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Sammanfattning 

Inledning 
Studien undersöker hur pedagoger kan ge barn en tidig matematisk förståelse och hur peda-
gogen utgör en länk mellan barnet, materialet och miljön som skapar förutsättningar för ett 
matematiskt lärande. Studien presenterar vidare hur pedagogerna arbetar för att ta tillvara på 
de spontana matematiska situationer som uppstår och fångar upp dem till ett matematiskt lär-
tillfälle efter barnens eget intresse och upptäckter. Den tidigare forskning vår studie tagit del 
av visar att barns tidiga matematiska förståelse läggs redan i förskolan och påvisar vikten av 
pedagogens kunskap att med ett pedagogiskt syfte utmana barnen för att kunna ge barnen en 
tidig matematisk förståelse. 

Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar för att ge barn i åldrarna 3-5 år 
en tidig matematisk förståelse i den dagliga verksamheten. Frågeställningarna studien utgick 
från var -Hur arbetar pedagogerna för att ge barnen en tidig matematisk förståelse i förskolan? 
-På vilket sätt tar pedagogerna tillvara på de matematiska spontana situationer som uppstår i 
vardagen?  

Metod 
Studien bygger på en kvalitativ undersökning med fenomenografi som forskningsansats, där 
metoden self report har använts som insamlat material. Urvalspersonerna består av tio peda-
goger som beskriver hur de ger barn en tidig matematisk förståelse samt hur de tar tillvara på 
de spontana matematiska situationer som uppstår i vardagen. 

Resultat 
Resultatet visar att samtliga pedagoger ger barnen en tidig matematisk förståelse genom att ta 
tillvara på spontana och planerade situationer som uppstår i förskolans vardag. Pedagogerna 
arbetar för att ge barnen möjlighet att upptäcka, urskilja, jämföra och undersöka i sin omgiv-
ning. Resultatet visar att pedagogernas närvaro och delaktighet har betydelse och undersök-
ningspersonerna belyser vikten av att i samspel med barnen utgå från deras intresse och utma-
na barnen med matematiska begrepp, vilket bidrar till att utveckla barnen matematiskt. I re-
sultatet framgick att några av pedagogerna ansåg tiden som ett hinder i verksamheten för att 
kunna vara en närvarande och stöttande pedagog i barnens tidiga matematiska utveckling. 
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1. INLEDNING 
Vår uppsats handlar om matematik i förskolan där vi tar reda på hur pedagogen arbetar för att 
ge barn en tidig matematisk förståelse. Under vår förskollärarutbildning har vi fått ökad för-
ståelse över betydelsen om att barn redan i tidig förskoleålder får uppleva matematikens 
grunder samt vikten av pedagogens kunskap och förhållningssätt. Björklund (2013) menar att 
det är viktigt att med ett matematiskt syfte tidigt lägga grunden för att ge barnen en förståelse 
och en matematisk grund. Pedagogerna bör utmana barns tänkande och förståelse genom ma-
tematiska aktiviteter och delge barnen olika matematiska begrepp. Björklund (2016, s.13) be-
skriver hur barn behöver möta pedagoger som besitter en kunskap om ämnet och tar tillvara 
på de matematiska situationer som uppstår omkring oss i vår vardag för att det ska leda till 
nya matematiska upptäckter.  

Jordan et al. (2010) framhåller i sin långtidsstudie gjord på barn från tidig förskoleålder till 
slutet av tredje klass hur barn som inte visade förståelse för området tal- och antalsuppfatt-
ningar och dess relationer emellan under sin förskoletid, hade svårigheter med att förstå dessa 
matematiska delar senare i skolan. Sveriges skolelever visade lågt resultat gällande matema-
tikkunskaper. Det här faktum konstaterades genom en PISA-undersökning och har diskuterats 
och debatterats i media, skolor och inom politiken. PISA-undersökningen (Programme for 
International Student Assessment) är en internationell mätning av 15-åriga elevers kunskaps-
nivå inom ämnen som matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Mät-
ningen startade år 2000 och har följts upp var tredje år. Resultat från undersökningen visade 
att elever från Sverige hade den största resultatförsämringen i matematik av alla länder. På 
grund av detta har ekonomiska satsningar gjorts för att ge barnen bästa förutsättningarna med 
start redan från förskoleåldern där fokus på matematik läggs. Resultaten från 2015 har förbätt-
rats avsevärt och utav 72 länder hade Sverige ett resultat som låg över genomsnittet (Skolver-
ket, 2016). 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98. rev. 2016, s.11) står att förskolläraren ska sträva efter att 
”varje barn ska stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling samt att arbetslaget ska 
utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för matematik”. Den 1 juli 2019 träder en  
ny läroplan (Lpfö 18) i kraft och förändringen gällande matematik utökas till fler mål. Det 
läggs en betoning på strävan efter barnens undersökande och utforskande samt att förskollära-
ren ska lyfta kommunikationen inom ämnet matematik. 

För att kunna ge barnen en matematisk bas att stå på läggs stor vikt vid att pedagogerna an-
vänder sig av olika metoder, vilket kan vara valet av didaktiskt material, miljön, planerade 
matematiska aktiviteter samt att ta tillvara på de spontana matematiska situationer som upp-
står. I vår studie undersöks hur pedagogerna tar tillvara på de spontana matematiska situatio-
ner och hur de fångas upp till ett matematiskt lärtillfälle efter barnens eget intresse och upp-
täckter. Genom att pedagogen utgör en länk mellan barnet, miljön och materialet skapas förut-
sättningar för att ett matematiskt lärande sker som inte sker utan en medveten pedagog. Peda-
gogens lyhördhet och närvaro skapar förutsättningar för ökad matematisk utveckling hos bar-
net som annars skulle kunna utebli. Genom att synliggöra vad som händer i matematiska situ-
ationer skapas underlag för vidare diskussioner och individuella utmaningar hos barnen.  
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2.  SYFTE 
Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar för att ge barn i åldrarna 3-5 år 
en tidig matematisk förståelse i den dagliga verksamheten.  

2.1 Frågeställningar 
För att få svar på vårt syfte utgår vi från följande frågeställningar: 
-Hur arbetar pedagogerna för att ge barnen en tidig matematisk förståelse i förskolan? 
-På vilket sätt tar pedagogerna tillvara på de matematiska spontana situationer som uppstår i 
vardagen?  

3. DEFINITION AV BEGREPP 
Nedan kommer vi att beskriva de begrepp som är relevanta utifrån vårt syfte och våra fråge-
ställningar. Begreppen är tidig matematisk förståelse, spontana situationer och pedagoger. 

3.1 Tidig matematisk förståelse 
Matematiskt tänkande handlar i grunden om att urskilja samband mellan föremål och händel-
ser i sin omgivning. Förståelsen hos det yngsta barnen finns redan innan de tagit till sig de 
verbala begreppen inom matematiken, vilka de tar till sig genom sina upplevelser och erfa-
renheter som visar sig i barnens handlingar och i samspel med andra. Utforskandet av rum, tid 
och mängd sker ständigt av de allra yngsta barnen som är en grundläggande förståelse för 
idéerna bakom det abstrakta tänkandet gällande matematik enligt Björklund (2007). 

3.2 Rumsuppfattning 
Genom att använda hela sin kropp och sina sinnen då barnet undersöker sin omgivning får de 
en förståelse för rumsuppfattning. Barnet utvecklar en förståelse för var i rummet de befinner 
sig i förhållande till olika föremål eller till sin omgivning. Det innebär en uppfattning om sin 
egen kropp, var i rummet kroppen är placerad och en förståelse om hur barnets egna rörelser 
påverkar dem (Doverborg, 2017, s.73). 

3.3 Pedagoger 
I studien används begreppet pedagoger som samlingsnamn för förskollärare, barnskötare eller 
annan personal med pedagogisk utbildning som arbetar i förskolan för att främja barns läran-
de och utveckling (Gejard & Melander, 2018). 

3.4 Spontana situationer 
Det är en situation eller ett tillfälle som uppstår spontant, utan någon bakomliggande planerad 
aktivitet. Genom att vara en lyhörd pedagog kan situationer tas tillvara på och se till att ett 
lärande sker. I förskolans läroplan står att  ”Undervisningen i förskolan ska ske under ledning 
av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklan-
de av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervis-
ningen ansvara för att spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och 
rutiner i förskolan blir en del av undervisningen” (Lpfö 18 s.19).  
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4. BAKGRUND 
De vetenskapliga artiklarna berör hur pedagoger arbetar för att ge barn en tidig matematisk 
förståelse. Detta kapitel presenterar vad tidigare forskning säger om hur den svenska försko-
lan utformades och om en tidig matematisk förståelse hos barn. Vidare beskrivs pedagogernas 
kunskap och erfarenhet samt pedagogernas betydelse och medvetna val. Kapitlet innehåller 
också materialets betydelse. 

4.1 Fröbel och det matematiska tänkandet 
Enligt (Björklund, 2007) sägs den svenska förskolan ha utformats av den tyske pedagogen 
Friedrich Fröbel (1782-1852), han ansågs av många vara förskolans skapare. Fröbels pedago-
gik och metoder spreds främst under 1800-talet i Europa då industrialiseringen ställde krav på 
familjeförsörjning. Hwang & Nilsson (2011, s.36) nämner Fröbel som inspiratör för att ta till-
vara på barnens egna drivkrafter där de anser att pedagogen roll är att planera aktiviteter uti-
från barnens intresse vilket leder till en positiv utveckling. 

Enligt Björklund (2007) startade Fröbel startade barnträdgårdarna som en institution, till vil-
ken han utvecklade ett pedagogiskt material som kom att kallas för lekgåvor. Lekgåvorna 
skulle ge barnen en grundläggande kunskap inom matematik och bestod av olika material där 
barnen lärde sig allt från att känna igen geometriska former till att förstå olika matematiska 
begrepp. Fröbels lekgåvor riktade sig främst mot de yngsta barnen. Enligt Björklund (2007) 
var Friedrich Fröbel först med sitt påstående om vikten av den vuxnes ansvar att stödja barnet 
för att kunna utveckla dess matematiska förmågor. Fröbel såg att grunden till det tidiga mate-
matiska tänkandet var att göra jämförelser, upptäcka likheter och olikheter samt att pedagogen 
bör ha kunskap om vad som lägger grunden för barns utveckling i matematik. Fröbels tankar 
och ideér om hur barn tar till sig matematiska kunskaper lever kvar än idag, genom att barn 
ska utmanas av kunniga pedagoger med ett genomtänkt material. Även Öman (1991, s.14) 
lyfter fram Fröbels tankar om  pedagogens viktiga roll i undervisningen av materialet. Fröbel 
menade att hans material inte gav någon kunskap i sig utan utgör en länk mellan barnet, peda-
gogen och materialet. Pedagogerna behöver presentera materialet för barnet och ge dem ma-
tematiska begrepp för att de  sedan på egen hand ska kunna utforska och ta till sig nya färdig-
heter.  

Björklund (2007) beskriver hur lekgåvorna uppmuntrar barnen att undersöka, jämföra, sorte-
ra, se skillnader och uppleva mängder på ett varierat sätt. Fröbels utarbetade lekgåvor bestod 
främst av klossar med olika geometriska former, Fröbels grundtanke med materialet var att 
barnen skulle använda lekgåvorna fritt, undersöka och arbeta med dem för att träna sig att 
upptäcka dess olika strukturer, likheter och skillnader. Då barnen först bekantar sig med klos-
sarnas olika former tar de till sig olika delar som till sist bildar en helhet eftersom klossarna är 
formade så att de kan sättas ihop på flera olika sätt. Här relaterar Fröbel till verkligheten då 
han ansåg att matematik liksom verkligheten är en ständigt föränderlig och utvecklande kun-
skap. Kunskapen består av mångfald och inte som en färdig bestämd form. Öman (1991, s.13) 
anser att Fröbels lekgåvor innefattar de matematiska begreppen som Björklund beskriver i 
texten ovan, vilka gynnar barnens matematiska förståelse. Öman vill även betona vikten av 
hur pedagogerna delger barnen nya erfarenheter, att pedagogerna noga tänker igenom bety-
delsen av utbildning idag och begreppet lek. Öman menar att inlärning av matematikens 
grunder bör anpassas efter dagens forskning. Inlärning sker genom lek och leder oftast till en 
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utveckling om initiativet kommer från barnet, alltså genom att utgå från barnets intresse. 
Öman lyfter fram hur Fröbelpedagogiken ibland blir kritiserad för att vara för vuxenstyrd, 
därför anser Öman att dagens forskning måste beaktas. Hon menar att utifrån dagens forsk-
ning där barnens  intresse och behov står som grund kan Fröbels lekgåvor med fördel använ-
das som ett pedagogiskt material i förskoleverksamheten. 

4.2 Tidig matematisk förståelse 
Björklunds (2007) observationer av små barn visar att de ständigt är uppfyllda av att undersö-
ka. Barnen undersöker sin vardag i form av rum, tid och mängd. Björklund påtalar att barn 
redan i tidig ålder kan urskilja samband mellan föremål och händelser i sin miljö som har stor 
betydelse för deras matematiska utveckling. Grunderna till en matematisk förståelse läggs i 
tidig ålder och behöver utforskas av barnet för att få en förståelse av det abstrakta tänkandet 
som matematik kan vara. Björklund belyser vikten av att i tidig ålder ge barnen möjligheter 
till upptäckter av bland annat likheter och olikheter och ge dem matematiska begrepp att an-
vända sig av. Pedagogernas roll är betydelsefull för att ge barnen stöd i sitt utforskande samt 
poängterar hur betydelsefulla de olika mötena mellan miljön och människorna är då de leder 
till att barnen upptäcker olika matematiska användningsområden.  

I likhet med Björklund säger Jordan et al. (2010) att pedagogerna behöver ge barnen redan i 
tidig förskoleålder en förståelse för tal, antal och dess relationer emellan. I en långtidsstudie 
av Jordan et al. (2010) gjord på barn från förskoleåldern till slutet av tredje klass visar resultat 
på vikten av att lära barn redan i förskoleåldern en förståelse för tal, antal och dess relationer 
emellan. Den tidiga inlärningen är viktig för deras utveckling, om barnen får med sig den ma-
tematiska förförståelsen tidigt så har de lättare för att förstå samt ta till sig ytterligare kunskap 
högre upp i åldrarna. Studien visade att de barn som lämnar förskolan med svaga kompetenser 
och färdigheter inom området tal- och antalsuppfattning, kommer att börja första klass med en 
matematisk nackdel. Resultatet visar att barnen inte hinner komma ikapp de barn som slutade 
förskolan med goda antal- och taluppfattningar. Studien visade att de svagheter inom ämnet 
förskolebarnen hade med sig när de började skolan ledde till en mängd svårigheter och pro-
blem med att förstå matematiken senare i skolan. Resultatet tyder på att kvaliteten på under-
visningen redan från förskolan är meningsfull för att förutsäga vilka barn som senare upplever 
matematikproblem.  

