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Abstract 

Title: Number and problem solving among children in preschool 

Author: Anila Paluka 

Mentor: Barbro Allardt Ljunggren  

Semester: Fall semester Autumn 2016  

The purpose of this study was to gain insight into how children in preschool meet and 

experience number and problem solving in mathematics and to explore how the preschool 

teacher stimulates and supports children in their learning and development during this 

process. In order to obtain views on how this appears in kindergarten, I chose to start out from 

preschool teachers' perceptions and the image I got from several observations, in various 

nursery classes. To carry out my research, I chose to conduct observations and interviews. I 

made several observations in four nursery classes in two kindergartens. In addition I 

interviewed four preschool teachers from these two kindergartens.                                                

The essay has a socio-cultural perspective as theoretical basis. 

The result shows that children face and experience number and problem solving continuously 

in various everyday situations and contexts, for example during the play as well as gatherings 

and activities, during meals, etc, through language and concepts and different mathematical 

aspects. It also suggests that the preschool teacher's role is crucial for children's learning in 

these situations and this learning process. The preschool teacher's role is to be close to the 

children and to challenge their mathematical thinking in different situations to understand 

number and solve problems and to be attentive and make the children's learning visible in 

everyday life to give the children positive experiences of mathematics.  

 

Key words: Mathematics, number, problem solving. 
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Abstrakt  

 

Rubrik: Tal och problemlösning bland barn i förskolan 

Författare: Anila Paluka  

Handledare: Barbro Allardt Ljunggren   

Termin: Höstterminen  2016 

 

Syftet med denna studie var att få en inblick i hur barn i förskolan möter och upplever tal och 

problemlösning inom matematiken, samt att undersöka hur förskolläraren stimulerar och 

stödjer barnen i deras lärande och utveckling under denna process. För att få syn på hur detta 

sker i förskolan, valde jag att utgå ifrån förskollärarnas uppfattning och den bild som jag fick 

av flera observationer  på olika barnavdelningar. För att kunna genomföra min undersökning 

valde jag att utföra observationer och intervjuer. Jag genomförde flera observationer på fyra 

olika barnavdelningar i två förskolor. Dessutom intervjuade jag fyra förskollärare från dessa 

två förskolor.                                                                                                                     

Uppsatsen har ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt.  

Resultatet visar att barnen möter och upplever tal och problemlösning kontinuerligt i olika 

vardagliga situationer och sammanhang, som i leken, i samlingen, på måltiderna, etc, genom 

språk och begrepp och i olika matematiska aspekter. Det framkommer även att förskollärarens 

roll är avgörande för barns lärande i dessa situationer och under denna läroprocess. 

Pedagogens roll är att vara nära barnen och att utmana deras matematiska tänkande i olika 

situationer för att de ska förstå tal och lösa problem, samt att vara uppmärksam och synliggöra 

barns lärande i vardagen för att ge barnen positiva erfarenheter av matematiken.  

 

Nyckelord: Matematik, tal, problemlösning. 
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1  Inledning  

 

I Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan 

(Utbildningsdepartementet 2010) betonas det att man i dagen samhälle ställer allt högre krav 

på barns matematiska förståelse och matematiska färdigheter, för att kunna hantera vardagen. 

Matematiken anses vara ett av människas viktigaste hjälpmedel i praktiska tillämpningar och 

som ger oss basen för att räkna, mäta och beskriva läge och form, samt att vi använder 

matematiska resonemang för att förstå och förklara olika fenomen (Utbildningsdepartement 

2010, s.10).  

 

Med hänsyn till detta och med tanken på att matematik har blivit en allt mer omdebatterad 

fråga i dagens samhälle, vilket jag har sett i de olika medierna, anser jag att det är viktigt att 

lägga fokus på barns utveckling av matematiska förmågor och färdigheter redan i förskolan. 

Jag anser att alla matematiska områden är oerhört viktiga att arbeta kring med barn i 

förskolan. Oavsett detta väljer jag att fokusera på två av de centrala matematiska område som 

är tal och problemlösning, för att se hur barns lärande och utveckling kring dessa områden 

sker i förskolan.  

 

För det första gör jag detta urval eftersom jag ser på matematiken som ett oerhört brett ämne. 

