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Bakgrund  
I studien beskrivs pedagogers varierande arbetssätt för att utveckla matematik hos barn i 

förskolans vardag. De metoder som nämns för att utveckla matematiken hos barn i 

förskolan, utgår från utvecklingspedagogiken som tar vara på vardagliga situationer samt 

barns egna tankar. Studien undersöker pedagogers inställning till matematiken då det kan 

beröra pedagogernas arbetssätt. Inom forskning och litteratur påverkar tidigare erfarenheter 

av skolmatematiken de vuxnas syn på ämnet. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på, vilken inställning pedagogerna har till ämnet matematik 

och vilka arbetssätt de använder för att utveckla barns matematiserande i förskolan.  

 

Metod 
Vi har valt att använda oss av self report som metod. Urvalet består av 34 pedagoger, på sex 

olika förskolor i två olika kommuner i Västra Götalands län. 
 

Resultat 
I studien har vi funnit att pedagogerna har ett medvetet arbetssätt för att utveckla barns 

matematiserande, trots eventuella negativa inställningar till skolmatematiken. Det kom fram 

att pedagogerna tar vara på de vardagliga situationerna på förskolan för att synliggöra samt 

utveckla matematiken hos barnen.  

 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ........................................................................................................................................ 4 

SYFTE .................................................................................................................................................. 4 

BAKGRUND ....................................................................................................................................... 5 

Historiskt ursprung om matematik ................................................................................................................ 5 

Matematik ur ett historiskt perspektiv i förskolan ........................................................................................ 5 

Matematikens anor i förskolan...................................................................................................................... 6 

Förskolans läroplan om matematik ............................................................................................................... 6 

Hur barn lär sig matematik i förskolan .......................................................................................................... 7 

Matematik som språk .................................................................................................................................... 8 

Pedagogers arbetssätt ................................................................................................................................... 8 

Pedagogers inställning till matematik i förskolan .......................................................................................... 9 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ................................................................................................. 11 

Utvecklingspedagogikens innebörd ............................................................................................................. 11 

Utvecklingspedagogiskt arbetssätt .............................................................................................................. 11 

METOD ............................................................................................................................................ 13 

Kvalitativ metod .......................................................................................................................................... 13 

Self report ................................................................................................................................................... 13 

Urval ............................................................................................................................................................ 13 

Genomförande ............................................................................................................................................ 14 

Forskningsetiska principer ........................................................................................................................... 14 

Tillförlitlighet och giltighet .......................................................................................................................... 14 

Analys och bearbetning ............................................................................................................................... 15 

RESULTAT ...................................................................................................................................... 16 

Matematik som grund för barnets utveckling .............................................................................................. 16 

Matematiska utmaningar för barn i förskolan ............................................................................................. 17 

Kommunicera matematik ............................................................................................................................ 18 

Pedagogers inställning och erfarenheter av matematik ............................................................................... 18 



 

Den medvetna och närvarande pedagogen ................................................................................................. 19 

DISKUSSION ................................................................................................................................... 21 

Metoddiskussion ......................................................................................................................................... 21 

Resultatdiskussion ....................................................................................................................................... 21 

Didaktiska konsekvenser ............................................................................................................................. 23 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ..................................................................................... 24 

TACK ................................................................................................................................................ 24 

REFERENSER ................................................................................................................................. 25 
 

BILAGOR 

 



 4 

Inledning 
 

Matematik är inte bara att räkna utan ämnet finns med oss överallt i vardagen. I tamburen 

när barn till exempel skall ta på sig vantar, kan fingrarna räknas och då tränas antal och 

kroppsuppfattning hos barnet. Matematik är viktigt för att kunna kommunicera därför bör 

pedagogerna förklara och stötta barnen, för att ämnet skall utvecklas hos dem. Enligt 

Emanuelsson (2006), är det ”… världens största utbildningsämne …” för att matematiken 

har en betydande roll för att klara sig i samhället idag (s. 36).  

 

Vuxna idag anser att matematik är tråkigt och de har ingen lust att lära sig ämnet. Doverborg 

och Emanuelsson (2006), skriver att om vuxna visar att matematik är lustfyllt och intressant 

förmedlar vuxna det vidare till barnen (s. 12). Ur ett reportage från skolverket, menar 

Emanuelsson (2008), att vuxna ger uttryck för att de var dåliga på matematik i skolan och 

det formar barnets uppfattning. Det kan leda till att barn får en negativ inställning till 

matematik. I läroplanen för förskolan står det att förskolans mål är att: ”barnen utvecklar sin 

förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang” (Lpfö 98, s. 9). 

Hur vi kan utveckla den matematiska förståelsen hos barnet är kunskap om grundläggande 

matematik. Det är en förutsättning för pedagogernas arbetssätt. Vår erfarenhet är att 

pedagoger i förskolorna arbetar till synes mycket med matematik. Pedagogerna handlar efter 

vad de tror att barnen finner är lustfyllt samt vad de själva kan inom området. Det är då 

betydelsefullt för barn om pedagogen har eget engagemang och visar tydlighet i det som 

skall läras ut.  

 

Vår erfarenhet av skolans matematik är att den inte har varit konkret, för att de olika 

räknesätten har inte grundats i förståelse hos oss. Matematik är ett centralt ämne att förmedla 

på ett positivt tillvägagångssätt då ämnet uttrycks som negativt av flera vuxna, enligt Statens 

offentliga utredningar (2004:97, s. 16). Matematiken bör förmedlas på ett enkelt, tydligt och 

meningsfullt sätt till barn. När man definierar pedagogernas arbetssätt för att utveckla barns 

matematiserande, menar vi att det finns många metoder att på ett åskådligt och konkret sätt 

förklara matematik för barn. Vidare har vi funnit att fantasi och kreativitet hos pedagogerna 

spelar en väsentlig roll för att barnen skall utvecklas i ämnet. Det är pedagogernas ansvar att 

matematiken synliggörs och utövas i barnens vardag. Det bör ske på detta vi för att barnen 

skall få en förståelse och kunskap för sin omvärld. 

 

 

 

 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att ta reda på vilken inställning pedagogerna har till ämnet matematik 

och vilka arbetssätt de använder för att utveckla barns matematiserande i förskolan. 
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Bakgrund 
 

Den forskning som behandlar pedagogers inställning och arbetssätt av matematik är 

omfattande. I bakgrunden kommer vi att behandla det som är intressant för vår studie. 

Kapitlet inleds med en historik om matematik och om ämnet i den pedagogiska 

verksamheten. Därefter vad det står i läroplanen hur barn skall få ta del av matematik och ett 

avsnitt hur barn lär sig matematik i förskolan. Det följs av hur barns språkutveckling gynnas 

i matematiska samtal. Vi har även valt att skriva om pedagogers arbetssätt för hur de 

etablerar matematik hos barn. Avslutningsvis i bakgrund kommer ett stycke med pedagogers 

inställning till matematik. 

 
Historiskt ursprung om matematik 
 

Björklund (2008), skriver att matematikens historia ligger minst 5000 år tillbaka i tiden. 

Sedan dess har den utvecklats av människan i form av artefakter. Med artefakter menas olika 

verktyg för att förstå och uträknande av matematiska problemlösningar. Exempel på verktyg 

som utvecklats för människans problemlösningar och kommunikation är klockan, 

räkneramsan och alfabetet. Ämnet har sedan urtiden nyttjats till människans olika 

sysselsättningar, i socialisation och inom kulturen (s. 13). Enligt Emanuelsson (2006), är 

matematik vår äldsta vetenskap, den har sitt ursprung i att uppfatta antal och kunna räkna 

dem. Det elementära är att para ihop föremål med räkneord, vilka ersätts med föremålen 

som är själva grundtanken bakom de matematiska idéerna (s. 30). Matematik används och 

har används ständigt, i varierande samband av människor och då inte minst för att 

kommunicera med varandra (Björklund 2008, s. 13).  
 
