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Bakgrund 
Matematik är något som finns omkring oss hela tiden. Förskolans läroplan har under år 2010 

blivit reviderad och blivit mer tydlig i vad både förskollärare och förskolans arbetslag skall 

sträva efter för att utveckla barnen inom matematisk begreppsbildning. Barn stöter på 

matematik i vardagen när de leker och använder sig av olika material, vid dukning och när de 

äter. Men för att barnen skall förstå att det är matematik de håller på med, behöver 

pedagogerna ha på sig sina ”matematikglasögon” och synliggöra matematiken i vardagen på 

ett lustfyllt sätt.  

 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på i vilka vardagliga situationer som några 

förskollärare anser att de stimulerar barns matematiska begreppsbildning, vilka material som 

används vid dessa tillfällen och vilka kunskaper som de menar att barnen får möjlighet att 

utveckla.  

 

Metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod. Det redskap som vi har använt oss av i studien 

är kvalitativ intervju, där sex förskollärare på sex olika förskolor har intervjuats.  

 

Resultat  
Resultatet i studien visar på att förskollärarna anser att tambursituationer, samlingssituationer, 

matsituationer och skogssituationer kan stimulera barnens matematiska begreppsbildning. De 

material som förskollärarna menar att de använder för att stimulera matematisk 

begreppsbildning är bland annat frukt, ytterkläder, stövlar, byggklossar, egengjorda material 

och naturens material. De matematiska kunskaper som förskollärarna anser att barnen för 

möjlighet att utveckla i de olika situationerna och med hjälp av de olika materialen är bland 

annat vikt, antal, volym, bråk, geometriska former, jämförelse, sortering och räkning. 
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Inledning  
Matematiken har under årens lopp fått betydligt större plats i läroplanen för förskolan. Det gör 

att mer fokus och krav ställts på förskollärarnas förhållningssätt och lärande för matematisk 

begreppsbildning. Detta har gjort oss nyfikna på att se hur några förskollärare anser sig 

stimulera vardagsmatematiken tillsammans med barnen idag. Läroplan för förskolan (Lpfö-

98, s.9) skriver att det är viktigt att lärare i förskolan stimulerar barns nyfikenhet för 

matematik och sätta in dem i vardagliga sammanhang. Läroplanen för förskolan (Lpfö-98, 

reviderad 2010, s.10) beskriver mer utförligt att förskolan skall sträva efter att hjälpa barn att 

utveckla sin förmåga att se samband mellan de matematiska begreppen.  

 

Bergius och Emanuelsson (2008, s.1) belyser att vi möter matematik varje dag både ute i 

naturen, nere i byn och i våra egna hem.  Det kan därför vara intressant att se hur 

förskollärarna anser att de använder sig av matematisk begreppsbildning i olika 

vardagssituationer tillsammans med barnen.  Vi anser att matematik är ett viktigt ämne som 

både är ett basämne men också någonting som följer dig i vardagliga situationer under hela 

ditt liv. Exempel på detta kan vara när du är i affären, bakar och diskar.   

 

Dahl och Rundgren (2004, s.6) belyser att vuxna måste synliggöra matematiken i vardagen för 

att barnen skall upptäcka den. Genom att börja tidigt med att synliggöra matematiken i 

förskolan, anser vi att förskolan förhoppningsvis kan hjälpa barnen in i matematikens värld på 

ett lustfyllt sätt. Detta kan göra att matematiken längre fram inte blir så skrämmande. Thisner 

(2007, s.11) visar på att det är viktigt att förskolan regelbundet använder och samtalar om 

matematiska begrepp, både i vardagliga situationer men också i olika sammanhang. Då 

förskolan konkret synliggör de matematiska begreppen för barnen, blir de bekanta med 

begreppen, vilket kan göra det enklare för barnen att längre fram kunna tänka i abstrakta 

banor. Vi anser att alla barn skall få möjlighet att lära sig matematisk begreppsbildning i 

vardagliga situationer på ett lustfyllt sätt. Detta för att visa på att matematik finns omkring 

oss.  

 

Olsson och Forsbäck (2008, s.6) menar att glädjen att inse och klara av är centralt för alla. Vi 

anser därför att det viktigt att både barn som vuxen får känna att det är roligt att lyckas med 

matematisk problemlösning, även om det kan upplevas som jobbigt och svårt. Genom att 

barnen får känna att de lyckas, kan det göra att motivationen till att lära mer både blir starkare 

och roligare.  
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Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på i vilka vardagliga situationer som några 

förskollärare anser att de stimulerar barns matematiska begreppsbildning, vilka material som 

används vid dessa tillfällen och vilka kunskaper som de menar att barnen får möjlighet att 

utveckla.  
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Bakgrund  
I bakgrunden kommer den reviderade läroplanen om ämnet matematik behandlas. Även en 

beskrivning om hur barnet tillägnar sig matematik och hur pedagogen kan göra för att 

stimulera barns matematiska kunskaper kommer att bearbetas här. Det kommer också 

informeras om olika material som används i förskolan för att stimulera matematisk 

begreppsbildning samt i vilka situationer detta görs. En kort redogörelse kring Vygotskijs 

Proximala utvecklingszonen kommer att behandlas i bakgrunden. 

 

 

 

Vad säger läroplanen för förskolan om matematik? 
Läroplanen för förskolan (Lpfö-98, reviderad 2010 (ss.4-11) lyfter fram att det är viktigt att 

pedagogerna strävar efter att lära barnen om de olika begreppen både språkligt och konkret. I 

den reviderade läroplanen (2010) framkommer det mer tydlig att förskollärare ansvarar för att 

barngruppen skall utvecklas. Det beskrivs bland annat att alla förskollärare ansvarar för att 

alla barn utmanas och stimuleras i sin matematikutveckling. Arbetslaget skall enligt 

läroplanen utmana barnens begynnande förståelse för matematik samt utmana barnens 

nyfikenhet. Det framkommer i förskolans uppdrag att leken skall vara en medveten aktivitet i 

förskolan, där barnens utveckling och lärande skall främjas. Barnens lärande utvecklas i 

samspel mellan barn och barn och mellan vuxen och barn. Barngruppen skall ses som en 

viktig roll för det aktiva lärandet och utvecklingen. I uppdraget som förskollärare ligger att ge 

barnen positiva tankar om sitt eget tänkande och skapande. Det framkommer också att ett 

livslångt lärande skall genomsyra hela förskolans verksamhet och för alla barn som vistas där, 

skall verksamheten, enligt läroplanen, kännas trygg, rolig och lärorik. 

 

 

Barnet och matematiken  
Ahlberg (2000, s.15) framhäver att lek och lärande är sammanflätade och leken är en 

betydande del för att barnen skall kunna ta till sig kunskap. Genom leken undersöker och 

tolkar barnen vanligen både sin omvärld och sig själva. I leken möter barnen matematik när 

de bygger och konstruerar med olika material, vilket ger en förståelse för olika funktioner och 

begrepp. Johansson och Wirth (2007, ss. 8- 20) menar att ramsräkning och kunskap om siffror 

ligger som grund för att barn skall lära sig matematik. Barn lär sig de första talorden i 

ordningsföljd under deras första levnadsår då deras talspråk och ordförråd utvecklas snabbt 

under denna tid. Barnen använder ramsräkning för att lära sig talorden i ordningsföljd, menar 

författarna. De menar vidare att barn vid tre till fyraårs ålder börjar intressera sig för siffror 

och oftast kan de känna igen siffror som visar på deras egen ålder eller andra siffror som är 

vanliga inom barnets erfarenhetsvärld. Till en början skriver gärna barnen siffror som kan 

vara spegelvända men när barnen har uppnått förskoleklassåldern har spegelvändningarna 

minskat och de kan skriva nästan alla siffror från noll till nio helt korrekt. När föremål 

används för att lära barn att räkna antal skall föremålen ligga i en tydlig rak linje med stora 

mellanrum så att det är tydligt att se, föremålen skall vara lagom stora och antalet skall inte 

överstiga barnets ramsräkningsförmåga.  
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Ahlberg (1995, s.12) visar på att barns förmåga att ta till sig matematisk begreppsbildning inte 

uppkommer när de börjar på förskolan eller skolan, utan detta är något som kommer mycket 

tidigare. Barnen kommer in i matematikens atmosfär i mycket tidig ålder. Barn som är tre 

månader kan redan urskilja vilket som är störst, av två föremål. Barn i tidiga åldrar sorterar 

ofta olika föremål och ser ut skillnader och likheter. Detta kan ses när barnen talar om en rund 

boll, eller en stor bil, många lastbilar och mycket stenar. Barnen observerar handlingar med 

material eller föremål som andra eller de själva använder, vilket leder till att de kan förstå 

minskning, delning eller ökning av de material eller föremål som barnet eller de andra barnen 

använder i närheten. För att barnen skall förstå talens betydelse och lära sig grundläggande 

räknelära så är det viktigt att matematiken integreras med andra aktiviteter som barnen gör, 

för att barnen tidigt skall få erfarenheter om räkning och tal. Även Olsson och Forsbäck 

(2008, s.6) belyser att små barn försöker förstå sin omvärld i vardagen genom lek och med 

hjälp av den vuxne som benämner i termer det barnet gör och utforskar. De små barnen vill 

gärna sortera byggmaterial, använda och hitta mönster, se olikheter och likheter eller räkna 

företeelser. Barn i tidig ålder ses som nyfikna individer. Enligt Bergius och Emanuelsson 

(2008, s.1) behöver pedagogen sällan stimulera barnen för matematik och barn möter 

matematik redan i förskolan i både formella och informella situationer. Här menar 

Emanuelsson och Doverborg (2006, s.6) att barn i första hand inte lär sig matematik genom 

planerade aktiviteter med pedagoger, utan pedagogerna måste synliggöra matematiken i deras 

vardag. Thisner (2007, ss.6-7) påpekar att barn lär med hjälp av alla sina sinnen. Detta gör 

lärandet roligare, vilket i sin tur gör att det blir lättare för dem att ta till sig kunskapen.  

 

Björklund (2009, s.37) beskriver även att barn redan i tidig ålder har behov av att 

kommunicera verbalt för att ge uttryck hur de uppfattar sin omvärld. Detta gör att vardagens 

matematiska begrepp som beskriver relationer mellan saker och ting är en betydelsefull aspekt 

för barnen. Dessa begrepp är de som barnen använder i vardagssituationer i förskolan, 

begrepp som beskriver dimensioner, positioner, prepositioner, ordningsföljd och antal. För att 

barnen skall förstå innebörden av de olika matematiska begreppen, är det viktigt att barnen får 

jämföra och reflektera till andra objekt för att variationen skall bli tydlig och klar för barnen. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, s.27) redogör att barnen lär sig på otroligt många 

sätt både i och utanför förskolan. Redan som ettåring har de utvecklat olika sätt att förhålla sig 

till sin omvärld. Barns erfarenheter är grunden för deras vidareutveckling för att skaffa sig nya 

erfarenheter. När barnen börjar förskolan så varierar både deras erfarenheter och ålder. Detta 

är något som pedagogerna har att förhålla sig till, men de behöver även förhålla sig till den 

läroplan som finns för förskolan. Ett av uppdragen är att utveckla barnen i de grundläggande 

matematiska begreppen. Engström, Engvall och Samuelsson (2007, s.47) påpekar att genom 

användning av de matematiska begreppen så utvecklar barnet sin begreppsförståelse. De lär 

sig även begreppsförståelse genom en varierad undervisning som upprepas . Björklund (2009 

s.14, 31) belyser att de yngsta barnen behöver förfina och utveckla sitt logiska tänkande om 

jämförelse, kategorisering och ihop- parande. Barnen behöver även utveckla sitt tänkande 

kring mönster. Detta är det matematiska lärandet som barn i förskolan skall undervisas i, 

menar författaren. Hon menar också att de yngsta barnen lär sig i samspel med sin omgivning 

som är avgörande för hur fenomen förstås och uppfattas. Van Oers (2010, s.27,29) redogör för 

att barn i tidig ålder tar till sig kunskap och förståelse för matematik maximalt, genom att den 

både är ledande och inbäddad i både lek och planerat lärande i verksamheten.  I skolan menar 
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Van Oers att barnen är involverade i olika rollspel, där de bland annat leker affär, resebyrå, 

postkontor och byggnadsarbetare. Författaren framhäver att läraren kan lägga grunden för 

matematiskt tänkande, genom att bekräfta barnens spontana lekhandlingar. 