För det andra väcktes mitt intresse redan under den matematiska kursen vid lärarutbildningen 

på Södertörns högskola. Kursen heter "Barns matematiska tänkande och problemlösning". En 

yttligare anledning som stärkte mitt intresse var en förskollärares påstående under ett samtal 

om barns lärande kring matematik i förskoleåldern. Hon sade till mig "Det är många 

föräldrar som säger att deras barn är duktiga på matematik eftersom det kan räkna t.ex. till 

50. Men barnet har svårt att förstå tal och mängder t.ex. när det ställs inför frågan, vilket är 

större 9 eller 30". Om detta fenomen påstår Doverborg och Pramling Samuelsson att " Många 

vuxna tror att barn kan räkna och lösa problem bara för att de kan ramsräkna" (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2005, s.25).  

Med hänsyn till ovannämnda beskrivningar vill jag även undersöka förskollärarens roll i barns 

läroprocess när det gäller tal och problemlösning. Bland annat vill jag se på hur förskolläraren 

kan arbeta konstruktivt för att stimulera barns förståelse kring tal, och för att utveckla deras 

förmågor för att lösa problem genom att använda tal i vardagen. Anna Kärre påpekar att en 

kunnig förskollärare kan uppfatta hur barnen kan använda tal och räkneoperationer och utifrån 
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detta kan hen synliggöra matematiken i olika spontana vardagssituationer och ge barnen 

relevanta utmaningar (Kärre 2013, s.124).  

 

2  Bakgrund  

Här kommer jag att redogöra för matematikens innebörd inom förskolans verksamhet, ur ett 

historiskt perspektiv. Sedan kommer en beskrivning av förskolans läroplan som tar upp 

matematiken och dess områden tal och problemlösning, samt en beskrivning av begreppen tal 

och problemlösning.  

 

2.1  Förskolan och matematik ur ett historiskt perspektiv  

I dagens förskola har matematiken en framträdande roll. Ur ett historiskt perspektiv har 

matematiken i förskolan inte alltid haft den roll som den har idag. När det gäller 

förskolepedagogikens historia och matematikens ursprung i förskolan, lyfter Camilla 

Björklund upp den tyske pedagogen Fredrich Fröbel (1782-1852) som gav grunden för en 

pedagogisk miljö i förskolan. Fröbel grundade institutionen "kindergarten" eller så kallad 

barnträdgården, där barns kunskaper skulle vårdas och stimuleras i en givande miljö. Han 

betonade att i en mer organiserad miljö, där utbildade personer tar hand om barngrupperna, 

finns även möjligheter att utveckla barnpedagogiken och arbetssätten. Matematiken 

framträder också tydligt i Fröbels pedagogiska idéer genom de metoder som han utvecklade 

för barns lärande. Fröbel ansåg att leken hade en stor betydelse för barns lärande och därför 

utvecklade han så kallade lekgåvor och aktiviteter. Syftet med dessa lekgåvor och aktiviteter 

var, "att uppmuntra barn att på ett mångsidigt sätt undersöka, analysera, jämföra, sortera, 

upptäcka likheter och olikheter, samt att minska, öka eller dela mängder på varierande sätt" 

(Björklund 2012, s.31). Fröbels lekgåvor finns även idag i många förskolor, där barn genom 

att använda klossar och konstruktionslekar kan stimuleras att utforska begreppsliga samband, 

proportioner, mätning och dimensioner (Björklund 2012, s.31).  

 

Maria Montessori (1870-1952) är en annan pedagog som har haft stor betydelse för arbetet 

med matematik i förskolan. Montessori betonar vikten av att planera en strukturerad miljö i 

verksamheten, där barnen kan arbeta självständigt och kan använda olika typer av fysiska och 

sinnestränande material. Montessori-pedagogiken har dock fått en viss kritik som riktas mot 

bristen för uppmärksamhet till den kommunikativa aspekten av matematiken. Oavsett detta 
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kan man se att även i dagens förskola, när det gäller matematik, har Montessoris metoder och 

material påverkat i en stor grad innehåll och arbetssätt (Ahlberg 2000, s.14).  