Matematik ur ett historiskt perspektiv i förskolan  
 

Den pedagogiska verksamheten har inspirerats av många pedagoger. Forsell (2005), skriver 

att en av dem är John Dewey som levde mellan 1859-1952. Han var reformpedagog för vår 

tid och arbetade mot ”morgondagens skola” (s. 104). Deweys idé bygger på att utgå från 

barnets utvecklingsnivå och erfarenheter (s. 80). En annan inspiratör till den syn och som 

påverkat mest den pedagogiska verksamheten är L. S Vygotskij, som levde mellan 1896-

1936. Han står för den sociokulturella utvecklingen, det vill säga att barn lär sig tillsammans 

med andra barn och vuxna (s. 117). Enligt Statens offentliga utredningar (1997:157), har 

Maria Montessori (1870-1952) påverkat de pedagogiska idéerna som är till grund för 

förskolan. Hennes idéer var främst att barn lär genom självinstruerande material och 

självvald verksamhet, vilket innebär att barnets egna behov och idéer får styra deras 

utveckling (s. 21). ”Abstrakta erfarenheter som till exempel har med matematik och 

geometri att göra, åskådliggörs på ett konkret sätt” (Gedin & Sjöblom 1995). Montessoris 

idéer bygger på konkreta material, för att åskådliggöra de annars abstrakta tingen för barn (s. 

27). Montessoris centralaste upptäckt enligt henne själv, var att alla barn har olika sensitiva 

faser under deras utveckling (s. 33). Montessoris matematikmaterial är uppdelat i sex 

grupper och finns i en mängd av former. Barnen kan känna materialet med sina sinnen i 

Montessori verksamheten (s. 30).  
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Matematikens anor i förskolan 
 

Enligt Öman (1991), ansågs Friedrich Fröbel, som var verksam under 1800-talet, vara 

förskolornas anfader runt om i världen. Ännu idag kan man se drag av hans idéer i 

förskolorna som präglades av lek, arbete och lärande. Fröbel konstruerade tjugo lekgåvor för 

förskolor som skulle ge barn kännedom om former och gestalter. Hans intentioner med 

lekgåvorna var att inspirera barnen till skapande av livs-, kunskaps- eller skönhetsformer. 

Dessa former motsvarade vuxenlivets näringsliv, vetenskap och konst (s. 38). I lekgåvorna 

har matematikens grunder en central roll. Avsikten med lekgåvorna var samtal mellan barn 

och vuxen och hade en stor betydelse för det lärande barnet samt utforskandet i förskolan (s. 

13).  

 

Andersson (2001), nämner Loris Malaguzzi som en annan pedagog och visionär, han hade 

leken som inspiration och levde mellan 1921-1994. År 1963 startade Malaguzzi upp en 

kommunal förskola som kom att kallas Reggio Emilia (s. 97). Förutom leken menar Gedin 

och Sjöblom (1995), lägger denna pedagogik stor vikt vid kommunikation, utforskande och 

lärande. Pedagogiken bygger på att pedagogerna inte skall ge barnen färdiga lösningar på 

problemställningar, utan barnet skall med stöd av pedagogen själva komma på lösningar (s. 

109). Westerlund (1999), skriver att det som mest kännetecknar Reggio Emilias pedagogik 

är att miljön både ute och inne, ses som oerhört viktig och kallas för den tredje pedagogen. 

De andra pedagogerna i Reggio Emilias filosofi är de vuxna och barngruppen (s. 26). Gedin 

och Sjöblom (1995), nämner att nyckelorden i denna pedagogik är upptäckarglädje, 

nyfikenhet, förundran och forskarentusiasm (s. 100). Malaguzzi förmedlar att det finns tre 

olika sätt att se på barn. Det ena sättet är att barnet ses som ”tabula rasa”, med det menas att 

barnet är tomt och skall fyllas med kunskap. Det andra sättet beskriver barnet som en 

individ, vilken lär sig genom stimulans av aktiva pedagoger. Tredje sättet att se på barnet är 

det som vill lära, växa och veta samt har hundra språk (Westerlund 1999, s. 24).  

 
Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och 

kulturen skiljer huvudet från kroppen de tvingar en att tänka utan 

kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och 

fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre, görs till 

varandras motsatser. (Loris Malaguzzi se Gedin & Sjöblom 1995, s. 

99) 

 

Enligt Forsell (2005), har den svenska läroplanen (Lpfö 98) inspirerats av Reggio Emilia 

pedagogikens syn på barn och deras lärande (ss. 209-210).  

 
Förskolans läroplan om matematik  
 

I läroplanen för förskolan står det att: ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Lpfö 98, 

s. 4). Barns utveckling sker genom att pedagogerna låter barnen söka kunskap och stimulerar 

dem till ett lustfyllt lärande alltefter deras egna förmågor. ”Förskolan skall främja lärande 

vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och 

lärande” (s. 6). Citaten påvisar att den pedagogiska verksamheten skall utveckla barnet från 

dess egna föreställningar. Pedagogerna skall ge barnen stöd och inspirera dem till viljan att 

lära. I den reviderade läroplanen 2010 (Lpfö 98) är det mer specifikt uttryckt än den tidigare 

läroplanen, efter vad förskolan skall sträva efter att varje barn: 
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utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, 

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras 

problemställningar, 

 

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,     
           (Läroplanen, Lpfö 98. Reviderad 2010, s.10). 

 
Hur barn lär sig matematik i förskolan 

 

I en internationell artikel av Sun Lee och Ginsburg (2007), undersöks pedagogers tro om 

tidigt lärande av matematik. Undersökningen visade att små barn är mer kompetenta än vad 

man tidigare trott. Författarna menar att barn kan lära sig mer i förskolan än vad man känt 

till innan. Därmed menar Sun Lee och Ginsburg, att vikten ligger vid att vara inriktad på 

tidig matematiskt lärande för förskolebarn (s. 2). Dahl och Rundgren (2004), beskriver att 

matematik finns överallt omkring oss i vardagliga upplevelser. Det är i varierande former av 

konkreta material som barn lär sig matematik. ”Att lära sig se, höra och känna form, takt och 

struktur kan vara nog så viktigt när språk och ordförråd ska utvecklas tillsammans med 

fantasin och det logiska tänkandet” (s. 11). Enligt Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008), lär sig barn genom imitering, konkreta handlingar, reflektion, 

kommunikation och genom lek (s. 630). Barnet behöver få tänka efter själv och finna 

lösningar på problem. Det sker genom att pedagogen tar sig tid att lyssna, stödja och vägleda 

det, menar Pramling Samuelsson (1993, s. 66). Björklund (2007), nämner att när småbarn 

skall kunna utveckla sin matematiska förståelse, behöver det få utforska den genom sina 

sinnesuttryck. Barn upptäcker sakers samband då de får utgå från sitt eget perspektiv och sin 

erfarenhet (s. 35).  

 

Matematikens grundläggande beståndspunkt är att tänka, logiskt, metodiskt, kritiskt, 

fantasifullt och att lösa problem, skriver Dahl (2004). Det är nödvändigt att barn får många 

tillfällen att möta matematik i vardagsnära situationer, då upplevs ämnet som meningsfullt 

för barnet (s. 5). Ahlberg (1994:12), menar att om barn skall uppleva matematik på ett 

positivt sätt och utvecklas i en positiv riktning, krävs det att barn får möta matematik i tidiga 

år och i meningsfulla sammanhang (s. 1). Omgivningen i den pedagogiska verksamheten är 

betydelsefull, huruvida den erbjuder utbud i material och utrymmen, menar Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999, s. 89). Förutsättningar för barns aktiviteter och lärande är 

enligt Pramling Samuelsson (1993), att det finns tillräckligt med utrymme för deras lekar (s. 

64). Miljön i förskolan skall vara tillåtande med inspirerande aktiviteter som inbjuder till 

utforskande och upptäckande, skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s. 89). 

”Verksamheten skall också vara så flexibel att spontana situationer kan tas tillvara inom 

ramen för de planerade aktiviteterna” (ss. 93-94). Det vill säga att pedagogerna tar tillvara 

på mångfalden av barns tankar och idéer (s. 93). Olsson (2004), anser att hjälp och stöd av 

vuxna i barnets omgivning är betydelsefull för förståelsen av matematikens innebörd för att 

tillgodose alla uttryck som vardagen består av (s. 82). 
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Matematik som språk  
 

Emanuelsson (2006), skriver att matematik inte endast är räkning, matematik och språket 

hänger samman båda beroende av varandra. Matematik har en stor inverkan på barns 

språkutveckling genom alla begrepp som ingår, till exempel läges - beskrivningar, 

rumsuppfattning etcetera (s. 40). Olsson (2004), anser att genom matematik sker 

kommunikation med andra och föreslår många diskussioner med barnen, som för med sig 

matematisk tänkande och språkutveckling (s. 82). Barn bör även känna till när matematik 

förekommer och dess existens i olika situationer, enligt Solem och Reikerås (2004, s. 9). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999), skriver att pedagogerna måste förvandla 

matematiska begrepp till barns egna erfarenhetsvärld då utvecklar de matematiken som ett 

språk (s. 78). Enligt Solem och Reikerås (2004), brukar det matematiska symbolspråket 

kallas för det ”formella språket”. Det är ett språk som matematiska teoretiker brukar 

uttrycka sig på vilket även skolmatematiken kallas för, det är inget som kommer naturligt för 

barn (s. 296). Förskolans vardag är fylld av möjligheter att utveckla matematik som språk, 

ett exempel är att ”räkneramsan har en melodisk betydelse som roar barn och som de älskar 

att härma!” (s. 52), skriver Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). När barn får skapa 

fritt i den pedagogiska verksamheten kan matematik etableras genom varierande samtal (s. 

