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SAMMANFATTNING  

Shqiponja Buqa & Besarta Haliti 

Matematik i förskolan 

Hur förskollärare uppfattar och förhåller sig till matematik i sin verksamhet 

 

Mathematics in preschool 

How the preschool teachers understand and are related to mathematic in their operations 

 

     Antal sidor: 45 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur lärare i förskolan uppfattar och förhåller sig till 

matematiken i sin verksamhet. Metodvalet är intervjuer med lärare i förskolan samt 

observationer av barn i förskolan. Resultatet av studien är att barnen lär sig matematik i sin 

vardag på ett naturligt och lekfullt sätt. Genom att lärarna i förskolan samtalar med barnen 

och observerar dem får lärarna reda på om barnen har lärt sig matematik och hur lärarna kan 

utveckla och utmana barnens matematiska kunskap vidare. Enligt studien planerar lärarna 

verksamheten utifrån barnens intresse och behov. Dessutom lyfts fram att lärarna ska vara 

uppmärksamma och visa eget intresse för matematik eftersom det stärker barnen och 

utvecklar deras grundläggande förståelse för matematiken.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Alla ska inte bli matematiker. Däremot ska alla klara vardagsmatematiken” (Doverborg 

2002:51). Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att barnen, i vardagen och i 

leken, möter matematiska begrepp i stort sett överallt i verksamheten men att de vuxna inte 

alltid har lyft fram matematiken så att den blir synlig. Det fastställer även Elisabet Doverborg 

(Björkman, 2002). Hon menar att matematiken finns överallt men att det inte syns och att vi 

överlämnar det till barnen att själva upptäcka matematiken.  

Detta ämne är vi intresserade av att undersöka eftersom vi, som blivande lärare i förskolan, 

kommer att möta matematiken i många vardagssituationer. Vi vill undersöka och få en 

djupare förståelse för lärares uppfattning av matematik i förskolan. Vi vill ta reda på hur, när, 

läraren lyfter fram matematiken. Vad tas upp och varför just det? 

Förskollärare måste vara lyhörda för och medvetna om att se möjligheter i vardagen så att 

barnen ska kunna uppfatta matematiken som meningsfylld och lustfylld. Elisabet Doverborg 

och Ingrid Pramling Samuelsson (2005) berättar att grunden för lärandet i förskolan ska vara 

att låta barn uppleva olika aspekter av matematik, och gradvis erövra begreppen genom att 

vuxna hjälper dem sätta ord på erfarandet. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev.2010) finns mål 

som varje barn skall sträva mot. Vad gäller matematik klarläggs följande:  

”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar […], att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp,[…] att föra och följa 

resonemang, […] förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

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

förändring” (Lpfö 98 rev. 2010:10). 

Läroplanen upplyser om att lärare skall synliggöra matematik i förskolan samt vad som ska 

tas upp men det står inte hur och när matematiken ska genomföras. Det är lärarens uppgift att 

foga in matematiken i förskolan efter barnens intresse, behov och önskemål. Det är dock 

tveksamt om läraren är medvetna om läroplanens mål och hur gör de egentligen?  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbete är att ta reda på hur lärare i förskolan uppfattar och förhåller sig till 

matematiken i sin verksamhet. 

Frågeställningar 

• Vad för matematik behandlas och i så fall varför just det? 

• När och hur lär sig barn matematik? 

 

2 Begreppsförklaring 

Följande begrepp tas upp i arbetet.  

Begreppsbildning: ”innebär att man försöker upptäcka och lära sig vad som är gemensamt 

eller karakteristiskt för en grupp objekt, en grupp händelser, en grupp beteenden osv” 

(Nationalencyklopedin 2012). 

Fri lek: barnen skapar själva innehåll och normer.  

Förskola: verksamhet som omfattar barnen i åldern 1-5.  

Lärare: syftar vi på lärare i förskolan.  

Matematik: ”latin mathema´tica (ars), av likabetydande grekiskamathēmatikē´ (te´chnē), 

av ma´thēma 'kunskap', 'läroämne'), en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning 

och metodutveckling” (Nationalencyklopedin 2012).  

Pedagogisk miljö: ”[…] innefattar både miljöns fysiska utformning, material, samspel mellan 

barn och vuxen och mellan barn samt det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten” 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:89). 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel tar vi upp och diskuterar tidigare forskning om matematiken i förskolan. Vi 

beskriver matematiken i vardagen, hur lek och lärande samverkar och utvecklar barn lärande, 

vad miljön har för betydelse för matematiken samt vikten av matematik och språk.  
3.1 Matematik i förskolan 

Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson (2003) poängterar, att matematik i 

förskolan finns överallt och det bör alla förskollärare vara medvetna om. Författarna hävdar 

att man inte ska se matematiken som utgångspunkt utan att barnen lär sig matematik i leken. 

Ann Ahlberg (2001) uttrycker, att barnen i förskolan använder matematik på olika sätt som 

t.ex. när de spelar spel, bygger med lego samt leker med material som finns på förskolan. 

Barnen möter också matematiken i det situation de skapar med hjälp av det material som finns 

på förskolan. I leken ska barnen få på ett lekfullt sätt, förstå och uttrycka antal, storleksordna, 

sortera och lära sig om vikt, volym och längd. Författaren poängterar också att barnens 

förståelse för matematiken utvecklas i samband med skapande av olika mönster och av 

enklare geometriska former så som kvadrat, triangel, rektangel och cirkel.  

I förskolan genomförs det aktiviteter för att upptäcka matematiska begrepp, som t.ex. att man 

läser böcker, rim och ramsor, i samlingen räknar man alla barnen, läser av almanackans 

datum, dag och år (Claesdotter 2002). Matematik kan man dessutom hittas i sånger och 

danslekar som t.ex. sången ”En elefant balanserade”. Där tränas ordningstal, bara man ändrar 

lite på texten, ”så han gick och hämtade en femte elefant”(Claesdotter 2002:16). Ingrid Olsson 

(2002) säger att vi behöver ett språk för att utveckla matematiska begrepp eftersom vi bättre 

förstår t.ex. varför det är bra att kunna räkna, vad taluppfattning, former, problemlösning, 

geometri och antal betyder. Det viktigaste är, som många författare påpekar, att matematiken 

måste synliggöras för alla barn (Claesdotter m.fl. 2002; Doverborg & Pramling Samuelsson 

2005; Eriksson 2010) ”För att matematiken ska bli synlig krävs att pedagogerna är med och 

lyfter fram mångfalden och ger barnen möjligheter att reflektera” (Björkman 2002:60). 

Pedagoger måste ha kunskap om vad grundläggande matematik egentligen är och hur man 

kan synliggöra den i förskolan för att ge förskolebarnen en positiv syn på matematiken 

(Eriksson 2010). 
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3.1.1 Matematiken i vardagen  

Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson & Eva Johansson (2010), understryker att 

vardagsmatematiken finns i allt man gör i verksamheten i förskolan. Då blir barnens 

grundläggande möten med matematiken att de får ”erfara, uppfatta och förstå olika ord och 

begrepp i sin vardag” (Sherdin m.fl. 2010:63). Ahlberg (2001) tar också upp att 

vardagsmatematiken finns i vår närhet och under hela vår vakna tid. Det ger goda möjligheter 

till att barn och lärare lär och utvecklas tillsammans. För att nå denna sorts möte och lärande 

med matematiken, får man ta tillvara på tillfällen som uppkommer samt att man som lärare 

tänker framåt för att ha beredskap för det som kommer att ske. Det behövs planering, 

förberedelse, kunskap, engagemang och nyfikenhet från lärarna. Ju mer kunskap om 

matematiken en lärare har desto godare förutsättningar och möjligheter ges till att upptäcka, 

uppmuntra och utmana barns matematiska tänkande påpekas i samma skrift.  

Enligt Sheridan m.fl. (2010) uppkommer det olika lärandesituationer under barnens vardag då 

de lär sig matematik t.ex. i byggrummet, där barnen sorterar leksakerna efter färg, former, 

kategorier och antal. Barnen behöver lärarnas stöd för att få syn på matematiken och prata om 

begreppen. Ahlberg (2001) beskriver matematiken som en naturlig del i alla situationer och 

barnen är huvudaktörerna som själva får upptäcka den. De matematiska begreppen 

uppkommer i den dagliga verksamheten t.ex. när barnen skall ställa undan leksaker. Annika 

Claesdotter (2002) föreslår, att när matematiska begrepp kommer in i vardagen t.ex. cirkel, 

kvadrat och triangel ska läraren alltid sätta ord på det man gör med barnen. Ann Ahlberg 

(2001) anser att de barn som får utveckla matematik i leken under de vardagliga situationerna 

får kunskap och utveckling med sig i sitt bagage. Claesdotter (2002) finner att 

vardagsmatematiken på förskolan finns i alla de rutinsituationer som vid på -och- avklädning, 

lunchen, i den fria leken vid planerade aktiviteter, på gården, i skogen etc. Tar man vara på 

dessa situationer blir inte matematiken svår att lyfta fram, diskutera, använda och utveckla 

vidare (Claesdotter 2002). Enligt Ahlberg (2001) finns dock en brist med detta arbetssätt, då 

man inte kan nå fram till alla barn. Det finns barn som tar för sig och vill ha mycket 

uppmärksamhet och det brukar vara dessa barn som har stort intresse av att få ta del i 

aktiviteterna och vill lära sig mer. De andra barnen, som skulle behöva vara med under 

aktiviteterna kan lätt glömmas bort och då får de inte den uppmärksamhet som de skulle ha 

behövt. Ann-Louise Ljungblad (2001) berättar att lärare bör vara observant över de barn som 

sällan ”talar matematik” eftersom barnet inte tar in vissa begrepp, trots att man medvetet 

arbetar med matematik i barnens vardag. 
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Enligt, Sheridan m.fl. (2010) ska lärarna se alla barn och arbeta utifrån deras nivå samt 

utmana dem att reflektera över det de gör och ställa utmanande frågor t.ex; ”Har du lika 

många? – inte så många? – för många? –fler? –förre? och –samma antal? (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2010:64). Ahlberg (2001) föreslår, att man skall ge utmaningar till 

barn som har goda erfarenheter av matematiken och vidareutveckla deras kunnande.  

Claesdotter (2002) hävdar, att vardagsmatematiken på förskolan är en utvecklad matematik 

och väldigt intressant att arbeta med och som också ger barnen svar på deras funderingar och 

problemläsningar. Enligt författaren är lunchen en av de rutinsituationer då matematiken lyfts 

fram som mest och där förs resonemang som leder till utvecklande matematik. Enligt 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) utvecklas barns matematiska förståelse bäst i 

vardagliga funktionella och meningsfulla sammanhang. Matematiken i förskolan handlar 

också om det informella matematikspråket som innebär att man sätter ord på vardagen vilket 

ger mening och innebörd (Björkman 2002). För att barnen skall utveckla sitt matematiska 

intresse, menar författaren att matematiken skall ske naturligt i vardagen. 