 

Enligt Olsson och Forsbäck (2008, s.14, 26) utvecklar barnen en bra grund för matematisk 

förståelse då de får samtala med en vuxen om matematiska begrepp och koppla dem till egna 

erfarenheter som uppstår i vardagliga situationer.  Matematik är något som alla barn kan lära 

sig, bara de får en bra bas. Många barn i skolan kanske bara räknar ut uppgiftens svar, men 

inte reflekterat över hur viktigt tillvägagångssättet till själva svaret egentligen är. Eftersom 

barnen då inte är medvetna om vikten att förstå vägen till svaren, kan matematiken längre 

fram i skolan upplevas som tråkigt och komplicerad, förklarar författarna. 

 

Pedagogen och matematiken 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, ss. 5-9) anser att det är av betydelse att 

pedagogen använder de matematiska begreppen i vardagssammanhang för att väcka barns 

intresse och nyfikenhet för matematik och för att visa att det finns runtomkring dem, hela 

tiden. Att läsa dagens datum på almanackan, räkna alla barn som är närvarande vid samlingen, 

rimma, läsa ramsor och läsa berättelser menar författarna är aktiviteter som förskolorna 

dagligen gör tillsammans med barnen idag. För att pedagogen skall kunna synliggöra 

vardagsmatematiken för barnen, menar Dahl och Rundgren (2004, s.82) att det är viktigt att 

pedagogen tar på sig sina ”matteglasögon” för att se och bli medveten om att matematiken 

finns runtomkring oss. Det kan till exempel handla om något så enkelt som en fruktstund. Då 

har pedagogen möjlighet att lära barnen några av de matematiska begreppen i en vardaglig 

situation, menar författarna. Men Ahlberg (2000, s.17) menar att det finns en svårighet med 

att arbeta på detta sätt. Hon menar att alla barn kanske inte ligger på samma nivå eller har 

samma intresse, vilket gör att det blir svårt att nå fram till alla. Detta gör också att de barn 

som inte har samma intresse, lätt glöms bort och inte får den stimulans som behövs för att 

utveckla en förståelse. 

 

Olsson och Forsbäck (2008, s.6) framhäver att eftersom alla barn tar till sig matematik på 

olika sätt, kan pedagoger och vårdnadshavare med hjälp av sin kännedom och sitt 

engagemang få in barnet på ett bra spår. Barnens utveckling kring matematik skall 

genomföras med utmaningar som stimulerar och som ger aha-upplevelser. Björklund (2008, 

ss.74-75) menar att det är viktigt att som pedagog uppmärksamma barns tidiga förståelse och 

initiativtagande för att de skall få kunskap om begreppens innebörd och särdrag i omvärlden 

samt att pedagogen skall se hur barns förståelse synliggörs och skiftar. Thisner (2007, ss.6-11) 

belyser att det är viktigt att pedagogerna använder de matematiska begreppen i alla olika 

situationer tillsammans med barnen. Detta för att barnen skall få en grundläggande förståelse 

för de matematiska begreppen. Hon belyser även att språket och matematiken bör flätas 

samman, vilket gör att det är viktigt att barnen ges många grundläggande matematiska ord, för 

det är svårt att förstå matematiken om man inte kan orden. Författaren anser vidare att det är 

viktigt att tidigt benämna de matematiska begreppen på ett konkret och tydligt sätt, för att 

barnen senare i livet skall få lättare att behärska matematiken. Författaren menar vidare om 

pedagogen är öppen, lyssnande, bekräftande och använder sig av de matematiska termerna, 

kan barnen utvecklas i sin matematiska begreppsbildning. Om pedagogerna utmanar barnen 
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på en lagom nivå utvecklas de ännu mer.  Kilday och Kinzie (2009, s.366) anser att det är bra 

om pedagoger tidigt skapar en grund för matematiken, för att barnen senare skall få det lättare 

för matematiken i skolan. 

 

Kihlström (1998, ss. 79-80) hävdar att det beror på vilket förhållningssätt pedagogerna har för 

att barnen skall utveckla kunskap om matematik. Författaren menar vidare att om barnen får 

försöka lösa matematiska problem som de känner igen från sin egen omvärld, utvecklar de sin 

matematiska förståelse. Lee och Ginsburg (2009, s.6) belyser att pedagoger behöver spela en 

aktiv roll när de arbetar med matematik tillsammans med yngre barn. Detta för att barnen 

skall få stöd och hjälp av pedagogerna att lära sig matematikens symboler och begrepp i 

vardagssituationer. Barnen utvecklar även matematik i den fria leken. Dock inte den mer 

avancerade matematiken som kan utvecklas genom planerad aktivitet med en pedagog. Den 

fria leken kan även erbjuda en grund för lärandet. Björklund (2009, s.11) menar på att barns 

tänkande skiljer sig på flera olika sätt från oss vuxna, vilket gör det viktigt för pedagogerna att 

kunna förstå och försöka tolka vad som kan ligga bakom de yngsta barnens handlingar och 

uttryck. Detta anser hon är viktigt för att pedagogen skall kunna stötta och uppmuntra barnens 

matematiska förståelse från början. Persson och Wiklund (2008, s.22) visar på att barn lär 

utifrån sina egna erfarenheter och skapar kunskap genom den. Därför menar författarna att 

pedagogen måste stötta och utmana barnen utifrån deras erfarenhetsvärld för att de skall 

utvecklas. Pedagogen kan skapa situationer som utmanar barnen utifrån deras perspektiv, 

genom att vara lyhörd och en bra lyssnare. Genom att göra på detta sätt, blir pedagogen 

medveten om sin betydelse för barns utveckling. Solem Heiberg och Reikerås (2004, s.20) 

menar för att pedagogen skall kunna utmana, utveckla, uppmuntra och skapa ett intresse för 

barnen inom matematik, är det bra om pedagogen har kunskap om de matematiska ämnena 

och aktiviteterna.  

 

Solem Heiberg och Reikerås (2004, ss. 10-21, 47) påpekar att genom matematiska aktiviteter, 

så utvecklas och uttrycks matematiken genom att pendla mellan tänkande och handling. 

Matematik är något som hänger med barnen i deras vardagliga händelser. Författarna belyser 

att det är viktigt att pedagogerna möter barnen och förstår barnens språk och tänkande, vilket 

hjälper barnen att använda sin kunskap och utvecklas vidare. Författaren menar vidare att det 

är viktigt att pedagogerna använder det språk som är mest lämpligt för barnen så att de kan 

fortsätta utveckla sin matematiska kompetens. Därför är det viktigt och nödvändigt att 

pedagogerna förstår barnens språk i mötet mellan pedagog, barn och matematik. Författarna 

menar vidare att det är viktigt att pedagogen i mötet med barnen visar att de inte alltid kan 

allt, utan att de tillsammans med barnen kan sitta och fundera. 

 

 

Situationer där matematiska material används 
Emanuelsson och Doverborg (2008, s.6) belyser att när barnen bygger med byggklossar är det 

ett bra tillfälle för oss pedagoger att ta tillvara på dessa för att utmana barnen till att se bland 

annat former, storlek och höjd. Einon (2000, s.72) tar även upp att byggklossar är ett bra 

material när den vuxne vill att barnen skall förstå vad volym är, vilket uppkommer i 

matematiken. Solem Heiberg och Reikerås (2004, s.311) tar också upp byggklossar som ett 

bra material, där man kan lägga olika klossar i en färgad påse. Barnet får där efter ta upp en 
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kloss utan att titta och sedan beskriva klossen för de andra barnen så att de kan gissa vilken 

form det är. Furness (1998, s.14) redogör att materialen byggklossar och kapplastavar både är 

lätta att arbeta med och inte är så dyra att köpa in. Han nämner bland annat att kapplastavar är 

ett bra material för alla åldrar. Stora klossar belyser han som ett material som funkar bra i 

förskolan, lite tjockare ritpapper som barnen kan bygga med, färgpennor kan ses som ett bra 

material när barnen vill färglägga mönster eller göra stapeldiagram. Författaren tar även upp 

att en del av materialen kan stå framme och vara i barnens höjd, kanske i en så kallad 

matematikvrå.  

 

Enligt Johansson och Wirth (2007, ss.38-39) kan dukning av borden användas som en 

vardaglig situation där matematik kan stimuleras. Som pedagog är det bra att ta på sig sina 

”matematiska glasögon” för att uppmärksamma och spinna vidare på den vardagliga 

matematiken som kan uppstå, menar författarna. 

 

Einon (2000, s.111) beskriver om situation mataffären där barnen kan få hämta varor som står 

på handlingslistan. Genom detta lär sig barnen att sortera till exempel att mjölken står vid 

kylvarorna, att päronen finns vid fruktavdelningen och så vidare. Detta gör även barnen mer 

delaktiga i handlingsprocessen. Även Olsson och Forsbäck (2008, s.17, 30) anser att leka affär 

eller gå till affären med ett eller flera barn är ett bra tillfälle att ge kunskap om matematiska 

begrepp. Det kan handla om lägesord som ovanpå, under, bredvid eller begrepp som längd, 

mängd och vikt eller räkna ut procent eller rabatter. För att barnen skall få en förståelse för 

pengarnas värde, kan den vuxne låta barnet handla med hjälp av pengar, vilket ger barnet en 

annan syn på pengarna. Så gott som alla vuxna i dagens samhälle handlar nästan enbart med 

sitt bankomatkort, därför behöver barnet få se och känna hur det känns att till exempel få 

tillbaka pengar efter att de har betalat. De beskriver också att kortspel kan vara en situation 

där matematik stimulerar. När individen får fundera ut vilka kort som skall läggas, har lagts 

eller om någon har frågat efter ett speciellt kort övas individens koncentration, 

minnesförmågan och tålamod, vilket menas med att individen behöver koncentrera sig för att 

vinna och även ha uppsikt över hur många kort som har lagts för att veta hur många kort 

han/hon själv ska lägga för att vinna.  

 

 Kihlström (1998, s.75, 77) belyser att när den vuxne skall lära barnen taluppfattning, bör 

materialen som används vara väldigt konkreta. Hon menar att den vuxne helst skall använda 

material som går att ta på i verkligheten, så som fingrar, barnen i gruppen, tårna eller något 

annat konkret material. Dessa lärandetillfällen sker oftast i vardagliga situationer. 

 

Einon (2000, s.75, 106, 125) hävdar att Dominospel är ett bra material när barnen skall lära 

sig att para ihop brickor och räkna. En helt vanlig tom låda anser författaren kan vara ett bra 

material för barnen, så det kan tömma lådan, fylla den och sortera. Författaren menar att detta 

är grunden till att lära sig räkna. Vanligt ritpapper kan barnen använda till att vika och klippa, 

vilket författaren anser som ett bra grund till att barnen skall lära sig de olika formerna, 

division och geometri. Detta material tar även Solem Heiberg och Reikerås (2004, s.178, 311) 

upp som ett bra redskap där barnen får upptäcka de olika geometriska formerna. Författarna 

belyser även att memory, fia, och hela havet stormar är olika lekar och spel där barnen får 

utveckla sitt tänkande i sammanparning. Detta kan även stimuleras när barnen öppnar sin 
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julkalander eller när förskollärarna kryssar i närvarolistan, ett namn för en dag eller en lucka 

för en dag. Där övar även barn på räkning.  