4.3 Pedagogens kunskap och erfarenhet 
För att ge barnen en tidig matematisk förståelse har pedagogens kunskap och erfarenhet bety-
delse hävdar Lee (2017) granskare av PCK, vilket står för pedagogisk ämneskunskap inom 
taluppfattning, mätning, klassificering, mönster, former och rumsuppfattning. Mätningarna 
gav högst resultat för de pedagoger med längst erfarenhet och utbildning, därav ansåg han att 
motsatsen, pedagoger med kortare erfarenhet och lägre utbildning behöver ha en ökad kun-
skap för att bättre kunna upptäcka och ta tillvara på de matematiska situationer som uppstår i 
barnens lek. För att stärka barns matematiska utveckling påstår Lee (2017) att det har en av-
görande betydelse om hur pedagogerna undervisar. Likväl som pedagogerna behöver kunskap 
inom ämnet behöver pedagogerna kunna tolka olika matematiska situationer för att kunna 
identifiera sätt för att förbättra barnens matematiska tänkande samt upptäcka och belysa ma-
tematik i barnens lek. Även Björklund (2016, s.13) framhäver att pedagogen behöver ha en 
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grundkunskap inom ämnet för att kunna känna igen möjliga inlärningssituationer och behöver 
förstå hur barn erfar kunskap för att kunna stödja och stimulera barnet i rätt riktning. Gejard 
och Melander (2018) är inne på samma linje och säger att pedagogens kunskap är betydelse-
full samt att pedagogerna behöver inta en central roll i både sitt förhållningssätt och bemötan-
de mot barnen. Pedagogen bör ha ett medvetet syfte om hur aktiviteter och lekredskap plane-
ras samt hur rutinsituationer tas tillvara på och används. Hon påstår att pedagogens  kompe-
tens både kan främja eller försumma barns matematiska utveckling. Försummande av barns 
matematiska utveckling kan ske i de fall där pedagogen tappar det didaktiska syftet eller helt 
enkelt inte tar tillvara på tillfällen till lärande.  

Reis (2011) framhåller ytterligare en aspekt av pedagogens kunskap, vilken är att den bör vara 
hög både vad gäller ämneskunnande och pedagogiskt. Båda delarna behövs för att förstå var 
matematiken finns i det barnen intresserar sig för i nuläget och hur de kan stimulera och ut-
mana dem vidare. Pedagogen behöver också ha kunskap om barnets förståelse för matemati-
ken för att kunna ge rätt utmaningar. Risken finns att barnen inte tar till sig den matematiska 
kunskap som presenteras om pedagogen ger för svåra respektive för lätta utmaningar. En far-
håga kan också vara att pedagogerna har för höga eller för låga förväntningar på barnet som 
då kan resultera till att det inte leder till något lärande. 

Björklunds (2007) perspektiv på pedagogens didaktiska aspekter liksom Reis, är att pedago-
gen med sin kunskap om barn måste inta ett barnperspektiv, ett perspektiv där du som peda-
gog tolkar på vilket sätt barnen tar till sig kunskap. Det är vanligt att vuxna glömmer av att 
sätta sig in i barnets värld och lär ut på en vuxens nivå att förstå och ta till sig kunskap. För att 
de yngsta barnen ska kunna uppnå en matematisk förståelse bör pedagogen finna hållpunkter 
hos barnet, vad och hur barnet förstår här och nu. Att finna ut vilken utvecklingsnivå barnet 
ligger på och utmana med matematiska begrepp relevant för individens förståelse ger den op-
timala utvecklingen. Björklund lyfter också fram att pedagogen bär med sig erfarenheter från 
sin egen barndom och sin livserfarenhet och bör vara i framkant med att ta till sig ny forsk-
ning. Egna erfarenheter och ny forskning ihop med den vardagliga pedagogiska verksamheten 
sätts samman för att kunna appliceras till aktuell kunskap. Lundström (2015) är inne på sam-
ma spår och framhäver pedagogens matematiska och didaktiska kompetens som leder till en 
matematisk förståelse hos barn. Pedagogens observation av barnets behov hjälper dem att få 
syn på matematiken på rätt nivå och bör därefter låta barnet utforska och lösa problem på 
egen hand. Förskolans pedagogiska innehåll bör utgå från barnen intresse för att ge det ett 
meningsfullt sammanhang i barnens värld. 

4.4 Pedagogens betydelse och medvetna val 
Utifrån forskarnas analys framkommer att pedagogens medvetna val är av vikt för att integre-
ra pedagogers kunskap med barnens idéer i undervisningen. Kvaliteten stärks då pedagogerna 
uppmuntrar och tar tillvara på barnens egna initiativ och kreativitet. Om pedagogerna utmanar 
och stödjer barnens egna upptäckter och utforskande så ökar det deras matematiska utveckling 
ytterligare en nivå (Björklund och Barendregtd, 2015). Påståendet stöds av Gejard och Me-
lander (2018) som talar om pedagogens övergripande ansvar att skapa förutsättningar för att 
utveckla barnen i matematik och de anser att pedagogen behöver variera aktiviteterna som 
barnen erbjuds. Aktiviteterna bör vara varierande i både planerade och spontana situationer. 
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Genom att pedagogerna ger en balans mellan styrda och spontana situationer får barnen ett 
matematiskt språk i deras lek som driver dem och deras handlingar framåt. En integration 
mellan pedagogerna och barnen i lek och aktiviteter resulterar i en bredare förståelse hos bar-
nen då pedagogerna finns med och utmanar barnen med fler matematiska begrepp att använda 
sig av. Delacour (2016) menar att valet av aktivitet som pedagogen utmanar barnen med är 
avgörande, hon anser att kunskap lärs in genom lek. Delacour betonar att samspelet mellan 
pedagoger och barn har betydelse för hur mycket kunskap barnen tar till sig. 

Björklund (2013) framhåller vikten av att pedagogerna använder sig av varierade begrepp då 
det gäller att förklara och beskriva skillnader och likheter. Om pedagogerna kommunicerar 
med ett flertal varierande ord med lika betydelse så ökar barnens möjligheter till lärande. 
Även Gejard och Melander (2018) betonar vikten av att pedagogerna ger barnen matematiska 
begrepp och framhåller pedagogernas närvaro för att ge barnen en optimal förståelse av de 
matematiska begreppen. Barn använder sig verbalt av begrepp och utan vuxnas närvaro i akti-
viteter tenderar en matematisk utveckling att begränsas eller helt uteslutas som annars skulle 
ha kunnat stödjas av en pedagog. Vikten av att kommunicera matematik stöds av Lundström 
(2015) som i sin studie kommit fram till att barn lär sig förstå sin omvärld i användandet av 
matematiska begrepp om de övar sig på att kommunicera om skillnader och likheter som jäm-
förs med varandra. Samspelet mellan vuxna och barn är den bidragande orsaken till att de 
övar upp sin förståelse för de matematiska begreppen då de utövas konkret i dagliga aktivite-
ter. Pedagogerna beskrivs som en vägledande medspelare som utmanar barnen åt rätt håll i sitt 
matematiska tänkande, där de utmanas att anta nya utmaningar och att kommunicera med 
varandra om sina upplevelser. Barn använder sig av matematik varje dag i förskolan och ut-
vecklar nya förmågor genom olika aktiviteter som att spela spel, leka lekar och skapande ak-
tiviteter. Situationer som pedagogen medvetet bör ta tillvara på för att kommunicera matema-
tik med barnen kan bland annat vara vid rutinsituationer, måltider, i utemiljön och vid ska-
pande aktiviteter. I dessa situationer kommuniceras bland annat tid, ordningsföljder, mängder 
och lägesord. Matematiska begrepp ger ingen utveckling i sig om de inte sätts i ett relevant 
sammanhang, genom att sätta ord på det barnen gör, ger det barnen en konkret förståelse. 
Lundström anser vikten av att ge barnen bekräftelse i sin upplevelse och sina nya erfarenheter, 
genom att exempelvis låta barnen få följdfrågor hjälper de dem att befästa sina nyvunna kun-
skaper. Att låta barnen återberätta, sätta ord på sina nya erfarenheter, vilket även kan ske ge-
nom att skapa och illustrera visar barnen att de utvecklat en förståelse för sina upplevelser. 
Pedagogen har en betydelsefull roll då de genom att ge barnen matematiska begrepp ger dem 
verktyg till att kunna lösa problem som att urskilja mönster, ange lägen och jämföra objekt 
med varandra. 

4.5 Materialets betydelse 
För att utveckla barnens matematiska förståelse måste det finnas ett pedagogiskt syfte med 
vilket material pedagogerna erbjuder barnen anser Björklund (2013). Om det ska leda till ett 
lärande är det viktigt att inte barnen blir tilldelade en mängd material utan ett uttänkt syfte, att 
det inte bara kastas ut ett hav av leksaker. Björklund menar att om det enbart blir lek utan en 
pedagogisk tanke så försvinner den matematiska innebörden. Franzén (2014) är inne på sam-
ma spår som Björklund och menar att pedagogerna bör ge barnen konkret material, få uppleva 
och förstå med sin egen kropp för att lättare kunna ta till sig grunderna inom matematiken. Att 

!6



låta barnen få använda sig av sin kroppar hjälper dem att förstå delar av matematikens grun-
der inom rumsuppfattning. Franzén anser rumsuppfattning vara den viktigaste delen i en tidig 
matematisk förståelse för barn, där barnen ges en uppfattning om sin egen kropp i relation till 
föremål och till sin omgivning. Gejard (2014) instämmer med ovanstående om att pedagogens 
val av material har betydelse och att materialet inte är utmanande i sig utan att det är hur pe-
dagogen tillsammans med barnen använder sig av materialet.  

Enligt Öman (1991, s. 14) ansåg Fröbel att de barnen lär sig redan på förskolan är kunskap de 
har med sig i framtiden. Pedagogerna bör ge barnen konkreta upplevelser för att de ska förstå 
det abstrakta. Öman skriver vidare att Fröbel menade att barns senare inlärningssvårigheter 
inom matematiken kan grunda sig i att de inte förstått vissa begrepp i sin tidiga barndom. 
Därav anses vikten av att barn får leka in begrepp såsom lägesord, antal, förståelse för rums-
uppfattning, form och färg. Alla dessa matematiska grundläggande begrepp ansåg Fröbel att 
barn kunde ta till sig genom att använda sig av hans lekgåvor. Liksom Fröbel visade på att 
geometriskt material var viktigt för barn att komma i kontakt med tidigt, så kom Gejard och 
Melander (2018) fram till i sin avhandling att barns uppfattning av geometriska figurers olika 
egenskaper hjälpte dem att tidigt kunna urskilja dess varierade egenskaper. De barn lär tidigt 
genom att utforska pedagogiskt material har de med sig då de börjar skolan. Hon beskriver att 
om till exempel ett barn enbart kommit i kontakt med trianglar med tre lika sidor riskerar de 
att tro att alla trianglar ser likadana även i skolåldern. Ett rikt och varierat material under för-
skoletiden tenderar en bredare förståelse för matematiken och dess grunder under sin uppväxt. 
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5. TEORETISKA RAMAR  
Vår frågeställning utgick från hur pedagogerna arbetar för att ge barn en tidig matematisk för-
ståelse och tar tillvara på matematiska spontana situationer som uppstår i vardagen. Vår tanke 
med att ta stöd av två teorier grundade sig i deras likheter om hur samspel mellan barn och 
vuxna leder till kunskap samt deras gemensamma syn på att barn utvecklas genom att vara 
delaktiga i sin egen pedagogiska process. Vi tog utgångspunkt utifrån den sociokulturella te-
orins tankar om hur barn erfar kunskap och hur barns utveckling sker genom samspel. För att 
en högre kunskap ska utvecklas bör en interaktion ske med en person som besitter högre kun-
skapsnivå än sin egen, vilken samstämmer med Dewey´s syn om hur kunskaps erfars. Vygot-
skijs idéer om betydelsen av valet av pedagogiskt material samt om hur barnen genom sitt 
eget utforskande med pedagogiskt material utmanar dem till en högre nivå. Den andra teorin 
vår studie tog stöd från är Deweys tankar, vilken på senare tid har kommit att kallas för ”lear-
ning by doing” och Deweys syn på barnens delaktighet som en del av pedagogiken samt att 
pedagogen tar tillvara på barnens intresse och planerar verksamheten därefter, vilket leder de-
ras intellektuella nyfikenhet framåt. 

5.1 Det sociokulturella perspektivet  
Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) var en stor del av nytänkandet inom den Sovjetiska 
psykologin. Han var tidig med sina funderingar om att tänkandet, språket och lärandet hör 
ihop, han menade att människan måste förstå sin omgivning för att utvecklas där teori och 
praktik förenas (Vygotskij, 1930/2016, s.8). 

5.2 Samspel och pedagogens roll 
Björklund anser (2016, ss. 26-27) enligt Vygotskij´s teorier att barn lär genom socialt samspel. 
Barn tar till sig och utvecklar kunskap lättare genom interaktion, där de först erfar nya erfa-
renheter för att senare kunna applicera dem till egen förståelse. Björklund (2007) beskriver 
vikten av vilken omgivning barnen befinner sig i som gynnsam i samspel med andra barn och 
vuxna som har en högre kunskapsnivå än de själva. Pedagogen får en mer allmän men därmed 
en viktig roll då sammansättningen av gruppen är betydande för barnets utveckling. Lund-
gren, Säljö och Lidberg (2014, s.307) beskriver hur den sociokulturella traditionen framhäver 
hur beroende lärandet och utveckling är av det sociala samspelet. Interaktion och kommunika-
tion är grunden till hur människan tar till sig kunskap och erfarenheter om omvärlden. Kun-
skap överförs inte mellan människor utan att det har skett ett samspel, ett deltagande och en-
gagemang från aktörerna måste ske för att färdigheter ska uppstå. Vygotskijs tankar är avsed-
da för att kunna förverkligas i förskola och skolverksamhet där vikten bör läggas på hur peda-
gogen organiserar samspel mellan barnen för att en högre utvecklingsnivå hos individen ska 
kunna uppnås. 

5.3 Tanken och språkets betydelse. 
Vygotskij (1934/2018, ss. 190-191) ansåg att utveckling inte sker som en enskild process. Han 
menade att tanken och språket måste förenas för att barnet ska kunna utvecklas. Genom att 
bara tänka en tanke stannar utvecklingen upp men om barnet sätter ord på sina tankar och 
samtalar med om dem utvecklar de en förståelse för sin nyfunna kunskap. Utan att kommuni-
cera i ett socialt samspel sker ingen utveckling i varken tänkandet eller språket. Vygotskij an-
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såg språket som ett av det viktigaste verktygen för att kunna förmedla sig med sin omvärld, 
vilket han kallade för mediering och beskrivs i stycket nedan. 