 

3.2 Lek och lärande i matematik 

Leken har haft och har en viktig roll i förskolan framhäver Ljungblad (2001). Hon förklarar 

att barnet fantiserar, kommunicerar och uttrycker sig i leken. Att barn utforskar, konstruerar 

och fantiserar med tal, former och mönster är det viktigt att de skojar in matematiken, anser 

Marit Johnsen HJines (2000). Förskolans läroplan (Lpfö 98 rev.2010) tar upp matematiken, 

språket och leken som områden som ska främjas, vilket innebär att alla dessa områden är lika 

viktiga.   

Matematikinlärningen handlar om att skapa en grund för matematisk förståelse och inte så 

mycket om att kunna räkna och skriva siffror, berättar Rose-Marie Eriksson (2010). Även 

Ljungblad (2001:110) påstår att det inte ska ” handla om något formellt räknande utan att 

upptäcka och se matematiken runt omkring sig – i lekens form”. Eriksson talar också om att 

det är i barnens lek som grunden läggs eftersom det är då barn upptäcker och skapar mönster, 

sorterar föremål, ute och bygger kojor, löser problem, spelar spel och jämför färg, form och 

storlek hos olika föremål. Annika Thisner (2006) poängterar att det viktiga när barnen leker 

sig fram är att förskollärare visar dem att det finns flera sätt som är rätt. Hon poängterar också 

om hur betydelsefull leken är för det matematiska lärandet.  



9 
 

Genom leken och med alla sina sinnen lär sig barnen. För att barnen ska kunna relatera det 

abstrakta i matematiken behöver de tillgång till konkret material, material som är verkliga och 

som barnen kan se och känna på, förklarar Eriksson (2010). För barns utveckling och lärande 

är just leken viktig och nödvändig men även för barns matematikinlärning är leken 

betydelsefull. Liksom många författare anser också Janne Fauskanger (2006) att leken är 

viktigt för matematikinlärningen eftersom genom leken lär sig barnen matematik. Det 

intensiva tänkande som matematikinlärningen kräver möjliggör leken att vi kan njuta av det. 

Leken klarar av att göra lärandet roligt vilket den vanliga pedagogiken missar (Eriksson 

2010), och dessutom kan barnet pröva möjligheter i leken (Lindqvist 1996). Lindqvist (1996) 

förklarar att leken måste vara fri från vuxnas ingripande eftersom den är ett sätt att hävda sig 

mot vuxenvärlden. Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson säger att ”det 

finns tecken på att leken håller på att försvinna från förskolan till förmån för mer ”skolinriktat 

lärande” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003:40).  

3.2.1 Matematik och miljö  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) berättar att utformningen av den pedagogiska 

miljön har betydelse för barns lärande. Miljön sänder ett budskap om vad som förväntas 

inträffa i den pedagogiska verksamheten, därför ska den pedagogiska miljön vara konstruerad 

så att barns lärande underlättas, stimuleras och utmanas. Miljön påverkar också barnens 

matematikinlärning. För att barnen ska bli intresserade av matematik är det viktigt att miljön 

uppmuntrar barnen att arbeta med matematik, lösa matematiska problem och använda 

matematiska begrepp. Om inne- och utemiljön lockar till lek, eftersom barnen har tillgång till 

olika material och övningar, har barnen mer möjligheter att arbeta med matematik 

(Fauskanger 2006).  

Hur barnens fysiska miljö ser ut med avseende på att t.ex. sortera, kategorisera och 

storleksordna är något som varje pedagog måste fråga sig själv, anser Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2005).  För att ge de yngsta barnen möjligheter att sortera kan man ha 

backar och lådor med tydliga markerade symboler för olika saker. Detta medför att barnen 

börjar bli medvetna om likheter och skillnader genom att sortera.  Barnens saker ska finnas 

inom deras räckhåll samt att de ska få flytta sakerna mellan olika rum. När leken blir avbruten 

ska barnens saker ligga framme och inte städas undan varje gång eftersom barnen kan vid 

senare tillfälle fortsätta använda sakerna och återgå tillbaka till leken de höll på med. Barnen 

ska kunna ändra på sin lekmiljö så att de kan använda miljön på andra sätt, är något som 
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lärare måste tillåta barnen att få göra (Johansson & Pramling Samuelsson 2009). Anthony 

Furness (2006) berättar att rummets utformning är viktigt att tänka på. En rik tillgång till 

material och att det alltid ska finnas tillgängligt är vad rummet måste erbjuda eftersom barnen 

själva kan följa sin egen rytm utan att lärare styr i rummet, genom att de plockar fram 

materialet. Lindqvist (1996) tar också upp det som Furness berättar, att det bör finnas ett rikt 

lekmaterial för barnen där det ger möjligheter till utveckling och bearbetning av olika 

konflikter. 

3.3 Matematik och språk 

”Språket är nyckeln till matematisk förståelse (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:78). 

Med hjälp av språket och matematiken utforskar barnen och försöker förstå sin omvärld 

(Sterner 2006). Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver pedagogernas roll i 

barnens matematikvärld, de menar att pedagogerna ska i vardagliga sammanhang rikta deras 

uppmärksamhet mot barnen när de t.ex. ordnar, sorterar, jämför, väger, för att barn ska 

upptäcka matematikens värld. Författarna talar också om att ”genom att göra matematiska 

begrepp till en del av sin erfarenhetsvärld utvecklar de matematiken som språk”(Pramling 

Samuelsson och Sheridan 1999:78). Camilla Björklund (2009) förklarar att man tror att den 

språkliga utvecklingen och barns ordförråd finns i barns matematiska tankeutveckling.  

Görel Sterner (2006) berättar att det finns ett omfattande förråd av ord och termer inom 

matematiken som man måste lära sig förstå och vet hur de ska användas och har man 

språkliga svårigheter kan barnen uppfatta matematiken som svårt och krångligt. Hon forstätter 

tala om att även om matematiken inte är ett språk i traditionell betydelse har matematiken ett 

eget ordförråd.  Kajsa Molander m.fl. (2009) tar också upp det som Sterner påpekar, att det 

gäller att förstå de matematiska begrepp, att veta vad orden betyder. För att kunna förstå och 

diskutera måste man behärska språket. Författarna anser att matematiken handlar om att se det 

som en del av verkligheten.  

Att arbeta med språket, praktiskt och ute med förskolebarnen lär de in begrepp med hela 

kroppen. Att använda orden korrekt från början är något som vi vuxna måste tänka på 

eftersom det gör det lättare för barnen. T.ex. ordet mindre ska vi inte säga utan yngre, kortare 

eller färre om det är det vi menar (Molander m.fl. 2009).  

Begreppsbildning och olika sätt att gestalta begrepp är ett av matematikens karaktärsdrag 

(Björklund 2009). I och med att begreppsbildningen består av varierande sätt att utgöra 
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exempel på begrepp både som skrivna symboler och muntligt, har alltså språket en naturlig 

viktig roll (Björklund 2009). Att få möta ett rikt språk och utveckla ett bra ordförråd tidigt i 

förskolan är viktigt för begreppsbildningen (Ljungblad 2001).  

Vara lyhörd för de små barnens tysta frågor och sätta ord på deras handlingar är en central 

uppgift för lärare i förskolan. Det gör att språket och handlingar påverkar varandra och 

språket bidrar att fördjupa innehållet i handlingen (Ljungblad 2001)  

Sterner (2006) påpekar att lärare måste öka en djupare förståelse för sammanhangen mellan 

språk och matematik även om de kan mycket om barns språkutveckling. Matematikens språk 

samt uttryckssätt måste vidgas och genom att koppla ihop matematiken naturligt med barnens 

vardagliga språk och sina inre bilder samt tankar, kan då matematikens språk utvecklas vidare 

utan att hamna i baklås (Ljungblad 2001).  
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4. Metod 

I metodavsnittet beskrivs valet av metod, urval, studiens tillförlitlighet, genomförande 

intervjuer, genomförande av observationer samt etiska övervägande.   

4.1 Metodval  

Undersökningen är här en hermeneutisk ansats som grund och syftar till att ta reda på vilka 

uppfattningar om matematik lärarna har och hur de synliggör matematik i förskolan. Alan 

Bryman (2002) skriver att hermeneutik innebär tolkning och förståelse av texter, människors 

handling och mänskliga livsyttringar samt att det utgör förståelsen i kontext. Hermeneutik 

skiljer sig från positivismen. Runa Patel och Bo Davidson menar att positivismen istället vill 

att forskaren skall vara objektiv. Enligt positivismen (1994) handlar det istället om att vara 

logiskt och objektiv och att något ska förklaras istället för att tolkas.  

I undersökningen används kvalitativa intervjuer vilket innebär att man riktar intresset mot 

intervjupersonens svar och låter intervjun utvidga sig i olika riktningar. Det ger mera kunskap 

om intervjupersonens relevanta och viktiga upplevelser som personen i frågan anser. 

Frågeområdet och huvudfrågorna bestämdes i förväg men följdfrågor har varierat beroende på 

vad den intervjuade har svarat.   

Den kvalitativa metoden valdes eftersom den passar undersökningen, för den riktar in sig på 

att begripa olika åsikter och tolkningar, till skillnad från den kvantitativa forskningen, som 

innebär att man generaliserar, förklarar och förutsäger. I den kvalitativa forskningen är, enligt 

författaren resultaten och produkterna det viktigaste utan den är mer intresserad av själva 

processen. Forskaren har egna erfarenheter, tankar och känslor i den kvalitativa metoden 

vilket anses som en fördel eftersom det är en tillgång för tolkningen (Stukát 2005). I en 

kvalitativ forskning kan nya frågor ställas utifrån de frågorna som först ställdes och man kan 

använda sig av följdfrågor samt öppna frågor (Bryman 2001).   

4.2 Urval 

I studien har fyra kvinnliga lärare på två olika förskolor från vår verksamhetsförlagda 

utbildning intervjuats. 
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Alla fyra lärare har förskollärar utbildning i bakgrunden men har varit verksamma inom 

barnomsorgen i olika långa tider. Tre av lärarna arbetar med barn mellan 1-5 år och en med 

barn mellan 3-5 år. I de planerande aktiviteterna är det två av lärarna som har huvudansvaret 

för matematiken. Intervjupersonerna är anonymiserade och kallas för respondent 1, 2, 3 och 4. 