 

Solem Heiberg och Reikerås (2004, s.224, 315) framhäver att vatten och sand är ett bra 

redskap när barnen skall utforska rymdmått och volym. Material som man kan hitta ute som 

till exempel blommor och blad, kan man använda sig av när barnen skall kunna hitta och se 

mönster och förstå spegelsymmetrin. Barnen kan även gå ut och titta på alla olika hus, för att 

upptäcka en massa olika former. Även Rundgren (2008, s.26) belyser det positiva med 

utomhusmaterial, där hon tar upp rönnbär, kottar och allt annat naturmaterial som man kan 

hitta i skogen som kan fungera bra till att låta barnen sortera och göra mönster med. 

 

 

Den Proximala utvecklingszonen 
Evenshaug och Hallen (2001, s.136) beskriver att Vygotskijs ”Proximala utvecklingszon” 

innebär att barnens kognitiva områden utvecklas med hjälp av personer som har mer kunskap. 

Vygotskij menar att den vuxne inte bara skall rikta in sig på barnens egna prestationer, utan 

han anser att det är viktigt att den vuxne inriktar sig på barnens kognitiva processer, som ännu 

inte är fullt utvecklade. Han menar vidare att det är viktigt att vuxna/pedagoger stödjer barnen 

att klara nya uppgifter samt samarbete med andra, genom att agerar utifrån den proximala 

utvecklingszonen. Bråten (1998, s.108) förklarar att Vygotskijs närmaste utvecklingszon 

ligger mellan det barnet redan kan och dit barnet är på väg i sin utveckling. Det som barnet 

kan själv idag, kanske en vuxen hjälpte barnet med igår, vilket kan förklaras med att den 

vuxne hjälper barnet att utvecklas mot den närmaste utvecklingszonen, förklarar Lindqvist 

(1999, s.271) Bråten (1998, s.109) skriver vidare att Vygotskij menar att språket både är ett 

kognitivt och socialt redskap, vilket innebär att medierat lärande kan skapas genom 

undervisning med mycket kommunikation mellan elev – lärare och samverkan och 

gemensamt arbete mellan barnen.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Vi har valt att använda oss av Pramling Samuelsson och Asplund Carlssons 

utvecklingspedagogik som vår teoretiska utgångspunkt i vår studie. Till en början ges en 

förklaring på utvecklingspedagogiken, efter det följer hur pedagogen kan göra för att lära barn 

utifrån denna teori. Näst sist kommer ett avsnitt kring hur barn lär sig genom 

utvecklingspedagogiken och i sista avsnittet beskrivs matematiken utifrån 

utvecklingspedagogiken.  

 

 

Utvecklingspedagogik 
Utvecklingspedagogiken har utgått från förskolans traditioner och historia, men även från 

trender i litteratur och förändringarna som skett i samhället, beskriver Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2007, ss.7-8,15). De menar vidare att både barn och förskolans 

läroplan ses som viktiga element i utvecklingspedagogikens teori där barnen inte själva 

utvecklas spontant i förskolan. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2007, s.16, 170) belyser 

att när pedagoger använder sig av utvecklingspedagogik som en didaktisk metod så utvecklar 

barnen sina grundläggande förmågor och kunskaper om olika innehåll. 

Utvecklingspedagogiken fokuseras i första hand på det pedagogiska perspektivet och den 

tidiga utbildningen och vad den kan tillföra barnen. Den handlar alltså inte främst om det 

psykologiska eller sociologiska perspektivet, menar författarna.   

 

 

Pedagogens möte med barnet 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007, s.7, 15) menar att barnet både är en sårbar 

och kompetent individ och den vuxne måste därför skapa möjligheter för barns utveckling, 

behov och lärande samt ha tillit för barnens förmåga. Författarna beskriver att barns lärande 

utvecklas samtidigt som de leker, även om begreppen lärande och lek inte används samtidigt  

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2007, s.63) menar att barnen lär sig med hjälp av alla sina 

sinnen. Deras strävan är att förstå och göra sina erfarenheter begripliga. Barn lär sig inte 

enbart genom konkreta saker utan genom att kommunikation och interaktion med andra vuxna 

eller barn eller båda två. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007, s. 8,78) beskriver 

att de kunskaper som barn erfar och har erfarenheter från, är sådant som bildar en relevans för 

barnen senare. De menar vidare att det är viktigt att vuxna har ett bra förhållningssätt till 

barnens värld.  Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2007, s.42, 59, 70) menar att alla delar i 

barns utveckling är betydande, vilket innebär att det är viktigt att lärarna ser barnen som en 

helhet. De menar vidare att barnen lär sig att förstå sin omvärld som är en lång process. Detta 

gör att barnen behöver möta fenomenet flera gånger men också i olika sammanhang. Lärarens 

utgångsläge och syfte som lärare är att få barnen att förstå att det är dem själva som lärandet 

beror på. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007, s.15) menar att när barnen slutar 

i förskolan ser det olika ut för varje barn även om de haft samma förutsättningar när de gick 

på förskolan. De menar att förutsättningarna för barnens utveckling och lärande ser olika ut 

beroende av ålder, kulturell och social tillhörighet. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2007, 

s.170) menar att det samhälle och den tid som människan nu lever i, ställer stora krav på 

individen. Alla skall tillägna grundläggande färdigheter och kunskaper, detta för att både en 
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själv och andra skall klara sig och för att vi skall kunna utveckla samhället. De som inte 

tillägnar sig dessa kunskaper och förmågor ställs utanför samhället. 

 

 

Barns lärande utifrån utvecklingspedagogik 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007, ss.42-46, 89) framhäver att barnen till en 

början använder leken för att utforska den yttre världen, för att senare gå in på rollspel. 

Barnen gör sin värld innebördsrik, då de använder allt från material, språk till kropp för att 

frambringa och åskådliggöra de erfarenheter som de har. Dessutom lär barnen av varandra 

genom leken, vilket börjar tidigt i barnens liv. I samspelet med andra barn lär sig barnen att 

både möta och förstå det perspektiv som det andra barnet har. I leken utvecklas såväl 

kommunikationen mellan barnen som förståelsen för delaktighet och vilka rättigheter som 

finns.  Författarna menar vidare att barnen lär genom att imitera, inte bara genom att göra som 

någon annan, utan att de också reflekterar över vad som genomförs i situationen.  Barnen ser 

imitation som en förståelse och spegling av en annan individ och de aktiverar ett annat barn 

genom att använda sig av imitation som ett redskap.   

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007, ss.91-96) visar också på att barn lär med 

hjälp av variation, vilket innebär att barn lär sig när de får erfara händelser på ett varierat sätt. 

Det kan till exempel handla om att vuxna sjunger olika sånger tillsammans med barnen, vilket 

hjälper dem att förstå tanken med sångerna, att de kan hitta på egna texter om precis vad som 

helst. Det är inte bara de vuxna som hjälper barnet att utveckla variationer, utan detta kan 

barnet göra självmant. Variationens roll är i första hand att barnen skall få kunskap i att 

uppfatta, men också att uppleva mångfalden och att barnet är redo för att stöta på nya 

situationer. Det som skall uppfattas måste vara konstant och kunna varieras, vilket innebär att 

till exempel en regel som finns på en förskola måste kunna användas i olika situationer och att 

regeln kan få annorlunda betydelser. Författarna menar att variationens enklaste aspekt är 

olikheter eller antinomier. Författarna beskriver detta genom att en vuxen kan gömma ett 

föremål under ett tygstycke för att se om barnet förstår att föremålet är borta men ändå 

existerar och börjar leta eller om barnet uppfattar det som att föremålet helt slutade existera 

när det försvann under tygstycket. Genom att barn lär genom variationer utvecklas de också 

som individer.   

 

 

Utvecklingspedagogik och matematik 

Matematik och dess begrepp är något som följt med i förskolans traditioner redan från början. 

De matematiska begreppen användes då främst när barnen till exempel konstruerade eller 

bakade. Dessa huvudsakliga matematiska begrepp stimuleras idag på ett annat sätt än tidigare, 

även om begreppen har samma betydelse nu som förr, förklarar Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2007, s.142, 147). Författarna menar vidare att barnen kan vidareutveckla 

sitt matematiska tänkande och handlande genom lek och olika teman, men också genom 

organiserade situationer som till exempel vid matsituationen där delning av frukt sker. Detta 

är ett sätt för barnen att ta till sig de matematiska begreppen och aspekterna i den värld som 

barnen leker i.  
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Metod 
Under denna rubrik kommer vi beskriva hur vår studie är uppbyggd genom att beskriva våra 

egna tillvägagångssätt och val av metod. Till en början kommer vi beskriva vad 

hermeneutiken kommer ifrån, innebär och hur vi förhåller oss till den. Därefter behandlas 

kvalitativ metod samt en beskrivning av hur vi har använt oss av den. Efter det informeras de 

om vad kvalitativa intervjuer innebär och på vilket sätt våra intervjuer har gått till. Näst sist 

beskrivs vilka som deltog i undersökningen och hur urvalet gick till. Vi avslutar med hur vi 

gått till väga för att få in vårt material samt om vår pilotstudie.  

 

 

Hermeneutik  

Sjöström (1994, s.74) förklarar att ordet hermeneutik kommer från gudarnas budbärare 

Hermes, där han tolkade gudarnas ofta oklara budskap så att människorna skulle förstå. 

Författaren menar vidare att hermeneutiken handlar om att man söker ett budskap i 

tillexempel en text, föremål eller handling/ utsaga av en individ. Thurén (2007, s.94-103) 

menar att hermeneutiken kan beskrivas som tolkningsläran, man måste förstå och inte bara 

veta. Författaren menar vidare att försöka tolka en annan människas känslor och erfarenheter 

utifrån sina egna känslor och erfarenheter är osäkert. Detta för att egna värderingar, kontexten 

och förförståelse kan påverka resultatet mer eller mindre. Dimenäs (2007, s.106) menar att 

alla är beroende av sina sociala och kulturella erfarenheter och i den kontext de lever i. Detta 

påverkar människans sätt att förstå världen. Vi har därför försökt neutralisera vår egen 

förförståelse, värderingar och kontext för att inte resultatet i allt för hög grad skall påverkas. 

 

 

Kvalitativ metod 
Vår studie utgår från kvalitativ metod som innebär hur något skall kategoriseras eller 

utformas. Ordet kvalitativ kan förklaras med orden ’beskaffenhet, egenskap, sort’ som leder 

sitt ursprung till latinets ord qualitas, förklarar Larsson (1994, s.164). Den kvalitativa 

undersökningen skall leda till att finna det som är okänt i ett fenomen, menar Starrin och 

Renck (1996,s.53). Den kvalitativa undersökningen bidrar till att fenomenet som analyseras 

beskrivs mer noggrant, väl och fasetterat, menar Malmqvist (2007,s.123). Den kvalitativa 

forskningsintervjun utgår från olika områden som tolkas och beskrivs från respondentens 

livsvärld, menar Kvale (1997, s. 170). I vår undersökning har vi utgått från fenomenet 

vardagsmatematik, där vi försökt få ut det okända i fenomenet. I detta fall handlade det om i 

vilka situationer förskollärarna stimulerar barnen i matematisk begreppsbildning, vilka 

material som används och vilka matematiska kunskaper barnen får möjlighet att utveckla.  

 

 

Kvalitativa intervjuer 

Det forskningsredskap som används i studien är den kvalitativa intervjun. Kvale (1997, s. 

117,123) belyser att den kvalitativa intervjun genomförs i form av en dialog men är inriktat 

mot en speciell avsikt och en speciell struktur. Författaren menar vidare att den kvalitativa 

intervjun bygger på ett samspel mellan intervjuaren och respondenten, där ett samtal kretsar 
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kring ett fenomen som intresserar båda parter.  Trost (2005, s.64, 87) belyser att intervjun kan 

inledas med att respondenten får berätta öppet om fenomenet. Författaren menar vidare att 

intervjuaren skall ligga lågt med sina egna värderingar och åsikter om ämnet när intervjun 

genomförs, eftersom det är respondentens tankar och åsikter som intervjuaren vill åt. 