5.4 Mediering 
Mediering är ett av de grundläggande begreppen inom den sociokulturella teorin. Mediering 
kan översättas till förmedling av information. För att människan ska kunna förstå och göra sig 
förstådd med sin omvärld menade Vygotskij att det behövdes ett verktyg, vilket består av två 
olika redskap, det språkliga och det materiella. Vygotskij själv kallade språket för ett psykolo-
giskt redskap. Ett språkligt verktyg kan exempelvis vara bokstäver, siffror eller olika matema-
tiska begrepp. Inom matematiken förr användes begrepp som exempelvis tum och fot, vilket 
idag skulle kunna vara begrepp som beskriver skillnader och likheter eller påvisar avstånd och 
mått (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, ss.298-299). 

Barn lär sig att kommunicera och få en förståelse av ordets betydelse genom att i samtal och 
samspel med vuxna utmanas på en högre nivå, där barnet ges en konkret förståelse för att or-
den kan ha flera betydelser och kan användas i olika sammanhang Då barnet börjar förstå 
uppbyggnaden av språket kan de se relationerna dem emellan, exempelvis motsatsord och 
jämförelseord. Barnen kan därefter diskutera utifrån olika aspekter och beskriva sin omvärld 
genom att använda sig av sina nyfunna begreppsord (Vygotskij, 1934/2018, ss. 215-217). Vy-
gotskij genom Lundgren, Säljö och Liberg (2014, ss. 301-302) framhåller att tanken och språ-
ket är det viktigaste verktyget av alla, genom språket uttrycker vi oss, användandet av språkli-
ga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld och lösa problem. Det är genom kommuni-
kation och skrift vi kan förmedla känslor och förståelse för våra medmänniskor. Med medie-
ring menade Vygotskij inte enbart språkliga verktyg utan även fysiska hjälpmedel, vilket ex-
empelvis idag skulle kunna vara en dator eller en hammare som hjälpmedel. Lundgren, Säljö 
och Liberg (2014, s.301) ser ett tydligt samband mellan Vygotskijs och Deweys syn på kun-
skap och lärande där den mentala och fysiska funktionen kopplas samman. Båda ansåg att te-
ori och praktik förenas när det gäller människans lärande och utveckling. 

5.5 Appropriering 
Lundgren, Säljö och Liberg (2014, ss.303-304) beskriver att inom den sociokulturella tradi-
tionen används ordet appropriering som ett uttryck för hur vi applicerar färdigheter genom 
språkliga och kulturella redskap. Genom dessa medierande redskap kan barnet exempelvis 
lära sig skriva, räkna och cykla. De här färdigheterna sker tidigt i livet genom både direkt och 
indirekt appropriering och anses vara av betydelsefull vikt då barnet lär sig sitt första språk, 
barnet utvecklar också sin identitet samt tränas på socialt samspel. Vygotskij skilde på vardag-
liga och vetenskapliga begrepp, vardagliga begrepp kunde liknas vid det språk som används i 
ett socialt samspel medan vetenskapliga begrepp är de som används vid exempelvis matema-
tikundervisning. Det kunde exempelvis vara geometriska former, eller begrepp inom pythago-
ras sats, de här begreppen menade Vygotskij inte var lätta att förstå utan att först få dem för-
klarade för sig. Han ansåg att skolan var miljön där barnen skulle kunna appropriera dessa 
abstrakta begrepp till en konkret förståelse, där pedagogen och undervisningen utgör grunden 
för att ge förutsättningar för att  barnen ska kunna ta till sig och appropriera andras kunskap 
till sin egen. 
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5.6 Den närmaste utvecklingszonen 
Begrepp som den närmaste proximala utvecklingszonen, beskrev Vygotskij som olika steg i 
barnets utveckling. Pedagogen har en betydande roll under dessa utvecklingszoner och funge-
rar som stöd i barnens utforskande och lärande till att bli självständiga individer. Under denna 
utveckling är första steget att barnet helt är beroende av pedagogen och dess kunskap förkla-
rar Vygotskij (1934/2018, s. 25). I den närmaste utvecklingszonen menar Vygotskij genom 
Lundgren, Säljö och Liberg (2014, ss.305-306) att när barnet tagit till sig en färdighet ligger 
de mycket nära nästa steg till utveckling. Inledningsvis behövs ett stöd från en pedagog eller 
kamrat med en högre kunskapsnivå än sig själv vilket senare minskar då barnet behärskar sin 
nyvunna kunskap. Jensen (2013, s.78) lyfter fram Vygotskijs tankar om att barn utvecklas ge-
nom interaktion med andra och kan ta till sig kunskap som de inte redan behärskade genom 
att observera och samspela med andra. Vidare utvecklar barnen förmågan att utforska på egen 
hand och applicera den kunskapen till sin egen. I slutprocessen av utvecklingszonen har bar-
net utvecklat färdigheter som gör dem självständiga och har tillit till sin egen förmåga. Enligt 
Jensen (2013 s.98) är detta färdigheter som ett barn inte hade kunnat utveckla utanför leken i 
samspel med andra. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, ss.305-306) menar vidare hur Vygot-
skij berörde vikten av att pedagogen besatt kunskaper om barn och om hur de utvecklas. Pe-
dagogen bör sätta barnets utvecklingszon i relation till den färdighet de håller på att utveckla. 
Barnet själv måste få utforska och ställas inför utmaningar med lagom svårighetsgrad för att 
kunna erövra ny kunskap. Om pedagogen löser problemet för barnet är det risk för att barnet 
intar en passiv roll i sökandet efter kunskap och kan då missa förståelsen under själva proces-
sen. Pedagogen bör vara ett stöd, en person med kunskap som medforskar och leder den lä-
rande till att komma vidare i sitt eget lärande, det kallas i den sociokulturella traditionen för 
scaffolding vilket förklaras i nedanstående stycke. 

5.7 Scaffolding 
Scaffolding beskriver Lundgren, Säljö och Liberg (2014, ss.305-306) som ett kommunikativt 
stöd i barnets utveckling i den proximala utvecklingszonen. Genom scaffolding utmanar pe-
dagogen barnet vidare genom att exempelvis ställa följdfrågor eller gör dem uppmärksamma 
på olika sätt att tänka och lösa ett problem. Som vi beskrivit i stycket innan så sker barnets 
utveckling från att vara helt beroende av människor med högre kunskapsnivå än sig själv till 
att ha utvecklat färdigheter som gör barnet självständigt med tillit till sin egen förmåga. Ge-
nom scaffolding kan det lärande barnet appropriera kunskaper som pedagogen eller kamraten 
med högre kunskapsnivå besitter, till sina egna. Det betyder inte att barnet kan överta någon 
annans kunskaper utan genom att med rätt handledning och stöd själv ta ill sig kunskap. Det 
här ansåg Vygotskij inte kunde ske utan interaktion med andra eller utan stöd från någon med 
högre kunskap än en själv.  

5.8 Learning by doing - aktivitetspedagogik 
John Dewey (1859-1952) filosof och pedagog, var en av förgrundsfigurerna inom pragmatis-
men och hade ett stort inflytande i skolans utveckling (Dewey, 2017, s.11). Det är från 
Deweys tankar uttrycket ”learning by doing” myntades och förklarar hans syn på utbildning 
och sättet att lära. Dewey (2017, s.17) framhåller att barnens intresse och aktiviteter är ut-
gångspunkten för hur pedagogen bör planera undervisningen och att barnen därefter ges möj-
lighet och tid till att utforska och experimentera på egen hand för att förstå hur saker och ting 
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hänger ihop. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, s.288) förklarar att uttrycket ”learning by do-
ing” framkom av Deweys ideér som ansåg att dåtidens skola borde vara mer anpassad för ele-
verna så de kunde vara delaktiga i sitt lärande. Han ansåg att inom matematiken bör teoretiska 
och praktiska inslag varvas för att alla barn ska ha förutsättningar för att kunna erövra kun-
skap. Lundgren, Säljö och Liberg (2017, s.239) beskriver vidare om hur uttrycket ”learning 
by doing” stämde överens med Deweys pragmatiska syn på kunskap som formade hans tän-
kande. Människan kan förstå och komma till insikt genom handling, inte enbart från litteratur 
eller genom abstrakta resonemang. Johansson (2012, s.44) benämner  Deweys tankar om kun-
skap som aktivitetspedagogiska principer och beskriver hur ett lärande uppstår genom aktivt 
deltagande i en process. Då barnen själva får pröva sig fram i problemlösande aktiviteter hit-
tar de till slut ett samband, vilket leder dem framåt i sin egen förståelse. I en aktivitetspedago-
gik hänger teori, praktik och reflektion ihop och leder till lärande. 

5.9 Socialt samspel  
Lundgren, Säljö och Liberg (2014, s.308) menade att Dewey´s teoretiska synsätt överens-
stämde med Vygotskij´s teori i flera avseenden som exempelvis vikten av interaktion. Han 
ansåg människan som en social individ och att det var genom interaktion med andra samt ge-
nom att få utforska och experimentera människan tog till sig kunskap. Dewey utgår ifrån en 
kärna som kan delas upp i två kategorier, individen och det sociala sambandet. Individen lär 
sig förstå och utvecklas i samspel, där individen tränas på sociala regler och växer som män-
niska genom att reflektera och stå för sina egna handlingar. Dewey hävdar att praktik och teori 
måste ses som ett samband och inte vara uppdelade i undervisningen. Kunskap växer fram 
genom samspel mellan barn och pedagoger, lärandet kan ses som en social samvaro där sko-
lans uppgift är att göra barnen delaktiga i sitt eget och gruppens lärande. Skolans centrala 
funktion blir att arrangera samarbete som leder till att barnen kan appropriera kunskap mellan 
varandra, vilket inte sker i vardagen utan samarbete med andra.  

5.10 Pedagogens roll 
Deweys (2017, s.54) tankar om utbildning sätter höga krav på pedagogernas kunskaper om 
ämnet de undervisar i. Han ansåg att pedagogen behövde ägna mer tid åt att observera barnen 
för att finna deras intresseområden istället för att lägga den tiden åt att förbereda och planera 
lektioner. Utifrån barnets intresse kan pedagogen inspirera och utmana barnen med rätt mate-
rial som passar deras mognad och utvecklingsnivå. Om pedagogen inte lyssnar på eller intres-
serar sig för barnens liv och var deras intresseområde finns i nuläget så försvagas barnens in-
spiration och tar död på deras nyfikenhet och lust till kunskap. Dewey (2017, s.31) menade att 
barnen måste släppas fria och bli lyssnade på för att kunna utvecklas och betonar att pedago-
gerna bör använda sig av barnens inneboende kraft och ta tillvara på det som växer fram ini-
från och utmana dem därifrån. Dewey (2017, s.50) var emot skolans idé om en styrande lärare 
utan ville se läraren som en i gruppen, som vägleder barnen i rätt riktning och stöttar dem att 
tillsammans finna svaren. Dewey (2017, ss.53-54) hävdade att en styrande lärare var slöseri 
med barnens energi och tid och kunde vara en orsak till oro och konflikter. Styrning kan också 
leda till att barn sitter stilla och är inaktiva, vilket leder till passivitet hos barnen. Att låta bar-
nen vara en del av verksamheten och ge dem tillgång till intressant material ges barnen en ak-
tiv roll i sitt utforskande, vilket leder till individuell utveckling. 
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5.11 Idealisk pedagogik 
Dewey (2017, ss.73-74) talar om pedagogik på det traditionella sättet och på det idealiska sät-
tet. Pedagogikens miljö på det traditionella sättet var gjord för passivt lyssnade där rummen 
kunde ha långa rader av hopträngda bänkar, kala väggar med minimalt fritt utrymme. Där 
fanns knappt tillgång till material och det skulle ges plats för så många barn som möjligt. 
Dewey liknade passivt lyssnade med att en hjärna var beroende av en annans. Att bara lyssna 
leder till att det som sägs är ett givet och färdigt material. Dewey (2017, s.75) ansåg att 
tyngdpunkten på lärandet lades utanför barnet på det traditionella sättet, vilket skiljer sig från 
det Dewey ansåg vara den idealiska pedagogiken. Dewey jämförde den idealiska pedagogiken 
med hemmet, där barn lär genom interaktion, att få delta i samtal och diskussioner som gav 
dem kunskap om olika ämnen. Där tränas barnen på att formulera sina upplevelser och få stöd 
i att uttrycka sig. I ett hem deltar barnen i vardagliga hushållssysslor och genom hushållssyss-
lor lär barn hur saker och ting fungerar, vilket kan jämföras med att vara i ett laboratorium 
och få undersöka och experimentera. Barnens liv vidgas och tar sig ut i trädgårdar och i natu-
ren där de får upplevelser om sin omvärld. Genom att organisera allt detta i ett innehåll såg 
Dewey den idealiska pedagogiken. Dewey menade genom (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, 
s.288) att skolarbetet måste bli mer barncentrerat och även anpassat till barn med olika behov. 
Teoretiska inslag bör blandas med praktiska aktiviteter inom ämnen som matematik och na-
turvetenskap, detta för att barnen lättare ska ta till sig kunskap och vara delaktiga i själva pro-
cessen 

5.12 Följ barnets intresse  
Dewey (2017, ss.85-86) påtalar att pedagogen bör observera och förstå barnens tidigare kun-
skap och erfarenheter i sin planering av hur undervisningen ska se ut. Lägga samman alla de-
lar och sedan tillsammans med barnen lägga upp hur den pedagogiska planen ska se ut. Resul-
tatet av den pedagogiska planen bör ske som ett gemensamt arbete mellan pedagoger och 
barn. Dewey hävdar att risken är att vi tappar barnens intresse om vi inte talar om saker bar-
nen är intresserade av eller känner till. Barn vill berätta men det är stor skillnad mellan att ha 
något att berätta om eller att bli tvingad att prata om något de inte känner till. Pedagogen har 
allt att vinna på att använda sig av barnens intresse, tidigare erfarenheter och kunskap. Däref-
ter förse barnen med mängder av material och fakta att utforska och experimentera om ämnet 
de visat intresse för. Dewey (2017, s.40) lade stor vikt vid utvärdering, för att utveckla kun-
skap behöver barn ständigt få pröva sig fram. För att kunna se resultat behövs en utvärdering 
som en kontroll på att arbetet lett till kunskap. 
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6. METOD 
Under metoddelen presenteras tillvägagångssättet av vår kvalitativa studie med fenomenogra-
fi som forskningsansats. Undersökningsredskapet studien använt sig av är self report. Urvalet 
presenteras samt hur studien tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. Kapitlet innefat-
tar en beskrivning av tillförlitlighet och trovärdighet, studiens genomförande samt analys och 
bearbetning. 