 

Andra influenser som man kan se även idag i den svenska förskolan kommer från "Reggio 

Emilia" pedagogiken. Grunden för denna pedagogik bygger på den italienska barnpsykologen 

Loris Malaguzzis tankar och idéer om förskolans och skolans verksamhet. Han påpekade att 

barn som kommer till förskolan och skolan, redan har erfarenheter och kunskaper som läraren 

måste ta till vara i verksamheten. Inom denna pedagogik är lärarens viktigaste uppgift att 

skapa förutsättningar som kan utmana barnen till ett utforskande lärande, genom att använda 

deras fantasi och kreativitetsförmåga. Detta tankesätt och denna arbetsmetod är viktiga 

utgångspunkter för barnens matematiska lärande, vilket medför att skapandet och det talande 

språket får stort utrymme i den inledande matematikundervisningen (Ahlberg 2000, s.15).  

 

Jag anser att alla ovannämnda personer och deras pedagogik påverkar dagens förskola och 

dess pedagogik med avseende på matematiken och dess olika områden och bland annat tal 

och problemlösning. Genom att undersöka, upptäcka och jämföra egenskaper hos olika 

föremål och fysiska material som barn använder i sin vardag i förskolan, samt genom att 

använda sin fantasi och kreativitetsförmåga, kan barn möta, få erfarenheter och utvidga sina 

kunskaper kring tal och problemlösning.  

 

2.2  Strävansmål i förskolans läroplan  

De första åren i varje barns liv har en stor betydelse för hens utveckling och livslånga lärande. 

Därför är förskolan, som även kallas för barnets första skola, det första och dock viktigaste 

steget i utbildningssystemet. När första läroplanen för förskolan kom  år 1998, var den 

sammankopplad med många övriga skolformer och gav således förskolan en högre status i 

utbildningssystemet och i samhället. I den första läroplanen Lpfö 98 inryms strävansmål som 

bland annat rör arbetet med matematik i förskolan.  

Dessa mål är följande: 

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn  

  - utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang,  

- utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form 

samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum" (Utbildningsdepartementet 2006. s.9). 
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Vidare betonas att:  

"Arbetslaget skall  

  -stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik" 

(Utbildningsdepartementet 2006, s.10). 

 

Året 2010 kom den nya läroplanen för förskolan. Lpfö 98 reviderades 2010 med nya 

strävansmål som berör matematik och som är uppdelat på fyra punkter. Dessutom lägger den 

mer ansvar på förskolläraren i arbetet med barngruppen. 

Dessa mål är följande: 

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn  

   -utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

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

  -utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar,  

  -utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp,  

  -utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang" 

(Utbildningsdepartementet 2010a, s.10). 

Vidare betonas att: 

"Förskollärare ska ansvara för  

  att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

  -stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling"  

(Utbildningsdepartementet 2010a, s.11). 

 

Forskarna Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan påpekar att den nya läroplanen 

bland annat, kompletterades med nya mål och riktlinjer angående barns matematiska och 

språkliga utveckling, samt förskollärarens och arbetslagets ansvar (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2016, s.25). Vidare påstår de att den nya läroplanen sätter varje enskilt barns lärande 

och utveckling i centrum. De hävdar att "Målen är av kvalitativ natur snarare än kvantitativ, 

varför fokus är på förändring av barnens kunnande och skapande av mening" (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2016, s.23). 
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I den nya läroplanen framträder det tydligt att förskolans pedagogiska ambitionsnivå är högre 

idag och bland annat lyfts matematiken fram som ett centralt innehållsområde inom 

förskolans verksamhet. Enligt Doverborg beskriver de fyra nya strävansmålen, två olika 

perspektiv på matematik. Det första målet handlar om matematiska innehåll som finns i barns 

omgivning och som förskolans arbete ska inriktas mot. De tre följande målen beskriver vad 

man gör när man arbetar med matematik (Doverborg 2013, s.4). 

 

De nya målen i förskolans läroplan innefattar även många nya matematiska områden och 

bland annat tal och problemlösning som anses som viktiga områden inom matematiken. Den 

nya läroplanen har inte enbart kompletterats med nya matematiska områden, utan den betonar 

även  att förskolan skall bidra till att barnen utvecklar sin förståelse och sina förmågor kring 

dessa områden. Hanna Palmer och Jorryt van Bommel hävdar att problemlösning är en 

möjlighet för yngre barn att utveckla förmågor som de behöver nu och i framtiden (Palmer & 

von Bommel 2016, s.12). Skolverket betonar att det är viktigt att tidigt kartlägga barns 

grundläggande taluppfattning för att minska matematiska svårigheter som kan uppstå senare i 

skolan (Diamant - Nationella diagnoser i matematik 2014, s.7). 