 

Både Kvale (1997, s.147) och Kihlström (2007a, s.51) menar att det är en fördel att använda 

bandspelare när intervjuerna genomförs. Detta för att bandspelaren får med allt som sägs och 

intervjuaren kan höra hur han/hon ställer sina frågor samt höra uppehållen i intervjuerna och 

om det ställts ledande frågor, utläggningar eller olika tonfall som kan ha påverkat 

respondentens svar. Även Trost (2005, s.53) menar att fördelarna med bandspelare kan vara 

att forskaren kan lyssna till tonfall och höra sina egna misstag och på så sätt lära sig av dem. 

Men nackdelarna som kan uppstå med att använda bandspelare menar Kvale (1997, s.147) 

kan vara att intervjuaren inte kan gå tillbaka för att se mimik och gester när analysen skall 

genomföras. Kihlström (2007a, s.51) påpekar att det är viktigt att de material som skall 

användas vid intervjuerna så som papper, penna och bandspelare är kontrollerade och 

medtagna till intervjutillfället. Både Trost (2005, s.44, 46) och Kihlström (2007a, s.51) 

framhäver att när intervjuerna skall genomföras, bör de utföras på ett ställe som är ostört och 

lugnt. Samtidigt påpekar Trost (2005) att intervjupersonen skall känna sig trygg i den miljön 

som intervjun genomförs på. Författaren menar vidare att om intervjun genomförs av två 

intervjuare, kan det ses som ett stöd, vilket också kan göra att mer information kan samlas in.  

 

När intervjuerna genomfördes använde vi oss av en bandspelare, papper och penna samt att 

båda två deltog under varje intervju för att öka reliabiliteten i studien. Intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt och lugnt rum som valdes ut av respondenten. Vi turades om att vara 

den som hade ansvaret kring intervjun, medan den andra personen var observatör/intervjuare 

och kunde flika in om det behövdes för att stötta upp intervjun. Innan intervjuerna skulle 

genomföras kontrollerades alltid att det fanns tillräckligt med batteri i bandspelaren och att 

papper och penna var med. 

 

Urval 
Den målgrupp som vi har valt att intervjua är sex förskollärare från sex olika förskolor i en 

liten kommun utanför en storstad. Trost (2005, s.123) menar att forskaren skall begränsa sina 

intervjuer till ett litet antal, för att det är bättre med ett fåtal noga genomförda intervjuer än 

flera ”slarviga” intervjuer. Förskolorna valdes ut genom att vi kände till dem i den kommun 

där vi ville genomföra undersökningen. Förskollärarna arbetade med barn som var mellan ett 

till fem år. Vi åkte ut till varje förskola och presenterade oss och frågade samtliga om någon 

förskollärare var intresserad av att vara med i vår undersökning. Sedan delades missivbrevet 

(se bilaga 1) ut till de förskollärare som var intresserade av att delta. Några intervjutillfällen 

planerades in redan samma dag och några förskollärare mejlade in tider som de kunde och då 

planerades dessa in efter hand. 
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Genomförande 

 

Pilotstudie 

För att vårt intervjuunderlag skulle bli så tydligt som möjligt, gjordes en provintervju på en 

förskollärare som inte deltar i vår undersökning. Detta för att se om intervjufrågorna uppfattas 

som vi tänkt och att syftet blev besvarat. Kvale (1997, s. 137) framhäver ifall forskaren vill bli 

en bra intervjuare så är det bästa sättet att göra det i praktiken. Han påpekar även att det är bra 

att göra en pilotstudie innan forskaren börjar med de intervjuer som skall vara med i 

forskningen. Detta för att forskaren skall öva upp ett stimulerande samspel och att forskaren 

skall få upp en trygghet i dessa situationer. När provintervjun genomfördes medverkade vi 

båda två, en intervjuade och en observerade. När intervjun lyssnades igenom, märkte vi att en 

av oss ställde för många ledande frågor och kommenterade respondenten för ofta. Starrin och 

Renck (1996) redogör att det är viktigt att intervjuaren låter bli att avbryta och prata under 

intervjun. Det kan vara en svår balansgång för intervjuaren att känna av när han/hon skall få 

gå in och styra upp respondenten eller om han/hon skall avvakta. Den som observerade, skulle 

observera ansiktsuttryck och gester, vilket uppfattades som svårt. Detta gjorde att vi bestämde 

oss för att båda två fortfarande skulle medverka under intervjutillfällena, men den som skulle 

observera var med och kunde ställa följdfrågor till respondenten om det behövdes. Vi var 

noga med att de kommande intervjuerna som skulle genomföras var inplanerade så att det 

fanns gott om tid för respondenten att svara, så att varken intervjuaren eller respondenten 

skulle känna sig stressade. Lantz (2007, s.72) påpekar att de är viktigt att det finns gott om tid 

för både respondenten och intervjuaren så att de kan känna sig lugna. Detta för att det finns tid 

till både reflektion och en paus i intervjun. 

 

 

Praktiskt insamlande av data 

Vi har med hjälp av intervjufrågor (se bilaga2), bandspelare, papper och penna samla in 

materialet för vår undersökning. Under intervjun medverkade vi båda två, en som hade 

ansvaret kring intervjun och den andra var med som observatör/intervjuare och kunde tillägga 

om det var något oklart. Starrin och Renck (1996, s.68) visar på att det kan vara till hjälp att 

ha med sig ett anteckningsblock under intervjun för att intervjuaren skall kunna hålla reda på 

vad respondenten berättar. De nyckelord som intervjuaren skriver ner, kan senare följas upp 

med öppna frågor. Vi har valt att göra på detta sätt för att reliabiliteten skall bli så hög som 

möjligt. När intervjuerna skulle genomföras bestämdes alla mötesplatser på förskollärarens 

arbetsplats där förskolläraren valde ett avskilt och lugnt ställe att sitta på och tiden för 

intervjuerna varierade mellan 10-20 minuter per förskollärare. 
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Etik  
Det finns fyra olika forskningsetiska principer ur vetenskapsrådet (2002, ss.7-14) som 

forskaren måste följa, när undersökningen skall genomföras. Det första är informationskravet 

där forskaren informerar berörda pedagoger vad som skall ingå i undersökningen. Det andra 

är samtyckekravet som innebär att personerna har tid att tacka nej eller ja till att delta i 

arbetet, ända tills undersökningen är färdig. Det tredje är konfidentialitetskravet som innebär 

att forskaren inte får peka ut någons identitet i arbetet eller platsen/området, vilket gör att 

fiktiva namn används till personerna och platserna. Det sista är nyttjandekravet som innebär 

att intervjusvaren eller det som är nedskrivet från observationerna skall förvaras så att ingen 

kan komma åt det, med detta menas att inte ge bort/sälja materialet under eller efter 

undersökningens gång. Dovemark (2007, s.152) menar att de etiska principerna är hur 

forskare skall uppträda mot sina respondenter. 

 

Informationskravet  

Det finns två sätt att utföra informationskravet, antingen muntligt eller skriftligt. Vi har valt 

att utgå från att göra en skriftlig presentation, ett så kallat missivbrev (se bilaga 1).  

 

Samtyckekravet 

Vi gjorde förskollärarna medvetna om att det är fritt att avstå eller avbryta sin medverkan i 

undersökningen så länge processen är igång. 

 

Konfidentialitetskravet  

Vi informerade de förskollärare som deltog att deras uppgifter inte kommer att kunna 

identifieras, såväl som individ som platsen de arbetar på. De förskollärare som deltog kommer 

att få fiktiva namn.  

 

 Nyttjandekravet 

Vi har informerat de förskollärare som deltog, att de uppgifter/material som vi fått fram, 

endast kommer att användas i vårt forskningssyfte. Vi informerade även om att 

undersökningen kommer publiceras på Högskolan i Borås. 

 

 

Validitet och reliabilitet 
 

Validitet 

Validitet eller giltighet kan förklaras med att forskaren undersöker det som verkligen skall 

undersökas, menar Trost (2005, s.113).  För att öka validiteten framhäver Kihlström (2007b, 

s.164) att forskaren skall skriva så korrekt som möjligt för att de andra som läser skall förstå 

innehållet. Det är även viktigt att vi under hela processen ser tillbaka på vårt syfte för att få 

undersökningen så giltig som möjligt. För att göra undersökningen ännu mer giltig har vi gjort 

en provintervju för att undvika eventuella missförstånd.  
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Reliabilitet 

För att reliabiliteten skall bli så hög som möjligt i vår undersökning, har alla intervjuerna 

spelats in, på detta sätt missas inte viktig information. För att öka trovärdigheten menar 

Kihlström (2007b, s.164) att forskaren kan använda sig av citat för att förtydliga de olika 

områdena som skildras i undersökningen. Dock skall inte citaten vara allt för långa för att det 

kan försvåra för läsaren. Trost (2005, s.111) menar att reliabiliteten ökar genom att alla 

intervjuvare ställer samma frågor på samma sätt. Detta var något som vi tänkte på när vi 

genomförde våra intervjuer. Kvale (1997, s.213) visar däremot på att reliabiliteten inte blir så 

hög om intervjuaren använder sig av ledande frågor under intervjun. Detta var också något 

som vi var noga med att inte göra när intervjuerna genomfördes. 

 

 

Analys och bearbetning 
Holme och Solvang (1997, se Malmqvist 2007, ss.124-125) menar att det finns olika 

arbetssätt för analysarbetet. Ett arbetssätt kallar de för helhetsanalys, vilket de menar att av all 

den information som har samlats in så försöker de skapa en översikt. Därefter ses centrala 

områden ut och belyses. Ett område kan beskrivas som att forskaren under analysen hittar 

återkommande inslag i det insamlade materialet som kan användas under ett och samma 

begrepp, vilket blir ett eget område. Det arbetssättet som forskaren än väljer att använda sig 

av för att analysera sitt material, så är det viktigt att forskaren går systematiskt tillväga, vilket 

innebär att forskaren inte utelämnar några arbetssätt utan att prövar sig fram. Författarna anser 

att inledningsvis skall forskaren översiktigt och detaljerat titta på materialet som har samlats 

in för att skapa sig en överblick, vilket författaren anser som viktigt för analysarbetet. När 

forskaren ser över sitt material noggrant försvåras helhetssynen och vice versa.  

 

Kihlström (2007a, s.54) menar att till en början är det bra att transkribera ut de bandade 

intervjuerna, för att sedan kunna hitta mönster i dem. Detta menar Lindblad (1998, s.27) är 

mycket tidskrävande. Efter vårt insamlade material skrevs alla intervjuer ner ordagrant på 

datorns ordbehandlingsprogram nästan direkt efter varje intervju för att det skulle vara så nära 

inpå tillfället som möjligt. Författaren belyser att det är en fördel att använda sig av ett 

ordbehandlingsprogram. Kvale (1997, s.155) visar på att när forskaren skriver ut 

intervjumaterialet så får intervjuaren en bättre överblick av sitt forskningsmaterial, så att 

forskaren kan börja med analysen. Därefter tryckte vi ut alla intervjuerna i pappersform för att 

vi lättare skulle kunna hitta svar på vårt syfte i intervjuerna. Detta menar Malmqvist (2007, 

s.125) är en fördel för att forskaren då får en bättre överblick över sitt material, vilket 

forskaren inte får på samma sätt om han/hon sitter vid datorns skärm. Vi använde oss av 

överstrykningspennor i olika färger för att vi skulle hålla isär de olika citaten som svarade på 

vårt syfte. Malmqvist (2007, s.125) beskriver att det insamlade materialet kan sorteras ut 

utifrån viktiga delar som sedan markeras med olika färgpennor. Att använda sig av olika 

färger på pennorna menar han är bra för att det blir mer tydligt och forskaren ser vilka delar 

som hör samman när bearbetning görs. 