53). Solem och Reikerås (2004), anser att barn möter matematik som språk i 

problemlösningar när de förklarar och därmed sätter ord på sina tankar i vardagliga 

händelser (s. 11). 

 
Pedagogers arbetssätt  

 

Det är enligt Olsson (2004), väsentligt att pedagoger har en kännedom om matematik och 

didaktik. De skall kommunicera matematik till barnen och konstruera situationer där ämnet 

ingår, samt ge en upplevelse om att matematik är intressant. Pedagogerna bör bära 

”matteglasögon” och därmed hitta naturliga och vardagliga situationer, så att barnen kan bli 

medvetna om matematikens existens. Exempel på vardagliga situationer där matematiken 

förekommer är vid fruktstunden där frukten skall delas, sortera material från 

skogspromenaden med mera. Pedagogerna skall ha en kunskap om ämnet samt om barnens 

egna erfarenheter och intressen, vilket hjälper barnen till vidare utveckling och förståelse (s. 

82). Pramling (1994), anser att det är viktigt som pedagog att göra osynliga fenomen 

synliga, i avseende att optimera barns utveckling och lärande. Enligt författaren är det 

centralt att ha insikt om barns tankar och kunna utgå från dem (s. 51). 

 

Björklund (2008), ger pedagoger idéerna att hitta barns egen erfarenhetsvärld och intressen. 

Om barn får utgå från sina erfarenheter lär de sig begrepp som inte är konkreta, som till 

exempel begreppet lång som beskrivning till ett föremål. När barn får begrepp 

konkretiserade för sig, får de möjlighet att pröva sig fram och utvecklas inom begreppet. 

Pedagogers kunskap om matematik och deras förmåga att åskådliggöra, sätta ord på samt 

problematisera de olika begreppen, det innebär att begrepp blir synliga för barnen (s. 184). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999), skriver att kunskapsförmedlingen bör utgå från 

barnens egna idéer som pedagogerna skall vara lyhörda för. Grunderna för den pedagogiska 

verksamheten är: mål, förutsättningar och genomförande, utifrån detta bör pedagogerna 

planera, genomföra och utvärdera verksamheten (s. 124).  
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Solem och Reikerås (2004), skriver att pedagogerna inte skall lösa barns problem, utan 

hjälpa och stödja dem i deras livslånga lärande. Pedagogerna bör kunna använda matematik 

på ett naturligt sätt för barnen och ha medvetna metoder. Pedagogerna kan via olika 

arbetssätt förena matematiken i vardagen och medvetandegöra ämnet genom samtal med 

barnen. För barns lärande av matematik krävs att den visas vara okonstlad och konkret, 

barnen finner då att den är meningsfull (s. 169). Sterner (2006), nämner att det är av yttersta 

vikt att pedagogerna samspelar med barn för att skapa förståelse av sin omvärld (s. 45). I 

samband med olika matematiska utmaningar väcks barns nyfikenhet och lust att utforska sin 

omgivning, anser Solem och Reikerås (2004, s. 20).  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008), skriver att pedagogen måste visa 

respekt för varje barns erfarenheter, kunskap samt kompetens från barnets eget perspektiv. 

Pedagogerna bör alltid förvandla abstrakta situationer till konkreta situationer, det är centralt 

i alla pedagogiska verksamheter och då inte minst i förskolans tidiga år. Pedagogen kan 

konkretisera för barnet genom att det får: imitera, pröva sig fram, prata och experimentera. 

Författarna nämner att det är viktigt att barnen får försöka och misslyckas därtill pröva och 

känna att det lyckats. Pedagogerna skall ha en insikt om barns intressen och erfarenheter och 

kunna stötta och hjälpa barnet i sin utveckling av matematik (s. 633). Enligt Björklund 

(2007), skall pedagogerna försöka se det barnet ser och ta dess perspektiv på barns 

uppfattningar, då kan de skapa situationer där lärandet bildar en helhet för barn (s. 170). 

Ahlberg och Hamberger (1995:08), menar att pedagogerna i verksamheten skall ge kunskap 

genom meningsfulla, problemlösande sammanhang (s. 97).  

 

Ahlberg och Hamberger (1995:08), anser det angeläget att pedagogerna har en positiv 

inställning till matematik, för barnets förståelse och intresse för att lära sig ämnet. 

Pedagogerna bör uppmuntra och samtala med barnen för att deras självtillit och tro på sig 

själva skall stärkas. Lek, skapande och experimenterande uttrycks som en viktig aspekt i 

barns utveckling och lärande (s. 97). Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2007), menar att 

via ett varierande arbetssätt i den dagliga verksamheten, kan pedagogerna förklara olika 

matematiska begrepp för barn. Barn bör få en förståelse för att matematik är så mycket mer 

än att räkna (s. 59). Enligt Ahlberg (1994:12), utvecklar barn en matematisk kunskap när 

pedagogen skapar situationer för begreppen inom matematik (ss. 18-19).  
 
Pedagogers inställning till matematik i förskolan 

 

I tidigare studier (Statens offentliga utredningar 2004:97, s. 130; Emanuelsson 2006, s. 42), 

står det att vuxna anser att matematik är svårt och otillgängligt ämne. Doverborg (2006), 

beskriver de vuxnas uppfattningar av matematik i förskolan som:  

 
Matematik är inget för förskolebarn. Tids nog får de möta den i skolan. 
 

Matematik är en avgränsad aktivitet som dock förväntas vara 

skolförberedande. 

 

Matematik utgör en naturlig del i alla situationer. Den bara finns 

där. 

 

Matematik måste problematiseras och synliggöras i för barnen 

meningsfulla sammanhang (s. 6). 

 

 

 



 10 

Emanuelsson (2006), anser att många vuxna har åsikterna att de inte har haft någon nytta av 

matematik. De förstod inte när de gick i skolan, eller att matematik endast är för dem som 

har ämnet som intresse. En del uttryckte att ”matematik är inget för vanliga människor” (s. 

42). I Statens offentliga utredningar (2004:97), framgår det att ett stort antal personer har en 

negativ erfarenhetsbild när matematik kommer på tal (s. 130). I utredningen visar det sig 

även att negativa attityder av matematik kan påverka barns inställning. Pedagoger bör ha 

gjort upp med sina negativa känslor inför ämnet matematik, för att skapa den positiva 

känslan hos barnet om ämnet (s. 94). 

 
Ett problem i dagens matematikundervisning är den ofta ensidiga 

användningen av läroboken och kopplingen till enskilt eget arbete. 

För att kunna variera och anpassa undervisningen efter 

matematikinnehållet och efter elevers intresse och förmåga krävs 

relevant ämnes- och hantverkskunnande (SOU 2004:97, s. 116).  

 

I artikeln av Sun Lee och Ginsburg (2007), uttrycks att det är mer viktigt än någonsin att 

förstå pedagogers känsla inför matematik, för att kunna uppnå en hög matematisk kvalité på 

lärandet i förskolans verksamhet (s. 3). Trots en dels pedagogers tidigare erfarenheter och 

uppfattningar utav matematik, har det även framkommit att de fått en vidare kunskap om hur 

värdefullt, spännande och berikande ämnet kan vara, enligt Doverborg och Emanuelsson 

(2006). Pedagogerna har genom en vidgad syn på matematik ändrat sitt förhållningssätt till 

matematik och småbarns lärande (s. 15). Eftersom barn påträffar matematik i sin vardag 

måste pedagogerna ta på sig sina matteglasögon och känna igen ämnet i alla sammanhang 

och ta tillvara på det, menar Solem och Reikerås (2004, s. 9).  
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Teoretisk utgångspunkt  
 

Den teoretiska utgångspunkt som vi valt i studien är utvecklingspedagogik. Ingrid Pramling 

Samuelsson är professor i pedagogik och didaktik och är en av dem som har utvecklat denna 

pedagogik. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999), skriver att utvecklingspedagogik 

utgår från barns egna erfarenheter och deras medvetenhet om omgivningen (s. 109).  