4.3 Studiens tillförlitlighet   

Vi anser att studien har en god tillförlitlighet eftersom våra intervjuer och observationer 

gjordes på vår verksamhetsförlagda utbildning. Det innebar att vi kände barnen och 

pedagogerna sedan tidigare och vi hade då redan skapat en relation till dem. Vi spelade in 

intervjuerna. Efter att vi har transkriberat materialet har respondenterna fått läsa igenom och 

kontrollera sina svar så att det inte har tolkats fel från vår sida och sedan fick de skriva under 

om de då godkände materialet. Respondenterna ansåg inte att vi hade tolkat svaren fel. Vi har 

i resultatdelen använt respondenternas egna ord, i citaten för att få en så sann bild som möjligt 

utav dem. Vi har genom alla moment i arbetet försökt vara så noggranna som möjligt.  

4.4 Genomförandet av intervjuer  

Frågeställningarna i syftet utgår från de didaktiska frågorna, när, var, hur samt varför och 

utifrån dessa frågor har våra intervjufrågor formulerats. Frågorna skulle hjälpa oss att få 

förståelse och uppfattning om lärarnas förhållningssätt om matematik i förskolan. Alla 

intervjupersoner fick svara på samma frågor i samma ordning eftersom resultatet blir mer 

gynnsamt och enklare att studera och analysera (Bell 2006).  

Inför intervjuerna tog vi kontakt med de berörda intervjupersonerna några veckor innan och 

frågade om vi kunde utföra intervjuerna i deras verksamhet och när de hade möjlighet att 

delta. De fick se intervjufrågorna samt läsa dem innan vi började intervjua dem. Intervjuerna 

utfördes i avskilda rum för att intervjusamtalet inte skulle störas. Intervjuerna tog mellan 20-

30 minuter. Vi har båda spelat in samtalen med våra mobiler telefoner för att det skapar bättre 

koncentration från vår sida då vi kan lyssna på intervjuernas svar samt att vi kunde se intervju 

personens kroppsuttryck istället för att hela tiden anteckna. Alla fyra intervjupersoner blev lite 

nervösa när vi sa att vi skulle spela in samtalet, men vi försäkrade dem att det bara var vi två 

som skriver arbetet som skulle lyssna på samtalet. Sedan när arbetet är klart ska samtalet 

raderas.  

4.5 Genomförande av observationer 



14 
 

Syftet med studie var att ta reda på hur förskollärare uppfattar och förhåller sig matematik i 

sin verksamhet, därför ansåg vi att observationer tillsammans med intervjuer var en lämplig 

metod att använda för att få svar på vårt syfte.  

Observationsmall (se bilaga 2) har används när barnen och lärarna har blivit observerade i 

förskolan. Observationsmallen är tagen från Anna Palmer (2011), men har ändrats lite. Palmer 

använder mallen när hon dokumenterar det barnen gör men vi tyckte att mallen passar till våra 

observationer, med lite ändringar på mallen. Författarens mall är indelade i tre huvudrubriker, 

säger (barnen), gör (barnen) och egen reflektion. Eftersom det är lärarnas uppfattningar som 

ska observeras har huvudrubriken, egen reflektion ändrats till lärarna (vad säger de). 

Observationerna kan uppstå i de olika rutinerna på förskolan, där har vi delat in det i på- och 

avklädning, innevistelse (fri lek), utevistelse, planerade aktiviteter samt matsituationer. Det är 

inte bara barnen och intervjupersonerna som skulle observeras utan även de andra lärarna som 

arbetar i verksamheten. För att få en bredare överblick ifall lärarna arbetade och tog till vara 

hur lärarna arbetade för att fånga matematiken i förskolan.  

 

4.6 Etiska övervägande  

Att nämna de forskningsetiska principerna är för att man ska ta hänsyn till upphovsrättens och 

undersökningspersonernas integritet men även för att de är betydelsefulla för studiens 

vetenskaplighet. Individskyddskravet är indelad i fyra allmänna huvudkrav på forskning, 

dessa krav är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Informationskravet innebär att forskningsuppgiftens syfte ska undersökaren informera de 

forskningsberörda. Här tas även upp om att de deltagande i studien är frivilliga och att de kan 

när som helst avbryta sin medverkan. Att själva bestämma över sin medverkan, om hur länge 

och på vilka villkor de ska delta, har deltagare i studien rätt till, det är vad samtyckeskravet 

innebär. De kan dessutom avbryta sitt deltagande när som helst. Konfidentialitetskravet 

innebär att personuppgifter om deltagande ska obehöriga inte kunna ta del av samt att de 

personerna ska ges största möjliga konfidentialitet. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär 

att uppgifter som vi får utav deltagandena ska endast användas för forskningens syfte.  
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I ett informationsbrev (se bilaga 3), berättar vi om vilka vi är och vad som är syftet med 

intervjuerna och observationerna. Vi tar också upp om att deltagarna är anonyma och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan samt att materialet som vi får in kommer endast att 

användas i vårt examensarbete.  

4.7 Bearbetning av material 

När intervjuerna var genomförda skrevs svaren på datorn. Intervjusamtalet lyssnades av flera 

gånger eftersom intervjupersonernas svar skulle vara så noggranna som möjligt. För att vi 

båda skulle få ta del av varandras intervjuer satte vi oss ner tillsammans och lyssnade igenom 

alla fyra intervjuerna. Innan vi skulle skriva ned resultat av intervjuerna tittade vi igenom våra 

intervjufrågor för att se vad för slags frågor vi hade. Vi såg att frågorna kunde delas in i olika 

rubriker, vilket gjorde att det var lättare för oss när vi skrev en sammanfattande analys.  

Rubrikerna från frågorna blev: vardagsmatematik i förskolan, matematik och lärande, 

matematiskt material samt lärarens roll. Resultatet av intervjuerna skrevs tillsammans samt 

sammanfattningen av intervjuerna.  

 

Anteckningar från observationerna renskrevs på datorn, var för sig. Därefter träffades vi för 

att läsa igenom varandras anteckningar. När vi hade läst igenom anteckningarna bestämde vi 

vad som skulle kunna vara relevant för studien, vilket gjorde att mycket material fick tas bort. 

Vi tittade på om vi hade observerat i alla rutinsituationer. Planerade aktiviteter fick vi inte 

med i iakttagelserna men matsituationen togs med i alla tre observationerna. Observationerna 

delades in i tre rubriker, resultat av observation 1, resultat av observation 2 och resultat av 

observation 3 men inte i några underrubriker, eftersom vi ville att varje resultat av observation 

skrivs ner som en sammanfattning.  
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5. Resultat av intervjuer och observationer 

I detta kapitel redovisas resultat och sammanfattning av intervjuer och observationer.  

5.1 Vardagsmatematik i förskolan 

Respondenterna har likartade svar om vad matematik i förskolan är. De anser att det är 

vardagsmatematik i förskolan. De menar att matematiken finns runt om kring oss samt att det 

är en naturlig del i barnens värld som vi ska lyfta fram och synliggöra i uppstådda situationer 

t.ex. på och – av klädning, matsituationerna, utevistelse samt innevistelse. Respondent 3 

tycker att vardagsmatematiken ska vara en naturlig del i verksamheten och de använder sig av 

matematiska begrepp: 

”Matematik är en naturlig del i barnens värld som vi ska försöka lyfta 
fram, problematisera och synliggöra för barnen i bästa sätt. Matematik är 
också det som finns runt om kring oss hela tiden och att vi använder oss 
av matematiska begrepp i den vardagliga situationen. Så att vi använder 
matematik överallt”. 

 

Angående vardagsmatematiken menar respondent 1 att man ”utgår ifrån det som händer i 

vardagen samt bygger vidare och får det till matematik, att man synliggör det man gör i 

vardagen”. Respondenten 2 belyser att vardagsmatematik är att ”sortera, räkna, dela samt 

lägga pussel”.  

Alla respondenterna säger att man ska arbeta med matematik för att det står i läroplanen och 

vi har skyldighet att arbeta efter den. Flera av respondenterna uttrycker läroplanen i sina svar, 

vi lyfter fram respondentens 3 svar: 

”För att vi har strävansmål i läroplanen, vi lägger grunden för det livslånga 
lärandet i förskolan. Vi arbetar på ett lekfullt sätt så att barnen lär och att 
dem ska ha lättare skolövergång sen i skolan, förbereder dem redan i 
förskolan. Vi lägger grunden redan i förskolan”. 

 

 

Respondenterna belyser matematiska begrepp, att de är viktiga för barnens skriv- och 

läsförståelse när de kommer upp i skolan men i förskolan lägger vi grunden, poängterar 
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respondent 1. De andra tre respondenterna hänvisar också att det är bra för att barn ska vara 

medvetna och få en förståelse för de matematiska begreppen. Respondent 3 återkopplar till 

användningen av det i de vardagliga situationerna. Respondent 4 anser att det är ”jättebra och 

viktigt att de har med sig matematiska begrepp så tidigt som möjligt” för att redan från dem 

yngsta barnen ser man hur de lär sig de matematiska begreppen i vardagssituationer som t.ex. 

vid matbordet. Det uppstår situationer kring matematik som ger ”aha” upplevelser för alla 

respondenterna. Respondent 4, berätta om en situation vid matbordet:  

”Jag la fram 4 vindruvor, när han har ätit upp två så visade han mig med 
fingrarna att han hade 2 vindruvor kvar.  Jag blev så glad eftersom han 
såg så lycklig ut när han visade att han hade två kvar, eftersom han har 
det lite jobbigt med språket, men han visste det. Dom lär sig åldern och 
formerna man får in flera begrepp”. 

 

Respondent 2, talar vidare om matematiska begrepp som kommer in i vardagen, berättar om 

olika aktiviteter som de gör på förskolan bl.a. att barnen letar reda på pinnar som de sedan 

mäter, jämför, störst och minst. Respondenten l föreslår att man kan gå på formjakt, som 

innebär att barnen skall leta reda på de grundläggande geometriska formerna det är, kvadrat, 

triangel, rektangel och cirkel. Respondent 3 lyfter fram några andra begrepp som utrycks av 

barnen i deras verksamhet, t.ex. större – mindre, längre – högre, fler – färre, över – under, 

framför – bakom, störst – sist, yngre – äldre och antal. Respondent 3 berättar vidare om vid 

vilka tillfällen och sammanhang som begreppen synliggörs i: 

”I spontana tillfällen egentligen, här och nu. Det är samtal med barnen 
och sen är det när dom visar intresse och nyfikenhet, då kommer det. När 
man spelar spel t.ex., barnens lek. I andra aktiviteter, planerade och 
oplanerade aktiviteter. Matsituationen också”. 

 

Respondent 4 lyfter också fram de geometriska formerna som de arbetar mycket med i 

verksamheten. Hon berättar ett exempel från ett barn ”nej du ska inte sitta vid cirkel du är 2 år 

du ska sitta vid triangeln”, det är ett äldre barn som säger detta till ett barn som är yngre. 

Respondenten berättar att barnen använder även begrepp som först och sist.  