 

Utifrån Malmqvist beskrivning med att ha intervjuerna utskrivna i pappersform, fortsatte vi 

vår bearbetning med att utgå ifrån de utskrivna och överstrukna citaten till att använda datorns 
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hjälp att klippa ut och klistra in de citat som vi fann relevanta till de olika områdena i ett nytt 

dokument. I dokumentet hade vi skrivit in de olika områdena som svarade på vårt syfte och 

klistrade in de citat som hörde samman med dem. Vi skrev även ut vilken respondent som 

hade sagt vad för att göra det lättare när vi skulle skriva vårt resultat. Malmqvist (2007, s.125) 

menar att istället för att klippa isär de utskrivna citaten som finns i pappersform, kan 

forskaren använda sig av datorns funktioner för att sortera citaten med hjälp av att klippa ut 

och klistra in dem under de områden som forskaren fått svar på. Han menar vidare att när man 

klipper ut och klistrar in citat i ett nytt dokument är det bra om forskaren skriver vem som har 

sagt vilket citat. I resultatdelen har respondenternas svar citerats för att reliabiliteten i studien 

skall öka. 
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Resultat 

Under denna rubrik presenteras vårt resultat som vi har fått fram utifrån vår analys. Vi 

kommer använda oss av citat för att öka reliabiliteten i studien. De förskollärare som deltagit i 

studien har skrivits ut med fiktiva namn. De förskollärare som vi kommer följa i resultatet är 

Agnes, Cecilia, Hannah, My, Sandra och Sara. De områden som vi kommer behandla är 

följande: 

 

 Matematiska situationer i vardagen 

 Stimulerande matematiska material 

 Matematiska kunskaper som barnen får möjlighet att utveckla 

 

Matematiska situationer i vardagen 
Här behandlas matematiska situationer i vardagen som förskollärarna arbetar med i 

verksamheten. Förskollärarna berättar om vardagliga situationer där de stimulerar matematisk 

begreppsbildning tillsammans med barnen. De begrepp som lyfts i de olika situationerna är: 

Sortering, Sortering och vikt, Ett – till – ett – principen, Volym, Räkning och antal och Antal 

och bråk. Vi kommer att följa förskollärarna Sara, Agnes, Sandra och My i deras matematiska 

situationer i vardagen. 

 

 

Sortering 

Förskolläraren Sara berättar om två vardagliga situationer där hon stimulerar de minsta barnen 

i sorteringsövningar med hjälp av strumpor och stövlar:  

/…/ strumpmemory, så nu tar alla av sig strumporna, det fixar även våra 

småttingar som är två år… då tar alla av sig strumporna och så lägger vi dom 

såhär… vilka är liksom ett par, vilka hör ihop? Eller så slänger vi ut alla 

gummistövlarna i hallen, kan ni gå ut och sortera… parvis… vilka som hör 

ihop? Och det är sånt där… basic som dom tycker är väldigt roligt. Fast dom 

kunde inte förstå varför alla stövlar låg i en enda stor hög… konstigt… (Sara) 

 

Sara anser att övningar med konkreta föremål som till exempel strumpor och stövlar kan vara 

ett sätt där barnen stimuleras i att se mönster, öva på att sortera och se vilka föremål som hör 

ihop och bildar ett par. Hon belyser även att barnen uppskattar dessa typer av övningar som de 

gör i vardagen. Hon anser även att alla barn i olika åldrar kan vara med under dessa 

vardagliga situationer.  

 

 

Sortering och vikt 

Förskolläraren My berättar att skogen är en bra vardaglig situation där den vuxne kan 

stimulera matematik på ett lustfyllt sätt tillsammans med barnen. I skogen kan den vuxne ge 

små uppdrag till barnen som tillexempel vilken pinne är längst? Hämta stora och små stenar. 

Barnen kan även få sortera naturmaterialet så som de själva anser att det skall sorteras: 
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/…/ i skogen, finns det ju ganska mycket/…/ dom får hitta varsin pinne och så 

tittar man på vilken som är längst /… / i höstas sorterade vi efter färg, olika löv, 

stora och små stenar och dom fick känna vilken som är tung, vilken som är… 

lätt… och ibland också sortera lite efter så som dom tycker då och va dom 

tänker, det kan bli lite olika förslag… /…/ (My) 

 

My anser att skogen är ett bra tillfälle att stimulera matematisk begreppsbildning, till exempel 

genom sortering efter storlek, längd och vikt tillsammans med barnen, där barnen både själva 

och tillsammans med vuxna får se och tänka ut hur naturmaterialet skall sorteras. Hon menar 

vidare att när barnen själva får sortera och tänka ut hur de vill ha det, blir det många olika 

förslag, vilket hon anser som ett lustfyllt lärande. My berättar om olika föremål som barnen 

experimenterade med när de var ute i skogen. Detta menar My kan vara ett sätt att utveckla 

barnens matematiska begreppsbildning inom sortering och vikt. 

 

 

Ett – till – ett – principen 

Förskolläraren Agnes tar upp den vardagliga situationen som på/av klädning som sker i 

tamburen på förskolan flera gånger om dagen. Barnen får räkna hur många fingrar de har och 

hur många vantar de behöver till respektive hand. Vad passar ihop? Detta är en situation som 

Agnes tar till vara på när det gäller att stimulera ett – till – ett – principen genom att para ihop 

en vante till en hand eller en stövel till en fot tillsammans med barnen: 

 

I barnens värld är det så att det handlar om att när vi klär av oss, hur många 

vantar, hur många fingrar, vad passar ihop? Tummen i tummen och pekfingret i 

pekfingret, stövlar, ett, två, ett par hur mycket det är? (Agnes) 

 

Agnes anser att på/avklädning är en situation där hon kan stimulera barnen konkret i 

vardagsmatematik på ett sätt som är så självklart för barnen, men som bara skall belysas för 

barnen att det är matematik som de håller på med. Agnes menar att barnen både klär av sig 

och klär på sig utan att kanske reflektera över att det är matematiskt. Agnes vill därför med 

hjälp av tambursituationen visa barnen att matematik finns i situationer som av/påklädning. 

 

 

Volym 

Agnes berättar att pedagoger behöver sätta på sig ”matteglasögon” för att kunna se och ta 

tillvara på de matematiska situationer som dyker upp i vardagen. Vattenpölar är något som 

dyker upp lite då och då, vilket kan ses som en perfekt situation för att stimulera det 

matematiska begreppet volym: 

 

/…/ att vi som pedagoger måste ta på oss  glasögonen och se matten i den 

jättestora vattenpölen som vi har, hur många hinkar kan vi tömma den? Eller hur 

många små koppar behöver vi ha för att fylla den stora hinken?  (Agnes) 

 

Agnes berättade om att vattenpölar kan vara en situation som pedagogerna lätt kan missa om 

de inte har på sig sina ”matteglasögon”. Agnes menar att det är viktigt att pedagogerna tar på 

sig dessa glasögon för att kunna stimulera och hjälpa baren att se matematiken i 
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vardagssituationer. Agnes förklarar att vattenpölen kan vara en situation där barnen får 

möjlighet att experimentera volym med hjälp av olika föremål som till exempel hinkar och 

koppar. Hur många koppar går det åt för att fylla hinken? Hur många koppar går det åt att 

tömma vattenpölen? Detta är en situation som alla pedagoger kan få chans att genomföra 

tillsammans med barnen eftersom vattenpölar är något som ständigt återkommer på förskolans 

gård. Det enda som sätter stopp för detta är att pedagogerna inte har sina ”matteglasögon” på 

sig.  

 

 

Räkning och antal 

Matsituationen var en situation som många av förskollärarna tog upp som stimulerar 

matematisk begreppsbildning. Förskolläraren Sandra berättar att fruktsituationen är en 

vardaglig situation där hon känner att hon kan stimulera räkning och antal tillsammans med 

barnen. Barnen får räkna ut hur många som är här idag och hämta lika många frukter. De får 

också räkna hur många fruktbitar de skall få var: 

 

/…/ vid måltiden då tillexempel… när vi ska ha frukt efter maten så brukar 

något barn få räkna hur många barn man är, som då får gå och hämta det 

(frukter)… sen brukar vi också räkna hur många fruktbitar var och sånt där. /…/ 

(Sandra) 

 

Sandra anser att fruktsituation är ett bra tillfälle att visa barnen att matematiken finns i 

vardagen. Hon anser att frukten kan användas som ett konkret föremål för att visa och 

stimulera barnen i räkning och antal. Barnen får bland annat stimuleras i division när de får 

räkna ut hur många fruktbitar som de får var, för att alla barn skall få lika många. Barnen får 

också använda sig av begreppet antal då de säger hur många fruktbitar de har.  

 

 

Antal och bråk 

Förskolläraren Agnes berättar om hur en lunchsituation kan stimulera antal och bråk.  Hon tar 

bland annat upp att hon vid bordet kan samtala kring antal och när de äter frukt kan bråk 

stimuleras genom att Agnes delar äpplen och benämner namnen: 

 

Maten… lunchen är ju ett jättetillfälle å prata här och nu och där och då med 

matematiska begrepp som formar, antal å hur många är vi vid bordet, hur 

mycket gröt vill du ha, en sked, två skedar, ett halvt glas mjölk, /…/ sen är det ju 

lunchen då vi delar äpplen, vi får nästan alltid äpplen och det är ju så… hur 

många bitar vill du ha, vill du ha en hel eller vill du ha en kvart, och där är det ju 

också alltid matte. (Agnes) 

 

Agnes anser att både lunch och fruktsituationerna är bra tillfällen för att samtala kring 

matematik och dess begrepp både här och nu och där och då. Agnes anser även att vid 

matsituationer kan den vuxne stimulera många olika matematiska begrepp som till exempel 

former, antal och bråk. Hon tar upp olika konkreta föremål som till exempel glas, sked och 

äpplen som kan användas vid dessa tillfällen och göra att barnen får kunskap i antal och bråk. 



25 

Agnes menar att pedagogerna kan använda sig av många olika föremål för att utveckla barns 

matematiska begreppsbildning. 

 

 

Stimulerande matematiska material 
Under denna rubrik beskrivs olika material som förskollärarna använder sig av för att 

stimulera matematisk begreppsbildning. Alla förskollärare anser att det finns mängder med 

material som stimulerar matematisk begreppsbildning, allt från naturmaterial eller egengjort 

material till gamla träklossar. De material som lyfts i de olika situationerna är: Byggmaterial, 

Geometriska material, Egengjort räknematerial och Matematiska begreppsmaterial. Vi 

kommer att följa förskollärarna Cecilia, Sara, Sandra, My och Hannah när de berättar om 

material som de anser är matematiskt stimulerande. 

 

Byggmaterial 

Förskolläraren Cecilia tar upp byggklossar som ett material som barnen bygger med och 

använder på olika sätt. När barnen bygger med byggklossarna kan barnen stimuleras på 

många olika sätt när det gäller matematik, hur högt eller lågt kan jag bygga? Kan jag bygga 

efter ritningar? Cecilia anser att byggklossarna passar alla åldrar, vilket gör det lätt att utmana 

barnen efter ålder och kunskap. 

 

Man kan bygga högt, man kan bygga lågt, man kan formerna på klossarna som 

jag sa då och hur långt man kan bygga, hur kort man kan… man kan få in… 

bygga efter ritningar och sånt där /…/ det är ju när barnen själva är 

intresserade… att man ser att nä nu sitter dom där och gör någonting… då kan 

man komma in… och prata med dom då /…/ När man jobbar med barn ett till 

fem år, så är det svårt att hitta material som passar för alla, det är just klossarna 

gör de. (Cecilia) 

 

Cecilia menar att byggklossar är ett bra material där den vuxen kan gå in och utmana barnen 

vid de situationer då barnen sitter och bygger med klossarna. Cecilia anser att klossarna kan 

användas av alla barn oavsett ålder eller kunskap. Den vuxne kan gå in och utmana barnen 

efter vilken kunskapsnivå och ålder de befinner sig i, vilket gör att pedagogen kan stimulera 

och utveckla barnets matematiska begreppsbildning. När barnen arbetar med klossar kan 

begreppen kring volym, längd och former stimuleras. 

 

 

Förskolläraren Hannah tar upp kapplastavar som ett stimulerande material. Här använder 

barnen kapplastavar till att bygga staket till inhägnader och se hur många djur som får plats. 