 
Utvecklingspedagogikens innebörd 
 

Utvecklingspedagogiken är ansluten till förskolans historia. Både läroplanen och barn är lika 

centrala i följande förskolepedagogik, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003, s. 8). Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2007), anser att utvecklingspedagogiken 

har utformats utifrån utvecklingspsykologin sedan 1900-talet (s. 19). Författarna menar att 

utvecklingspedagogiken utgår från barnets utvecklingsbehov och inte från vad barnet bör 

kunna (s. 23). Denna pedagogik möjliggör lärandet i förskolan, skriver Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003), då det finns många olika sätt att tänka om saker i 

sin omvärld (s. 57). Utvecklingspedagogiken skiljer sig från andra förskolepedagogiska 

ideologier genom att objekt och handling ses som oskiljbara. Människor upplever sin 

omvärld på olika sätt och allteftersom människan utvecklas, uppfattas denna på ett annat och 

nytt sätt. Barnet måste få erfarenheter för sin omvärld, för att det skall förstå och bli 

medveten om den (ss. 8, 19). Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2007), menar att barn 

endast kan få en förståelse och skapa en kunskap om saker som barnet själv har fått uppleva. 

Allteftersom barnet får nya erfarenheter förändras dess uppfattningar om omvärlden (s. 34).  

 

Pramling (1994), anser att det krävs ett samspel med omgivningen och barnets omvärld, 

vilket skapar en grundläggande insikt hos barnet om hur allt hänger samman (s. 21). 

Författaren menar att barns lärande är personligt och att de använder sina sinnen, för att 

förstå sin omvärld. Barn lär sig genom konkreta händelser och likaså av att imitera, 

samspela och kommunicera med vuxna som barn. Barnet upplever sin omvärld på olika sätt 

och det finns inte ett sätt att förstå olika samband (ss. 22, 23). Utvecklingspedagogik innebär 

att finna ett sätt att stimulera barns utveckling, därmed kan förståelsen utvecklas hos barn 

om deras eget lärande. Det stämmer överens med vad som står i läroplanen (Lpfö 98) att 

”varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 

förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas 

och växa” (s. 4). Pedagoger bör medvetandegöra barn om att det inte finns ett sätt att tänka 

om saker och ting, barnen lägger märke till det vid interaktion och kommunikation med 

andra, menar Pramling (1994, s. 25).  

 
Utvecklingspedagogiskt arbetssätt  
 

Pramling (1994), menar att i en utvecklingspedagogisk förskoleverksamhet fångas 

situationer i verksamheten. Barn blir aktiva deltagare i en tankeprocess som vidgar deras 

utveckling och förståelse. Pedagoger och barn skall utvecklas i en gemensam riktning för att 

forma lärandet till en helhet (s. 27). När barn möter nya situationer och bildar nya 

erfarenheter möjliggörs utveckling hos barnet, skriver Pramling Samuelsson och Mårdsjö 

(2007). En av pedagogens uppgifter är att utveckla barns förståelse, om olika fenomen i sin 

omvärld. En aspekt är också att barnet bör kunna skapa kunskap om sig själv och sitt eget 

lärande. Därmed krävs det att använda barns erfarenhetsvärld som framställer deras 

medvetande om att utvecklas (ss. 37, 39). Pramling (1994), anser att ”om barns naturliga 
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attityd, det vill säga för-givet-tagna sätt att förhålla sig till sin omvärld är grunden för 

lärandet, blir den pedagogiska uppgiften att åstadkomma en förändring i hur barn erfar sin 

omvärld” (s. 25). Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2007), menar att de principer som 

skall styra det pedagogiska arbetet är att förstå hur barn tänker. Förståelse om hur barn 

tänker är viktigt för att kunna utveckla sitt arbetssätt, alltefter barns kunskapsnivåer och 

erfarenheter. För att få reda på barns tankar och idéer samt utgå från dem gäller det 

behärskning av intervjumetodik och temaplanering, därtill utveckla och analysera sin 

förmåga att göra osynliga fenomen synliga (ss. 42-43). Genom barns kompetenser och idéer 

i interaktion med andra barn, skapas vidare förståelse och kunskap hos barn om deras 

omvärld. Den nya kunskapen skapar även förståelse för att alla inte tänker lika eller 

uppfattar sin omvärld på samma sätt (s. 45).  
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Metod 
 

I denna del av studien beskrivs self report som kvalitativ forskningsredskap och det följs av 

urval och genomförande av forskningen. Vi beskriver de forskningsetiska principerna, 

tillförlitlighet och giltighet av studien. Slutligen i metod delen skildras analys och 

bearbetning. 

 
Kvalitativ metod 
 

Studien befinner sig i den kvalitativa metoden då matematik i förskolans verksamhet 

undersöks och den innefattar samt utmärks av ordagranna formuleringar av respondenterna, 

vare sig om formuleringarna är talade eller skrivna, menar Backman (1998, s. 31). Enligt 

Starrin (se Malmqvist 2007), syftar den kvalitativa forskningen på att finna fenomen som är 

okända hos forskaren. Kvalitativ metod kan ge en mer beskrivande, detaljerande och riklig 

beskrivning av företeelsen. Resultatet av respondenternas svar utgår från deras erfarenheter 

och tankar (s. 123).  

 
Self report 

 

Forskningsredskapet är self report, närmare bestämt frågeställningar som personer 

uppmanas att svara så utförligt som möjligt på, menar Davidsson (2007). Skrivna texter 

används för att söka kännedom om människors föreställningar om ett visst fenomen. ”Vad 

som talar för att använda self report är enligt Moscovici, att den tid som informanten ges för 

att svara på frågeställningen är av betydelse för berättelsens innehåll och djup” (Moscovici, 

1984, 2000 se Davidsson 2007, ss. 71-72). Kihlström (2007a), skriver att self report som 

metod innebär att respondenterna får tid att utforma sina svar i lugn och ro och behöver inte 

bli stressade (s. 51). Det negativa med forskningsredskapet kan vara, att korrespondenten 

inte kan gå tillbaka till respondenten och fråga om frågan. Det vill säga att den tillfrågade 

eventuellt inte begripit korrespondentens intentioner med frågan och inte kan få frågan 

förtydligad. Pedagogerna svarade utifrån deras egna förmågor och erfarenheter, vilket även 

beskrivs av Kihlström vid utförandet av intervju (ss. 48-49).  

 
Urval 
 

Urvalet består av 34 pedagoger, på sex förskolor i två olika kommuner. Pedagogerna arbetar 

med barn i förskolan i åldern 1-5 år. Det vill säga inom småbarnsavdelning 1-3 år till och 

med syskonavdelning 3-5 år. Pedagogernas år i yrket varierar mellan 2 år till 42 år. De 

respondenter som self reporten lämnades till är utbildade förskollärare. Förskolorna valdes 

på grund av lättillgänglighet för oss. Respondenterna kontaktades genom telefon eller via 

personlig kontakt. Pedagogerna fick bestämma vid tillfället om de ville medverka eller inte i 

studien. När de svarat på om att de ville medverka i studien, lämnades frågeställningarna ut. 

Med detta följde ett kuvert med missivbrev (se bilaga 1) som även innehöll information 

angående syftet med studien och färdiga frågeställningar till varje pedagog.  
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Genomförande  

En pilotstudie lämnades ut till två stycken respondenter och resultatet av det bidrog till att 

förtydliga - och utöka frågorna till den slutgiltiga self reporten (se bilaga 2).  

Frågeställningarna för self reporten fungerade bra efter förtydligande och utökning av dem, 

vilket innebar mer detaljerade svar från de tillfrågade pedagogerna. Self reporten lämnades 

ut till respektive förskola och respondenterna blev informerade om att resultatet skulle 

hämtas in en vecka senare. 

Forskningsetiska principer 

Björkdahl Ordell (2007), skriver att varje forskningsprojekt skall ta hänsyn till de fyra 

huvudkraven, enligt Vetenskapsrådet (2002), för att studien skall kunna genomföras (s. 26). 

De forskningsetiska principerna som gäller vid en undersökning har följts under hela 

arbetets gång. Här nedan förklaras hur hänsyn har tagits till dem under studien. 