Respondenterna anser att barnen lär sig matematik överallt och jämt. Respondent 4 säger att 

barnen lär sig ”jämt, i vardagen, matsituationer, dukning, ute ja allt”. Respondent 1 uttrycker 

att barn lär sig matematik vid fruktstunder, vid sång och ramsor. Respondent 1 ger ett 
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exempel på en ramsa som de får in matematik i, den handlar om: ”aporna och krokodilen, 

man räkna minus när en krokodil blir uppäten”. Respondent 3 anser att det viktiga när barnen 

lär sig matematik är att de lär sig här och nu.   

”Ja, dom lär sig hela tiden, men det är viktigt om man säger det är 
här och nu, det innebär att när barnen visar intresse då ska man som 
pedagog spinna vidare. Viktigt att man ska utgå ifrån barnens 
intresse, erfarenheter, behov och åsikter för att då sker lärandet. Vad 
jag tycker är viktigt är att vi har en verksamhet som ger barnen 
möjligheter att utforska, väcka intressen och nyfikenhet och att 
barnen har lust att lära”. 

 

Vid planerade aktiviteter arbetar respondent 4 med både matte och språk eller så delar de upp 

att ena dagen jobbar de bara med matte och nästa dag bara med språk. Respondenten säger att 

de för de mesta arbetar tillsammans eftersom ”det går ju in i varandra, matematiken och 

språket. Vi jobbar efter Bornholmsmodellen och med flanosagor, fruktstunden, där pratar vi 

mycket matte”.  Det är inte bara vid planerade aktiviteter som matematiken arbetas med utan 

även vid spontana tillfällen, som respondent 1 tar upp. Respondent 3 berättar att de arbetar 

med varierande material i en miljö som inspirerar och som utmanar barnens kreativa sätt för 

att skapa matematik i leken och lösa problem.  

Alla respondenter utgår ifrån barnens intresse och behov när de planerar in matematiken i 

verksamheten. De säger också att det är viktigt att lyssna in barnen, att sedan planera 

aktiviteterna utifrån deras önskemål. Respondent 3 uttrycker så här:  

”Det är mycket att utgå ifrån barnens intresse, sen observerar jag 
barnen i den fria leken, lyssnar jag in barnen, tittar på vad dem leker 
och utgår också ifrån deras önskemål. Frågar dem, det gör jag också. 
Så planerar jag in mina aktiviteter”. 

 

Respondent 2 nämner litteraturen och internet som ett redskap som hon använder när hon 

planerar in matematiken, eftersom hon får tips och idéer om hur man kan arbeta med 

matematik.  

5.2 Matematik och lärande 

Genom att samtala med barnen, observera, dokumentera och reflektera säger alla fyra 

respondenter att de får reda på om barn verkligen har lärt sig matematik. Genom barnen pratar 
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med varandra om t.ex. matematiska begrepp och aktiviteter får de också reda om barnen lärt 

sig matematik. Respondent 3 uttalar så här:  

”Dem använder sig av samlingar, barnen har egna samlingar då 
speglas våra samlingar i den, då speglas vår målsättning, genom 
observationer, i den fria leken. Sen kan det också vara så att barnen 
efter en viss tid kan själva börja berätta, att jag lärde mig det och det, 
ja det säger dem att jag lärde mig det. Dem vill ha mer kunskap av det. 
Sen hör man när de pratar med varandra. Det är ett tecken att de har 
lärt sig när de använder det i vardagen på rätt sätt”. 

 

Respondent 3 säger också att genom att barnen använder det rätta uttrycket, t.ex. ett barn 

säger jag är längre än dig, har barnet lärt sig det rätta matematiska uttrycket. Även genom 

avslutat tema säger respondent 1 att hon får reda på om barnen har lärt sig matematik. 

Respondent 2 talar om att genom dokumentation och reflektion får de reda på om barn har lärt 

sig matematik. 

Alla respondenter uttrycker att barnen ska vara medvetna om att det är matematik de lär sig 

men att man inte behöver säga till barnen hela tiden att nu arbetar vi med matte. 

Respondenterna säger också att det är för deras egen skull och för föräldrarnas att de uttrycker 

att det är matematik de arbetar med, så att de vet att de har fått in matte. Respondent 2 

uttrycker så här: ”man kan säga att det är matematik men inte att man säger nu ska vi ha 

matte”, respondent 4 uttrycker ”att man inte behöver benämna att det är just matte men vi har 

skrivit matte men det är mest för vårt eget skull, så att vi vet att vi har fått in matte”. 

Respondent 3 säger:  

”De får veta att det är matte, man behöver inte säga för dem eftersom de 
är själva medvetna att det är matte. Ibland behöver man inte säga, dem 
vet att det är matte. Ja det tycker jag att dem ska veta. Dem vet också att 
det vi gör är matematik ex. vi väver in i allt, matte går också in med 
språket, teknik och natur”. 

 

5.3 Matematiskt material 

Alla fyra respondenterna uttrycker att det finns mycket matematiskt material i deras 

verksamhet. De nämner att det är viktigt att materialen är åtkomligt och inspirerande för 

barnen. Respondent 3 uttrycker att det finns matematiskt material:  
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”Ja, det finns det, det är först och främst det vi har på hyllor, olika 
material till olika delar av matematiken. Och sen är det att man 
tänker att det ska vara åtkomlig och inspirerad för barnen när dem är 
på förskolan. Sen är det att det finns på hyllan material som 
parbildning, mönster geometriska figurer. Innan vi tar fram då 
introducerar vi alltid material för barnen, så dem vet hur det ska 
användas, så ställer dem frågor också. Vi har former, olika färger, 
klossar, konstruktionsmaterial, lego, knappar, matteburkar. 
Pedagogiska spel har vi på datorn också”. 

 

Respondent 4 anser också att matematiskt material är bilar, leksaker eftersom de får in matte 

där också. Alla fyra respondenter nämner datorn och spel eftersom det finns mycket 

matematiska spel som barnen gärna spelar. 

5.4 Lärarens roll 

För att utveckla barns matematiska förmåga bör läraren ge mer situationer, anser respondent 1 

och det hävdar respondent 4 också. Respondent 4 poängterar ytterligare att man ska 

synliggöra vidare för barnen, benämner med ord om det man gör samt med material. 

Respondent 4 benämner vad hon kan göra mer för att utveckla barnens matematiska förmåga 

och det är att ha mer reflektionstid med barnen som de gör via datorn. På dataskärmen 

kommer det upp bilder på barnen, som lärarna har tagit när de har haft matteaktiviteter eller 

barnen ha lekt och uttryckt matematik, som de sedan samtalar kring de matematiska 

lärandesituationerna som har uppstått. Lärarna ser också om barnen har lärt sig matematik.  

Respondent 1 talar om lärarens roll för matematik i förskolan. Hon tycker själv att matematik 

var roligt i skolan och anser att det påverkar synen på matematik i och med att hon själv idag 

tycker om att arbeta med matematik i förskolan. Respondent 3 belyser, att hon vill att barnen 

får möta en levande matematik som utgår ifrån deras intresse och frågor. ”Att jag som 

pedagog är lyhörd av vad barnen gör, att jag lyfter frågeställningar och problemlösningar”, 

anser respondent 3. Samma respondent säger även att som lärare skall man vara uppmärksam 

och visa intresse, då stärker man barnens sätt att utveckla den grundläggande förståelsen för 

matematiska begrepp och matematiken.   

Alla respondenter anser att tiden inte räcker till, de menar att tiden är både hinder och 

möjlighet. Hinder med tiden ser de i verksamheten att de inte kan fullfölja allt som t.ex. i den 

fria leken kan man bygga vidare barnens intresse då matematik uppstår, menar respondenterna 

att i sådana fall är det tiden som blir ett hinder. De flesta av respondenterna arbetar med barn 
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mellan 1-5 år gamla som anser att i dessa grupper blir de yngsta som tar mest tid och plats, 

äldre barnen får sina bekräftelse medan mellanbarnen blir de som kommer i kläm. Respondent 

1, förklarar tydligt i citatet om varför tidsbristen är ett hinder: 

”Tidsbristen. T.ex. om man vill gå vidare med ett barn följa göra ett 
resonemang då kanske man inte hinner just då för det är något annat som 
måste göra t.ex. om man vill ställa följdfrågor, hur tänkte du vad gör du 
då, det tar längre tid. Möjligheter finns det bara om man snappar upp 
dem. Jag vet inte om man kan kalla det matte. det viktiga är att få de 
intresserade kring matematik, öka deras förståelse”.  

 

Respondent 3 berättar att det blir ett hinder när barnen själv inte vill lära sig, inte visar 

intresse. Respondenten säger vidare att man får reflektera över hur man ska utmana det barnet 

så att man väcker intresset, annars ser hon bara möjligheter.  

5.5 Sammanfattning av intervjuerna  

Det finns många likheter mellan respondenters svar på intervjufrågorna. De anser att 

matematik är en naturlig del i barnens vardag. Det ska ske på ett lekfullt sätt och att det är 

viktigt att man benämner de rätta matematiska begreppen från början. Varför man ska arbeta 

med matematiken i förskolan är för att det står i läroplanen. Tre utav respondenterna nämner 

just läroplanen när de fick den frågan. Alla fyra respondenter säger också att det är bra att 

barnen lär sig matematik i förskolan eftersom de blir medvetna och får en förståelse för de 

matematiska begreppen så tidigt som möjligt. De anser också att man ska planera aktiviteterna 

utifrån barnens intresse, behov och önskemål. Alla respondenterna berättar att det finns 

matematiskt material för barnen och att det är viktigt att materialen är åtkomligt och 

inspirerande för barnen. Genom att samtala med barnen, observera, dokumentera och 

reflektera säger alla fyra respondenter att de får reda på om barn verkligen har lärt sig 

matematik. Barnen ska vara medvetna om att de lär sig matematik men att lärarena inte 

behöver säga det till barnen varje gång de arbetar med matte, anser respondenterna. Vad 

respondenterna kan göra mer för att utveckla barns matematiska förmåga är olika. Ett utav 

respondenterna säger att hon ska ge mer matematiska utmanande situationer för barnen. En 

annan nämner att man ska synliggöra det mera för barnen, att man sätter ord på det man gör 

för barnen ännu mer och att man visar det med olika material. En respondent skulle vilja ha en 

mattehörna och lite mer mattematerial i deras verksamhet. Att ha mer reflektionstid med 

barnen nämner en annan respondent. Att barnen får möta en levande matematik som utgår 
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ifrån deras intresse och frågor samt att man som lärare är lyhörd av vad barnen sysslar med 

och lyfter frågeställningar och problemlösningar påpekar en annan respondent.  

 

5.6 Resultat av observation 1 

I denna del redogör vi för resultatet av observation 1. Den har ägt rum på en avdelning med 

barn 1-5 år. Observationen skrivs som en sammanfattning.   