Hannah förklarar även att de använder kapplastavarna till att räkna med: 

 

 /…/ kapplastavar är också jättebra, ni vet dom i trä /…/  Man kan använda dom, 

man kan bygga, man kan räkna, man kan göra ja… för att de man tänker barnen 

bygger de ju… dom bygger staket,  hur många djur som får plats inom den här 

inhägnaden och så här, /…/ (Hannah) 
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Hannah anser att kapplastavar är ett stimulerande material eftersom den vuxne kan använda 

det på många olika sätt för att stimulera den matematiska begreppsbildningen. Hon beskriver 

bland annat att materialet kan användas till att räkna och bygga med. Med hjälp av materialet 

kan barnen skapa sina egna världar till olika djur och prova sig fram i hur många som får plats 

i inhägnaden. De begrepp som kan stimuleras när barnen arbetar med kapplastavar är bland 

annat antal, area, längd och höjd. 

 

 

Geometriska material 

Förskolläraren Sara berättar om hur materialet knäckebröd stimulerade både barnen och de 

vuxna till ny kunskap kring matematik genom att de gick från att samtala kring 

knäckebrödens form, till om kuddarna i kuddrummet hade samma form och namn: 

 

/…/ så va det lite roligt för då skulle vi hämta knäckebröd och då hade vi sån 

otrolig tur, så att vi hade tre olika former på våra knäckebröd… vi hade cirkel 

och vi hade… triangel och vi hade rektangel /…/ va blir rektangeln om man 

delar den, va blev det liksom av rektangelknäckemackan? Jo, men då blev det 

en, en kvadrat… ojdå… och när, när rektangeln då, när vi sen gick in i 

kuddrummet och så… om… va är en rektangel då om det liksom är en kudde… 

Aha, då blir det liksom nåt kubformat istället för att det liksom inte är… va 

heter det… en kub som är liksom en rektangel… ah… då fick vi veta, veta att då 

heter rätblock istället eller heter de det?… Ja… det massa såna här saker som, 

ja… som fick sätta våra kunskaper på sin spets också.. det va lite roligt. (Sara) 

 

Sara anser att matsituationen var ett bra tillfälle att ta till vara på knäckebrödets form för att 

visa barnen att de hade olika geometriska former och att knäckebrödet kunde ändra form om 

de delade det i till exempel två bitar. De fortsatte utforskandet i kuddrummet genom att 

samtala kring vad kuddarna hade för form och kom fram till att kudden som var en rektangel 

inte hette så, eftersom den är tredimensionell, vilket satte förskollärarens kunskap på prov. 

Detta såg Sara som något positivt i sin yrkesroll, genom att visa barnen att vuxna inte kan allt, 

utan de får söka efter den kunskapen tillsammans. Med hjälp av vardagliga ting kan vuxna 

utmana både barnen och sig själva i matematisk begreppsbildning. I detta fall utgick de från 

de tvådimensionella geometriska formerna till de tredimensionella formerna, vilket gav 

barnen ny inblick i de geometriska formernas namn och form. 

 

 

Egengjort räknematerial 

Förskolläraren Sandra har ett tillverkat material som hon använder tillsammans med barnen 

för att stimulera matematisk begreppsbildning. Hon förklarar hur dessa snögubbar skall kunna 

stimulera barnen i den matematiska begreppsbildningen. Snögubbarna har olika antal knappar 

och med det en tillhörande hatt med en siffra på som skall representera knapparnas antal: 

 

 /…/ till exempel har vi snögubbar som, som har olika antal knappar och sen så 

finns det en hatt som det finns en siffra på ja och dom brukar vi ju ha... flano 

brukar vi ha på det och så har vi antingen att dom hittar rätt hatt till rätt gubbe 

till siffra och tvärtom, sätta dom i ordning ja… och tillexempel har en snögubbe 

två prickar så ska ju tvåhatten på där /…/ Det är mycket bra som kommer in där 
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tycker jag… bara att dom får siffror och antal… asså med tal… asså man så… 

(Skratt) Man lär sig och räkna, vi har upp till tio, är det på dom då. Det är väl 

ganska lagom och för att det är roligt. (Sandra) 

 

Sandra anser att det egentillverkade materialet är stimulerande för barnen för att det stimulerar 

antal, siffror och tal. Hon menar att materialet kan användas på olika sätt, antingen kan barnen 

hitta rätt hatt till rätt snögubbe eller rätt snögubbe till rätt hatt. Barnen kan också lägga 

snögubbarna i rätt ordning. Sandra menar att detta material är ett sätt som kan lära barnen att 

räkna på ett lustfyllt sätt. Hon anser också att materialet som tillverkats är lagom stort och 

lustfyllt för barnen.  

 

 

Matematiska begreppsmaterial 

Förskolläraren My berättar om flera olika stimulerande material som hon använder sig av för 

att utmana barnen att utveckla sin matematiska begreppsbildning. Hon berättar om 

nallefigurer som finns i olika färger och storlekar där barnen kan sortera efter färg eller 

storlek. Hon nämner även att de har ett Barbatema där Barbafigurerna kan ändra form, 

tillexempel till en triangel. De använder sig även av olika matteaskar som de får träna på 

lägesorden som att lägga under, bredvid och på. Hon tar även upp materialet kapplastavar som 

ett stimulerande material som hon använder och gör stapeldiagram med:  

 

/…/ men vi har spel och vi har olika figurer, siffror som dom får räkna med, vi 

har nallar som dom får sortera efter färg, storlek, vi har barba… tema… som vi  

använder mycket, det att dom kan ändra former och… mycket triang… ja… att 

dom känner igen trianglar och sånt… va gör vi mer? Dom räknar vid olika 

matteaskar, med olika… ah… olika antal i då att dom får räkna och lägga på, 

under, bredvid och… vi har lagt stapeldiagram med… äh… va heter det… äh… 

kapplastavar… /…/ (My) 

 

My berättar om material som nallefigurer, barbafigurer, matteaskar och kapplastavar som hon 

anser stimulerar barnen till matematisk begreppsbildning och som de arbetar med på 

förskolan. De matematiska begrepp som hon nämner att de arbetar med i de olika materialen 

är antal, storlek, geometriska former, lägesord och stapeldiagram. 

 

Matematiska kunskaper som barnen får möjlighet att utveckla 
I detta avsnitt beskrivs vilka kunskaper som barnen får möjlighet att utveckla när förskolan 

arbetar med matematisk begreppsbildning i vardagen. Förskollärarna berättar om olika 

situationer som de tillsammans med barnen arbetar med matematisk begreppsbildning. De 

kunskaper som barnen får möjlighet att utveckla som lyfts i de olika situationerna är: 

Geometriska former, Längd, jämförelse, antal och räkning, Vikt och Bråkräkning. I detta 

avsnitt kommer vi följa Saras, Hannahs, Mys och Cecilias berättelse kring situationer där 

barnen stimulerar sin kunskap i matematik. 
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Geometriska former 

Förskolläraren Sara berättade om en situation där hon tillsammans med barngruppen gjorde 

städningen till matematik på ett lustfyllt sätt. Hon utmanade barnen i små uppdrag där de 

skulle lösa uppgifter som tillexempel hämta en blå kvadrat och lägg den på den röda 

kvadraten. Det uppskattade barnen väldigt mycket: 

 

När vi städar våra, bland våra kuddar… /…/ Ja, men kan du hämta en, en röd 

kvadrat och lägga… Då hämtar vi en röd kvadrat och lägger den där och så kan 

du hämta en blå kvadrat och lägga på den röda kvadraten och nu är det din tur och 

då får du hämta en gul cirkel och sen är det din tur och då får du… hämta en… 

grön triangel och så lägga uppe på där. (Sara) 

 

När Sara städar med barnen i kuddrummet benämner hon de geometriska formernas namn på 

kuddarna istället för att säga ”Hämta den runda kudden”, vilket tyder på att barnen lär sig de 

rätta geometriska namnen redan från början. Detta blir konkret samtidigt som det blir roligt att 

städa i kuddrummet. 

 

Längd, jämförelse, antal och räkning 

Förskolläraren Hannah förklarar hur barnens kunskaper kan utvecklas med hjälp av naturen 

på ett lustfyllt sätt. Hon utmanar barnen genom små uppdrag där räkning, antal, jämförelse 

och längd stimuleras. Hon berättar även att de sedan tillsammans tittar på vad de har hittat och 

samtalar kring det: 

 

Ja det är ju när vi är i skogen… där är också liksom… gör vi olika saker … kan 

ni två hämta tre pinnar som är så här långa? (visar med händerna hur långa) Kan 

ni hämta stenar eller… eller någonting som är mjukt eller något som är grönt… 

så säger man oftast liksom en eller två… sen tittar... lägger man upp allt det här 

då... och så blir det att man räknar eller… eller hur många hittade du eller… nej, 

men jag hittade så här många, hur många har du hittat? (Hannah) 

 

Hannah anser att naturen ger många möjligheter till att stimulera matematisk 

begreppsbildning. Hon menar att vuxna kan använda det som finns i naturen för att utveckla 

barnens kunskaper kring matematisk begreppsbildning i situationer som sker i vardagen, så 

som till exempel utflykter till skogen. 

 

 

Vikt 

På förskolläraren Mys avdelning så har de Barbapapatema där de har sytt och tillverkat de 

olika Barbafigurerna och stoppat de med olika material för att de skall väga olika. Detta för att 

barnen skall kunna jämföra och se vilken som är lätt respektive tung: 

 

/…/ våra barbafigurer är sydda eller… har olika stoppning, så dom är tunga och 

lätta, att dom kan jämföra det… /…/ (My) 
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My menar att deras barbafigurer som de använder tillsammans med barnen och som är sydda 

med olika stoppning och vikter hjälper barnen att känna och jämföra vikterna ”lätt” och 

”tungt”. Detta är ett sätt som visar på att barn kan få kunskap kring material med olika vikter. 

 

 

Bråkräkning  

Förskolläraren Cecilia berättar att användningen av enkla matematiska begrepp som till 

exempel ”en fjärdedel” gör att barnen börjar använda begreppen. Hon förklarar att det är 

roligt att barnen själva använder begreppen i vardagen, även om det inte skulle vara rätt 

benämning på begreppet: 

 

/…/ ja… hur man delar äpplen liksom och allt de här och så… vi försöker och… 

det är ju så roligt när barnen också säger… Jag fick en fjärdedel och… även om 

det kanske inte stämmer så använder dom begreppen, så det är ju häftigt. 

(Cecilia) 

 

Cecilia anser att bråkräkning med frukt kan göra att barnen får kunskap om matematiska 

begrepp. Hon menar att de har använt de matematiska begreppen inom bråkräkning, vilket har 

resulterat i att barnen använder dem naturligt i vardagen, även om begreppen kanske inte 

alltid blir helt rätt.  

 

 

Sammanfattning  
I våra intervjuer framkommer det att förskollärarna anser att det finns många vardagliga 

situationer där matematisk begreppsbildning kan stimuleras tillsammans med barnen. 