 

Informationskravet  

Det innebär att alla berörda blir informerade om hur de är delaktiga i studien. De tillfrågade 

informerades om syftet med self reporten. Det vill säga att ta reda på, vilken inställning 

pedagogerna har till ämnet matematik och vilka arbetssätt de använder för att utveckla barns 

matematiserande i förskolan. För att förtydliga att de etiska principerna följdes, lämnades 

frågorna till pedagogerna, där ett missivbrev medföljde om information hur hänsyn tagits till 

de forskningsetiska principerna.  

 

Samtyckeskravet 

De berörda informeras om att deltagandet var frivilligt och upplystes om att de kunde 

avbryta sin del av deltagande när de så önskade.   

 

Konfidentialitetskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002), skall de uppgifter om personer som deltagit i en 

undersökning skyddas och identitetsuppgifterna förvaras på ett otillgängligt sätt för att 

utomstående inte skall kunna läsa dem (s. 12). Hänsyn har tagits till personernas skydd av 

identitet och  fingerade namn i studien har använts. Ett kuvert medföljde för att ytterligare 

skydda respondenterna och deras svar. Pedagogerna blev informerade om att studien skall 

resultera i ett examensarbete. De medverkande informerades även om att de får ta del av 

uppsatsen.  

 

Nyttjandekravet 

Vilket innebär att det insamlade materialet om enskilda individer endast får användas i 

forskningssyfte. Respondenterna blev informerade om att underlaget endast kommer att 

användas i denna uppsats samt att det endast är korrespondenterna som behandlar materialet. 

 
Tillförlitlighet och giltighet 
 

Validiteten i studien avser syftet att studera det som planeras att undersökas, enligt 

Kihlström (2007 b). Studien är utformad på ett lätt och smidigt sätt så att innebörden blir lätt 

att tolka för läsaren. Det är viktigt att tänka på kommunicerbarhet, med andra ord att andra 

förstår resultatet i undersökningen. Därför genomfördes en pilotstudie, som liknar den grupp 

som avsågs skulle ingå i huvudstudien (s. 231). Eventuella problem undveks som till 

exempel felformulerade frågor. 
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Reliabiliteten i studien innebär att undersökningen är tillförlitlig och trovärdig, vilket medför 

att korrespondenterna åtföljer resultat med citat. Innebörden blir då tydligare i texten, anser 

Kihlström (2007 c). Läsaren skall få en förståelse för resultatets innebörd, vilket handlar om 

att texten i studien blir exemplifierad och fördjupad (s. 164). Dovemark (2007), skriver att 

det behövs en koppling och analys till studien (s. 136). För att få en korrekt giltighet i self 

report enligt Babic´ och Weber (2005, s. 20 se Davidsson 2007, s. 79), träffades 

korrespondenterna och respondenterna personligen. Korrespondenterna lämnade ut 

telefonnummer samt mailadress, för eventuella frågor samt för att förtydliga dem.  

 
Analys och bearbetning 
 

Analys och bearbetning i studien utgår från några av ”… de första fem stegen i Georgis 

analysmodell, så som de beskrivs av Bachelor & Joshi (1993, s. 27 se Davidsson 2007)”. 

Efter insamling av respondenternas svar, skrevs samtliga svar på varje fråga i datorn, för att 

fånga helhetsbetydelsen hos varje pedagog i texten. Därefter användes 

överstrykningsfärgpennor, för att få fram betydelseenheterna som består av viktiga fraser 

samt de enskilda meningarna. Nästa steg var att finna kärnan i respondenternas svar och 

hitta skillnader eller det gemensamma i resultatet (ss. 74-75). För att styrka validiteten i 

resultatet har respondenternas svar citerats.  
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Resultat 
 

I denna del av studien redogörs de resultat som framkommit av self reporten. Citat 

förekommer för att öka validiteten i studien. Utgångspunkten är pedagogernas inställning till 

ämnet matematik och vilka arbetssätt de använder för att utveckla barns matematiserande i 

förskolan. Resultatet kommer att följas av rubriker som innefattar respondenternas svar:  

 

 Matematik som grund för barnets utveckling 

 Matematiska utmaningar för barn i förskolan 

 Kommunicera matematik 

 Pedagogers inställning och erfarenheter av matematik 

 Den medvetna och närvarande pedagogen 

Matematik som grund för barnets utveckling 

I resultatet kan vi se att förskollärarna ger uttryck för att matematiken är grunden till barnets 

utveckling och har stor betydelse för barns fortsatta lärande och förförståelse.  

 
Att skapa förståelse för grundläggande matematiska tankar och 

begrepp ger barnet en hjälp att förstå sin omvärld. Vår vardag 

består många gånger av matematiska begrepp och ”fenomen” ofta 

utan att vi tänker på det som matematik. Det är vår uppgift att ge 

barnen en grund att bygga på när de senare möter mer avancerad 

matematik (Pia).  

 

Pedagogerna anser att det är bra att barnen har en uppfattning om vad matematik är. Många 

ansåg det viktigt att pedagogen talar om att när de gör något eller diskuterar något, handlar 

det om ”matte” för barnen. Allt man gör i förskolan kan ses med matematiska ögon. Det 

matematiska lärandet skall vara lustfyllt och ingå i leken, för att inspirera dem till att 

utforska, uppleva och utvecklas. 

 

Pedagogerna skriver att om barnen får uppleva och får matematiska ord/begrepp benämnt i 

de yngre åldrarna då utvecklas bland annat:  

 

 tilltro till sin förmåga 

 hantera och lösa problem 

 kroppsuppfattning och motorik 

 kommunikation 

 

Samtliga pedagoger ansåg att den främsta fördelen med att arbeta med matematik i 

förskolan, är att de grundlägger matematisk förståelse hos barnen. De ansåg att deras 

inställning till matematik spelar en väsentlig roll för hur de skall grundlägga barnens 

förkunskaper i matematik. Det skall vara anpassade aktiviteter efter ålder och mognad - 

alltså ingen skola. Pedagogerna vill ge barnen en positiv bild av matematik i förskolan. 
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Matematiska utmaningar för barn i förskolan  
 

Alla pedagoger uppfattar att barn gillar utmaningar men att barnen inte alltid är medvetna 

om att det är matematik. Orsaken till att barn inte är medvetna är oftast på grund av deras 

ålder eller utvecklingsnivå. Barn uppskattar aktiviteter som sker på ett lekfullt sätt.  

 

En pedagog anser att barnen oftast tar sig an utmaningar med intresse och vetgirighet. Hon 

nämner vidare att barn tycker oftast om att pröva och ”laborera” med diverse saker och 

begrepp. Hon skriver att barn måste få ”smaka”, vrida och vända på saker som är nya för 

barnen, för att skapa förståelse om dess egenskaper. 

 

En annan pedagog nämner att matematik är barnens vardag och att den finns hela tiden 

runtomkring oss. Till exempel de yngsta barnen har funderingar på hur de kan nå något som 

de vill ha på hyllan. Vidare nämner hon att barnen använder sin kropp och saker runt 

omkring för att lyckas i sina intentioner. Hon belyser att det finns olika former som de 

använder för att bygga något, konstruerar mönster av klossar, syr och målar etcetera. 

 
Jag upplever att alla barn uppskattar utmaningar i förskolan. Vad jag 

kan se som viktigt här är att det finns en pedagog närvarande och är 

”medupptäckare” för att stötta barnen där det behövs i 

utmaningarna. I de låga åldrarna som jag för närvarande arbetar kan 

jag se det som utmaningar att sortera t.ex. leksaker i ”rätt” låda, att 

hämta ett visst föremål t.ex. den stora röda bollen under bordet 

(Lisa). 

 

Samtliga pedagoger nämner att matematik täcker så mycket inom aktiviteterna, som rim och 

ramsor, skapande, takt och rytm som metoder för att utmana barnens matematiska tänkande 

allt efter barnens utvecklingsnivåer. 

 

En pedagog skriver att barn lär sig matematik i alla situationer om man ger förutsättningar 

för det och utmanar deras matematiktänkande. Hon menar att det sker genom påklädning, 

dukning, måltider, fri lek, styrd lek och samling.  

 

I resultatet skriver en pedagog att:  

 
Allt som sker på ett lekfullt sätt uppskattar barn. Det kan t.ex. vara 

att jämföra hur mycket mjölk var och en har i sitt glas, eller se hur 

mönstret i en solros ser ut, eller berätta en saga t.ex. ”Petter och 

hans 4 getter”, kasta saker ute och se hur långt man kommer, samt 

prova skorna, höger – vänster, stor – liten osv (Gittan). 