På förskolan har man rutiner som på- och avklädning, innevistelse, utevistelse, lässtund och 

matsituation. Barnen klär på sig själva och de yngre får hjälp. En av flickorna pratar om sin 

kläder hon säger: en vante, en jacka osv. Läraren går inte in i samtalet och ifrågasätter flickan 

utan hjälper ett annat barn under tiden. Avdelningen arbetar med begrepp så som mätning, 

längd, stor, minst, yngst, störst. Två av barnen har med sig två katter som gosedjur. Pojken 

och flickan mäter sina katter framför deras bilder där de har mätt sig själva samt att barnen har 

en bild på sig själva och ett långt sträck till barnets höjd. Läraren är med. Hon frågar vilken är 

störst? Pojken och flickan jämför sina katter och kommer fram till att pojkens katt är störst 

och flickans katt är minst. Flickan och pojken går vidare med att flickan börjar ställa sig på en 

pall och säger till pojken att jag är längre än katten. Pojken gör samma sak som flickan samt 

att de försöker lyfta katten så högt som möjligt för att jämföra vems katt som är längst. 

Barnen berör begreppen minst, längst, störst och högst. 

Matsituationen på avdelningen är lärorik på grund av att barnen tillsammans med lärarna 

utvecklar lärande situationer. När en pojke och en flicka dukar fram frågar läraren hur många 

tallrikar det ska vara vid detta bord? Barnen ska duka fram till tre bord. Pojken räknar under 

tiden tallrikarna och säger ”fyra ska jag ha”. Läraren uppmuntrar honom att räkna igen och då 

inser pojken att han har glömt en tallrik till. Flickan delar ut besticken, hon får några bestick 

över och säger att det var för många bestick hon hade tagit. I en av matborden frågar en 

läraren en flicka, hur många portioner har du ätit? Flickan svara att hon har ätit noll portioner. 

Hon fortsätter att säga ”Nej ätit 6 äpple, luras ett päron, en halv eller jo jag har ätit två päron”. 

Läraren frågar en annan flicka. ”Hur många frukter har du ätit”? En och av en till det blir två 

päron.  

Läraren frågar: ”Hur många potatisar tog du”? Flickan räknar, 1, 2, 3 och en korv. Läraren 

frågar barnen: ”Hur många frukter ska vi ha? Flickan säger att hon inte vet. Men sedan säger 

två flickor: ”Två hela och en halv, då får alla barnen en halv päron”. Läraren säger att det inte 
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finns ett halvt päron men att ett utav flickorna får dela ett päron till halva. Läraren frågar 

flickan: ”vill du ha en hel eller en halv päron”? Läraren får inget svar, hon frågar då alla 

barnen, ”hur många halva päron finns det vid detta bord”? En flicka säger att det finns fem 

halva päron och hon säger att hon har ätit två frukter idag. Lärare frågar om hon har ätit två 

frukter vid lunchen. Flickan menar att hon har ätit två frukter idag, en på förmiddag och en nu 

till lunch.  

När barnen leker ute bl.a. i sandlådan, klättrar på träden, leker med pinnar, räknar läraren 

under tiden barnen och ser till att alla är på plats. Fyra av flickorna leker i sandlådan. De 

bakar en kaka och under tiden häller de sand i en spann och häller sedan ut en annan, de håller 

på ganska länge, en av flickorna kommer och vill också hälla lite till sand. ”Oh, vad mycket”! 

”Här får ni mer”, säger en av flickorna. En av lärarna frågar flickorna vad de gör. Flickorna 

svarar: ”vi bakar en kaka”. Flickorna börjar räkna när de häller i sand i spannarna. Flickorna 

ha nu 6 olika spannar som de fyller på med sand, bl.a. ett korn och fem olika runda spannar, 

en del är mindre och två andra är större eftersom de får mer plats med sand i de större 

spannarna. Flickorna pratar inte särskilt mycket under tiden de leker. Två pojkar gräver i 

sandlådan och en av dem gräver sand på en traktor och säger att ”det kommer bli jättehögt, 

100 kg, det är jättehögt”. I denna situation fanns ingen lärare i närheten.  

5.7 Resultat av observation 2 

I denna del redogör vi resultatet av observation 2. Den har ägt rum på en avdelning med barn 

3-5 år. Observationen skrivs som en sammanfattning.  

I observation två uppstår det mycket matematiskt samtal i matsituationen. Det förekommer 

många olika matematiska begrepp här, som t.ex. berör barnen hel och halv, antal, datum, de 

räknar plus osv. Vid lunchen sitter barnen och lärarna vid två bord, en lärare sitter vid varje 

bord. En lärare frågar en flicka om hon ville ha mjölk. Flickan svarar: ”ett halvt glas, sen har 

jag tagit två halva”. Läraren svarar tillbaka på flickans kommentar: ”ja, då har du fått ett helt 

glas med mjölk”. I samma matbord frågar läraren en pojke om han orkar en hel schnitzel. 

Pojken säger att han orkar äta en hel. En annan pojke säger till läraren att han också vill ha en 

hel schnitzel. Läraren säger: ”Det finns en hel schnitzel till dig också. Men du har lite kvar på 

din tallrik”. Efter en liten stund frågar pojken läraren om han nu får ta en hel schnitzel. 

Läraren säger: ” Ja, du får ta en hel men du får äta upp din sista potatis som du har kvar”. 

”Ja”, säger pojken. Läraren ser att de har glömt att ändra datumet i almanackan. Hon berättar 
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för barnen att det är fel datum, att det inte är den 10 idag. En pojke säger: ”Nää, idag är det 

den 11”. Läraren nämner för pojken att han har rätt, att idag är det den 11 och igår var det den 

10. Hon säger att de får ändra på datumet efter maten.  

En pojke och flicka börja prata om hur många tänder de har tappat. Läraren vid deras bord hör 

diskussionen, hon frågar flickan hur många tänder hon har tappat. Flickan svarar snabbt att 

hon har tappat fem tänder, tror hon. Hon säger till läraren att hon ska räkna. Flickan räknar 

och känner med sitt finger. ”Ja, fem tänder har jag tappat. Men jag har fått två vuxen tänder”, 

berättar flickan. Flickan har använt matematik för att undersöka hur många tänder hon har 

tappat, hon räknar och använder sina fingrar när hon räknar. En annan pojke säger att hans 

kompis också har tappat fem tänder. Pojken och flickan skrattar tillsammans.  

 

Pojken säger till läraren att han vill ha mer potatis. Läraren ger pojken tre potatisar, sedan 

frågar han pojken om hur många potatisar han har fått. Pojken räknar, ”1, 2, 3” och sedan 

säger han fyra. Läraren säger att han räknade rätt men att han sa fel. Pojken räknar igen. ”1, 2, 

3, tre potatisar” säger han och tittar på läraren. ”Ja, tre potatisar fick du”, uttrycker läraren.  

 

Vid fönstret finns nyplanterade blommor, som en del har börjat blomma ut lite smått. En 

flicka säger till läraren: ”den här blomman har jag planterat”. Läraren frågar vad det är för 

blomma. Flickan vet inte vad blomman heter så hon går och hämtar förpackningen. Hon visar 

förpackningen för läraren och säger att sådan har hon planterat i sin kruka. Tagets, säger 

läraren att den heter. Hon frågar flickan hur många hon har planterat. Flickan förstår inte 

riktigt lärarens fråga: ”Menar du hur många barn som har planterat”. Läraren ställer frågan till 

flickan igen, att hon menar hur många frön hon har planterat i sin kruka? ”Aha, en bara, alla 

barnen får bara plantera ett frö i sin kruka”. Läraren ställer då en annan fråga till flickan; ”Hur 

många krukor finns det vid fönstret”? Flickan räknar och svarar att det finns nitton krukor. 

Läraren ställer en följdfråga till flickan. ”Om det är nitton krukor, och ni har planterat ett frö i 

varje kruka, hur många frön finns det planterade i alla krukor”? Flickan tänker lite först sedan 

svarar hon att det är nitton frön planterade i alla krukor. Läraren berömmer flickan, att hon 

kunde räkna ut det så snabbt.  

 

”Hur många barn är det i Ekorren”, frågar en flicka. Hon räknar själv barnen vid de två 

matborden och säger att det är nio barn idag. Flickan räknar en gång till och säger att det är nu 
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tio barn eftersom hon glömde räkna en pojke. En annan flicka räknar också barnen och hon 

säger även att det är tio barn.  

 

En flicka frågar vad 10 plus 10 blir. En pojke skriker rakt ut, 20. Pojken frågar sedan flickan 

vad 7 plus 2 blir. Flickan säger att hon inte vet. Pojken svarar att det blir 30. Läraren säger att 

det inte blir 30 utan att de ska räkna tillsammans vad det blir. Hon visar upp 7 fingrar sedan 

säger hon att de ska lägga dit 2 fingrar till och frågar barnet hur många det blir. Pojken svarar 

2. ”Nej, hur många hade du från början” säger läraren och visar en gång till. Hon tar upp 7 

fingrar sedan lägger hon upp två fingrar till och säger till pojken att han ska räkna hur många 

fingrar hon har tagit upp. Pojken ser att läraren visar 9 fingrar och säger 9. Läraren säger att 

det stämmer, att 7 plus 2 blir 9.  

 

Matematik förkommer också i böcker. I lässtunden, som barnen lyssnar efter maten, kommer 

lite matematiska begrepp in, som ung och gammal, första, andra och tredje. Barnen blir 

indelade i två grupper, de äldre barnen går in i en av rummen för att lyssna på en saga och de 

yngre barnen går och lyssnar på en annan saga i ett annat rum. De äldre barnen väljer att de 

vill lyssna på boken; ”Är du feg, Alfons Åberg”? Läraren börjar läsa boken och när de 

kommer till en sida där boken tar upp Alfons mormor säger ett utav barnen till läraren att hon 

är också gammal som Alfons mormor. Läraren säger att hon är gammal, lika gammal som 

barnens mormor och farmor. En flicka säger att hennes mormor inte är gammal, att hon är 

tjugofem år och börjar skratta. Läraren skrattar också med henne och säger, ”Ja, hon håller sig 

ung”. Flickan säger medans hon skrattar, ”ja, hon är ung”. Läraren fortsätter att läsa i boken, 

då kommer de till en sida där det handlar om att barnen i boken ska starta ett slagsmål men att 

de första dagen bråkar och hela andra dagen. Tredje dagen tänker de starta mer slagsmål. Här 

kommer matematiska begrepp in som, första, andra och tredje.  

 

I den fria leken uppstår det också matematik. Två pojkar springer till datorn. Läraren frågar 

pojkarna om hur många som får sitta vid datorn, de svarar att man får vara två stycken vid 

datorn. Läraren säger att det är bra att ni är två då och inte mer. Men en flicka blir nyfiken på 

vad pojkarna spelar för spel. Hon går fram till datorn och tittar. Då säger ett utav pojkarna att 

man inte får vara mer än två barn vid datorn. Pojken säger till flickan att hon ska gå och 

flickan går sin väg. Barnen har tillsammans bestämt hur många som ska sitta vid datorn och 

eftersom de redan var två så sa pojken till flickan och flickan respekterade pojkens ord och 

gick därifrån. Hon kom snabbt in i en lek, där det också uppstod matematiska begrepp. 