 

2.3  Tal  

För många människor innebär tal enbart siffror och symboler, men inom matematiken och 

enligt forskning är tal mycket mer än så. Tal är en uppfinning med vars hjälp man kan jämföra 

mängder, ange antal och bestämma ordningsföljd. Därför är det viktig för barnen att få många 

erfarenheter genom att använda tal i olika situationer och genom att undersöka talens 

egenskaper (Sterner, Helenius & Wallby 2014, s.22). Doverborg och Pramling Samuelsson 

beskriver tal som räkneordets betydelse (2005, s.23). De hävdar att "Barn måste få möta antal 

på många olika sätt och i olika sammanhang  för att utveckla en förståelse för tal" 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2005, s.20). Enligt Sterner är tal ett komplext begrepp 

som innefattar förståelse för många olika  idéer, mönster och relationer. Även hon betonar att 

det är viktigt för barnen att få många erfarenheter av att använda tal i omvärlden och 

reflektera över dem. Detta eftersom att dessa erfarenheter kan hjälpa barnen att utveckla 

förståelse för viktiga matematikidéer (Sterner 2016, s.37).  
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2.4  Problemlösning 

I många människors uppfattning innebär problemlösning att utföra många beräkningar för att 

hitta ett svar, men i grunden och enligt forskning, är det inte så. Begreppet problemlösning 

definieras på olika sätt av olika forskare. Problemlösning innebär att tänka och diskutera olika 

matematiska metoder för att lösa problemet. Barn i samband med detta kan lära sig att 

analysera, värdera och representera sina egna och andras metoder och strategier. Att lösa 

problem innebär även att barnen skall kunna generalisera en viss kunskap utifrån en situation 

och sedan skall kunna utnyttja denna kunskap i andra situationer (Karlsson & Kilborn 2015, 

s.25). Olika forskare hävdar att "Problemlösning är det man gör för att nå fram till en 

godtagbar och önskvärd lösning på ett matematiskt problem" (Wyndhamn, Riesbeck & 

Schoultz (2000), se Palmer & van Bommel 2016, s.12). När barnen ställs inför utmaningen att 

lösa problem utvecklar de sin förmåga att tänka kreativt och självständigt. De utvecklar även 

sina kunskaper om matematiska begrepp, uttrycksformer och metoder (Hagland, Hedrén & 

Taflin 2005, s.13). 

 

3  Syfte och frågeställningar 

3.1  Syftet 

Syftet med min undersökning är att få en inblick i hur barn i förskolan möter och upplever tal 

och problemlösning inom matematik, samt att undersöka förskollärarens roll när det gäller att 

stimulera och stödja barns lärande och utveckling i denna process. 

 

3.2  Frågeställningar  

 

1. Vilken uppfattning har förskollärare och vilken bild ger observationerna av hur barn  

möter och upplever tal och problemlösning i förskolan? 

 

2. Vilken är förskollärarens roll i barns läroprocess gällande tal och problemlösning inom 

matematiken, enligt förskollärarens uppfattning och den bild som observationerna ger, 

d.v.s. hur stimuleras  och utmanas barns matematiska tänkande till en vidare 

utveckling, samt hur synliggörs barns lärande? 
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4  Teorianknytning 

Här kommer jag att beskriva det teoretiska perspektiv och de begrepp som jag kommer att 

utgå ifrån i min studie. Det är det sociokulturella perspektivet som innebär att barn lär i 

samspel med andra barn och vuxna. Mitt valda perspektiv kommer jag att använda för 

studiens analys och diskussion. Detta gör jag eftersom jag anser att det sociokulturella 

perspektivet är relevant för min studie, när barnen lär och utvecklar sina kunskaper kring 

taluppfattning och problemlösning i samspel med andra i förskolan.  

 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i arbetet för utveckling och lärande av den 

ryske pedagogen och forskaren Lev. S Vygotskij (1896 - 1934). Enligt Säljö, menade 

Vygotskij att människan formas som tänkande, kännande och kommunicerande varelse, 

genom sociala och kulturella erfarenheter som sker i samspel med andra menniskor 

(Vygotsky 1978, se Säljö 2011, s.155). 