6.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt/ansats 
Vetenskap går ut på att ta reda på hur något förhåller sig till verkligheten. Problemet som un-
dersöks behöver redovisas. Ju mer problemet har systematiserats och dokumenterats desto 
närmare sanningen kommer vi och arbetet blir mer vetenskapligt Thurén (2007, s.168). Studi-
en vilar på fenomenografi som kvalitativ forskningsansats. 

6.2 Fenomenografi  
Den forskningsansats vår undersökning använt sig av fokuserar på barns tidiga matematiska 
förståelse, pedagogernas arbetsmetod och förhållningssätt utifrån pedagogernas perspektiv. 
Dimenäs (2016, ss.157-158) menar att huvudsyftet med en fenomenografisk forskningsansats 
är att ta reda på människors olika uppfattningar om ett fenomen och deras omvärld. Det kan 
finnas stor variation av olika individers erfarenheter och uppfattningar om samma sak. Hur de 
olika uppfattningarna kan se ut kan ha sin grund i tidigare erfarenheter, teoretiskt kunnande 
samt praktiskt agerande. Svaren som analyseras kan se olika ut beroende på att saker och ting 
ses på olika sätt, vilket kan bero på hur insatt och intresserad en person är i ämnet eller vilket 
tillfälle det handlar om. Även Egidius (2009, ss.156-157) anser att fenomenografin beskriver 
hur människor har olika synsätt på exempelvis kunskap och förhållningssätt men också att det 
kan förändras efterhand då en person fått mer förståelse inom ämnet. Inom fenomenografin 
granskas människors olika uppfattningar precis som de tolkats, inte utifrån om de är sanna 
eller inte. Uppfattningarna ska hållas så nära upplevelsen som möjligt. 

Enligt Olsson och Sörensen (2004, ss.107-108) handlar fenomenografin om hur människan 
ser på sin omvärld, vilket skiljer sig beroende på individens erfarenhet och relationer till äm-
net. Fenomenografins uppgift är att kartlägga olika personers kvalitativt skilda uppfattningar 
som sedan jämförs med andras uppfattningar av samma aspekt. Flera delar bildar då en helhet 
där fokus riktas mot individers gemensamma uppfattning i relation till omvärlden. Pramling 
och Asplund (2008, s.57) beskriver fenomenografin som ett förfarande att låta personer funde-
ra, reflektera och med egna tankar dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser och att 
det viktigaste bidraget är mångfalden av olika personers uttryck.  

6.3 Kvalitativ metod 
Vilken metod som ska användas i en studie avgörs av studiens frågeställning och syfte anser 
Stukát (2011, s.41) som även belyser vikten av att noga ha tänkt igenom valet av metod och 
inte bara välja någon för enkelhetens skull, som tillexempel en anledning skulle kunna vara 
att ha använt sig av den metoden innan. Metoden bör vara lämplig för ändamålet. Den här 
studien har använt sig av en kvalitativ metod för att fånga upp pedagogernas olika arbetssätt 
kring matematik i förskolan. Bryman (2018, s.487) menar att den kvalitativa metoden oftast 
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lägger mer tyngd på ord snarare än siffror. Kvalitativ data mäts inte utan handlar snarare om 
att tolka fenomen. (Ahrne & Svensson, 2016, s.10) beskriver att kvalitativa metoder analyse-
rar tankar, erfarenheter och upplevelser. Studiens syfte belyser hur pedagogerna arbetade med 
matematik snarare än hur ofta eller i vilken mängd som matematik användes. I en kvantitativ 
metod utgår och styrs ofta undersökningen utifrån forskarens frågor och intressen. Vår studie 
utgick istället från pedagogernas uppfattningar och perspektiv för att kunna tolka och uppfatta 
verkligheten på samma sätt som pedagogerna. För insamling av det empiriska materialet har 
den här studien använt sig av forskningsredskapet Self-report. Här användes öppna frågeställ-
ningar för att inte styra svaren och för att låta pedagogernas egna perspektiv vara utgångs-
punkten. 

6.4 Self report 
Self report är ett redskap som använts i vår studie för att undersöka människors olika uppfatt-
ningar om ett fenomen och för att ge mer kunskap inom ett område. Dimenäs (2016, ss.70-71) 
förklarar hur undersökningspersonerna skriver en text som kan liknas vid en berättelse men 
kan också göras genom att rita en bild om fenomenet som undersöks. Här ställs stor vikt vid 
formuleringen av frågeställningen. Frågeställningen måste vara tydlig beskriven för att perso-
nen på ett så utförligt sätt som möjligt ska kunna ge tillräckliga svar samt att personen som 
skriver ner sina erfarenheter, upplevelser om ämnet gör det så utförligt som möjligt. Dimenäs 
(2016, ss.78-79) tar upp vikten av noggrannhet om uppgiftens formulering, om formuleringen 
uppfattats rätt kan self report ge en utförligt välarbetad text. Personerna som skriver får god 
tid på sig att läsa igenom frågeställningarna flera gånger, att reflektera och omarbeta innan 
den lämnas in, vilket har betydelse för textens innehåll och kvalitet. Att skriva self reports har 
setts som en positiv metod av flertalet. 

En av anledningarna att valet föll på self report var delvis att pedagogerna skulle få längre tid 
på sig att tänka igen sin text för att kunna ge oss ett så utförligt svar som möjligt. Andra an-
ledningen var att self report var ett nytt och okänt verktyg för oss, vilket vi ansåg vara intres-
sant och passande till vår studie. Hade vi valt intervju som redskap så hade pedagogerna be-
hövt svara direkt utan betänketid. Genom att använda oss av self report gavs undersöknings-
personerna även möjlighet till att gå tillbaka och fundera igenom sina svar. 

6.5 Urval 
Studien berör förskoleverksamhet och pedagoger, där vi utgår efter ett strategiskt urval där 
Trost och Hultåker (2016, ss.32-33) beskriver metoden som huvudsakligen används vid kvali-
tativa undersökningar för att ge en variation från self report-texterna. Metodens princip är att 
först välja ut det som är karakteristiskt för den teoretiska betydelsen, vilket för vår studie är 
förskolor och pedagoger och därefter välja ut egenskaper som ger mening åt vårt syfte, därav 
föll vårt urval på utbildade pedagoger som arbetar med barn och matematik. Samtliga peda-
goger arbetar med barn i åldrarna 3-5 år. Skillnaden mellan de medverkande i studien är pe-
dagogernas åldrar, deras utbildning inom förskoleverksamhet och hur lång erfarenhet de har 
inom yrket, vilket vi medvetet valde för att få en bredd på resultatet. Studien genomfördes på 
fyra olika förskolor i fyra olika kommuner i Västsverige. Alla dessa förskolor har vi personlig 
koppling till genom nuvarande eller tidigare anställning. En risk med det kunde vara att peda-
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gogerna ville försköna sina svar då de har en personlig koppling till oss och därav kommer vi 
även vara tydliga med att de är anonyma.  

Frågeställningarna lämnades ut till 12 pedagoger, där alla hade förskollärar- eller barnskötar-
utbildning och arbetade med barn i åldrarna 3-5 år. Utbildningarna skiljde sig åt mellan un-
dersökningspersonerna som medverkade i vår studie. 2 av pedagogerna var utbildade till lära-
re för barn i lägre åldrar, 7 pedagoger hade förskollärarutbildning och 1 pedagog var barnskö-
tare. Därav använde vi oss av samlingsnamnet pedagoger. Pedagogiska inriktningar bland pe-
dagogerna fanns med, en pedagog var utbildad till pedagogista och tre av pedagogerna hade 
montessorilärarutbildning i åldrarna 3-6 år. Studien innefattade en bredd på åldrarna av under-
sökningspersonerna som var mellan 23 och 50 år. Pedagogerna hade arbetat olika länge på 
förskolor, en av pedagogerna var nyutexaminerad och hade arbetat i ett år, två av pedagogerna 
hade arbetat mellan 5-10 år. Tre av pedagogerna hade en arbetslängd inom förskolan mellan 
10-15 år och tre pedagoger hade arbetat i över tjugo år. Studien innefattar en bredd och varia-
tion på både utbildning, ålder och erfarenhetslängd inom förskoleyrket vilket ger oss en 
mångfald och ett varierat resultat. 

6.6 Genomförandet 
Under arbetets gång diskuterades både intervju, observation, enkät eller self report som me-
tod. Self report kom vi i kontakt med vid en opponering under vår förskollärarutbildning, vil-
ket lät som en intressant metod och passande till studien. Efter att ha läst på om metoden self 
report kunde det utläsas från tidigare studentuppsatsers metoddiskussion att det var av stor 
vikt att inte bara skriva max antal sidor skriven text utan även minimum antal sidor. Detta för 
att undvika att få in för lite skrivet material. Dimenäs (2016, s.73) förklarar att då inlämning 
skett finns inte längre möjlighet att påverka eller komplettera texten, vilket finns möjlighet till 
vid intervjufrågor där det kan ställas följdfrågor vid intervjutillfället. Däremot finns det gott 
om tid med metoden self report för undersökningspersonen att gå tillbaka till frågeställningen 
och läsa igenom och ändra sin text flertalet gånger. 

Främsta utmaningen vi såg var att få undersökningspersonerna att avsätta tiden för att delta i 
vår studie. Därav valet av self report som gav pedagogerna längre tid att fundera över sina 
svar. Då vi var angelägna om att få in material till studien lät vi dem som behövde extra tid för 
att färdigställa sin self report få det. Vi lämnade först ut våra frågor på prov, vilket Dimenäs 
(2007, s.231) rekomenderar. Self reporten lämnades först ut till en pedagog för att säkerställa 
att frågorna uppfattats rätt. Inga ändringar behövde göras i studien. Efter att ha lämnat ut 
missivbreven (se bilaga:2) och self reporten (se bilaga:1) till undersökningspersonerna där de 
fick sätta sig in i vår studie och dess syfte, läste vi tillsammans igenom frågeställningarna med 
de utvalda pedagogerna för att säkerhetsställa att syftet och frågorna uppfattats rätt. Det gjor-
de vi på grund av att self report är en metod som verkar vara en relativt okänd metod för 
många och av stor vikt för oss att få in ett så utförligt underlag som möjligt. Samtliga tolv un-
dersökningspersoner tackade ja till  medverkan av studien. Pedagogerna fick två veckor på sig 
att skriva sin text. Då två veckor närmade sig hade en tredjedel lämnat in sina self report, efter 
påminnelse av oss saknades en tredjedel av texterna. Efter ytterligare en påminnelse och en 
fördröjd inlämningstid lämnades 10 av 12 texter in. Två av de tillfrågade avböjde på grund av 

!15



tidsbrist. De färdigskrivna texterna lades onamnade in i ett kuvert på varje förskolas personal-
rum. Därefter börjar bearbetningen av materialet. 

Under hela processen träffades vi fysiskt och arbetade tillsammans med vår studie så mycket 
som det var möjligt. Anledningen till det är att vi under vår studietid märkt hur mycket vi lärt 
oss genom att diskutera för- och nackdelar, reflektera över och ge och ta av varandras kunska-
per och erfarenheter. Ytterligare en anledning är att vi båda ville ha full inblick och kontroll 
över utformningen av studien under hela processen. 

6.7 De forskningsetiska principerna  
Enligt Bryman (2018, ss.170-171) finns fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna 
att ta hänsyn till vid genomförandet av studien. De fyra huvudkraven beskrivs utifrån  
Informationskravet, där undersökningspersonerna skall informeras om syftet med studien 
samt att medverkan är frivillig och går att avbrytas när som helst under studiens gång. Sam-
tyckeskravet ger rätt att själv bestämma över sitt deltagande i studien. Enligt konfidentialitets-
kravet  är det viktigt att undersökningspersonerna är anonyma och att personuppgifterna beva-
ras med sekretess. Nyttjandekravet tas hänsyn till då insamlade uppgifter från enskilda perso-
ner endast får används för forskningsändamål. Dessa kraven är inte absoluta utan måste stän-
digt diskuteras och ställas emot varandra. Det är forskarnas och studenternas ansvar att gå 
igenom huvudkraven inför studien och tänka igenom vilka konsekvenser som skulle kunna 
uppstå för individen efter sin medverkan. Dimenäs (2016, ss.26-27) poängterar att huvudkra-
ven inte är regler utan principer som ska fungera som riktlinjer. Då varje forskningsproblem 
är unikt och ser olika ut så skulle en regel vara omöjlig att formulera. 

Informationskravet togs hänsyn till då vi lämnade ut self reporten personligen tillsammans 
med ett skriftligt missiv-brev, där den aktuella studiens syfte och genomförande förklarades. 
Enligt Dimenäs (2016, s.88) är missiv namnet på det brev som beskriver studien, vilket måste 
vara korrekt överens med genomförandet. Missivbrevet innehöll en förklaring av vilka forsk-
ningsetiska principer vi utgick ifrån och dess betydelse samt att undersökningspersonerna när 
som helst kunde avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet följde vi genom att beskriva att 
medverkan var frivillig. Konfidentialitetskravet tog studien hänsyn till genom att undersök-
ningspersonerna var anonyma och att det aldrig nämns vilka förskolor undersökningen gjor-
des från. Under analysen användes fiktiva namn på de medverkande samt att förskolornas 
namn inte fanns med. Då studien endast använts i forskningsändamål så uppfyllde vi Nyttjan-
dekravet. 

6.8 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Bryman (2018, ss.467-470) talar om två grundläggande kriterier som gäller i en kvalitativ un-
dersökning, tillförlitlighet och trovärdighet. Bryman beskriver att inom tillförlitligheten finns 
kriterier uppdelade i fyra delar, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 
att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att forskningen ska följa de regler som 
gäller samt att resultatet ska bekräftas av de personer som ska studeras. Det ska bekräfta att 
forskaren har uppfattat deras verklighet rätt. Överförbarhet står för att resultatet uppfattas rätt 
och kan användas i andra sammanhang genom en utförlig och detaljrik redogörelse och be-
skrivning. Pålitlighet avgörs av att forskarna har ett granskande synsätt för att få ett resultat 
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som är fullständigt och nära undersökningspersonernas uppfattningar. Vilket innebär att delar 
i forskningsprocessen ska finnas med såsom forskningsfrågor, valet av undersökningsperso-
nerna och self report-texterna. Sista kriteriet handlar om möjlighet att styrka och konfirmera, 
vilket innebär att forskaren har agerat i god tro och att granskarens uppgift blir att styrka re-
sultatet. Det kan vara en svårighet att vara objektiv och därför är det viktigt att forskaren inte 
låter egna tankar, värderingar eller teorier påverka resultatet. 