26 
 

Flickan går in i ett utav rummen och börjar bygga med klossar. Läraren går in till henne och 

kollar lite vad hon bygger. Läraren frågar flickan vad hon ska bygga? Hon säger att det ska bli 

ett högt torn, lika högt som taket. Flickan bygger med klossarna och försöker att bygga så 

högt hon kan men klossarna rasar. Flickan börjar om att bygga. Läraren frågar om hur många 

klossar hon kan använda innan det börjar rasa igen. Flickan räknar klossarna hon har byggt, 

och säger att det är sex klossar nu sedan fortsätter hon att bygga och räknar till varje klossa 

som hon lägger till. Men sedan rasar klossarna igen. ”fjorton stycken klossar var det”, säger 

hon till läraren. Så många hann hon lägga innan de rasade. Sedan fortsätter flickan att bygga 

högre och högre och varje gång hon bygger tornet räknar hon klossarna. Läraren går sin väg 

men efter en stund så kommer flickan till läraren och säger; ”arton klossar hann jag bygga nu 

men sen rasade den igen”. Vad bra, kolla om du kan bygga ännu högre och räkna hur många 

du har nästa gång”, säger läraren till flickan. 

 

5.8 Resultat av observation 3 

I denna del redogör vi resultatet av observation 3. Den har ägt rum på en avdelning med barn 

1-5 år. Observationen skrivs som en sammanfattning.  

Precis som i de andra observationerna så har det uppstått mycket matematik vid denna 

observation vid matbordet. Här berör barnen och lärarna matematiska begrepp som halv, antal 

och fjärdedelar. Vid lunchen sitter barnen i två bord, i ett utav borden sitter en lärare och vid 

det andra bordet sitter två lärare. En flicka säger att hon har tagit alla annans som fanns i 

salladen. Läraren frågar flickan om hon tog alla och tittar i salladen. ”Ja, alla har du tagit”, 

säger läraren, då säger flickan ”ja jag sa ju att jag har tagit alla”. En annan flicka säger till 

läraren att hon vill ha ett ägg, läraren frågar henne om hon vill ha ett halvt istället och börjar 

med det först. Flickan säger att hon vill ha ett halvt ägg.  

 

Läraren ser att ett utav flickorna har lite rivmärken på ansiktet, hon frågar då flickan om det 

var hennes tvillingbror som gjorde det. Flickan svarar att det var hennes bror, de hade bråkat 

hemma om dockorna eftersom flickan skulle ha alla dockor så att hennes bror inte skulle få 

några. Läraren frågar flickan om hur många dockor de har hemma. Flickan svarar att hon har 

tre dockor men visar fem fingrar när hon säger tre. Läraren säger till flickan ”tre är så här 

många” och visar upp tre fingrar och säger tre dockor har du hemma. Barnen går och lämnar 

sina tallrikar på vagnen, en flicka ställer ett glas bredvid två glas som står på varandra, då tar 
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en pojke hennes glas och lägger på högen där det redan är två glas. Flickan tar glaset ifrån 

pojken och säger ”nej, två är det redan, annars går dem sönder”.  

 

”Jag vill ha äpple och vindruvor”, säger en flicka. Läraren säger att hon först får äpple men 

frågar flickan hur mycket hon vill ha, ”vill du ha en halv” och visar flickan hur mycket det är. 

”Nej, jag vill ha mindre”, och visar läraren att hon ska dela den halva äpplet en gång till. ”Då 

får du ¼ äpple”, säger läraren till flickan. En pojke säger till läraren att han vill ha mer äpple. 

Läraren frågar pojken hur många bitar han har fått, en eller två och visar med fingrarna ett och 

två. Pojken säger att han har fått två. Läraren säger till pojken att han har fått ett halvt äpple, 

att alla får så många, så han får inga mer.  

 

Vid lässtund berörs det också matematiska begrepp. Läraren börjar läsa boken efter en stund 

så börjar två flickor att prata om hur många katter de har hemma. En av flickorna säger att 

hon har en katt, den andra flickan säger att hon har två katter. ”Jag har mer katter än vad du 

har”, säger flickan som har två katter hemma. Läraren säger till flickorna att de ska vara tysta 

och lyssna på boken. Barnen sitter i soffan tysta och lyssnar på boken tills den är slut.  

 

5.9 Sammanfattning av observationerna 

 

När de matematiska samtalen och begreppen uppstår i observationerna är vid de olika 

rutinsituationer som förskolan har t.ex. vid på- och avklädning, innevistelse, utevistelse, 

lässtund och matsituation. Lärarna i observationerna tar, för det mesta, tillvara på det 

matematiskt samtal som uppstår från barnen.  

 

Hur de gjorde för att utmana och utveckla barnens matematiska förmåga var att de samtalade 

med barnen när barnen visade intresse för matematiken. De ställde utmanande frågor till 

barnen och de förklarade olika matematiska begrepp. Det var inte alltid så att lärarna 

synliggjorde matematiken för barnen. De var antingen inte närvarande eller så var inte lärarna 

uppmärksamma på barnens samtal, vilket gjorde att de inte kunde utveckla och utmana 

barnens matematiska kunskaper. I alla tre observationer uppstod det mycket matematiskt 

samtal vid matsituationerna. Lärarna hade tid att prata med barnen, vilket innebar att det var 

matsituationen som matematiken utvecklades och utmanades som mest. Matematiken i 

observationerna berördes vid utevistelse, den fria leken, lässtunden och på- och avklädning. 
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Vad för matematik som berördes var matematiska begrepp som hel, halv, störst, minst, antal, 

datum, siffror, ung, gammal, första, andra, tredje mm.  
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6 Analys 

I analysen används den tidigare forskningen för att skapa djupare förståelse för det insamlade 

materialet.    

 

6.1 Matematik i förskolan 

Det vi såg i observationerna var att respondenterna lyfte fram matematiken vid de flesta 

tillfällen. Det fanns tillfällen då barnen uttryckte matematik och matematiska begrepp men 

lärarna tog inte chansen för att synliggöra och lyfta fram matematiken och utmana barnen. Det 

som Doveborg och Pramlingsson Samuelsson (2003) belyser, att matematik finns överallt 

men att lärarna skall vara medvetna om det, ansåg respondenterna men ibland 

uppmärksammades inte matematiken för barnen. Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2010) anser att vardagsmatematiken är en naturlig del i allt man gör i förskolans 

verksamhet. Respondenterna anser också att matematiken är en naturlig del av barnens 

vardag, vardagsmatematik där man naturligt synliggör och lyfter fram matematiken vid de 

olika rutinsituationerna som finns i förskolan, som t.ex. på- och avklädning, matsituationerna, 

utevistelse mm. Ahlberg (2001) belyser också det som Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson tar upp, men hon talar vidare om att matematiken inte blir svår att lyfta fram om 

lärare tar tillvara på alla de rutinsituationer som finns i förskolan. 

I observationerna benämnde barnen olika matematiska begrepp som halv, hel, störst, minst, 

högst, yngst, äldre än, sist, ½ , ¼ och använde sig av räkneord när de t.ex. dukade fram till 

maten. Barnen i observationerna hade vid de flesta fallen förståelse för de matematiska 

begreppen eftersom de använde rätt matematisk term när de sa något till läraren eller till andra 

barn. Ett exempel, i ett utav observationerna, sa en pojke till en annan pojke; ”A, du är ett år 

äldre än S”. Pojken använda den rätta matematiska termen, ett år äldre. Men det fanns också 

de barn som inte hade någon förståelse för de matematiska begreppen eftersom det användes 

fel begrepp när de skulle utrycka matematiskt ord.  Sheridan m.fl. menar att barnen ska få 

”utveckla, erfara, uppfatta och förstå olika ord och begrepp i sin vardag” (2010:64).  Görel 

Sterner (2006) berättar att det finns ett omfattande förråd av ord och termer inom 

matematiken som man måste lära sig förstå och vet hur de ska användas. Hon forstätter tala 

om att även om matematiken inte är ett språk i traditionell betydelse har matematiken ett eget 
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ordförråd.  Molander m.fl. (2009) tar också upp det som Sterner påpekar, att det gäller att 

förstå de matematiska begrepp, att veta vad orden betyder.  

Respondenterna uttryckte att man inte ska skolifiera förskolan utan matematiken ska ske 

under ett lekfullt sätt samt utifrån barnens intresse, behov och önskemål även anpassa utifrån 

deras nivå. Respondenterna belyser också lekens betydelse för matematiken. De anser att 

barnen leker in matematiken. Marit Johnsen Hoines (2000) poängterar att det är bra om 

barnen kan leka matematik när de utforska, konstruerar, fantisera med tal, former samt 

mönster. Rose- Marie Eriksson (2010) anser att matematik i förskolan inte ska handla om att 

man ska kunna räkna och skriva siffror utan att matematik i förskolan handlar om att skapa en 

grund för matematiskförståelse.  

6.2 Matematik och lärande 

Genom barnens lek, nämner en utav respondenterna, får hon reda på om barn har lärt sig 

matematik. Respondenterna nämner också att genom att samtala med barnen samt genom att 

observera och dokumentera får de reda på barnens matematiska medvetenhet. En annan 

respondent nämner att efter ett avslutat tema får de reda på om barnen har lärt sig något om 

matematik, t.ex. att de går och diskuterar med varandra om temat och då kan läraren se om 

barnen uttrycker matematik. Ljungblad (2001) framhäver att barnen kan upptäcka och se 

matematiken runt omkring sig i lekens form. Eriksson (2010) menar att grunden läggs i 

barnens lek eftersom det är då barn upptäcker, skapar mönster, sortera föremål samt spela spel 

vilket ger barnen ökad förförståelse för matematiska begrepp. Annika Thisner (2006) hävdar 

precis som Eriksson att leken har en betydelse för barn eftersom det utvecklar deras 

matematiska lärande. 

Respondenterna anser att barnen ska vara medvetna om att det är matematik de arbetar med, 

men att man inte behöver nämna det till dem. Respondenterna i observationen har inte nämnt 

för barnen att det är matematik de arbetar med eller diskuterar. 

6.3 Matematiskt material 

I observationerna har vi sett att barnens miljö har lockat till en viss del att arbeta med 

matematik. Respondenterna talar om att det finns mycket matematiskt material i deras 

verksamhet, som t.ex. former, olika färger, klossar, konstruktionsmaterial, lego, knappar, 

matteburkar och pedagogiska spel på datorn. Respondenterna nämner att materialen är 
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återkomliga samt inspirerade för barnen, vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) 

också anser, att barnens saker ska finnas inom deras räckhåll och Eriksson (2010) påpekar att 

barnen behöver konkret material för att de ska kunna relatera det abstrakta i matematiken. En 

av respondenterna nämner att hon skulle vilja ha en mattehörna och lite mer mattematerial. 