Enligt Säljö, menar Vygotskij att barns utveckling kommer att bestämmas av sociala och 

kulturella faktorer, när barnet skall börja kommunicera med sin omgivning. Han betonar att 

tonvikten för barns lärande och utveckling ligger i språket. Vygotskij anser att språket spelar 

en nyckelroll för barns sociokulturella utveckling, eftersom det möjliggör för barnet att 

komma i kontakt med omgivningen och att bli delaktig i olika sociokulturella erfarenheter. 

Han påpekar att barnen får mer komplexa färdigheter från olika praktiker som de upplever i 

samspel med andra, t.ex. hur man lär sig kommunicera, lösa problem, minnas, förstå sig själv 

och andra, etc. (Vygotsky 1978, se Säljö 2011, s.161-162). 

 

Vygotskij betonar även begreppet Mediering i sin teori, som han beskriver som ett redskap 

som man använder som hjälpmedel i olika praktiker (Vygotsky 1978, se Säljö 2011, s.163). 

Han skiljer på två slags redskap - de fysiska redskapen och de psykologiska redskapen. De 

fysiska redskapen kallar man för artefakter som tillhör människan t.ex. barns fingrar, eller 

något som är tillverkat av människan t.ex. olika föremål. Psykologiska redskap kallar 

Vygotskij allt man använder för att tänka och kommunicera med, t.ex. siffersystemet, 

alfabetet, etc. Han påpekar att språket och begrepp är våra redskap för att tänka, kommunicera 

och agera i världen. Vygotsij betonar att språket är det viktigaste psykologiska redskapet som 

ger människan delaktighet i andras perspektiv och förmedlar (medierar) erfarenheter 

(Vygotky 1978, se Säljö 2011, s.163).  
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Det mest berömda begreppet i Vygotskijs teori är den närmaste utvecklingszonen och som han 

beskriver, är den utveckling som sker i social interaktion och med stöd från andra människor. 

Vygotskij definierar utvecklingszonen som avståndet mellan det som barnet kan klara av på 

egen hand och mellan det som barnet kan klara av med stöd av läraren eller andra mer 

kunniga barn (Vygotsky 1978, s.86 se Säljö 2011, s.167). När barnet befinner sig inför något 

okänt, griper läraren in och hjälper till genom att ge stöd, t.ex. i form av frågor "vad tycker du, 

hur kan du lösa det" (Säljö 2011, s.166-167).  

 

Förutom det sociokulturella perspektivet jag utgår ifrån, använder jag mig även av John 

Deweys aktivitetspedagogik och hans kända begrepp "Learning by doing". John Dewey  

(1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog  och en av de främsta filosofer och 

pedagoger under 1900-talet.  

Han ville förändra skolan, som på den tiden ansågs vara isolerad från det vanliga livet, till en 

förnyad form som en del av barnens naturliga livsrum. Han påpekade att skolan skulle vara ett 

miniatyrsamhälle, där barnen genom en social samvaro kunde komma med förslag, utbyta 

tankar om sina erfarenheter och genom gemensam och produktiv aktivitet skulle kunna skapa 

kunskap (Sundgren 2011, s.103-106). 

 

John Dewey menar, med sitt begrepp "learning by doing", att lärandet sker genom handling 

och de erfarenheter som barnen skapar, men han betonar att det är de reflekterande 

erfarenheterna som ger kunskapen. Dewey hävdar att utgångspunkten för pedagogiken skall 

vara barns erfarenheter och känslor, samt att man skall ta hänsyn till en av de grundläggande 

egenskaperna hos människan, som är behovet av samspel och kommunikation med andra 

människor (Sundgren 2011, s.110). 

 

5  Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som visar hur barn möter och 

upplever tal och problemlösning i förskolan, samt hur förskollärarens roll ses i denna 

läroprocess.  