Förskollärarna tar bland annat upp samlingssituationer och natursituationer där sortering kan 

stimuleras med hjälp av strumpor, stövlar, pinnar, stenar och löv. Andra vardagliga situationer 

som förskollärarna beskriver är tambursituationen där av/påklädning kan stimulera ett – till – 

ett – principen. Utevistelsen är en situation där en vattenpöl kan stimulera begreppet volym 

med hjälp av olika föremål. Under matsituationen menar förskollärarna att barnen kan 

utveckla begreppen antal och bråk med hjälp av till exempel ett äpple. Förskollärarna 

berättade om många olika material som stimulerande matematisk begreppsbildning på olika 

sätt. Exempel på material som presenterades i resultatet var kapplastavar, byggklossar, 

knäckebröd, egengjorda material och nallefigurer. Alla förskollärare menade att barnen får 

kunskap i matematisk begreppsbildning i de vardagliga situationerna i förskolan. De 

kunskaper som barnen utvecklar i vardagliga situationer och som nämns i resultatet är bland 

annat geometriska former som stimuleras genom städning av byggkuddar. Andra kunskaper 

som utvecklade barnens matematiska begreppsbildning var begreppen vikt, räkning, antal, 

jämförelse och bråkräkning genom att förskollärarna använde sig av naturmaterial, egengjort 

material och frukt. 
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Diskussion 
Under denna rubrik kommer olika diskussionsdelar redovisas. I vår resultatdiskussion 

kommer vi att utgå från vårt redovisade resultat, där vi riktat in oss på vilka situationer som 

stimulerar matematisk begreppsbildning, vilka material förskollärarna anser är bra för att 

utveckla matematisk begreppsbildning och vilka kunskaper barnen får möjlighet att utveckla i 

vardagssituationerna. Detta har vi knutit samman med litteratur och vårt syfte. Nästa 

diskussionsdel handlar om vårt val av metod och dess för – och nackdelar. Den sista 

diskussionsdelen handlar om vilka didaktiska konsekvenser som vi kan möta under vår 

yrkesroll. 

 

Resultatdiskussion  

Matematiska situationer i vardagen 

När det handlar om förskollärarnas sätt att stimulera matematisk begreppsbildning i 

situationer i vardagen, fanns det flera likheter i respondenternas svar. Bland annat tog några 

av förskollärarna upp olika sorteringsövningar som de genomför med barnen i vardagliga 

situationer. En av förskollärarna berättade om att barnen fick sortera och se olika mönster i 

både strumpor och stövlar. Hon belyste också att de minsta barnen klarade av dessa 

sorteringsövningar. En annan förskollärare berättade om att hon utnyttjade skogens material 

för att stimulera sortering. Hon berättar också att barnen själva får komma med olika varianter 

på hur skogens material kan sorteras. Björklund (2009, s.14) belyser att denna undervisning är 

bra för de barnen i förskolan för deras logiska tänkande, vilket innebär mönster, ihop- parande 

och jämförelser. Vi anser att det är intressant och bra att förskollärarna använde sig av många 

olika situationer för att stimulera sorteringsövningar. När föremål används konkret och även 

finns i barnens vardag, anser vi att det blir mycket lättare för barnen att ta till sig denna 

sorteringskunskap. Kilday och Kinzie (2009, s.366) belyser att det är bra om pedagogerna 

tidigt skapar en matematisk grund för att barnen senare skall få det lättare i skolan. Detta 

anser vi att förskollärarna gör, då de låter de minsta barnen vara med och sortera olika 

föremål. Evenshaug och Hallen (2001, s.136) beskriver att Vygotskij menar att om pedagogen 

stödjer barnen att klara nya uppgifter, hjälper pedagogen barnen att utvecklas mot den 

närmaste utvecklingszonen. Vygotskij menar också att en individ som har mer kunskap kan 

hjälpa barnen att utvecklas mot den proximala utvecklingszonen. Med detta anser vi att 

pedagogerna hjälper barnen att utveckla deras kunskap, genom att vara en stöttande och 

utmanande pedagog. Vi anser också att barnen kan hjälpa varandra att utvecklas mot den 

närmaste utvecklingszonen.  

 

I resultatet kunde vi se att några av förskollärarna anser att matsituationerna är situationer där 

de kan stimulera matematisk begreppsbildning tillsammans med barnen. Det kan till exempel 

handla om bråkräkning vid fruktstunden eller antal, geometriska former och division vid 

lunchsituationerna. Detta menar också Dahl och Rundgren (2004, s.82) är ett tillfälle för att 

skapa matematiska stunder för att synliggöra matematiska begrepp i vardagssituationer. Det 

innefattar också att pedagogerna bör ta på sig sina ”matematikglasögon” 
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 för att kunna visa barnen att matematik finns omkring dem. Även Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2007, s.147) belyser att barnen kan vidareutveckla sitt matematiska 

tänkande då delning av frukt sker vid matsituationer. Vi håller med dessa författare om att det 

är viktigt att synliggöra matematiken i vardagssituationer som till exempel vid 

fruktsituationen. Vi anser också att det är viktigt att ta till vara på de matematiska situationer 

som vardagen erbjuder oss, för att barnen skall få möjlighet att uppfatta att matematiken finns 

runtomkring oss. Precis som Ahlberg (2000, s.17) beskriver, anser vi att det är viktigt att som 

pedagog tänka på att alla barn behöver olika stimulans för att ta till sig den matematiska 

kunskapen eftersom de kanske inte ligger på samma nivå eller har samma intressen. Dessutom 

säger läroplanen för förskolan (Lpfö-98, reviderad 2010) att pedagogerna både språkligt och 

konkret skall sträva efter att lära barnen de matematiska begreppen. Med detta anser vi att det 

är viktigt att som förskollärare benämna begreppen språkligt, samtidigt som det kan visas 

konkret för barnen, för att de lättare skall ta till sig den matematiska kunskapen. 

 

Enligt Emanuelsson och Doverborg (2006, s.6) måste pedagogerna belysa matematiken i 

barnens vardag och inte i första hand genom planerade aktiviteter, utan i de situationer där 

barnen befinner sig spontant. Det var bland annat en förskollärare som tog till vara på detta 

genom att samtala med barnen om matematik under tambursituationerna, då de klädde av/på 

sig. Hon belyste vikten av att samtala med barnen om matematisk begreppsbildning i 

samband med tambursituationerna. Hon menar att barnen bland annat får öva ett – till – ett – 

principen när de tar på sig sina stövlar eller vantar. Även Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999, ss.8-9) belyser att det är av stor vikt att pedagogerna använder sig av de 

matematiska begreppen i vardagssammanhang, för att väcka barnens nyfikenhet och intresse 

för matematiken. Detta är också ett sätt att visa barnen att matematiken finns omkring oss hela 

tiden, menar författaren. Vi anser att detta är en situation som vi vuxna kan ta till vara på 

eftersom barnen dagligen klär på/av sig sina ytterkläder, vilket skapar en situation där 

matematisk begreppsbildning kan stimuleras. Samma förskollärare berättar också att 

vattenpölar kan stimulera till matematisk begreppsbildning. Där får barnen inblick i begreppet 

volym genom att ta reda på hur många koppar det går åt för att till exempel fylla en hink, 

vilket vi anser som ett roligt tillfälle att ge barnen kunskap inom matematik genom att ta till 

vara på det som intresserar barnen i vardagen. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2007, s. 15) belyser att ett lärande utvecklas när barnen leker. Vi anser att eftersom vatten är 

något som barnen ofta är intresserade av och kan leka länge med, är det ett väldigt bra tillfälle 

för oss förskollärare att stimulera barnen i matematisk begreppsbildning. Persson och 

Wiklund (2008, s.22) menar att barn lär utifrån sina egna erfarenheter och därigenom skapar 

sig egna kunskaper genom att pedagogerna utmanar och stöttar barnen utifrån deras 

erfarenhetsvärld för att de skall utvecklas. Pedagogerna kan skapa situationer, där de kan 

utmana barnen i deras erfarenhetsvärld genom att de är lyhörda och lyssnande, vilket 

resulterar i att de blir medvetna om deras betydelse för barns utveckling. Vi anser att det är 

viktigt att förskollärarna är lyhörda och lyssnade för att de skall kunna stötta och utmana 

barnen utifrån deras livsvillkor, för att deras kunskaper skall utvecklas. 
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Stimulerande matematiska material 

Efter analysarbetet fick vi fram att det finns många olika material som kan stimulera barnens 

matematiska begreppsbildning. Några av förskollärarna tog upp två typer av byggmaterial 

som de ansåg som bra och stimulerande för att ge kunskap inom matematisk 

begreppsbildning. De material som nämndes var kapplastavar och byggklossar och 

förskollärarna ansåg att många olika begrepp kunde stimuleras, till exempel antal, höjd, längd 

och area. Förskollärarna ansåg att kapplastavarna kunde användas till att bygga inhägnader till 

olika djur och göra stapeldiagram tillsammans med barnen. En av förskollärarna belyste att 

byggklossarna kunde användas till att bygga högt och lågt. Hon förklarar också att de kunde 

gå in i barnens bygglek och utmana och stötta dem och att byggklossarna kunde användas av 

alla barn i alla åldrar. Genom att bekräfta barnens spontana lekhandlingar menar Van Oers 

(2010, s.29) att läraren kan lägga grunden för matematiskt tänkande. Vi anser att det är viktigt 

att vi stöttar barnen och sätter ord på de matematiska begrepp som de möter både i den fria 

leken och i andra vardagliga situationer. Detta för att barnen skall få kunskap i de 

matematiska begreppen.  Furness (1998, s.14) tar upp att kapplastavar är ett material som kan 

användas av alla och är billigt att köpa in. Både Einon (2000, s.72) och Solem, Heiberg och 

Reikerås (2004, s.311) tar upp byggklossar som ett bra byggmaterial när barnen skall arbeta 

med begreppen volym och form på ett lustfyllt sätt. Vi anser att både byggklossar och 

kapplastavar är bra material som går att använda i många olika situationer. Vi får ut av 

resultatet att många olika matematiska begrepp kan stimuleras med hjälp av byggmaterialet, 

vilket vi också håller med om.    

 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2007, s. 59) belyser att barnen lär sig att förstå sin 

omvärld som en lång process, vilket gör att barnen behöver möta fenomenet flera gånger men 

även i olika sammanhang. Detta visade sig i studien då en av förskollärarna ansåg att 

knäckebröd och byggkuddar i geometriska former var ett bra, stimulerande och konkret 

material för barnen.  Det visade sig att både barnen och pedagogerna fick tänka och utforska 

de geometriska formerna på ett roligt och konkret sätt, vilket gav både barnen och 

pedagogerna ny kunskap, då de gick från tvådimensionellt till tredimensionellt inom de 

geometriska formernas namn. Thisner (2004, s.11) framhäver att det är viktigt att 

pedagogerna använder de matematiska begreppen i alla olika situationer tillsammans med 

barnen för att den grundläggande förståelsen för begreppen skall utvecklas. Hon menar vidare 

att pedagogerna bör ta upp begreppen på ett tydligt och konkret sätt. Detta menar hon kan 

göra att barnen senare i livet får lättare att behärska matematiken. Att vara tydlig och konkret 

anser vi är viktigt för att barnen lättare skall kunna få en förståelse för matematiken och dess 

olika begrepp. Solem, Heiberg och Reikerås (2004, s.47, 311) belyser att det är viktigt att 

pedagogerna visar för barnen att de inte kan allting, utan att de då tillsammans med barnen får 

leta ny kunskap. De menar vidare att barnen med hjälp av ritpapper kan utveckla kunskaper 

kring de geometriska formerna genom att de får klippa och vika formerna.  Vi håller med 

författarna om att det är viktigt att kunna visa för barnen att den vuxne inte kan allt, utan är 

villig att hitta kunskapen gemensamt med barnen. Detta för att visa på att alla är mänskliga 

och inte har kunskap om allting.  

 

Det visade sig även i resultatet att vissa förskollärare arbetade en del med egentillverkat 

material för att ge barnen kunskap inom matematisk begreppsbildning. En förskollärare 
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nämner ett snögubbematerial som de använder för att stimulera antal, siffror och räkning, som 

går upp till siffran tio. En annan förskollärare nämner ett barbapapamaterial som de använder 

till att stimulera vikt och former. Johansson och Wirth (2007, ss.13-14) tar upp att det är 

viktigt att pedagogen använder föremål som skall vara tydliga och inte allt för små. Vi anser 

att det är roligt att förskolorna använder egentillverkat material till att stimulera matematisk 

begreppsbildning. Förskollärarna verkar ha utgått från föremål och intressen som barnen har 

just nu, vilket kan göra att det blir mer inspirerande för barnen att ta till sig ny kunskap. 