Tillförlitlighet, det vill säga att resultatet går att lita på och att undersökningen är korrekt 
gjord. Här krävs att urvalet är noga utvalt så det inte påverkar resultatet. Därav vårt val av ut-
bildade och yrkesverksamma undersökningspersoner som arbetar med barn i samma ålderska-
tegori. För att öka trovärdigheten bestod self reporten av en tydligt skriven text som instrue-
rade skribenten om att skriva så utförligt och noggrant som möjligt. Vi fanns på plats och 
lämnade ut både missivbrev och self report-frågeställningarna personligen till var och en där 
de ombads att läsa igenom frågorna som sedan diskuterades med oss för att undvika eventuel-
la missförstånd, detta för att få ett korrekt resultat utifrån vår frågeställning. Under utlämnan-
det och en kort genomgång av undersökningsfrågorna stötte ingen av oss på oklarheter från 
någon av pedagogerna utan enbart konstateranden om att frågeställningarna uppfattats rätt. Då 
studien gjordes på en liten grupp personer behandlades frågeställningarna på djupet snarare än 
på bredden för att öka överförbarheten. Eftersom det kvalitativa förhållningssättet lägger mer 
tyngd på kontext och helhet föredrog vi self report framför enkät eller intervju där frågorna är 
förutbestämda. Med self reporten fick istället undersökningspersonerna öppna frågor vilket vi 
ansåg vara ett troligare sätt att kontexten och det som respondenterna själva ansåg vara viktigt 
kom med. Pålitligheten och möjlighet att styrka och konfirmera lade vi vikt vid då vi hade 
någon form av personlig koppling till de fyra olika förskolorna genom nuvarande eller tidiga-
re anställning tänkte vi att det fanns en risk med att pedagogerna ville försköna sina svar då de 
fanns en personlig koppling till oss, därav var vi tydliga med att de var anonyma. För oss som 
forskare var det en fördel att inte veta vilken pedagog som skrivit vad och därav lättare att inte 
få in några personliga tankar i analyserandet av svaren. För att öka tillförlitligheten ytterligare 
valde vi att genomföra undersökningen på olika förskolor i olika kommuner. Tolv personer 
blev tillfrågade att delta i studien, vilket vi ansåg vara ett lagom antal ifall det blev bortfall. 
Tio medverkade efter inlämnandet av self reporten. Hade antalet medverkande personer varit 
färre var vi rädda för att inte få fram tillräckligt med empiriskt material, vilket hade kunnat 
leda till sämre tillförlitlighet och trovärdighet. 

6.9 Analys/bearbetning 
Vi använde oss av kategorisering under vår bearbetning av materialet, det vill säga att man 
kodar in allt textmaterial i olika kategorier. Texterna analyseras där likheter och skillnader 
plockas ut, hela texten delas upp i delar och reduceras under olika kategorier (Fejes och 
Thornberg, 2017, s.37). Under bearbetningen av texterna kodade vi allt vårt material med så 
kallad öppen kodning. Fejes och Thornberg (2017, ss.48-49) beskriver efter att allt grundma-
terial lästs igenom noga och kodats, sorteras koderna in under de olika kategorierna. Vår stu-
die använt sig av self report som verktyg så var texten redan nedskriven av de anonyma un-
dersökningspersonerna och klar att analysera. Efter att ha fått in texterna genom self report 
lästes de igenom grundligt ett flertal gånger. Sedan diskuterade vi tillsammans igenom texter-
nas helhetsbetydelse och därefter analyserades texterna och tankekartor (mindmaps) gjordes. 
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Vi plockade ut och kodade det viktigaste ur materialet som utgjorde likheter och skillnader i 
de olika texterna. Kodade gjorde vi genom att stryka under vissa ord och meningar med över-
strykningspennor, en färg för varje kategori. Koderna sorterades in i tankekartorna under fyra 
olika kategorier. Utefter vårt syfte och våra frågeställningar i self reporten kom vi fram till 
fyra olika kategorier som vårt resultat sedan skulle redovisas i, vilka blev tidig matematisk 
förståelse/pedagogens betydelse och arbetssätt, möjligheter, hinder och spontana situationer. 
Varje tankekarta och kategori analyserades för sig för att fånga upp pedagogernas upplevelser. 
Genom en kvalitativ metod analyseras undersökningspersonernas tankar, erfarenheter och 
upplevelser (Ahrne & Svensson, 2016, s.10). Därefter sammanställdes allt material för att få 
fram ett resultat om hur pedagogerna arbetade för att ge barn en tidig matematisk förståelse i 
den dagliga verksamheten.  
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7. RESULTAT 
Resultatdelen redovisas utifrån det insamlade materialet från selfreporttexterna under rubri-
kerna: Att arbeta med barns tidiga matematisk förståelse, vardagssituationer ger möjligheter 
till matematiska lärtillfällen, tidsbrist är ett hinder som påverkar matematiska lärtillfällen 
och pedagogen tar tillvara på spontana matematiska situationer. De 10 pedagogerna som del-
tog i studien redovisades med fiktiva namn. 

7.1 Att arbeta med barns tidiga matematiska förståelse 
I studien framkom att pedagogerna var överens om att det var viktigt att barnen fick möta ma-
tematiken tidigt för att utveckla en matematisk förståelse. De betonade vikten av att arbetet 
med matematik behöver vara konkret och varierat samt att barnen får utforska olika fenomen.  

Med ett varierat arbetssätt får barnen möjlighet att upptäcka, urskilja, jämföra och undersöka 
ett fenomen på olika sätt. (Alva) 

Även Fia tar upp det här och hänvisar samtidigt till läroplanen i förskolan.  

Utefter läroplanen stöttar vi barnen i att upptäcka, urskilja, jämföra och undersöka på olika 
sätt. Vi ger dem matematiska begrepp som kan vara prepositioner, större än, mindre än, färre 
än, fler än och så vidare. (Fia) 

Att använda olika matematiska begrepp och ta tillvara på saker som finns i miljön är något 
som Jennifer betonar. 

Matematik finns runtomkring oss i vår miljö men som pedagog får du sätta på dig de pedago-
giska matematiska glasögonen och sätta ord på den matematiken barnen undersöker så de 
kan utveckla en matematisk förståelse. (Jennifer) 

I self reportrarna framkommer på vilket sätt och i vilka situationer pedagogerna anser att bar-
nen kan använda sig av siffror och antal på olika sätt. 
  
Samlingssituationer där vi kan räkna hur många barn vi är idag, räkna ner till tre innan vi sjunger en 
sång, ha med sånger där man räknar, fem små apor, tio indianer. (Susanne) 

När jag och barnen satt och lekte i sandlådan tog jag en pinne och började rita siffror. Snabbt blev 
barnen nyfikna och vi hjälptes åt att identifiera siffrorna. Sen fick barnen i uppgift att hämta lika 
många saker som var och en siffra visade. Vi fick ihop en talrad på 1-10 som vi kontrollerade och ana-
lyserade. (Mona) 

Att ge barnen en tidig matematisk utveckling innebär för samtliga pedagoger att ge barnen ett 
matematiskt språk och att använda olika arbetssätt och utgå från barnens intresse och tankar 

Det här känner jag är viktigt för lärande, att vi använder oss av och utgår från barns egna 
strategier. Det är också viktigt att vi visar dem på bra matematiska verktyg, och att vi benäm-
ner det vi använder med rätt matematiska termer. (Mona) 
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Det här är något som även Annica gör. 

Vi räknar bilar tillsammans och jag ber dem fundera över hur de kan dela upp dem så att de 
får lika många bilar. De räknar och räknar och kommer fram till 12 var. Under tiden benäm-
ner jag matematiska begrepp som fler, färre, mer, mindre och lika många. (Annica) 

Både Monas och Annicas arbetssätt kan ses som exempel på mediering. De använder både 
språket och materiella saker, i det här fallet bilar för att barnen ska utveckla sin matematiska 
förståelse. 

Rumsuppfattning är också något som pedagogerna arbetar med. Hälften av pedagogerna be-
nämner ordet rumsuppfattning som en del av barnens tidiga matematiska förståelse. De be-
skriver olika situationer där pedagogerna utmanar barnen när det gäller rumsuppfattning. Ul-
rika väljer att använda sig av rutinsituationer, i det här fallet genom att ge barnen lägesord i 
förhållande till sig själva. 

I de fall jag ber barnen att exempelvis plocka upp en bil som ligger under bordet eller att någon kan 
sitta bredvid någon annan och benämner  lägesord ger jag barnet möjlighet att utveckla sin förmåga 
att förstå rumsuppfattning, kroppsuppfattning och riktning. (Ulrika) 

Jennifer beskriver en miljö där bygg- och konstruktion ger barnen en möjlighet att samspela 
och därigenom skapa en förståelse för vad rumsuppfattning kan vara. 

Bygg och konstruktionsrum är en miljö där lek, samspel och matematik sker. Barnen skapar en förstå-
else för rumsuppfattning med lägesriktningar, avstånd, var olika föremål eller barnet själv befinner sig 
i proportion i rummet. (Jennifer) 

Att barn får möta geometriska former i tidig ålder anser hälften av pedagogerna har betydelse 
för barns tidiga matematiska förståelse. Genom geometri kommer barnen i kontakt med olika 
former, där de ser skillnader och likheter och dess relationer emellan. Några av pedagogerna 
visar olika användningsområden där de utmanar barnen i att använda sig av geometriska for-
mer. Lena låter barnen leta och upptäcka medan Jenny utmanar barnen ytterligare genom att 
skapa egna former. Båda har gemensamt att de låter barnen vara delaktiga i sitt lärande och i 
dokumentation av geometriska former, det här arbetssättet kan kallas för aktivitetspedagogik. 

När det var vinter fick barnen ett uppdrag att samla former på platsen och dokumentera dem 
med en kamera. Det kunde bland annat handla om en isskärva med formen av en triangel, en 
cirkel på stammen av ett träd. (Lena) 

Vi arbetar med geometriska former, kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. I skogen tillverka-
de vi formerna av pinnar. Barn fick själva binda ihop sina former och fota sina verk. (Jenny) 

Tidsuppfattning hör också till tidig matematisk förståelse enligt en pedagog. Hanna beskriver 
hur hon som pedagog kan ge barnen verktyg, i form av klockor, för att de ska kunna förstå 
vad tid är. Barnen får vara delaktiga i processen och det sker ett samspel som leder till diskus-
sioner om tid och jämförelser mellan barns hämtningstider. 
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Varje dag frågar flera barn: När ska jag hem? Vi har svarat barnen med att säga exempelvis 
innan mellanmålet eller efter mellanmålet, klockan fem osv. Hela tiden vill vi ge verktyg för 
att på egen hand klura ut saker så vi bestämde oss för att göra klockor. Klockorna används 
till att ställa dem på den tiden barnet ska gå hem. De är placerade vid en riktig klocka så att 
barnen kan jämföra med den. Nu är det inte lika mycket frågor om när de ska gå hem, utan nu 
jämför de varandras tider och pratar med varandra om när de ska gå hem. (Hanna) 

Sammanfattningsvis framkom det att pedagogerna var eniga om att barn bör möta matematik 
tidigt för att utveckla en matematisk förståelse. Barn bör få möjlighet att upptäcka, urskilja, 
jämföra och undersöka på olika sätt. Pedagogerna beskriver vikten av att ge barnen matema-
tiska begrepp och att använda sig av ett varierat och konkret material. Pedagogerna ger exem-
pel på hur de arbetar med geometriska former, siffror och antal och hur de utvecklar barnens 
rumsuppfattning. 

7.2 Vardagssituationer ger möjlighet till matematiska lärtillfällen 
De flesta undersökningspersonerna var överens om att det upplevde möjligheter i vardagssitu-
ationer att ge barn en tidig matematisk förståelse. Hälften av pedagogerna gav en beskrivning 
av vad de upplevde för möjligheter. Ett fåtal pedagoger upplevde inga möjligheter. De beskri-
ver hur lärtillfällen kan skapas utifrån de dagliga rutinerna. 

I de situationer där barnen är delaktiga i dukningen av borden skapas exempelvis möjligheter att ut-
veckla kardinaltalsuppfattningen och förmågan att parbilda utifrån ett-till-ett-principen. (Ulrika) 

Jennifer utgår efter barnets intresse och samspelar i barnens utforskande. 

Som medforskande pedagog får du delta i barnens upptäcktsresa genom sitt lärande där du som peda-
gog får chans att följa barnens intresse. (Jennifer)  

Att utvecklas genom samspel med andra barn och pedagoger hjälper barn att utveckla nya 
kunskaper inom matematik, vilket är något som Alva betonar och kan liknas vid de olika ste-
gen i den närmaste proximala utvecklingszonen. 

Det möjligheter jag ser som pedagog i detta arbete är att barnen lär sig nya saker tillsammans med 
andra på ett roligt och stimulerande sätt. Barn inspirerar varandra och lär av varandra tillsammans 
med utbildade pedagoger som tar tillvara på olika matematiska lärtillfällen som uppstår under dagen. 
(Alva) 

Pedagogen har fullt av möjligheter endast deras egna fantasi kan sätta gränser anser Mona. 

Det finns egentligen inga begränsningar i möjligheterna  och just det är fantastiskt stimulerande och 
utmanade! Det är bara vår fantasi som sätter stopp. (Mona) 

Sammanfattningsvis betonar de flesta undersökningspersonerna att de upplever möjligheter 
till att ge barn en tidig matematisk förståelse genom att använda sig av rutinsituationer där de 
fångar upp barnen och utgår från deras intresse. Undersökningspersonerna ser också att sam-
spel bidrar till att utveckla barnen matematiskt. 
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7.3 Tidsbrist är ett hinder som påverkar matematiska lärtillfällen. 
I studien framkom olika hinder som pedagogerna uppgav fanns för att ge barnen en tidig ma-
tematisk förståelse. Ett fåtal av pedagogerna upplevde inte några hinder alls. Större delen av 
undersökningspersonerna upplevde att tid på olika sätt var ett hinder.  

De hinder jag kan komma på är bristen på planeringstid så att jag som pedagog kan planera  mer ut-
manade aktiviteter med fokus på matematik. (Susanne) 

Både Susanne och Hanna tar upp tidsaspekten som ett hinder, i det här fallet att hinna med att 
ge barnen möjlighet att reflektera över sitt eget lärande.  

Tiden räcker inte till. Det är mycket som händer på samma gång. Stora barngrupper och för få perso-
nal gör att jag inte hinner följa upp och återkoppla samtal och undersökningar som jag gjort med ett 
eller flera barn. (Hanna) 

Att observera barnen för att kunna utmana barnen på rätt nivå är något som Annica betonar. 

En utmaning för mig är att hitta tiden att observera barnen och se var de befinner sig i sin utveckling 
och i sin matematiska förståelse, så att jag kan utmana dem därifrån samt att ta vara på de spontana 
tillfällena som ges att synliggöra matematiken vilket kanske betyder att jag får ”släppa” det jag hade 
planerat. Att våga släppa kontrollen. (Annica) 

Alva menar att det behövs pedagogisk kunskap om hur barn erfar matematik för att ett mate-
matisk lärtillfälle inte ska utebli. 