5.1  Barns möte med tal och problemlösning  

I en studie, som handlar om att utveckla barns förståelse av tal, betonar forskarna Elisabet 

Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson att språket är verktyget som hjälper barnet att 

förstå matematik och dess olika begrepp. De hävdar att genom språket och föreställningar lär 
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vi om oss själva och världen omkring oss. För att starta ett livslångt lärande inom området 

matematiska kunskaper, innebär det att man bör ge barnen möjlighet att utveckla ett språk och 

de föreställningar som är användbara inom detta område (Doverborg & Pramling Samuelsson 

2000a, s.105). Vidare betonar de vikten av vad antal och räknefärdigheter har för barns 

lärande och påpekar att det finns en risk att barns lärande kommer att begränsas till ett 

bestämt antal, om barnen bara räknar samma antal objekt varje gång. Genom att variera 

antalet föremål och gruppera dessa på olika sätt kommer andra aspekter av begreppet tal att 

bli synliga för barnen (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000a, s.82). I andra studier som 

presenteras av Nationellt Centum för Matematikutbildning  hävdas att "Utvecklandet av 

antalsuppfattning inte bara är en fråga om barns ålder eller mognad, utan framförallt en 

fråga om vad pedagogen riktar barns uppmärksamhet mot och att man utnyttjar barns 

erfarenheter och intresse" (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000b, s.118).  

 

Nationellt Centum för Matematikutbildning presenterar även andra studier, där forskaren 

Alistair McIntosh påstår att en av barnets första aritmetiska aktiviteter är att räkna upp med 

hjälp av räkneramsan. Barns förståelse för relationen mellan räkneramsan, räkneorden och 

antals begreppet utvecklas genom många tidiga erfarenheter, när barnen använder 

räkneramsan för att bestämma antal (McIntosh 2009, s.18,20).  

 

Nationellt Centum för Matematikutbildning bland olika studier, presenteras även forskaren 

Ann Ahlbergs tankar. Dom betonar att en av barnens uppfattningar av vad räkning innebär, är 

att utföra räkneoperationer genom att räkna plus eller minus t.ex. 1+1 och 2+2 (Ahlberg 2000, 

s.37). Vidare påpekar Ahlberg att barnen använder lösningsmetoder som är intuitiva och 

erfarenhetsbaserade. De problemlösningar som barnen ägnar sig åt och som barnen inte är 

medvetna om att det är matematik, är mycket betydelsefulla för barnen då de kan utveckla 

förståelse för innebörden av tal och räkning (Ahlberg 2000, s.79).  

 

I en studie hänvisar forskaren Camilla Björklund till Öhberg (2004) som påstår att små barns 

tidiga avsikter visas i form av strategiskt handlande. Detta innebär att barn medvetet kan 

skapa förståelse för sin omvärld och genom att lösa problem, som de möter i vardagen, ökar 

deras medvetenhet om sin omvärld (Björklund 2007, s.53). I en annan studie, påpekar 

Björklund att delar, helheter och relationer dem emellan är en av grundstenarna inom 

matematiken och förståelsen av dessa är avgörande för barnen, för att kunna lära sig använda 

talbegrepp och räkneprinciper (Björklund 2009, s.93). Vidare hävdar hon att när barnen möter 
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räkneorden i olika kontexter kan de förstå begreppens olika innebörd. När barnen har format 

en komplex förståelse av räkneorden i alla kontexter, kan barnen använda sina 

räknefärdigheter för att lösa numeriska problem (Björklund 2009, s.47). I samma studie 

hänvisar hon även till Gelman och Gallistel (1978) som betonar att ett till ett principen, 

innebär att barnet kan relatera ett föremål ur en mängd till ett annat föremål ur en annan 

mängd. Detta lägger grunden för att förstå  hur ett räknat föremål kopplas samman med ett 

räkneord (Björklund 2009, s.46). I en till studie, betonar Björklund att matematik är abstrakt i 

meningen att några matematiska  samband inte är synliga som några andra. Vanliga 

egenskaper som vi möter och använder dagligen, t.ex. storlek, behöver relateras till konkreta 

gripbara föremål för att bli synliga för barnen. Därför är det ibland lättare att visa för barnen 

genom att göra en koppling till någonting som är direkt erfarbart (Björklund 2013, s.95).   

 

Maria Reis är en annan forskare som hävdar att "Yngre barns resonerande kring matematik 

och problemlösning är resultat av komplexa och kognitiva processer. Kunnande och 

förståelse utvecklas i samspel mellan generell och specifik kunskap och i handling" (Reis 

2015,s. 110).  