 

Miljön framstår som en källa för att inspirera och uppmuntra till att pröva och mäta etcetera 

enligt pedagogerna. De arbetar med material i leken som ger förutsättning för sortering, 

jämföra och mäta antal, rumsuppfattning, konstruering, mönster, former och geometri. Att 

pröva sig fram på olika sätt nämns som centralt. 
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Kommunicera matematik  
 

Pedagogerna framförde i resultatet att matematik och språk ofta går in i varandra, hand i 

hand. De använder inte alltid ordet matematik, även om pedagogerna ansåg att det var det 

som de höll på med. 

 
Ja, de större barnen som jag gärna pratar med om vad de gjort och 

om att det är matematik. Om inte pedagogerna påtalar och gör 

barnen uppmärksamma på detta tror jag inte att barnen är medvetna 

om detta. Hos de minsta barnen tror jag inte att det finns en sådan 

medvetenhet om pedagogen inte uttalar det (Hedvig). 

 

Pedagogerna menar att det kommer in mycket svenska i matematiken, vilket även ger 

stimulans till ett bra språk. Har barnen ett bra språk blir kommunikationen med andra barn 

lättare till exempel i leken. Matematik nämns som utvecklande av språket genom begreppen 

så som lång-längre, bred - bredare och så vidare.   

 

En pedagog beskriver om hur de utvecklar språket och matematik genom att de har skrivit 

siffror på västarna. Barnen får olika nummer varje dag under utevistelsen. På någon vecka 

menar hon, att barnen har lärt sig 1-20 och i vilken ordning siffrorna kommer. Det leder till 

samtal mellan barnen då de bland annat hjälper varandra att hamna rätt i ledet.  

 

Vi har valt att ta med det här citatet för att påvisa det viktiga vardagliga samtalet mellan 

pedagog och barn.  

 
De tycker att det är spännande och vidareutvecklar gärna 

resonemangen. Ett exempel som visar detta är de ”berömda” 

siffrorna i glasen. En flicka, 5år, frågade flera dagar i rad vilka tal 

det var i hennes glas. Ex: ”om det står en 2 och en 3, vilket tal är det 

då”? Jag svarade henne med en fråga: ”Vilken siffra är åt fönstret”? 

2 svarade hon. ”- då står det 23”, svarade jag henne. Nästa gång hon 

frågade om siffrorna så frågade jag vilken siffra som kom först. Då 

frågade hon om det var den åt fönstret. När vi hade hållit på så ett 

tag frågade hon vad det blev om den andra siffran, kom först. Hon 

hade alltså förstått positionssystemet p.g.a. dessa utmaningar jag 

gav henne. Innan hon slutade som sexåring kunde hon obehindrat 

komma fram till båda talen själv (Erika).  

 

Pedagogen utgår från barnets intresse och utvecklar barnets matematiska förståelse genom 

att stödja och leda barnet vidare i samtalet. 

 

Pedagogers inställning och erfarenheter av matematik 
 

En nackdel pedagogerna nämnde är att lärande av matematik kan bli för mycket skola för 

barnen i tidiga år. Fortsättningsvis beskrivs det att en nackdel kan vara att barnen inte får 

vara barn, utan de skall lära på de vuxnas villkor. Som negativt uttrycktes även att det kan 

bli för mycket träning och matematikböcker.  

 

I resultatet visade det sig att de flesta pedagogerna inte såg samband mellan vad de skulle 

lära sig och det vardagliga livet i skolan. Pedagogerna ansåg inte att de hade någon nytta av 

de olika räknesätten under deras egna skoltid.  

 

 



 19 

Jag tyckte inte skolmatematiken var kul. Såg aldrig något samband 

mellan det man skulle lära sig och tyckte inte jag hade någon nytta 

av det. Kanske det har påverkat mitt sätt att se på lärandet. Jag är 

därför väldigt tydlig när barnen ställer frågor om matematiska 

samband (Maggan). 

 

En pedagog uttrycker att barnen skall få erfarenheter av att matematik är så mycket mera än 

att räkna i en lärobok, som är hennes egna minnen från skoltiden.  

 

Matematiken nämns av en pedagog, att hennes erfarenhet är att räkna multiplikation men 

efter att vidareutveckla sina matematiska kunskaper på komvux, har hon fått en positiv bild 

av matematik. I dagsläget anser hon nu att det är kul att grundlägga matematiken hos barnen 

i förskolan och att matematik inte endast är multiplikation, utan så mycket mera.  

Pedagogen skriver här att hon vågar använda matematik för att utveckla barns 

matematiserande. Vilket sker trots en negativ erfarenhet av matematiken. 

 

I citatet nedan nämner pedagogen två sidor av sin syn om matematik:  

 
Självklart har min inställning till matematik påverkat mitt sätt att 

arbeta med matematik i förskolan. Jag har inte varit så förtjust i 

matematik men ju mer kunskap jag har fått på senare år desto mer 

vågar jag använda mig av matematik. Om man själv är osäker vet 

man ju inte hur man kan arbeta med barnen om matematik. Man 

tänker inte på vikten av att benämna och synliggöra barnens lärande 

(Anna).  

 

Pedagogen menar att hon tidigare har negativa erfarenheter av matematik men på senare tid 

fått mer kunskap om att matematik är betydelsefull i barns lärande. Hon ser nu matematiska 

utmaningar i vardagliga situationer.  

 
Den medvetna och närvarande pedagogen  
 

Pedagogerna påtalar även här att barn lär sig i vardagliga situationer, om pedagogen är 

medveten om sitt arbetssätt och tar sig tid att reflektera. Utifrån pedagogernas svar kan vi se 

att de tar till vara på olika tillfällen att utmana barns tankar och idéer.  

 

En annan pedagog nämner att matematik som begrepp är inte det viktiga i förskolan, utan 

pedagogens medvetenhet att använda ord och begrepp i alla sammanhang är A och O. Att 

vara medveten om matematiken runt omkring oss och synliggöra det för barnen är centralt. 

Barnen blir mer medvetna då pedagogerna till exempel benämner olika former med dess 

riktiga namn. 
Ja! Vi pratar ofta med barnen om att det just gjort något som är 

matematik. När de t.ex. säger ”ring” så säger vi att - ja, det är rätt! 

Och på mattespråket heter det cirkel. Eller när de räknar ut något 

säger vi - oj, vad du är bra på matte! (Pia)  

 

Samtliga pedagoger nämner att det är viktigt att synliggöra matematik för barnen. 

Lärandesituationerna skall vara spontana och ske naturligt i verksamheten. Vidare framkom 

att pedagogerna anser att alla situationer innehåller eller kan innehålla matematik. Det beror 

på om pedagoger har känsla, glädje och fantasi. Det vill säga att de tillsammans med barnen 

är medupptäckare. 
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Matematik är en del av hela barnets utveckling i förskolan. 

Matematik är ett brett begrepp och innefattar mycket, nästan allt. 

Jag tror så här: Förskolan har betydelse för barns matematiska 

utveckling. Är vi som pedagoger medvetna om vad matematik är 

och kan sätta ord på det, hjälper vi barnen att utvecklas. Vi 

medvetandegör matematiken för dem genom våra ord (Marie).  

 

Pedagogerna skriver att kunskap är lätt att bära och de försöker hitta situationer samt finna 

barns erfarenheter bland situationerna. 

 
Jag skulle inte vilja kalla det för att de lär sig matematik, utan att 

de upplever och utforskar matematik. Att små barn skall lära sig 

matte anser jag kan bli fel då det inte handlar om att vi ska lära ut 

och undervisa matematik, utan på ett lustfyllt sätt introducera matte 

i barnens vardag. Jag tror att det är viktigt att vi pedagoger tar på 

oss våra ”matteglasögon” och ser var i barnens vardag vi sysslar 

med matte (Hedvig). 

 

Sammanfattningsvis upplyser pedagogerna om oavsett antal år i verksamheten och ålder för 

barngrupp, att det bör vara åldersanpassade aktiviteter i verksamheten. Medvetenhet och 

varierat arbetssätt hos pedagogen är en viktig aspekt för barn, för att skapa en förförståelse 

till matematik.  
 

Samtliga pedagoger anser att barn utvecklar sitt matimatiserande i alla situationer såväl 

utomhus som inomhus. Enligt pedagogernas svar gäller det att ta tillvara på alla situationer 

som erbjuds i verksamheten och samtal är en viktig grund för att se det kompetenta barnet. 

 

De poängterar att alltid vara närvarande som pedagog och lyssna till barnets tankar. 
 