Hinder skulle kunna vara att arbetslaget har få utbildade pedagoger, vilket i sin tur skulle kunna leda 
till att matematiska lärtillfällen med barnen går förbi då pedagogerna inte är medvetna om vad mate-
matik för barn innebär. (Alva) 

Även Jennifer påtalar risken om att matematiska lärtillfällen kan utebli men i det här fallet på 
grund av för få pedagoger. 

Ibland kan det också saknas pedagoger på huset så det är mindre resurser och då kan viktiga situatio-
ner missas p.g.a att man inte hinner med att se allt. (Jennifer) 

Sammanfattningsvis delar pedagogerna uppfattning om att tid på olika sätt kan upplevas som 
ett hinder för att ge barn en tidig matematisk förståelse i den dagliga verksamheten. Tid för 
planering, tid för att observera barnen och tid för att inte missa matematiska lärsituationer. 
Pedagogernas obefintliga kunskap kan också utgöra ett hinder för att en matematisk spontan 
situation kan utebli. 

7.4 Pedagogen tar tillvara på spontana matematiska situationer. 
Samtliga undersökningspersoner beskrev olika sätt att ta tillvara på spontana matematiska si-
tuationer. Pedagogerna var överens om att använda matematiken spontant vid olika rutinsitua-
tioner. Lena använder sig av matsituationen för att utmana barnen i matematik, vilket kan lik-
nas vid en idealisk pedagogik. 

Det kan handla om att barnen en dag vill hjälpa att duka i matsalen och får fundera ut hur många 
glas, tallrikar och bestick som behövs. (Lena) 
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Även Jenny använder sig av matsituationen till ett matematiskt lärtillfälle, i det här fallet av 
geometri. 

Att diskutera matematik och former vid matsituationen, exempelvis vilken form har tallriken. Vilken 
blandning av former har en sked, glaset o.s.v. (Jenny) 

Hanna använder matsituationen till att samtala om matematik och få barnen att tänka ut egna 
lösningar på problem. Hannas arbetssätt att utmana barnet på är ett exempel på scaffolding. 

Under måltiden frågar ett barn hur många barn det är som går på förskolan. -Hur kan vi ta reda på 
det, frågar jag? -Vi räknar alla, svarar barnet och börjar med att räkna barnen vid bordet 1,2,3,4… 
SJU är vi här! -Hur ska vi göra för att räkna alla barn i huset, när några är ute, några är inne och 
lediga och sjuka, undrar jag? -Vi kan fråga en fröken. -Vilken fröken då? frågar jag. -En på varje av-
delning, säger barnet. -Ja, det var klurigt tänkt, svarar jag. (Hanna) 

Barnens lek ute resulterade i en spontan situation där Fia utmanade barnen i att jämföra 
mängder och mäta på olika sätt. Fia beskriver ytterligare en spontan situation där barnen får 
använda sina egna kroppar för att konkret förstå olika räknesätt. De här arbetssätten kan ses 
som aktivitetspedagogik. 

Vi lekte i vattenpölarna och barnen fick hälla vatten i hinkar. Vi provade tillsammans. Hur många spa-
dar vatten ryms i en hink? Hur många glas vatten ryms i en hink? Vi mäter och jämför mängder. (Fia) 

Vi tar tillfället i akt att addera och subtrahera med oss själva. Om vi är fem personer i lekstugan nu 
och en går ut, hur många blir det då kvar? (Fia) 

Spontana situationer blir till matematiska lärtillfällen då pedagogerna är närvarande och ut-
manande i samspel med barnen anser Jennifer. 

Det kan vara i barnens lek. Är barnen i en lek kan en stöttande pedagog sätta ord på det som sker i 
leken genom att använda sig av matematiska ord och ställa utmanande frågor till barnen. (Jennifer) 

Annica beskriver genom att vara en stödjande och utmanande pedagog i barnens utforskande 
sker en utveckling hos barnen. 

Det är också genom att vara med barnen som de spontana matematiska situationerna uppstår och jag 
får tillfälle att utmana dem i att lösa problem i vardagen och reflektera över dem. (Annica) 

Att ta tillvara på och fånga spontana situationer som uppstår i vardagen leder enligt Alva till 
en matematisk utveckling hos barnen. 

Varje dag sker spontana möten tillsammans med barnen som är gyllene tillfällen att som pedagog ta 
tillvara på för att skapa ett tillfälle för barnen att lära sig matematik, men det gäller som pedagog att 
verkligen ta tillvara på dessa möten och utmana barnen. (Alva) 

Sammanfattningsvis ger undersökningspersonerna flera exempel på hur de tar tillvara på 
spontana matematiska situationer. Pedagogerna utmanar barnen i rutinsituationer och i leken, 
delvis genom att ge barnen matematiska begrepp. Barnen utmanas bland annat i att räkna, 
uppskatta mängder och av geometri. Vidare beskrivs hur pedagogerna behöver vara närvaran-
de och utmanande för att kunna ta tillvara på de spontana tillfällen som uppstår.  
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8. DISKUSSION 
Vårt syfte med studien är att ta reda på hur pedagogerna arbetar för att ge barn i åldrarna 3-5 
år en tidig matematisk förståelse i den dagliga verksamheten. Under det här kapitlet kommer 
studien att diskutera resultatet utifrån undersökningspersonerna i förhållande till tidigare 
forskning, teoretiska perspektiv samt våra tankar och reflektioner. Vi har valt att dela upp dis-
kussionen i fyra delar, resultatdiskussion, metoddiskussion, didaktiska konsekvenser och vi-
dare forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen presenteras utifrån studiens syfte och är uppdelad under fyra rubriker, 
att arbeta med barns tidiga matematiska förståelse, vardagssituationer ger möjlighet till ma-
tematiska lärtillfällen, tidsbrist är ett hinder som påverkar matematiska lärtillfällen och pe-
dagogen tar tillvara på spontana matematiska situationer. 

8.1.1 Att arbeta med barns tidiga matematiska förståelse,  
Att arbeta för att ge barn en tidig matematisk förståelse innefattar många olika delar som stu-
diens undersökningspersoner tar upp. Resultatet av vår studie påvisar att samtliga pedagoger 
anser att barn behöver möta matematik tidigt för att få en förståelse om vad matematik inne-
bär. Det stärks av Björklund (2007) som påtalar att grunden behöver läggas i tidig ålder där 
Jordan et al. (2010) samtycker om att barnen behöver komma i kontakt med matematik tidigt 
och att den tidiga inlärning som sker är viktig för barnet senare i livet. Vi instämmer om vik-
ten av att barn bör möta matematik tidigt och att pedagogerna har en betydelse för barns tidiga 
matematiska förståelse och att det annars kan det påverkar dem högre upp i åldrarna. Under-
sökningspersonerna beskrev hur barn behöver få utforska, urskilja, jämföra och lära känna sin 
miljö på olika sätt. Björklunds (2007) observationer visar just hur små barn ständigt är igång 
med att undersöka och utforska sin närmiljö. Björklund menar att barn tidigt kan uppfatta och 
urskilja samband som är betydelsefull för deras matematiska förståelse. 

I vår studie ser vi att pedagogerna är överens om att barn bör komma i kontakt med matema-
tiken tidigt, genom deras exempel i studien kan vi utläsa att pedagogerna på olika sätt ger 
barnen en tidig matematisk förståelse. Genom att använda sig av ett varierat arbetssätt samt 
att ge barnen matematiska begrepp som de kan använda sig av i olika situationer, exempelvis i 
leken. Vi anser att det visar pedagogernas förståelse för hur de med olika arbetssätt kan ut-
veckla barnen matematisk. Gejard och Melander (2018) anser att pedagogerna bör arbeta med 
barn på olika sätt och använda sig av varierade aktiviteter. Hon tar även upp vikten av sam-
spelet mellan pedagoger och barn där pedagogerna deltar i leken och utmanar barnen genom 
att ge dem matematiska begrepp. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, ss.303-304) beskriver 
Vygotskijs tankar om hur pedagogerna använder sig av appropriering, det vill säga använder 
sig av abstrakta matematiska begrepp i sitt språk för att barnen ska kunna ta till sig färdigheter 
som de senare kan nyttja i sin lek och i varierande typer av situationer. Genom att ge barnen 
ett matematiskt språk anser Vygotskij genom Lundgren, Säljö och Liberg (2014, ss.303-304) 
vara en förutsättning för att barnen ska kunna appropriera andras kunskap till sin egen.  

Resultatet av studien belyser att samtliga pedagoger anser att förståelsen av siffror och antal 
är av stor vikt för att ge barn en tidig matematisk förståelse. Enligt Jordan et al. (2010) är det 
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även en förutsättning för att barnet inte ska halka efter i sin matematiska utveckling när de 
börjar skolan. Jordan anser att arbetet med tal och antalsuppfattning i förskolan kan leda till 
att vi redan i tidig ålder kan fånga upp barn med matematikproblem. Även Öman (1991, s.14) 
betonar Fröbels tankar om att inlärningssvårigheter inom matematik grundar sig i att barnen 
inte fått med sig rätt kunskap i sin tidiga barndom. Ett sätt att ge barn en matematisk grund är 
att arbeta med det matematiska språket, genom att tidigt ge dem rätt matematiska begrepp. 
Samtliga pedagoger i vår studie lyfte fram att en tidig matematisk utveckling handlar om att 
ge barnen matematiska begrepp där språket blir ett verktyg för att utveckla en förståelse för 
omvärlden. Detta överensstämmer med Vygotskij´s (1934/2018, ss.190-191) teorier där han 
ansåg att tanken och språket måste förenas för att en utveckling ska ske och att det är först när 
barnen kan sätta ord på sina tankar som de utvecklar en förståelse. Lundgren, Säljö och Liberg 
(2014, ss.298-299) förklarar genom Vygotskij att med hjälp av mediering som verktyg utma-
nas barnen i samspel till en högre nivå. För att kunna förstå och göra sig förstådd behövdes ett 
verktyg, vilket består av två viktiga delar, språket och det materiella. Vi ser i vår studie hur 
pedagogerna i samspel med barnen använder sig av språket för att förmedla och utmana bar-
nen i matematiska färdigheter, de konkretiserar med olika material och förstärker med språket 
med konkret material. För att det ska bli en matematisk situation framhäver Lundström (2015) 
om betydelsen av att pedagogerna fångar och leder barnen framåt genom att kommunicera 
och utmana dem i rätt riktning i sitt matematiska tänkande. Att ge barnet ett matematiskt språk 
är inte ett lärande i sig utan det måste sättas in i ett sammanhang där pedagogerna sätter ord 
på barnens nya erfarenheter vilket ger dem en konkret förståelse.  

Hälften av pedagogerna ur vår studie tar upp rumsuppfattning som en del av barns tidiga ma-
tematiska förståelse. Det vi kan utläsa ur studien är att pedagogerna anser att lägesord hjälper 
barnen att skapa en förståelse för rumsuppfattning, där pedagogerna utmanar barnen i variera-
de aktiviteter. Det här samstämmer med Franzén (2014) som anser att rumsuppfattning är den 
viktigaste delen av matematisk förståelse för barn i tidiga åldrar. Pedagogerna bör ge barnen 
konkret material och låta dem få uppleva och förstå med sin egen kropp för att lättare ta till 
sig grunderna inom matematiken. Även Lee (2017) talar om rumsuppfattning som en viktig 
del av barns matematiska tidiga förståelse. Men påtalar även om vikten av pedagogernas kun-
skap och förståelse över vad rumsuppfattning är. Vygotskij (1934/2018, s.25) menar att ur den 
närmaste proximala utvecklingszonen behöver pedagogen ha en hög kunskap i ämnet för att 
kunna utmana barnen till ytterligare en kunskapsnivå. Öman (1991, s.14) skriver vidare om att 
Fröbel menade att barn behöver matematiska grundläggande begrepp för att få en förståelse 
för rumsuppfattning, vilka han ansåg fanns i hans pedagogiskt utformade lekgåvor. 

Undersökningsresultatet visade att hälften av pedagogerna använde sig av geometri för att ge 
barnen en tidig matematisk förståelse. I resultatet ser vi att pedagogerna låter barnen vara del-
aktiga i sitt eget lärande genom att vara engagerade i sökandet och skapandet av former. Björ-
klund (2007) beskriver hur Fröbels utarbetade lekgåvor bestod huvudsakligen av klossar i oli-
ka geometriska former, Fröbels grundidé med sitt material var att barnen skulle få använda 
dem fritt, undersöka och arbeta med lekgåvorna för att få en upplevelse av olika former och 
deras skillnader och likheter. Fröbel ansåg också att barn bör komma i kontakt med geomet-
riskt material tidigt. Gejard och Melander (2018) samstämmer med Fröbels tankar om att barn 
behöver få möta geometriska figurer vilka hjälper dem att tidigt kunna urskilja dess varierade 
egenskaper. Hon anser att barnen behöver få till sig ett rikt och varierat material för att få en 
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bredare förståelse för matematikens grunder. Delacour (2016) poängterar vikten av att peda-
gogernas val av aktivitet är avgörande eftersom kunskap lärs in genom lek. Samspelet mellan 
pedagoger och barn har betydelse för hur mycket kunskap barnen tar till sig. Johansson (2012, 
s.44) beskriver Deweys teori som en aktivitetspedagogik, där lärande uppstår genom aktivt 
deltagande i en process. Genom att barnen själva får pröva sig fram efter att ha blivit utmana-
de får de en förståelse för hur saker och ting hänger samman. 

I resultatet tar pedagogerna upp olika områden som de anser vara viktiga för att ge barnen en 
tidig matematisk förståelse. Enbart en pedagog uppgav tid som en av delarna. Vi kan se att tid 
även är en del som forskarna i studiens bakgrund tar upp i mindre utsträckning. Undersök-
ningspersonen har gett barnen verktyg för att få kunskap om vad tid är. Lundgren, Säljö och 
Liberg (2014, ss.301-302) förklarar att Vygotskijs tankar om mediering inte bara bestod av 
språket som verktyg utan också av fysiska verktyg, vilket skulle kunna vara att skapa klockor 
för att mäta tid. Lundström (2015) talar om att pedagogen medvetet bör ta tillvara på alla situ-
ationer för att kommunicera matematik med barnen, vilka bland annat kan vara vid måltider 
och vid rutinsituationer. I de olika situationerna kommuniceras bland annat tid, ordningsfölj-
der, mängder och lägesord. Björklunds (2007) tankar är att små barn hela tiden är uppfyllda 
av att undersöka, de undersöker rum, tid och mängd och pedagogens roll är att ge dem möj-
ligheter att utforska för att de ska få en förståelse av det abstrakta tänkandet som matematik 
kan vara.  

