna tillfällen där barnen ges 
möjlighet att själva och i grupp pröva, ompröva och dra egna slutsatser. I vardagen, leken och 
i planerade laborativa aktiviteter där barnen utmanas utifrån sin egen erfarenhet, har de 
möjlighet att skapa sina egna ”mentala anslagstavlor” som Lindroth & Berggren (2004) 
beskriver. Vi menar att när barnen upplever sig själva som problemlösare stärks självkänslan 
och tilliten till den egna förmågan.  Glädjen över att lyckas kan kopplas till drivkraften att 
vilja veta mer och vi menar att då ökar barnens egen motivation. Vi vill lyfta fram Kronqvist 
(2003:7) som framhåller det egna laborerande arbetet och anser att ”det man själv kommit på 
ger säkert en mer bestående, tillfredsställande och utvecklingsbar kunskap”. 
 

6.2 Metoddiskussion 
I inledningsskedet av arbetet hade vi först tankar på att använda oss av enkäter i vår 
undersökning, men fick råd av vår handledare och examinator att istället använda oss av 
intervjuer eller observationer. Vi valde den kvalitativa undersökningsmetoden, med 
semistrukturerade frågeställningar. Genom att vi började tidigt med litteraturstudier hade vi 
god hjälp av det vi läst, när vi utifrån syftet arbetade fram två frågeställningar och 
intervjufrågorna. Provintervjuerna gav oss den erfarenhet som behövdes för att genomföra 
intervjuerna i undersökningen. Vi upplevde att informanterna kände sig bekväma med att bli 
intervjuade, vilket kan bero på att de vet att vi är yrkesverksamma barnskötare i verksamheter 
på förskola och i förskoleklass. Det kan även bero på att vi hade informerat om vad intervjun 
skulle handla om och att vi hade avsatt tillräckligt med tid för intervjuerna.  
 
Kvalitativa intervjuer är mycket tidskrävande i transkriberingsfasen, det tog lång tid att skriva 
ut det inspelade materialet. Det hade vi läst i litteraturen och var förberedda på. Det rika 
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materialet som vi sedan hade att arbeta med för att strukturera upp resultaten i olika tematiska 
grupper, gjorde att det kändes som väl använda timmar vid datorn. Den kvalitativa 
undersökningsmetoden var lämplig för studien.  Vi uppnådde vårt syfte med att ta reda på hur 
pedagoger i förskola och förskoleklass kan arbeta för att göra barns lärande kring 
grundläggande taluppfattning lustfyllt i meningsfulla sammanhang. Undersökningen gav 
många konkreta tips och idéer kring ämnet.  
 
Vi tror att på grund av att våra frågor var lätta att besvara och utgick från intervjupersonernas 
konkreta erfarenheter, är reliabiliteten i vår kvalitativa undersökning relativt hög. Andra 
forskare kan eventuellt komma fram till liknande slutsatser om intervjun sker vid någorlunda 
samma tidpunkt som vår undersökning. Genom att beskriva hur intervjun arbetades fram och 
hur den utfördes så höjs validiteten på undersökningen. I vår kvalitativa undersökning anser vi 
att validiteten är hög och att vår reliabilitet är något lägre, vilket är brukligt då man använder 
kvalitativ metod.  
 

6.3 Slutdiskussion med slutsatser  
Vi tycker att det framgår av intervjuerna att pedagogerna har en medveten och strukturerad 
planering där barnen utmanas på rätt nivå. Resultaten visar också att pedagogerna väcker 
intresse för matematik och tar till vara barnens egna idéer och matematiska funderingar. De 
båda kriterierna gör att den grundläggande taluppfattningen tränas på ett lustfyllt och 
meningsfullt sätt, så att barnen utvecklar lust att lära och tillit till sin egen förmåga. Det tror vi 
delvis beror på att pedagogerna arbetar efter respektive styrdokument. Förskollärarna i 
förskoleklasserna arbetar efter Lpo 94 där det står att ”skolan ska sträva efter att varje elev 
utvecklar nyfikenhet och lust att lära […] samt tillit till sin egen förmåga” (2006:9). I Lpo 94 
framkommer det också att ”skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” 
(2006:10). Förskolläraren i förskolan arbetar efter Lpfö 98 där det framkommer att 
”verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt att ta till vara 
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter 
[…] samt sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda 
matematik i meningsfulla situationer” (2006:8,9). Något vi uppmärksammade i resultatet var 
att pedagogen i förskolan använde sig av ett tematiskt arbetssätt där hon lyfter fram den 
matematik som pedagoger och barn tillsammans skapar i temaarbetet. I Lpfö 98 står det att 
”med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” 
(2006:6). Vi upptäckte också skillnader i val av metod och material. I förskoleklasserna 
skapades fler tillfällen där barnen fick utmaningar och vi såg även att de använde sig mer av 
laborativt material där barnen dagligen utmanades i matematik. 
 