Att vara en närvarande pedagog som kan ”hjälpa” barnen att se 

lösningar. Detta kan ske genom att vi inte ger barnen färdiga svar 

på de problem de vill ha svar på, utan vi svarar tillbaka med en 

fråga som kan få barnet att försöka tänka ett steg vidare. Att vi kan 

ta oss tid att sitta med en mindre grupp eller kanske bara ett barn 

och samtala (Hedvig).  

 

En pedagog skriver att: när det uppstår problem eller något blir tokigt så kan man fråga, hur 

kan vi göra istället, varför blev det som det blev? Pedagogen menar att det är viktigt att 

ställa öppna frågor, eftersom barn uppskattar problemlösningar genom utmaningar som 

konstrueras. Det får barnen att tänka efter själva och komma fram till en lösning.  
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Diskussion  
 

Vårt diskussionskapitel är uppdelat i följande rubriker: metoddiskussion, resultatdiskussion, 

didaktiska konsekvenser, reflektioner och förslag till fortsatt forskning. Vi utgår från 

redovisat resultat där vi knyter an till vårt syfte som var att ta reda på, vilken inställning 

pedagogerna har till ämnet matematik och vilka arbetssätt de använder för att utveckla barns 

matematiserande i förskolan.  

 

Metoddiskussion 

Self report som verktyg till forskningen passade bra till syftet. Frågeställningarna gav en bra 

grund och väl utformade svar av respondenterna som utgjorde bra förutsättningar för 

resultatet. Frågorna har vridits och vänts på för att kunna utläsa andras tolkningar av dem, då 

vi inte kunnat förklara intentionerna med frågorna. Verktyget passade även bra då 

pedagogerna enskilt, i lugn och ro kunde fundera ut svar till frågorna. Vi upptäckte vid 

analysen att frågorna gick in i varandra, det resulterade endast i mer uttömmande svar på 

frågeställningarna. Respondenterna ansåg att det var för många frågor och menade att de 

skulle använts vid en intervju istället. Oavsett det var redskapet ytterst användbart och gav 

bra underlag för resultatet.  

 
Resultatdiskussion 

 

När det handlar om pedagogers inställning och arbetssätt visas det i studien en likhet mellan 

respondenternas svar. Deras svar skiljer sig inte åt vare sig de har många års erfarenhet eller 

inte. Det gör det samma vilken åldersgrupp det är på barnen, i förskolan som det gäller. 

Oavsett om de har negativ inställning till matematik vilket visade sig vara hälften av 

pedagogerna, hade de medvetet pedagogiskt arbetssätt. I resultatet framgick att många 

pedagoger ansåg att matematiken var ett svårt ämne, de fick ingen förståelse för vad de olika 

räknesätten skulle användas till under sin skoltid. Pedagogerna menar att lärarna på den 

tiden inte hade varierande metoder, för att grundlägga deras matematiska förståelse. Enligt 

Emanuelsson (2006), har många vuxna liknande inställningar som pedagogerna i resultatet 

av matematiken (s. 42). Oavsett det menar pedagogerna att matematik är mycket mera i 

vardagen än en matematikbok. 

 

Det visade sig i resultatet och i Doverborg och Emanuelsson (2006), att många pedagoger 

har ändrat sitt förhållningssätt till matematik och småbarns lärande vilket kan bero på 

kompetensutvecklingar i ämnet. Pedagogerna har nu fått en vidare kunskap om att ämnet är 

betydelsefullt, spännande och berikande (s. 15). Vilket även visade sig i resultatet att många 

pedagoger som ansåg matematiken som ett svårt ämne, ändrat sin inställning till matematik 

och nu finner att det är ett spännande ämne. Statens offentliga utredningar (2004:97), menar 

att pedagoger bör ha gjort upp med sina egna negativa attityder till ämnet och skapa den 

positiva känslan hos barn om matematik (s. 94).   

 

Enligt Olsson (2004), går ett medvetet arbetssätt ut på att se med nya ögon vilket innebär att 

hitta matematiksituationer, där barn får en medvetenhet om vad matematik är (s. 82). Det 

väsentliga i förskolan är inte de matematiska begreppen, utan pedagogisk medvetenhet och 

ett varierat arbetssätt för att förklara ord och begrepp. Både i litteratur och i resultatet ser vi 

att pedagoger som författare benämner uttrycket ”matteglasögon” och att de agerar som 
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medupptäckare med barnen. Det vill säga att matematik finns i barns vardag och de möter 

ämnet i alla situationer, om pedagogerna tar tillvara på det samt känner igen ämnet i 

samtliga sammanhang, anser Solem och Reikerås (2004, s. 9). Det framkom även att 

pedagogen bör synliggöra matematik och vara medveten om att ämnet finns runt omkring 

oss. I resultatet visade det sig att pedagogerna ansåg att barns lärande sker genom konkreta 

händelser, i samspel med sin omgivning, som även Pramling beskriver (1994, ss. 21-22). Vi 

upptäckte att pedagogerna inte en enda gång nämnde läroplanen, frågan är varför denna inte 

kom på tal i resultatdelen? Kan det vara så att läroplanen ligger medvetet hos pedagogerna i 

verksamheten, eller arbetar de efter den, men i ett utvecklingspedagogiskt arbetssätt, vilket 

innebär att de alltefter barnens utvecklingsnivåer finner situationer där läroplanens mål 

etableras? 

 

Utifrån analys och litteratur kan vi se att matematik finns överallt runtomkring oss. Det finns 

många omväxlande och spännande utmaningar för barn kring matematik, om pedagogen är 

flexibel. Enligt pedagogerna skall de matematiska aktiviteterna anpassas efter ålder och 

mognad för att stimulera barnen. Det krävs att pedagoger är medvetna när matematik 

förekommer, att de samtalar och påtalar det för barn. Enligt pedagogerna i resultatet är det 

viktigt att barn får en förförståelse kring matematik. Det avser att grundlägga ämnet redan 

från början i småbarnsålder då barnet är mer kompetent än man tidigare har funnit, vilket 

även Sun Lee och Ginsburg hävdar (2007, s. 2). Vi har fått en inblick i att matematik skall 

grundläggas genom att vara ett positivt ämne från början för barn.  

 

Ahlberg (1994:12), poängterar att lärandet skall ske på ett lustfyllt sätt, genom meningsfulla 

sammanhang för att utvecklas i positiv riktning. Det handlar inte om att lära ut och 

undervisa matematik, utan att barnen får uppleva och utforska för att lära sig ämnet (s. 1). 

En pedagog i resultatet vill inte kalla det för att barn ”lär sig matematik, utan att de upplever 

och utforskar matematik”. Pedagogen anser att barnen skall lära sig matematik på ett 

lustfyllt sätt i deras vardag. I läroplanen (Lpfö 98) står det att förskolan skall sträva efter att 

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

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (s. 10). Ett exempel på 

det, är som Sterner (2007) beskriver att barn uppskattar att laborera, pröva, smaka, vrida och 

vända på saker samt själva få komma fram till en lösning utan en pedagogs rätta svar. Det 

sker genom att pedagogen samspelar med barnet, för att det skall utvecklas och få en 

förståelse om sin omvärld (s. 45). När utmaningar och problemlösningar utövas i 

verksamheten, kommer barns förståelse, språk och medvetenhet utvecklas och barnen blir 

trygga i vardagssituationerna i verksamheten.  