Ahlberg (1995, s.12) hävdar för att barnen skall kunna ta till sig den grundläggande 

räkneläran, är det viktigt att matematiken integreras med andra aktiviteter.  Detta kan vi hålla 

med om, för om matematiken inte skulle integreras i andra aktiviteter kan det vara svårt för 

oss pedagoger att visa barnen att matematiken finns omkring oss på ett konkret sätt. Genom 

egentillverkade material, kan pedagogerna själva bestämma vilka delar som de vill skall 

stimuleras för barnen. Björklund (2009, s.37) menar att variationen blir tydligt för barnen om 

de får jämföra och reflektera till andra objekt. Barnen får då också en förståelse för 

innebörden i de olika matematiska begreppen. Vi anser och håller med Björklund att det är 

viktigt att barnen själva får jämföra och reflektera över olika föremål, för att bilda sig en egen 

uppfattning. Vi anser att det blir mer tydligt för barnen om de själva får experimentera med 

till exempel barabapapamaterialet som har olika vikter och kan ändra form.  

 

 

Matematiska kunskaper som barnen får möjlighet att utveckla 

Enligt Ahlberg (2000, s.15) tar barnen till sig kunskap genom leken och hon anser att leken 

och lärandet hänger samman. När barnen leker tolkar och undersöker de både sig själva och 

sin omvärld. Hon menar vidare att genom byggleken möter barnen matematik när de 

konstruerar med olika material, vilket ger en förståelse för både begrepp och funktioner. Även 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007 ss.7, 91-96) belyser att barn tar till sig 

kunskap genom leken, men också genom att barnen får varierad undervisning, där barnen får 

möjlighet att uppfatta, uppleva mångfalden och är redo att möta nya situationer. Detta var 

något som upptäcktes när vi analyserade vårt material. Där framkom det att en av 

förskollärarna använde städsituationen som en lek där geometriska formerna stimulerades 

genom att barnen fick olika uppdrag att hämta och ställa undan kuddar som hade olika 

geometriska former. Denna städlek upplevde vi som ett roligt sätt att leka sig till ett 

matematiskt lärande. Att något som ofta upplevs som tråkigt för barnen, kan helt plötsligt med 

pedagogens hjälp bli en lustfylld situation.  Vi anser att denna förskollärare verkligen tar till 

vara på de situationer som erbjuds för att ge barnen kunskap inom matematik. Läroplanen för 

förskolan (Lpfö-98, reviderad 2010) framhäver att förskolläraren har ansvar för att hela 

barngruppen skall utvecklas genom att utmana och stimulera barnen i sin 

matematikutveckling. Lpfö-98 (reviderad 2010) tar också upp att barns lärande utvecklas 

genom samspel mellan barn och barn och mellan vuxna och barn. Vi anser att det är viktigt att 

tänka på att vi som förskollärare stimulerar och utmanar barnen för att de skall utvecklas. 

Olsson och Forsbäck (2008, s.6) belyser att alla barn tar till sig matematik på olika sätt, vilket 

gör att pedagogerna med hjälp av sin kännedom och engagemang kan få in barnet på ett bra 

spår. De menar vidare att barnens utveckling kring matematik bör genomföras med 

utmaningar som stimulerar och ger barnet en Aha- upplevelse. Vi anser att det är bra när 
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förskolläraren prövar på olika sätt att stimulera matematisk begreppsbildning tillsammans 

med barnen. 

 

Det framkommer i studien att en förskollärare anser att skogens material kan utveckla och ge 

barnen kunskap i matematisk begreppsbildning. Hon tar upp att hon stimulerar barns kunskap 

genom att utmana dem med små uppdrag som utvecklar begreppen antal, längd, räkning och 

jämförelse. Förskolläraren menar att hon samtalar med barnen om vad de hittar och hur 

barnen tänker kring materialen. Vi anser att förskolläraren arbetar med matematisk 

begreppsbildning på ett lustfyllt sätt när hon använder material från skogen för att synliggöra 

och samtala om olika matematiska begrepp tillsammans med barnen.  Vi anser också att det är 

bra att förskolläraren låter barnen jämföra och samtala om det som hittats. Pramling 

Samuelsson och Mårdsjö (2007, s.63) menar att barn lär och utvecklas i interaktion med 

vuxna och barn eller med båda två. Vi anser att barnen tar till sig nya kunskaper genom att 

diskutera och samtala med både vuxna och/eller barn om sina erfarenheter och funderingar. 

Precis som Thisner (2004, s.11) hävdar, så anser vi att det är viktigt att pedagogerna samtalar 

och synliggör för barnen om de matematiska begreppen i både vardagliga situationer men 

också i olika sammanhang. Detta gör att barnen blir bekanta med begreppen och får det 

enklare framöver när de skall börja tänka i abstrakta banor. Lee och Ginsburg (2009, s.6) 

belyser att pedagogerna bör spela en aktiv roll när de arbetar med matematik med de yngre 

barnen för att ge barnen kunskap om matematikens symboler och begrepp i 

vardagssituationer.  Som blivande förskollärare anser vi att det är viktigt att vi är aktiva i 

samspelet med barnen för att de skall få möjlighet att skapa sig kunskaper i matematisk 

begreppsbildning i vardagliga situationer. 

 

 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa intervjun som redskap för vår undersökning fungerade bra för att få fram 

syftet. För att respondenterna skulle komma in i vardagsmatematikstänket användes en 

inledningsfråga. Frågeställningarna var utformade på ett sådant sätt att det blev en bra dialog 

mellan respondent och intervjuare, vilket gav svar på det syfte som undersökningen hade. Vi 

valde att båda två skulle medverka vid varje intervju för att öka reliabiliteten men också för 

att stötta upp varandra om det behövdes, för att syftet skulle bli besvarat. Detta anser vi 

fungerade bra, även om det gjorde att vi förlorade lite tid på det. En bandspelare användes för 

att spela in intervjuerna, vilket fungerade bra. Detta gjorde att vi som intervjuade kunde 

fokusera och följa upp det respondenten pratade om utan att behöva tänka på att skriva ner 

vad respondenten sa. Den som var observatör/intervjuare vid intervjuerna hade hand om 

penna och papper där stödord skrevs ner för att stötta upp vad respondenten hade sagt, vilket 

vi anser fungerade bra som hjälpmedel för att kunna ställa följdfrågor.  Det som upplevdes 

svårt under intervjun var att inte få ställa ledande frågor eller kommentera det respondenten 

pratade om. 

 

När varje intervju var färdig lyssnade vi igenom det och skrev ner intervjun ordagrant i ett 

ordbehandlingsprogram på datorn, vilket var tidskrävande men bra. Vi såg det som en fördel 

för att det blev enklare att läsa och hitta svar på syftet när vi skrev ut intervjuerna i 

pappersform då vi analyserade materialet. När vi skulle dela in materialet i olika områden, 
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använde vi oss av överstrykningspennor där varje kategori representerade varsin färg, vilket 

gjorde att det senare blev enklare att skriva resultatet.  

 

 

Didaktiska konsekvenser  
Under våra intervjuer med de sex förskollärarna framkommer det att alla förskollärare anser 

att de kan utveckla barnens matematiska begreppsbildning genom vardagliga situationer på ett 

lustfyllt sätt. Det kan till exempel handla om att ha en samling där barnen får ta av sig 

strumporna och sortera dem eller gå ut i skogen och använda material som finns där eller 

experimentera med den stora vattenpölen som bildats på gården. Alla dessa situationer anser 

vi är bra att ha med sig vid arbetet med barnen i förskolan. Det gäller bara att förskolläraren 

tar på sig sina ”matematikglasögon” och ser och tar till vara alla dessa tillfällen, trots att det 

kanske inte alltid är så inbjudande. Med inbjudande tillfällen tänker vi på den stora 

vattenpölen som barn älskar att ”bada” i, men som vuxna inte alltid finner lika spännande. Vi 

har stött på många vuxna som mest ser vattenpölarna som något jobbigt eftersom barnen blir 

blöta och väldigt smutsiga och som inte uppskattas när barnen skall gå in. Det gäller att 

försöka se olika vardagliga situationer med matematiska ögon och synliggöra detta för och 

tillsammans med barnen.  

 

Under resultatet fick vi fram många material som stimulerar matematisk begreppsbildning på 

olika sätt. Bland annat fick vi fram att förskollärarna använder sig av köpt material som 

kapplastavar, frukt och matematiknallar. Några använder sig också av egengjort material som 

förskollärarna tillverkat själva som till exempel matematiksnögubbarna. Påhittat material från 

till exempel naturen är också något som många förskollärare använder sig av och som de 

menar ger barnen matematiska kunskaper. Med detta kan ses att de flesta material går att 

använda för att utveckla matematisk begreppsbildning, bara ”matematikglasögonen” är på.  

För att barnens matematiska begreppsbildning kall kunna utvecklas anser vi att det är viktigt 

att utgå från barnens intresse, erfarenheter och kunskaper. För att göra matematiken så tydlig 

som möjlig anser vi att barnen bör stimuleras genom att förskolläraren utmanar, synliggör och 

samtalar med barnen att det är matematik som de håller på med i de vardagliga situationerna. 
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Förslag till vidare forskning 
Det hade varit intressant att vidareutveckla vår undersökning genom att observera de sex 

förskollärare i de situationer som de beskriver och se hur de arbetar med matematisk 

begreppsbildning i de situationerna. 

 

En annan intressant vidareforskning hade varit om vi kunde undersöka olika pedagogiska 

verksamheter så som Reggio Emilia, Montessori och Waldorf och se hur de arbetar med 

matematisk begreppsbildning i vardagliga situationer tillsammans med barnen och vilka 

material som används.  

 

Eftersom den nya reviderade läroplanen för förskolan träder i kraft den 1 juli 2011, kan det 

vara intressant att ta reda på om synen på förskollärarna sätt att stimulerar barnen i 

matematisk begreppsbildning har förändrats sedan den nya läroplanen trätt i kraft.  
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

   Kommun: XXXX 2011-XX-XX 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen till förskollärare på Högskolan i Borås. I sista 

terminen i vår utbildning ingår det att genomföra ett examensarbete. Vårt examensarbete 

kommer fokusera på vardagsmatematik i förskolan, för att matematiken bland annat har följt 

oss genom hela utbildningen samt att läroplanen för förskolan har blivit reviderad och 

matematiken har fått en större plats och är mer utvecklad än tidigare. Detta har gjort oss 

nyfikna på att ta reda på hur några förskollärare anser sig stimulera matematikens begrepp 

tillsammans med barnen i vardagliga situationer i förskolan. För att få reda på detta har vi 

tänkt göra intervjuer med ett antal förskolepedagoger och hoppas att du vill delta i vår 

undersökning. 

 

För att undersökningen skall kännas säker att delta i, kommer vi att följa de forskningsetiska 

principerna som gäller för att få genomföra en undersökning. Med detta menas att vi inte 

kommer identifiera dig som person eller den plats som intervjun genomförs på. Det är 

frivilligt att delta och det är även tillåtet att under undersökningens gång avsluta sin 

medverkan om man så vill. Vårt material kommer endast användas i forskningssyfte och 

undersökningen kommer offentliggöras på Högskolan i Borås. 

 

Ni är välkomna att delta när vårt examensarbete skall diskuteras, tid och plats meddelas 

senare.   

 

Om ni har några frågor eller funderingar, hör gärna av er till oss på mobil eller Email: 

 

Josefine Olofsson   Jannike Landegren 

Mobil: XXXX   Mobil: XXXX 

Email: XXXX   Email: XXXX 

 

 

Tack på förhand! 

 

Jannike Landegren 

Josefine Olofsson  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Inledningsfråga: Vad tänker du på när du hör ordet vardagsmatematik? 

 

1) Berätta en vardaglig situation då du stimulerat något matematiskt begrepp med ett 

eller flera barn. 

 

2) Vilka material anser du är bra att använda för att stimulera de matematiska begreppen 

i vardagssituationer?  

 

 följdfråga: Varför är just det materialet stimulerande och berätta en situation då 

du använt detta material. 

 

3) Hur anser du att er verksamhet främjar de matematiska begreppen som finns i 

vardagssituationer för barnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