Något som vi också såg i vårt resultat var att förskollärarnas svar stämde väl överens med det 
arbetssätt som matematikutvecklarna förespråkade för att stärka barns taluppfattning. 
Arbetssättet som vi såg i resultatet överensstämmer också med litteraturen i vår undersökning, 
exempelvis med Doverborg som påpekar att ”medvetna lärare utmanar barnens 
matematiktänkande och lärande genom att ge dem tillfällen att erfara och använda matematik 
i meningsfulla sammanhang” (2007:8). Intervjupersonerna och litteraturstudien gav många 
praktiska tips och idéer på hur barns taluppfattning kan stärkas. De gav också konkreta förslag 
på hur man kan inspirera till matematiska aktiviteter och fånga upp barns egna intressen och 
matematiska funderingar. Matematikutvecklarna har bidragit med den senaste forskningen 
kring grundläggande taluppfattning vilket vi anser har vidgat perspektivet och gett ett djup i 
vår undersökning. Intervjusvaren och resultatet av undersökningen kommer vi att ha stor 
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användning av som förskollärare på våra respektive arbetsplatser för att stärka barns 
taluppfattning på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. Många konkreta tips kan vi använda oss 
av direkt och vi kan även vidareutveckla dem tillsammans med barnen. Den litteraturstudie vi 
genomförde har vi också nytta av i vårt yrke. Vi tror att vår undersökning gagnar både 
pedagoger och barn i förskolor och förskoleklasser. Johansson & Svedner (2006:109) 
framhäver att ”syftet med examensarbetet är ju att fördjupa den egna kunskapen i läraryrket”. 
Vi tycker att vi har fördjupat vår kunskap om det lustfyllda lärandet kring grundläggande 
taluppfattning. 
 
En viktig tanke att ha med sig i arbetet som förskollärare i verksamheten är hur vi kan skapa 
en bra grund för barnen att bygga vidare på när det gäller grundläggande taluppfattning. I 
litteraturstudierna och intervjuerna framkommer det tydligt att många barn har en positiv och 
lustfylld inställning till matematik. Det är pedagogens uppgift att skapa meningsfulla 
sammanhang där barnen kan behålla den känslan för matematik och till sitt eget lärande. Om 
vi får dem att bära med sig den känslan in i skolan och får möta det förhållningssätt som Lpo 
94 beskriver ”att skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
och utvecklar sitt eget sätt att lära samt tillit till sin egen förmåga” (2006:9). Finns möjligheter 
för barnen att vidare på resan nå hela vägen upp i gymnasiet med bibehållen positiv och 
lustfylld inställning till matematik. I programmen för gymnasieskolan står att utbildningen 
syftar till att ”eleverna skall uppleva glädje i att utveckla sin matematiska kreativitet och 
förmåga att lösa problem samt få erfara något av matematikens skönhet” (Skolverket 
2003:12).  
 
Under tiden vi har skrivit vårt examensarbete har regeringen den 5/8 2010 fastslagit den nya 
läroplanen för förskolan, som innehåller fler strävansmål i matematik och kommer att träda i 
kraft den 1/7 2011. Vi funderar kring vad den nya läroplanen kommer att betyda för 
förskolan. Kan det efter att den har börjat tillämpats i verksamheten ge andra svar från 
förskollärare i förskolan? Som vidare forskning skulle vi tycka de vore intressant att 
genomföra en liknande studie när den nya läroplanen för förskolan har implementerats i 
verksamheterna. 
 