8.1.2 Vardagssituationer ger möjlighet till matematiska lärtillfällen 
Att ge barn möjlighet till en tidig matematisk förståelse i vardagssituationer är i stort sett 
samtliga undersökningspersoner överens om. Pedagogerna upplevde att det fanns många till-
fällen till lärande i den dagliga verksamheten däremot upplevde ett fåtal inga möjligheter alls.  
Pedagogerna som såg möjligheter till matematiska lärtillfällen använde sig av rutinsituationer 
som infann sig under en dag på förskolan. Lundström (2015) menar att pedagogerna medvetet 
bör ta tillvara på och vägleda barnen framåt i sitt matematiska tänkande. Barn behöver möta 
och kommunicera matematik varje dag, vilket det gör i den dagliga verksamheten genom oli-
ka aktiviteter, i rutinsituationer samt i utemiljön. 

Resultatet visade att undersökningspersonerna såg barnens intresse som en möjlighet att ta 
tillvara på och utgå ifrån för att utmana barnen i matematik. Utifrån barnens intresse beskriver 
pedagogerna hur de stimulerar och utvecklar dem till en högre nivå i sitt matematiska tänkan-
de. Här kan vi utläsa av resultatet att det stämmer överens med forskarnas åsikter om vikten 
av att utgå efter barnens intresseområden. Hwang & Nilsson (2011, s.36) lyfter fram hur Frö-
bel anser att pedagogerna bör ta tillvara på barnens egna drivkrafter där pedagogens roll är att 
beakta barnens intresse och därefter planera aktiviteter, vilket leder till ett lustfyllt lärande. 
Även Dewey (2017, ss.85-86) hävdar att pedagogen bör ta tillvara på barnens intresse, tidiga-
re erfarenheter och kunskap. Därefter är det pedagogens roll att utmana barnen med pedago-
giskt material och fakta och sedan låta barnen få prova sig fram och arbeta med ämnet de vi-
sat intresse för. Öman (1991, s.13) betonar också vikten av att utgå efter barnens intresse och 
beskriver att inlärning sker via leken om intresset uppstått från initiativ av barnet. Hon anser 
att pedagogerna noggrant bör ha funderat igenom betydelsen av lek och utbildning och bör 
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anpassa undervisningen efter dagens forskning och lägga vikten på hur pedagogerna delger 
barnen ny kunskap. 

Studiens resultat visade att ett fåtal av pedagogerna inte upplevde några möjligheter till ma-
tematiska lärtillfällen. Detta anser vi är anmärkningsvärt och funderar över vad det kan bero 
på och vilka konsekvenser det kan bli för barnen. Det här väcker funderingar hos oss om det 
kan beror på pedagogernas kunskap och erfarenheter, ekonomiska ramar eller för stora barn-
grupper. Gejard och Melander (2018) menar att pedagogens kompetens är av stor vikt för att 
kunna ta tillvara på de matematiska lärtillfällen som uppstår i rutinsituationer. Pedagogen bör 
inta ett barnperspektiv och ha ett medvetet syfte med de aktiviteter som planeras, tappar pe-
dagogen det didaktiska syftet kan en matematisk utveckling hos barnet utebli. Lundström 
(2015) samstämmer om att pedagogen behöver ha didaktiskt kompetens för att utmana barnen 
i matematik på rätt nivå och utgå från barnens intresse som skapar förutsättningar för att ut-
veckla barnens matematiska förståelse. 

Vi kunde utläsa av resultatet att flera av pedagogerna beskriver att barn utvecklar matematiska 
färdigheter genom interaktion med barn och pedagoger. Barnen besitter olika erfarenheter och 
kunskaper där de lär av varandra och den nyvunna kunskapen kan barnen sedan applicera till 
sin egen. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, ss.305-306) lyfter fram Vygotskijs tankar om hur 
barn utvecklas i olika steg genom den närmaste proximala utvecklingszonen. Barn utvecklas 
genom samspel med andra och genom stöd av en pedagog eller kamrat som besitter högre 
kunskap än dem själva som de sedan kan tillämpa till sin egen. Lundgren, Säljö och Liberg 
(2014, s.308) beskriver hur Deweys teoretiska synsätt stämmer överens med Vygotskij´s tan-
kar om vikten av samspel mellan barn och pedagoger. Dewey ansåg att barn erfar kunskap 
genom samspel där de får utforska och samtala med andra och att det är pedagogens uppgift 
att se till att sådana lärtillfällen uppstår. Delacour (2016) delar teoretikernas uppfattningar om 
att samspel mellan barn och pedagoger är avgörande för hur mycket kunskap barnen tar till 
sig. Vilket även Björklund och Barendregtd (2015) betonar som en viktig del av barns utveck-
ling. De anser att om pedagogerna följer barnens intresse och kreativitet och utmanar dem 
därefter så kan det leda till en högre kunskapsnivå hos barnet. 

8.1.3 Tidsbrist är ett hinder som påverkar matematiska lärtillfällen 
Hindren som undersökningspersonerna uppgav fanns i verksamheten skiljde sig en del mellan 
de olika pedagogerna. Tid på olika sätt var en av aspekterna som de flesta såg som ett hinder. 
Tiden till att planera utmanade aktiviteter och tid för att hinna observera barnen för att finna 
rätt nivå att utmana dem på. Vi funderar på vad som händer och vilka konsekvenser det får för 
barnen om pedagogerna upplever att de inte hinner med att ge barnen de grunderna som tidi-
gare matematisk förståelse bygger på. Dewey (2017, s.54) påtalade att pedagogens tid att ob-
servera barnen för att kunna utmana och inspirera barnen på rätt nivå är av stor vikt. Dewey 
ansåg att pedagogen bör vara närvarande för att kunna se vad barnen är intresserade av istället 
för att ägna tiden åt att planera och strukturera upp aktiviteter som barnen inte visat intresse 
för. Han menade att om pedagogen enbart bestämde aktiviteten utan att ta del av barnens för-
kunskaper och egna drivkrafter så fanns det risk för att barnens lust till ytterligare kunskap 
försvinner, vilket kan leda till passiva barn. Dewey (2017, ss.85-86) framhäver vikten av att 
göra barnen delaktiga i planeringen av hur verksamheten ska se ut. Efter att pedagogen obser-
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verat barnen och förstått hur deras tidigare erfarenheter och kunskapsnivå ser ut, kan de läg-
gas samman med barnens intresse och bilda en pedagogisk plan. Enligt Dewey ska planen ar-
betas fram tillsammans med barnen för att det ska leda till ett intressant och framåtskridande 
lärande. Även Björklund (2007) framhäver att pedagogen behöver sätta sig in i barnens värld. 
Om pedagogen är närvarande och lyhörd kan de lättare inta ett barnperspektiv och därifrån 
finna barnets utvecklingsnivå och utmana barnet efter sin förmåga. Vi håller med om att det är 
viktigt att pedagogerna utgår från var barnet ligger i sin matematiska förståelse och hittar rätt 
nivå på utmanande aktiviteter, något som undersökningspersonerna påtalar som ett hinder i 
den dagliga verksamheten då pedagogerna inte får tiden att räcka till. Reis (2011) beskriver 
farhågan med att inte veta vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig på, det kan leda till att 
pedagogerna ger barnet för svåra eller för lätta utmaningar, vilket kan leda till att matematiska 
lärtillfällen uteblir. Att få tiden att räcka till för att ge barnen möjlighet att reflektera över sitt 
eget lärande är något som också framkom i resultatet, vilket upplevs av undersökningsperso-
nerna som ett hinder i arbetet med att ge barnen en tidig matematisk förståelse. Lundström 
(2015) redogör för att om barn ska kunna utveckla en förståelse för sina nyvunna upplevelser 
bör de få möjlighet att få återberätta och samtala om sina nya erfarenheter för att befästa sina 
nya kunskaper. Liksom Lundström ansåg Dewey (2017, s.40) att barn behövde få berätta om 
sina nyvunna kunskaper men lyfte även fram vikten av att utvärdering av barnens arbete bör 
göras, dels för att kontrollera att de pedagogiska aktiviteterna lett till kunskap hos barnen men 
även för att veta hur verksamheten ska leda det pedagogiska arbetet framåt. 

I resultatet framkom att outbildade pedagoger kan utgöra ett hinder som gör att matematiska 
vardagssituationer kan utebli. Lee (2017) hävdar att en pedagog med hög utbildning och lång 
erfarenhet inom ämnet har en betydande möjlighet till att ge barn en tidig matematisk förstå-
else. Pedagoger som besitter hög ämneskunskap kan identifiera och tolka matematiska tillfäl-
len och därifrån utmana barnen i deras lek. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, s.307) framhä-
ver Vygotskijs tankar om hur barn tar till sig ny kunskap, vilket  sker genom ett samspel med 
en vuxen eller med ett barn med en högre kunskapsnivå än dem själva. För att kunskap ska 
kunna överföras bör ett aktivt deltagande från alla aktörer ske. Det påståendet stärks även av 
Jensen (2013, s.78) som hävdar att barn lär genom interaktion med andra där de kan utveckla 
färdigheter som de inte behärskade innan.  

Öman (1991, s.13) belyser vikten av att pedagogerna bör ta till sig och anpassa verksamheten 
efter dagens forskning om barns inlärning av matematikens grunder. Björklund (2016, s.13) 
framhäver liksom Öman att pedagogerna bör vara insatta i ny forskning och lägga samman 
den med sin tidigare kunskap. Att tillsammans med barnen i det vardagliga arbetet använda 
sig av sin tidigare erfarenhet, sin pedagogiska utbildning och ny forskning vara en stöttande 
pedagog i barnens strävan efter att ta till sig och utveckla nya kunskap. Pedagogens roll be-
skrivs som en handledare då de utmanar barnen i mötet med matematik i olika situationer. 

8.1.4 Pedagogen tar tillvara på spontana matematiska situationer. 
Studiens resultat visar hur samtliga pedagoger tar tillvara på spontana matematiska situatio-
ner. Flertalet av undersökningspersonerna beskriver hur de bland annat använder sig av olika 
rutinsituationerna för att utmana barnen i sitt matematiska tänkande och vi kunde utläsa i re-
sultatet hur aktiviteterna kunde vara både spontana och planerade och ledde till matematiska 
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utmaningar. Gejard och Melander (2018) talar om att barn bör erbjudas varierande aktiviteter i 
både spontana och planerade situationer. Tack vare att pedagogerna deltar i barnens aktiviteter 
kan de fånga upp och utmana barnen med nya matematiska begrepp vid rätt tillfälle. Vi kan 
utläsa ur resultatet hur barnen blir utmanade i fler spontana situationer där de ges nya per-
spektiv på var matematik finns. Björklund (2007) anser att barn behöver möta matematik i 
olika miljöer och utmanas i olika matematiska användningsområden. Även Dewey ( 2017, ss.
73-74) talar om miljön som ett verktyg att använda sig av för att skapa nya lärtillfälle. Han 
talade om en idealisk pedagogik som kunde liknas med hemmet. Om barnen får delta i hem-
mets alla vardagssysslor och samtala om dem så lär de sig hur saker och ting förhåller sig till 
varandra, istället för att enbart experimentera och utforska med ett färdigt material. Deweys 
beskrivning om hur den idealiska pedagogiken såg ut anser vi liknar nutidens pedagogik då 
pedagogerna i studien använder sig av rutinsituationer och det spontana som sker under en 
dag. Pedagogerna utgår från de spontana situationer som uppkommit efter barnens intresse 
och använder sig av dem till att planera in ytterligare pedagogiska aktiviteter. Genom Deweys 
(2017, s.17) uttryck ”learning by doing” utgår pedagogen från barnen intresse och låter dem 
prova sig fram och utforska på egen hand. Till följd av att barnen själva får vara aktiva i pro-
cessen förstår de samband om hur saker och ting hänger ihop, vilket ger dem ny kunskap. 
Lundgren, Säljö och Liberg (2014, ss.305-306) beskriver hur Vygotskij delar Deweys tankar 
om att barn behöver få utforska och delta i processen. Pedagogen behöver finnas med som ett 
stöd i barnens utforskande och inte lösa problemen åt dem för då kan lärtillfälle utebli. Genom 
att utmana barnen vidare i deras utforskande kan pedagogen ställa följdfrågor och ge dem nya 
infallsvinklar om hur de kan lösa problem. Det här arbetssättet kallas scaffolding där pedago-
gen tar hjälp av ett kommunikativt stöd och barnet får en chans att ta till sig ny kunskap i in-
teraktion med andra som besitter högre kunskap än dem själva. Dewey samstämmer om hur 
kommunicerandet utvecklar barnen. Genom att vara aktiva i samspel med andra i vardagliga 
sysslor uppstår samtal och diskussioner som driver barnen framåt. Att låta barn få vara aktiva 
i något som intresserar dem uppmuntrar dem till att vilja berätta och samtala om det som sker, 
vilket ger pedagogerna  tillfälle att utmana barnen med nya matematiska begrepp. 

Pedagogerna visar i studien hur de utmanar barnen vid de spontana situationer som uppstår 
med ett varierat material. Vilket visar att pedagogerna har ett pedagogiskt syfte med vad de 
stimulerar barnen med, allt från att duka med och se former i vardagens porslin till hinkar i 
vattenpölar för att utmana barnen i geometri och jämföra likheter och skillnader. Enligt Björ-
klund (2007) hävdade Fröbel att en vuxens närvaro är av vikt för att stödja och utmana barnen 
i deras matematiska utveckling. För att barn tidigt ska få en förståelse för matematik bör de få 
undersöka och uppleva olikheter och likheter och jämföra dess relationer emellan. Björklund  
(2007) menar att Fröbels tankar lever kvar som visar hur barn erfar matematik om de utmanas 
av en utbildad pedagog med ett genomtänkt material. Det påståendet styrks av Öman (1991, s.
14) som också lyfter fram Fröbels tankar om materialets betydelse. Materialet i sig ger ingen 
direkt kunskap utan det krävs ett samspel mellan pedagogen, barnet och materialet för att en 
matematisk förståelse ska utvecklas. Franzén (2014) är inne på samma linje men lyfter vikten 
av att använda sig av ett konkret material för att barnen ska få en förståelse för hur det ska 
hanteras. Björklund (2013) framhåller även risken med att inte ha ett pedagogiskt syfte med 
det material som tillägnas barnen, att enbart delge barnen en stor mängd leksaker utan en ut-
tänkt innebörd ger ingen matematisk utveckling.  
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8.2 Metoddiskussion 
Studien vilar på fenomenografi som kvalitativ forskningsansats. Syftet var att ta reda på hur 
pedagogerna arbetar för att ge barn i åldrarna 3-5 år en tidig matematisk förståelse i den dag-
liga verksamheten. Studien har använt sig av undersökningsredskapet self report. Att skriva en 
self report går ut på att de medverkande lämnar in en utförligt skriven text som formuleras 
utefter väl genomtänkta frågeställningar. Då vår studie undersöker pedagogernas erfarenheter 
och upplevelser av arbetet med matematik i förskolan föll valet på fenomenografi som forsk-
ningsansats eftersom vi ville få in reflekterande och beskrivande tankar från pedagoger med 
olika arbetslivserfarenheter inom förskoleyrket. Olsson och Sörensen (2004, ss.107-108) be-
skriver hur ett fenomenografiskt synsätt granskar hur människan ser på sin omvärld, vilket 
skiljer sig beroende på individens erfarenhet och relationer till ämnet. Där olika personers 
kvalitativt skilda uppfattningar jämförs med andras uppfattningar av samma aspekt, vilket bil-
dar en helhet där fokus riktas mot individers gemensamma uppfattning i relation till omvärl-
den. 