Utformningen av den pedagogiska miljön har betydelse för barns lärande eftersom miljön 

sänder ett budskap om vad som förväntas inträffa i den pedagogiska verksamheten (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 1999). Fausanger (2006) förklarar att barns matematiska inlärning 

påverkas också av miljön. Om barnen ska bli intresserade av matematik är det viktigt att 

miljön uppmuntrar och inspirerar barnen till att arbete med matematik, lösa matematiska 

problem och använda matematiska begrepp.  

I de tre avdelningar som vi har observerat har vi sett att det finns backar och lådor med bilder 

som visar barnen om vad som finns på varje låda. I en av avdelningarna så fanns det mycket 

legor i olika storlekar och former, som barnen tillsammans med lärarna hade sorterat 

legobitarna i olika lådor. Barnen, efter avslutad lek med legorna, sorterade och lämnade 

tillbaka legorna i rätt låda. Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) tar upp att backar och 

lådor med tydliga markerade symboler för olika saker ger de yngsta barnen möjligheter att 

sortera. Barnen blir medvetna om likheter och skillnader genom att sortera.  

6.4 Lärarens roll  

Respondenterna poängterar också att lärarna skall vara uppmärksamma och visa intresse då 

man stärker barnen och utvecklar deras grundläggande förståelse för matematiska begrepp. I 

observationerna visar läraren intresse för utveckling och lärande för matematik hos barnen. 

Läraren frågar t.ex. barnen i matsituationen ”hur många potatisar har du fått? Barnet får en 

utmaning då han vet direkt eller räknar ut det på sitt sätt. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) påpekar att pedagogernas roll och uppmärksamhet för barnens matematiska utveckling 

innebär att de skall vara närvarande när barnen t.ex. sorterar, ordnar, jämför, väger, detta för 

att lärarna ska uppmärksamma barnen för matematiken samt utmana och utveckla deras 

grundläggande matematiska begrepp. Enligt Claesdotter (2002) är lunchen en av 

rutinsituationerna som matematiken lyfts fram som mest och där drar man resonemang som 

leder till utvecklande matematik. Utifrån resultatet i observationerna visar att vid 

matsituationer har det förekommit mycket matematik och matematiska begrepp. Lärarna har 

utmanat barnen när det har pratat om matematik. Sheridan m.fl. (2010) säger att lärarna skall 

se alla barn och arbeta utifrån deras nivå samt utmana dem att reflektera över det de gör och 
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ställa utmanande frågor. Precis det som dessa författare tar upp har vi sett i våra 

observationer, det mesta i matsituationerna, att lärarna har sett till alla barnen genom att de 

har samtalat med dem samt att läraren har ställt utmanande frågor till barnen där de har fått 

reflektera över det de säger.  
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7 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens syfte samt resultatet av intervju och observation. Diskussion 

delas in i två större rubriker, resultatdiskussion och metoddiskussion. Till sist följer ett slutord 

och förslag på vidare forskning.  

7.1 Resultatdiskussion  

Respondenterna anser att matematik finns runt omkring oss och det är en naturlig del i 

barnens värld som skall lyftas fram och synliggöras vilket kan kopplas till litteraturen som 

också nämner att matematik i förskolan finns överallt men att alla lärarna bör vara medvetna 

om att matematik finns överallt (Doveborg & Pramling Samuelsson 2003). Enligt resultatet av 

observationerna fick vi se att matematiken lyftes fram när barnen uttryckte matematiska 

begrepp som i den fria leken, matsituationen mm. Lärarna var inte alltid närvarande när 

barnen uttryckte matematiska begrepp vilket gjorde att barnen gick miste om matematiska 

utmanande eller få de rätta matematiska begreppen som i exemplet: Två pojkar gräver i 

sandlådan och en av dem gräver sand på en traktor och säger; ”Det kommer att bli jättehögt, 

100 kg. det är jättehögt”. I denna situation fanns ingen lärare i närheten. Här kunde läraren 

ställt frågan till pojken, om hon varit närvarande, om hur högt han tror att 100 kg är. Läraren 

kunde ha gjort pojken medveten om vad kilo och meter är samt förklarat att det finns olika 

höjder och ge pojken den rätta matematiska termen. Läraren kunde dessutom tagit fram olika 

material i olika tyngder och visat pojken att olika material kan väga olika mycket och få in de 

matematiska begreppen kilo, liter, deciliter, milliliter osv.  

En annan lärande situation som uppstod under vardagen var när en lärare sa till barnen att de 

har glömt att ändra datumet i almanackan. Att det inte var den 10 maj. En av pojkarna säger: 

”Nää, idag är det den 11”. Läraren säger till pojken att han har rätt och påpekar att efter maten 

skall de ändra på datumet. Läraren gör inte detta. Vi anser att läraren gav två budskap för 

barnen det en är att hon var den läraren som lyfter fram matematiska begrepp och samtidigt 

blir hon den läraren som lovar något som kommer att göras efteråt. Vi anser att läraren kunde 

ha vänta med maten och ändra datumet direkt eftersom man ofta glömmer bort när det har gått 

en stund vad man skulle ha gjort. Efter maten kunde läraren ha frågat pojken, som visste vad 

det var för datum, om han ville ändra datumet i almanackan.   
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De flesta utav respondenterna samtalar med barnen för att få reda på om barn har lärt sig 

matematik. Ett utav respondenterna nämner att hon får reda på det genom att observera barnen 

i deras lek. Vi tycker att leken är viktig för matematiken eftersom leken gör att matematiken 

känns roligt precis som litteraturen och respondenterna nämner. Leken är en viktig roll i 

förskolan eftersom barnen fantiserar, kommunicerar och uttrycker sig i leken (Ljungblad 

2001). Det är också genom lek som barnen lär sig matematik (Fauskanger 2006). Eriksson 

(2010) förklarar att matematikinlärning i förskolan handlar om att skapa en grund för 

matematisk förståelse och inte så mycket om att kunna räkna och skriva, vilket även  

Respondenterna i observationerna har inte nämnt för barnen att det är matematik de arbetar med 

eller samtalar om. Respondenterna i intervjun säger att barnen ska vara medvetna om att det 

är matematik men att man inte behöver nämna det till barnen hela tiden att de arbetar eller 

samtalar om matte. Vi anser att lärare ska berätta för barnen att de arbetar med matematik 

eller att det de pratar om handlar om matematik eftersom det skulle ge barnen en positiv bild 

av matematik. Det följer sedan med i skolåldern eftersom de har fått en positiv syn på 

matematiken från förskolan.  

Varför lärare inte berättar att de ska arbeta med matematik kan kanske beror lite på det som 

Eriksson (2010) berättar, att som pedagog måste man ha kunskap om vad grundläggande 

matematik egentligen är och hur man kan synliggöra den i förskolan för att ge barnen en 

positiv syn på matematiken. Lärarna kan vara osäkra på om de har rätt kunskap om vad 

grundläggande matematik är och därför synliggör dem det inte för barnen att de arbetar med 

matematik. Respondenterna nämner att barnen vet att det är matematik de arbetar med, därför 

behöver man inte synliggöra för barnen att de arbetar med matematik. Det är något som vi har 

funderat på hur lärarna känner till att barnen vet att de arbetar med matematik. Frågar dem 

barnen om det? Hur är det med de yngsta barnen, ska inte dem få veta att det är matematik 

eller ska man vänta och berätta för dem när de är lite äldre?  

Sterner (2006) berättar att inom matematiken finns det ett omfattande förråd av ord och 

termer som man måste lära sig att förstå och veta hur de ska användas och har man språkliga 

svårigheter kan barnen uppfatta matematiken som svårt och krångligt. En respondent nämner 

ett exempel som hände vid matborden med en pojke som har lite svårt med språket. Hon hade 

lagt fram fyra vindruvor till pojken sen när pojken hade ätit upp två visade han med fingrarna 

att han hade två vindruvor kvar. Respondenter uttrycker så här: ”jag blev så glad eftersom han 

såg så lycklig ut när han visade att han hade två kvar, eftersom han har det lite jobbigt med 
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språket, men han visste det”. Molander m.fl. (2009) nämner att det gäller att förstå de 

matematiska begreppen, att veta vad orden betyder. Man måste behärska språket för att kunna 

förstå och diskutera matematik. Vi tror att pojken har fått en förståelse för begreppet två 

eftersom han visste, genom att han visade med fingrarna två, att han hade två vindruvor kvar. 

Hade pojken inte haft förståelse hade han istället kunnat visa upp ett, tre eller fyra fingrar, 

vilka som helst! 

I observationerna har vi sett att barnen har haft mycket matematiskt material, precis som 

respondenterna har sagt. Barnen har haft olika former, matteburkar, olika färger, knappar i 

olika storlekar, färger och former. Det har funnit en dator, i varje avdelning som vi har 

observerat, där barnen har haft tillgång till matematiska spel. Mycket utav dessa material har 

inspirerat barnen till att arbeta med matematik. Som i en av avdelningarna har det funnits en 

bärbar dator, som inte har fungerat, men som barnen har använt när de har lekt affär, där den 

har använts som en kassaparat istället. Vi anser, precis som många författare (Doverborg och 

Pramling Samuelsson 2005, Furness 2006 och Lindqvist 1996), att barnen ska ha tillgång till 

ett rikt matematiskt material som finns tillgängligt för dem eftersom det är då barnen blir 

intresserade av att leka med matematiken.  

Precis som en respondent nämner att hon skulle vilja ha en mattehörna och mer mattematerial 

tycker vi också att det skulle finnas mer matematiskt material för barnen samt att det ska vara 

mer oåtkomligt för barnen. En del utav material som vi har sett i observationerna fanns på 

hyllor, där barnen fick be lärarna att ta ner dem när de vill använda dem. Det som Furness 

(2006) tar upp, att materialet måste alltid finnas tillgängligt och att barnen själva kan följa sin 

rytm utan att lärarna styr i rummet genom att plockar fram material till barnen, håller vi med. 

Vi har sett att barn har lekt någon lek men har behövt ett visst material i leken men har fått gå 

och hämta en lärare för att ta ner materialet. Detta medför att barnen får gå ur leken och hämta 

en lärare för att nå material som de inte når och sedan gå in i leken igen. Och hur lätt är det? 

Vi anser att barnen ska ha tillgång till matematiskt material inom deras räckhåll så att de inte 

behöver gå ur leken hela tiden för att be en lärare om material. Det innebär att barnens 

intresse för just den lek de var inne i, inte kan fortsätta.  