Våra slutsatser av undersökningen är att dialogen mellan pedagog och barn är mycket 
betydelsefull. I samtalet kan pedagoger ta del av barns kunskaper och erfarenheter och lättare 
individanpassa den matematiska utmaningen, så att barnet klarar av den och därigenom får 
tillit till sin egen förmåga. Då stärks barns självförtroende och det blir lustfyllt med 
matematik. Malmer (1997) poängterar hur viktigt det är att lärare försöker förstå hur barnet 
tänker och genom ett positivt agerande stärks då barnets självförtroende. En annan slutsats 
som vi drar är att pedagogers förhållningssätt och val av metod och material spelar stor roll 
för barns lärande kring grundläggande taluppfattning. Genom att anpassa och variera nivån på 
matematiska utmaningar stärks barns självkänsla och lärandet stimuleras. En ytterligare 
slutsats är att pedagogerna bör har ett medvetet och väl genomtänkt arbetssätt, att de själva är 
engagerade och tycker att det är roligt och meningsfullt med matematik. Vi tycker att 
pedagogernas inställning till matematik utgör en viktig inspirationskälla för barnen. 
 
 
 
Och kom ihåg att som man frågar får man svar. ☺  
Elsa 5 år: – Jag räknade till mer än hundra en gång. 
Pedagog: – Jaha, hur långt kom du då?   
Elsa: – Jag kom nästan ända dagis. Vi cyklade hemifrån och pappa fick hjälpa mig lite ibland.    
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Bilaga 1 

Brev till informanterna 
 
Hej!  
 
Vi heter Mimmi Joman och Carina Granqvist. Mimmi arbetar på en förskola och Carina 
arbetar i en förskoleklass. Vi går samtidigt en distanskurs och studerar till lärare med 
inriktning förskola och förskoleklass på Linnéuniversitetet i Växjö. Nu håller vi på att skriva 
ett examensarbete som handlar om grundläggande taluppfattning. I examensarbetet vill vi 
intervjua pedagoger som jobbar i förskola och förskoleklass och matematikutvecklare i två 
olika kommuner. Vi hoppas att du kan tänka dig att ställa upp på en intervju. Intervjun 
kommer att spelas in för att få med all information och hela samtalet kommer att skrivas ut. 
Det vi använder oss av ur intervjun, bifogar vi i examensarbetet. Du kommer att vara anonym 
i vår undersökning och kommunen kommer inte heller att nämnas. Det är frivilligt att 
medverka och du har rätt att avbryta din medverkan under intervjun om du vill. 
 
Har du några frågor kring ovanstående är du välkommen att ringa eller skicka e-post till 
någon av oss.  
 
Mimmi tel: xxxx-xxx xx    e-postadress: mimmi.joman@ 
Carina   tel: xxxx-xxx xx   e-postadress: granqvist.carina@ 
 
Vänliga hälsningar   
Mimmi Joman och Carina Granqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

Frågor till pedagoger 
 
1. Kan du berätta för mig hur ni arbetar med matematik just nu i 

förskolan/förskoleklassen?  
 
2. Vad tycker du ingår i grundläggande taluppfattning? 

 
3. Hur utmanar du barnet i att stärka sin taluppfattning? 

 
4. Vad använder ni för material för att barnen ska få en god taluppfattning?  

 
5. Upplever du att barnen tycker om det ni gör? 

      5.1 Hur ser du det? 
 

6. Hur försöker ni göra lärandet lustfyllt? 
 

7. Hur använder ni er av vardagsmatematiken som finns runt omkring oss?  
   

8. Hur tar ni tillvara på barnens egna matematiska funderingar? 
 

9. Vilka förutsättningar skapar ni för att barn ska få möta matematik i meningsfulla  
      sammanhang? 
 

10.  Hur synliggör ni barns matematiska aktiviteter? 
 

 
 
 



Bilaga 3 

Frågor till matematikutvecklare 
 

1. Vilken matematik vill du att pedagogerna ska jobba med i förskolan/förskoleklassen? 
 
2. Vad tycker du ingår i grundläggande taluppfattning? 
 
3. Hur bör pedagoger utmana barn för att de ska stärka sin taluppfattning? 
 
4. Kan du ge exempel på metoder och material som är bra att använda för att barnen ska 

få en god taluppfattning? 
 

5. Vad bör pedagoger tänka på för att göra lärandet lustfyllt? 
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