Vi antog att det inte skulle vara några svårigheter att få pedagoger att ställa upp på att skriva 
en self report, dels för att vi hade mer eller mindre personlig anknytning till personerna och 
till en del av förskolorna de arbetar på men också för att att de själva kunde disponera över 
tiden de hade på sig att skriva self reporten. Undersökningspersonerna fick två veckor på sig 
att skriva sin self report, vilket vi ansåg vara tillräckligt med tid. De pedagoger vi arbetade 
närmast med lämnade in svaren i god tid medan några av dem vi hade minst personlig an-
knytning till fick påminnas om inlämning efter utsatt tid. I efterhand ansåg vi att vi kunde va-
rit mer generösa med tiden och gett dem tre veckor på sig att färdigställa texterna. De som 
inte hann klart på två veckor gav vi en till två veckor till på sig då vi ansåg det var av stor vikt 
att vi fick in väl formulerade och arbetade texter. Dimenäs (2016, ss.78-79) tar upp vikten av 
att ge personerna som skriver god tid på sig att läsa igenom frågeställningarna, att reflektera 
och omarbeta innan den lämnas in, vilket har betydelse för textens innehåll och kvalitet. 

Frågeställningarna lämnades personligen ut till tolv pedagoger och vi fick in tio svar. Då alla 
texter i de inlämnade self reportrarna var skrivna med mycket text och välfyllda svar så fann 
vi att det var tillräckligt med material för att få svar på vårt syfte. Något vi såg visade sig vara 
positivt var att inte enbart skriva self reportens längd på antal skrivna sidor utan även minst 
antal skrivna sidor, anledningen till det var att det fanns en viss rädsla från oss att få in för lite  
material att bearbeta och analysera. Att skriva minst antal skrivna sidor fick vi tips av från en 
tidigare studentuppsats. Alla texterna var väl formulerade och bestod av mycket text och ut-
förligt beskrivna tankar och upplevelser om hur de som pedagoger arbetar för att ge barn en 
tidig matematisk förståelse. Texterna var även skrivna med varierade svar och förklaringar 
vilket gav oss ett gediget material att analysera och bearbeta. Ytterligare en positiv effekt av 
metoden var att flera av undersökningspersonerna uttryckte att skrivandet av texterna var gi-
vande och fick dem själva att reflektera och utvärdera över sitt eget arbete med hur de gav 
barnen i sin verksamhet en tidig matematisk förståelse. 

Att lämna ut self reporten personligen och samtidigt gå igenom frågeställningarna tillsam-
mans såg vi som positivt. Vi kunde konstatera direkt att frågeställningarna uppfattades kor-
rekt. En nackdel vi stötte på var att vi inte kunde ställa några följdfrågor då selfreport-texterna 
var anonyma. Då vi analyserade svaret märkte vi att den första frågeställningen var för bred.  I 
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efterhand ansåg vi att det skulle varit bättre att dela upp frågeställningen och göra dem till två 
olika frågor för att de skulle ge ett oss ett tydligare svar på vårt syfte. Alternativt hade kunnat  
vara att gå tillbaka till undersökningspersonerna för att få svar på en följdfråga, vilket inte var 
möjligt då self reportrarna var anonyma. Det är av stor vikt att det läggs ner mycket tankar 
och tid på formuleringen på frågeställningarna i en self report, vilket stärks av Dimenäs 
(2016, ss.70-71) som förklarar vikten av att lägga mest tid vid formuleringen av frågeställ-
ningen som bör vara tydlig beskriven för att personen på ett så utförligt sätt som möjligt ska 
kunna ge oss tillräckliga svar samt att personen som skriver ner sina erfarenheter, upplevelser 
om ämnet gör det så uttömmande som möjligt. 

8.3 Didaktiska konsekvenser 
Att arbeta med matematik i förskolan är något som gjorts under lång tid och kanske något 
som har setts som en självklarhet. PISA-undersökningen visade ett lågt resultat gällande Sve-
riges skolelevers resultat i matematikkunskaper. Resultatet från 2015 har förbättrats men kan 
fortfarande bli högre. Kan matematiksvårigheterna bero på att förskolan inte tar tillvara på de 
matematiska tillfällen som uppstår och ger barnen en tillräcklig matematisk grund att stå på, 
eller är det brister i pedagogernas kunskap om hur barn erfar matematik? Vi kunde utläsa av 
resultatet att undersökningspersonerna ger barnen en tidig matematisk förståelse genom att 
använda sig av både planerade och spontana situationer där de utmanar barnen i matematik. 
De beskriver hur pedagogen bör vara närvarande och lyhörda för att kunna ta tillvara på de 
matematiska lärtillfälle som uppstår och identifiera var matematiken finns. Vilket vi instäm-
mer om och anser vara en viktig del av vårt arbete, för om vi inte är närvarande och ser vad 
som händer och fångar upp de lärtillfällen som uppstår så kan en matematisk utveckling hos 
barnen utebli. Vi anser vidare att pedagoger som arbetar i förskolan måste ha kunskap om 
ämnet för att veta hur vi kan utveckla barnen matematiskt samt att pedagogen bör utgå efter 
barnens intresse och använda den som en drivkraft. Genom vårt tidigare arbete i förskolan har 
vi erfarenhet av att om vi försöker förmedla kunskap utan barnens delaktighet har vi redan i 
ett tidigt skede förlorat barnens nyfikenhet och lust till att lära. Därav måste vi observera och 
lyssna på barnen och inta ett barnperspektiv för att kunna veta vad som intresserar och driver 
dem framåt. 

I resultatet beskrev de flesta pedagoger hur de tog tillvara på möjligheterna att på olika sätt 
utmana barnen matematiskt i vardagssituationer, vilket överensstämmer med vårt arbetsätt 
och som vi anser vara en viktig del för oss pedagoger att ta tillvara på och därefter utmana 
barnen framåt. Genom att inta ett barnperspektiv, vara närvarande  och följa barnen i deras lek 
så uppstår de här situationerna dagligen. Resultatet visade att hinder upplevdes till viss del för 
tid till planering av verksamheten och för att hinna med det pedagogiska arbetet med barnen. 
Här tänker vi att det kan bero på flera olika orsaker, dels kan problemet ligga på en organisa-
torisk nivå, där det kan handla om stora barngrupper, att vikarier inte tillsätts i den mån det 
behövs eller att det finns för få utbildade pedagoger i verksamheten. Ytterligare en anledning 
skulle kunna vara pedagogernas inställning, det är av stor betydelse att se möjligheter istället 
för hinder och tillsammans i arbetslaget se över vad som kan förändras och förbättras i verk-
samheten. En möjlighet kan vara att ta tillvara på det som finns omkring oss i miljön, utemil-
jön är en stor tillgång när det gäller matematik. Överlag visade resultatet i studien en positiv 
syn på möjligheter att ge barn en tidig matematisk förståelse. Tiden på förskolan bör läggas på 

!31



att vara delaktiga och medforskande i barnens aktiviteter och upptäckter men samtidigt behö-
ver pedagogerna få tid till att planera och förbereda barnens pedagogiska miljö och menings-
fulla aktiviteter för att kunna stimulera och utveckla barnen optimalt.  

I samspel ser vi möjligheter till att skapa matematiska lärtillfälle där vi genom vår studie kan 
utläsa vikten av att ge barnen matematiska begrepp. Både tidigare forskning och våra under-
sökningspersoner påtalar att barn tidigt behöver möta ett matematiskt språk som hjälper dem 
att förstå och kunna urskilja samband. Exempelvis genom att benämna geometriska former 
med rätt ord och utmana barnen med lägesord som beskrevs av undersökningspersonerna  
Utmana barnen tidigt med rätt matematiska begrepp vid olika tillfällen är något vi tar fasta på 
i vår yrkesroll och kommer förmodligen använda oss av i större utsträckning. Om vi tränar 
barnen på att kommunicera matematik tidigt blir språket ett verktyg som hjälper dem att 
enklare lösa problem och förstå sin omvärld. I förskolans läroplan står det att ”förskolläraren 
ska sträva efter att varje barn ska stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling samt 
att arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för 
matematik” (Lpfö 98. rev.16, s.11). Den 1 juli träder en ny läroplan i kraft (Lpfö 18) och en av 
förändringarna gällande matematik blir att förskolläraren ska lyfta kommunikationen inom 
ämnet matematik samt ta tillvara på spontant uppkomna aktiviteter och intressen hos barnen. 
Barns undersökande och utforskande anser vi har betydelse för att barn ska kunna kommuni-
cera och använda sig av sin nya kunskap. Vårt resultat visar att pedagogerna tar tillvara på de 
spontana tillfällen som uppstår vilket även framkommer tydligare i den nya läroplanen. 

Sammanfattningsvis har vi fått en djupare förståelse om hur vi kan arbeta för att utveckla bar-
nen matematiskt och om pedagogens betydelsefulla roll. Det krävs en närvarande och utbildad 
pedagog för att kunna ta tillvara på spontana matematiska situationer som leder till lärtillfäl-
len. Ta stöd av vetenskapliga teorier är något vi har förstått vikten av. Vidare anser vi att pe-
dagoger måste ta del av ny forskning, diskutera och reflektera tillsammans med sitt arbetslag 
om vad matematik är och hur barn erfar matematik för att kunna arbeta på bästa sätt med att 
ge barn en tidig matematisk förståelse.   

8.4 Vidare forskning 
Under vårt sökande av tidigare forskning om barn i förskolan och matematik upptäckte vi att 
det fanns väldigt lite forskning om digitala hjälpmedel i förskolan. Idag används digitala verk-
tyg i förskolan och även i stor omfattning under barnens fritid, därav hade det varit intressant 
att forska vidare om ämnet för att se på vilket sätt de digitala hjälpmedlen kan påverka bar-
nens matematikutveckling. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
                                        Self report 

Vi hoppas du vill medverka i vår undersökning genom att skriva en self-report som är en ut-
förligt beskrivande text. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar för 
att ge barn i åldern 3-5 år en tidig matematisk förståelse i den dagliga verksamheten.  

1. Hur arbetar du som pedagog för att ge barnen i olika åldrar en tidig matematisk förståelse i 
den dagliga verksamheten? Berätta om några situationer och om barn i olika åldrar. 

2. Berätta om vilka möjligheter och/eller hinder du upplever i detta arbete. 

3. Beskriv på vilket sätt du tar tillvara på några spontana matematiska situationer som upp-
stått. Ge flera exempel. 

Vi tar tacksamt emot minst en dataskriven sida och max två. Ni får två veckor på er att skriva 
er text. Du kommer att vara anonym under hela undersökningen och får lämna in din self re-
port i ett kuvert som kommer att ligga i ert personalrum. 

Information om dig som ger stöd i vår bearbetning av insamlat materialet 
- Vad har du för pedagogisk utbildning? 
- Hur länge har du arbetat i förskola? 
- Din ålder? 

Tack för din medverkan! 

Vid eventuella frågor så kontakta oss. 
Med vänliga hälsningar Therese och Mia. 

Therese Pettersson                                           Mia Wahllöf 
Tel: xxx-xxxxxxx                                             Tel: xxx-xxxxxxx 
Mail: xxxxxxx@student.hb.se                         Mail: xxxxxxx@student.hb.se 



Bilaga 2 

Missivbrev        

Hej! 
Vi är två blivande förskollärare som studerar sista terminen på Borås Högskola. Under vårt 
examensarbete kommer vi att undersöka hur pedagogerna arbetar för att ge barn i åldern 3-5 
år en tidig matematisk förståelse i den dagliga verksamheten.  

Vi hoppas du vill medverka i vår undersökning som består av att skriva en self-report som är 
en utförligt beskrivande text. Svaren är helt anonyma och kommer att sammanställas så att 
varken personer eller arbetsplatser kan urskiljas. Du deltar frivilligt och kan när som helst av-
bryta din medverkan. 

Under vår undersökning kommer vi personligen att lämna ut frågeställningen till åtta pedago-
ger på tre olika förskolor, alla från olika kommuner i Västsverige. Inför vår studie satte vi oss 
in de forskningsetiska principerna. Det fyra huvudkrav som tas hänsyn till är informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Frågeställningen kommer att lämnas ut i februari månad 2019 och ni kommer att få två veckor 
på er att fylla i dem, sista inlämningsdagen är 7/3. 

Hör av dig vid frågor eller funderingar till oss eller vår handledare. 

Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar Therese, Mia och Kristina 

Therese Pettersson Tel: xxx-xxxxxxx mail: xxxxxxx@student.hb.se 
Mia Wahllöf Tel: xxx-xxxxxxx mail: xxxxxxx@student.hb.se 
Handledare Kristina Bartley mail: xxxxxxx@xxxxxxx 



Bilaga 3 

  

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademi/enhet     201x-xx-xx 
Namn, titel  

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

Som en del av kursen 11FB75, Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid 
Högskolan i Borås utför vi //jag/vi// en studie med syftet [ ange syftet med studien] 

Jag// Vi// som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, 
närmare bestämt [ange personuppgifter, t.ex. namn och svar på intervjufrågor bland annat gällande din 
utbildning. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 
artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

Uppgifterna kommer att användas av //mig//oss samt vara tillgängliga för lärarna på 
den aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock 
vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall 
någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 
beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är 
nödvändiga. 

//Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och 
presenteras så att inga uppgifter kan spåras till dig.// 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna 
samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter 
kommer då inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara 
förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 

_ 



____________________________ 

Underskrift 

_____________________________ 

Namnförtydligande 

_____________________________ 

Ort och datum 

_____________________________ _____________________________ 

Fylls i av ansvarig lärare eller handledare 

Studentens namn 

_____________________________ _____________________________ 

Kurs och kurstillfälle 

_____________________________ _____________________________ 

Kursansvarig (namn, avdelning) 

_____________________________ _____________________________ 
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