Något som vi ansåg var bra och som vi såg i observationen var när leken ibland blev avbruten, 

t.ex. när barnen skulle få frukt, så städade inte barnen undan sakerna. De låg framme för att 

barnen senare kunde fortsätta använda sakerna och återgå tillbaka till leken de höll på med. Vi 

har sett att på vissa förskolor, som vi har varit på vår VFU, har barnen fått avsluta den lek de 
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höll på med för att städa undan och sedan äta frukt, vilket vi inte tycker är ett bra sätt att göra. 

Varför vi anser att det inte är ett bra sätt att göra, är för att vissa barn inte alltid vill ha frukt att 

äta och det gör att dessa barn också måste avsluta sin lek för att vara med i samlingen. Om 

barnen får, som Johansson och Pramling Samuelsson (2009) tar upp, låta sina saker vara 

framme kan de snabbt gå in i leken igen eller att det kan bli en del av leken, att man hämtar 

frukt eller äter frukt.  

Enligt Claesdotter (2002) är lunchen en av rutinsituationerna där matematiken lyfts fram som 

mest och där drar man slutsatser som leder till utvecklande matematik. Observationerna visar 

att just i matsituationer har det förekommit mycket matematik och matematiska begrepp. 

Lärarna har utmanat barnen när de har pratat om matematik. Detta tror vi beror på att i 

matsituationer så är läraren alltid närvarande. Det är alltid en, eller i vissa fall två, lärare som 

sitter tillsammans med några barn vid matbordet. Läraren hör vad alla barnen pratar om och 

kan då diskutera tillsammans med dem och ställa utmanande frågor. De har också tid till att 

samtala tillsammans, så länge de äter frukost, lunch eller mellanmål så har de tid utan att 

läraren är tvungen att gå iväg på något annat.  

En annan roll som lärarna måste arbeta med är språket eftersom nyckeln till matematisk 

förståelse är språket (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). En respondent nämner att de 

arbetar både med matematiken och språket eftersom ”det går in i varandra, matematiken och 

språket”. Det tar Ljungblad (2001) upp, att man ska koppla ihop matematiken naturligt med 

barnens vardagliga språk, eftersom då kan matematikens språk utvecklas vidare utan att 

hamna i baklås. Vi har, utifrån våra egna erfarenheter, sett att matematiken och språket arbetar 

för det mesta tillsammans, precis som respondenten nämner.  

Vi anser att det är viktigt att man använder rätt ord från början eftersom det hjälper barnet 

inför kommande skolgång. Respondenterna berättar att det är viktigt att man synliggör och 

sätter ord på det man gör, vilket Ljungbland (2001) också nämner. Hon säger att det är viktigt 

att lärare i förskolan sätter ord på barnens handlingar, eftersom det gör att språket och 

handlingar påverkar varandra och språket bidrar att fördjupa innehållet i handlingen. Vad 

lärarna kan göra för att utveckla barnens matematiska förmåga mer är att arbeta med språket, 

praktiskt och ute med förskolebarnen eftersom de lär in matematiska begrepp med hela 

kroppen. I läroplanen står det att man ska sträva efter att varje barn:  

”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar […], att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 
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matematiska begrepp och samband mellan begrepp,[…] att föra och följa 

resonemang, […] förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

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

förändring” (Lpfö 98 rev. 2010:10). 

Som vi har nämnt i inledningen så är det upp till läraren att själva bestämma hur och när de 

ska arbeta med de matematiska strävansmålen. I observationerna tog många utav barnen och 

upp olika matematiska begrepp, de undersökte, reflekterade över och provad olika 

lösningar. De nämnde mängder, antal, mätning och tid. Mycket av läroplanens strävansmål 

om matematik strävar lärarna med att barnen ska utveckla, ibland gjorde de ibland så 

missade de med att utmana barnens matematik.  

7.2 Metoddiskussion 

I arbetet användes strukturerade intervjuer. Många frågor kunde kopplas till varandra, på så 

sätt blev det öppna intervjufrågor. Inga följdfrågor ställdes eftersom inte intervjupersonernas 

svar skulle påverkas. Det var ett misstaget att inte följdfrågor ställdes, eftersom följdfrågor 

utvecklar intervjusvaren. Intervjuerna genomfördes inte tillsammans då tiden inte räckte till. 

Det hade varit bättre om båda varit närvarnade, där den ena intervjuar och den andra är 

observatör. Intervjuerna och observationerna utfördes på förskolor där vi hade vår 

verksamhetsförlagda utbildning, vilket ses som en fördel, eftersom relationen och tilliten till 

varandra fanns redan. Det gjorde att det skapades ett öppnare klimat, vilket gjorde det lättare 

att få igång en diskussion.  

Fördelen med att intervjuerna spelades in var att båda kunde ta del av varandras 

intervjusamtal. Intervjuerna lyssnades igenom flera gånger vilket bidrog till 

sammanställningen av materialet blev så exakt som möjligt. En annan fördel med studien är 

att både intervjuer och observationer har använts, vilket har gett undersökningen mer data att 

sammanställa till analysen. Tillgång till litteratur har varit många vilket har gjort att arbetet 

har underlättats när litteraturen och respondenterna svar har kopplats samman.   

Observationerna ska vara noggrant planerade hur länge de ska pågå, anser Patel och 

Davidsson (1994). ”Ifall information och beteenden ska samlas in, ska man använda sig av 

observationer anser Patel och Davidsson (1994). Detta passar in på vår studie.”  Författarna 

tar upp att det finns ett hinder med observationerna och det är att det kan vara tidskrävande.   
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En nackdel med arbetet är att observationerna inte gav så mycket material som hade behövts. 

Anledningen till detta kan vara att det bara genomfördes tre observationer. Fler 

observationstillfällen hade gett en djupare och rikare studie. Tidsramen av studien har varit 

begränsad vilket har påverkat antalet intervjuer och observationer. En fördel med 

observationsmallen som har används, är att det har varit till hjälp när sammanställningen av 

observationerna har gjorts. 

 

7.3 Slutord 

Att lyfta fram matematiken i de vardagliga händelserna i verksamheten är vad lärarna i 

förskolan strävar efter, precis som litteraturen tar upp. Innan vi började med denna studie 

visste vi att matematik förekom i förskolan och att man arbetade med det. Men det vi inte 

visste var att matematiken förekom spontant som i den fria leken, genom olika material samt 

spel. Detta var något som öppnade upp våra ögon att matematik finns överallt bara man är 

medveten om detp. Litteraturen som vi har läst tar upp att matematik är ett språk som 

innehåller olika termer och begrepp därför anser vi att det är viktigt att så tidigt som möjligt 

börja arbeta med dessa för att på sikt eliminera matematiksvårigheter. Vi upplever att vi har 

fått en djupare förståelse för hur lärare i förskolan arbetar och synliggör matematiken för 

barnen under de olika rutinsituationerna som finns i förskolan. Vi, som blivande lärare, har ett 

stort ansvar att stimulera och leda barnen i deras matematiska utveckling. Det viktigaste, som 

litteraturen och som respondenterna anser, är att man synliggör matematiken för barnen för 

det är då barnen blir intresserade och vill arbeta med matematik även senare i skolgången. 

Matematik upplevs av många barn som svårt. Kan det bero på att de saknar grundläggande 

matematiska begrepp? Vår studie har gett oss erfarenheter och kunskaper som vi kommer att 

ha stor nytta i vår yrkesroll. Vi vill avsluta med att säga att matematiken är lika viktig i 

förskolan som i skolan, men i lekens form! 

7.4 Förslag för vidare forskning 

I vårt kommande yrke vill vi arbeta med matematiken samt fortsätta att forska mer inom detta 

område. Det hade varit intressant att observera barnen och pedagogerna under en mycket 

längre tid för att se om och hur den vardagliga matematiken kommer fram, men även hur man 

kan väva in matematiken med språket, naturvetenskapen och tekniken.  
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Elisabet Doverborg och Göran Emanuelsson ”hävdar att många som arbetar med små barn i 

förskolan har egna negativa erfarenheter av matematik från sin uppväxt. Det påverkar 

naturligtvis deras arbete med att utmana barnens matematiklärande” (Sheridan m.fl. 2010:75). 

Eftersom vi också har haft negativa erfarenheter av matematik från vår uppväxt hade det varit 

intressant att ta reda på och se hur lärares egna erfarenheter från deras uppväxt har påverkat 

deras arbete med matematik i förskolan.  
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Bilaga 1 

Frågor till intervjun 

År i verksamheten? 

Vad 

o Vad är matematik i förskolan, enligt dig? 

o Vad kan ni pedagoger göra för att utveckla barns matematiska förmåga? 

 

Varför 

o Varför ska förskolan arbeta med matematik? Varför anser ni det vara viktigt att utveckla 

barnens matematiska begrepp? 

o Behöver barnen veta att det är matematik de möter i förskolan? Varför/varför inte? 

 

När  

o När anser du att barn lär sig matematik? 

o Vilka matematiska begrepp är centrala i förskolan och när synliggörs begreppen? 

 

Hur 

o Hur anser du att barn lär sig matematik? 

o Hur arbetar ni med matematik på förskolan? Hur planerar du in matematiken i verksamheten? 

o Hur får ni reda på att barnen verkligen har lärt sig matematik?  

o Finns det matematiskt material för barnen och hur använder ni det i så fall?    

o Hur skulle du kunna förändra verksamheten för att ytterligare utmana barns 

matematiklärande? 

o Hur ser du på din egen roll som pedagog när det gäller att utveckla barns 

matematikkunskaper? 
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Övriga 

o Vilka hinder/möjligheter ser ni för att utveckla barns matematiska förmåga?  
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Bilaga 2 

Observationsmall Säger Gör Lärarna 
(Tar lärarna vara på 
barnens tankar om 
matematik och vad 
säger de?) 

På- och 
avklädning 

   

Matsituation    

Innevistelse - Fri 
lek 

   

Planerade 
aktiviteter 

   

Utevistelse – Fri 
lek 
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Bilaga 3 

Hej 

Vi är två blivande förskollärare som läser på Linnéuniversitetet i Växjö. I vårt examensarbete 

ska vi undersöka hur förskollärare uppfattar och förhåller sig till matematik i sin verksamhet. 

Vi ska genom intervjuer och observationer, på två förskolor, ta reda på vår undersökning. 

Observationen kommer att ske en dag i barngruppen, där vi kommer att titta på hur och när 

barnen visar intresse för matematiken samt vad för matematiskt begrepp de uttrycker. Detta 

material kommer endast att användas i vårt examensarbete och det kommer vara anonymt. Vi 

tar inte upp var vi har intervjuat och observerat och inga namn kommer att förekomma i 

examensarbete, vilket innebär att det inte kommer att gå att urskilja enskilda personer eller 

arbetsplatser. Deltagarna i studien är frivilliga, vilket innebär att förskollärare kan när som 

helst avbryta sin medverkan.  

Mvh  

Shqiponja Buqa och Besarta Haliti   