 

Att matematik och språk går hand i hand nämns i både litteratur och av pedagogerna. Vi 

upptäckte däremot, att pedagogerna hade delade meningar om vikten av att benämna 

utövandet av matematik i situationer där ämnet förekom. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999), framhåller att pedagogerna bör utgå från barns egna upplevelser av matematiska 

begrepp (s. 78). Pedagogerna i resultatet betonade det när de utgick från det enkla ordet ring 

och bekräftade barnet, men benämnde begreppets riktiga namn som cirkel. Det är av 

betydelse för barnet att det får höra de riktiga matematiska ordet för språk- och 

matematikutvecklingen. Om barnet får höra begreppets riktiga namn många gånger, kan 

barnet koppla begreppet vidare och förstå det i andra varierande sammanhang, som kan 

uppkomma. När barnet räknat uppmuntrade pedagogen det, vilket resulterade i att barnets 

självkänsla stärktes. Utifrån resultatet framkommer att språket för barn är en angelägen och 

självklar aspekt att lära sig, för att kunna uttrycka sig och bli förstådd av pedagogen och 

andra barn. Språket utvecklas hos barnet ju mer pedagogerna använder olika metoder och 

utmaningar i dagliga situationer. Att läsa en bok, lägga pussel, eller att måla tillsammans är 

några tillvägagångssätt av den mångfald, av hur många varierande metoder som finns att 
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kunna utveckla och stimulera språket och matematiken hos barn. Att vara en medveten och 

närvarande pedagog i förskolan nämns som det centralaste i vår studie, av pedagogerna och 

litteratur. Olsson (2004), skriver att pedagogerna kan göra matematik intressant för barnen, 

via deras egna idéer och konstruera de situationerna efter barnens intressen (s. 82). Det sker 

genom att pedagogerna tar till vara på alla situationer som erbjuds samt låter barnen tänka 

ett steg vidare. Om pedagoger låter barn tänka och inte ger färdiga svar på barns fråga 

direkt, utan svarar tillbaka med en fråga utvecklar det barnets eget tänkande. Samtal och 

kommunikation är en viktig komponent, för att få en kännedom om barns tankar och 

intressen som bör vara utgångspunkten för den pedagogiska verksamheten. Det är 

betydelsefullt om barn får vara med och delge sina tankar och lösa matematiska problem, 

barn får då samtidigt en känsla att vara delaktig och utvecklas som individ, tillsammans med 

de andra barnen i barngruppen. Utveckling innebär också att skapa självkänsla samt 

självförtroende hos barnet. Till följd av det är det en central uppgift och ansvar av 

pedagogen att vara närvarande, finnas till hand och uppmuntra barnet i samtliga situationer i 

förskolan.  

 

Didaktiska konsekvenser  

Inom den pedagogiska verksamheten innebär det för oss, att göra barn medvetna och 

synliggöra matematiken för att ta vara på många olika situationer i förskolan. Det krävs även 

att förankra nyfikenhet, upptäckarlust och forskarglöd hos barnet, enligt Gedin och Sjöblom 

(1995, s. 100). Utifrån resultatet visade det sig att pedagogerna ansåg det viktigt att ta sig tid 

och reflektera över sitt arbetssätt med barnen. Reflektion kan handla om att pedagoger 

observerar varandra, till exempel hur bemötandet är emot barn och föräldrar. Att stanna upp 

och tänka efter är viktigt och det gäller såväl enskilt som pedagog och i arbetslaget, för att 

det är barnen vi skall utveckla till medborgare av vårt samhälle. Vi vill förankra hos barnen 

en positiv bild av matematik genom att tidigt grundlägga ämnet på ett lärorikt och 

inspirerande sätt. 

 

I resultatet har vi funnit en gemensam nämnare med pedagogerna att även vi fann 

matematiken som ett svårt ämne. Den var inte konkret och skapade ingen förståelse hos oss, 

om att ämnet finns och kan användas i många olika situationer i vardagslivet. Har det ändrat 

sig med tiden på grund av en annan läroplan, eller ett annat pedagogiskt arbetssätt som 

utövas av pedagogerna idag? Intresset för vår studie och syftet var att ta reda på, vilken 

inställning pedagogerna har till ämnet matematik och vilka arbetssätt de använder för att 

utveckla barns matematiserande i förskolan, har grundats i att oavsett dåliga erfarenheter av 

matematik kan pedagoger finna olika arbetssätt för att utveckla ämnet hos barn. 

 

I vår studie har vi kommit fram till att pedagogerna nämner medvetenhet om matematikens 

existens som en viktig aspekt, för att utmana barns tankar och idéer. Det kräver samarbete 

mellan pedagog och barn. Matematik har på senaste tid blivit mycket uppmärksammad. Det 

får konsekvenserna att pedagogerna har möjlighet att utmana, utveckla och upptäcka 

matematiksituationer tillsammans med barnen. För att det skall vara möjligt krävs det att 

pedagogen är reflekterande, lyhörd och kreativ i sitt yrkesutövande och bär 

matematikglasögon (Olsson 2004, s. 82). Vi fann att pedagogerna arbetar enligt 

utvecklingspedagogiken i resultatet, det vill säga att de utgick från barnens intresse och 

nyfikenhet.  
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Pedagoger bör utveckla sitt arbetssätt mot att de utgår från barns intresse och erfarenheter. 

Därefter förankrar pedagogerna det som står i läroplanen att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen: 

 
– ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt 

stimuleras att använda hela sin förmåga, 

– upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, 

– ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya 

färdigheter, erfarenheter och kunskaper, 

– får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, 

– ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och 

känna sig trygga i gruppen, 

– stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling, 

– stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling, 

– stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och 

teknik, 

– får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och 

– erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm. 

                                             (Lpfö 98. Reviderad 2010, s. 11).   

 

Förslag till vidare forskning 
 

Eftersom den nya läroplanen kommit och matematik uttrycks mer som viktig i förskolan, 

skulle det vara intressant att ta reda på om pedagogerna ändrat sitt arbetssätt utifrån den nya 

läroplanen. Synliggör pedagogerna matematiken ännu mer nu, efter den nya läroplanen 

(Lpfö 98, reviderad 2010). 
 

Det hade även varit intressant att undersöka andra pedagogiska verksamheter. Att vi till 

exempel hade tid att utforska Montessori, eller Reggio Emilia inspirerad förskola och deras 

arbetssätt kring ämnet matematik? 

 

Tack  
 

Ett stort tack till de pedagoger som ställt upp för att svara på vår self report och vår 

handledare Anna Wernberg.  

 

Vi vill tacka våra familjer och vänner som stöttat oss genom hela utbildningen och varit en 

stor hjälp med examensarbetet.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 

 

Hej!                                                                                                 2010-11-10 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som går sista terminen i lärarutbildningen. Vår 

inriktning är lärare för förskola och förskoleklass - grunden till lärande, vilket leder till en 

förskollärarexamen. Vi skall nu skriva vårt examensarbete. Syftet med examensarbetet är att 

ta reda på, vilken inställning pedagoger har till matematik och vilka arbetssätt de använder 

för att utveckla barns matematiserande i förskolan.  

 

Vi utgår från de forskningsetiska principerna som gäller när man skall göra en 

undersökning, vilket innebär att vi kommer att följa dessa genom hela arbetets gång. Detta 

innebär att vi informerar alla berörda om hur de kommer att vara delaktiga i vår forskning. 

De berörda informeras om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin del av 

deltagande. Det är vår skyldighet att skydda de ingående personerna, på ett sätt att de inte 

kan kännas igen i rapporten. De insamlade uppgifterna får endast användas i 

forskningsändamål.  

 

Syftet med dessa frågor är att vi vill ta reda på vilken inställning pedagogerna har till 

matematik och vilka arbetssätt de använder för att utveckla barns matematiserande. Vi är 

mycket tacksamma för att ni vill medverka till vårt examensarbete och skriver så utförligt 

som ni kan till de förskrivna frågeställningarna.  

 

 
Om ni har frågor, ring eller maila oss 

 
                                  Mobil                    Email 

Annika Cederholm xxxx-xxxx         xxxx@utb.hb.se 

 

 

Karin Björklund     xxxx-xxxx         xxxx@utb.hb.se 

 

 

Tack på förhand! 

 

Karin Björklund  & Annika Cederholm  

 

mailto:xxxx@utb.hb.se
mailto:xxxx@utb.hb.se


 

Bilaga 2 

 
Frågeställningar 

 

 

Antal år i verksamheten?  

 

 

Ålder för din barngrupp?  

 

 

Vilken betydelse anser du matematik har för barns utveckling i förskolan? Kan du beskriva 

detta? 

 

 

Hur finner du att barn uppskattar matematiska utmaningar i förskolan? Ge exempel på vilka 

utmaningar. 

 

 

I vilka situationer i förskolan upplever du att barn lär sig matematik? Ge exempel på 

situationer. 

 

 

Finner du att barn i förskolan är medvetna om att de jobbar med matematik? Hur visar sig 

detta? 

 

 

Upplever du att din inställning till matematik påverkar ditt sätt att arbeta med matematik i 

förskolan? Hur påverkar det? 

 

 

Vilka för- och nackdelar finns det att arbeta med matematik i förskolan? Kan du beskriva 

dem? 

 

 

Beskriv arbetssätt för att skapa lärandesituation i förskolan, där barn ”utvecklar sin 

matematiska förmåga att föra och följa resonemang” (Läroplan för förskolan Lpfö 98 

reviderad 2010). 

 

 

Är det något du vill tillägga? Delge gärna tankar och funderingar! 

 

 

 