 

5.2  Förskollärarens roll i barns läroprocess 

Forskarna Pramling Samuelsson och Sheridan lyfter upp i en av deras studier, att lärarens roll 

är att uppmuntra och synliggöra barns  matematiska tänkande och lärande. De påstår att det är 

viktigt att förskollärarna i varje situation och sammanhang, uppmärksammar barnen på hur de 

tänker och förstår olika matematiska aspekter, samt hur de lär sig dessa aspekter. På så sätt 

synliggör man matematiken för barnen och ger dessa möjligheten att reflektera över 

matematiken i sin vardag (Pramling Samuelsson & Sheridan 2016, s.77). 

 

I en annan studie av Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson ser forskarna på 

förskollärarens roll som en ledarroll. De hävdar att i en utvecklingspedagogisk miljö skapar 

läraren förutsättningar för barns lärande när hen arrangerar eller fångar situationen i vardagen 

och genom att använda barns egna erfarenheter, uppmuntrar hen barnen att tänka och 

reflektera över ett specifikt innehåll. För att det skall ske en utveckling och för att barnen skall 

skapa en ny förståelse för någonting, behöver både barn och lärare vara aktiva (Pramling 

Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007, s.43). 
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Sterner et al tar upp i en studie från Nationellt Centum för Matematikutbildning en annan del 

av förskollärarens uppgifter. De betonar att  när barnen uppmuntras att jämföra mängder och 

resonera för att se skillnader i antal, utvecklar de en viktig kompetens som har att göra med 

förståelse för innebörden i addition och subtraktion, samt sambanden där emellan (Sterner, 

Helenius & Wallby 2014,s.67).  

 

Forskaren Maria Reis, påstår att "Om lärare utgår från barns nyfikenhet, intresse, delaktighet 

och om barn känner att deras perspektiv och kunnande tas till vara, främjar det verksamheten 

beträffande barns perspektiv och ett kompetent barn. Kompetenta och nyfikna vuxna kan 

tillsammans med barnen utveckla matematiken" (Reis 2015, s.19). Vidare påpekar hon, att det 

är förskollärarens uppgift att visa och erbjuda barnen varierande situationer för att aktivera, 

utveckla och utmana barnens spontana strategier för att förstå matematik och lösa problem. 

Läraren måste erbjuda barnen verktyg för att de ska kunna utgå ifrån sina egna tidigare 

erfarenheter för att utveckla nya insikter och kunskaper (Reis 2015, s.81).  

 

Anna Lena Lindkvist anser i en artikel att pedagogen måste kunna uppfatta och utnyttja de 

naturliga situationer som uppstår i förskolans vardag, samt att kunna konstruera situationer 

som utmanar barnen att tänka matematiskt (Lindekvist 2004, s,24).  

 

Johan Asplund, som studerar problemlösning som fenomen, hävdar att problemlösaren måste 

koncentrera sig på vad problemställaren kräver och säger. Detta handlar om problemlösarens 

kompetens att ha full uppmärksamhet på problemställaren för att undvika missuppfattning 

eller att inte alls uppfatta uppgiften (Asplund 2002, s.40).  

 

6  Material och metod 

6.1  Urval  

I början valde jag att kontakta fyra olika förskolor i två olika kommuner i Stockholms län, för 

att utföra min undersökning. Jag kontaktade dessa förskolor, som var helt okända för mig, via 

mejl. I mitt mejl presenterade jag mig, mitt syfte med undersökningen och undrade om 

förskolechefen accepterade min förfrågan att utföra min undersökning på deras förskola. Från 

två förskolor fick jag inget svar, medan de två andra tackade nej på grund av att de hade egna 

studenter under den perioden. Efter detta och på grund av brist på tid, vände jag mig till mina 

personliga kontakter i mitt närområde. Jag valde två förskolor från två olika enheter inom en 
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och samma kommun i Stockholms län. Jag kontaktade varje förskolas respektive förskolechef, 

den ena via telefon och den andra genom en personlig träff. Efter att jag hade förklarat syftet 

med min undersökning, bad jag om deras tillåtelse att utföra min studie på dessa förskolor. 

Efter att förskolecheferna hade accepterat min förfrågan, skickade jag ett samtyckesbrev till 

varje förskolechef, som skulle delas ut till föräldrarna. I detta brev informerade jag föräldrarna 

om min studie och bad dem om deras tillåtelse att få observera deras barn.  

 

Jag valde att intervjua två förskollärare på varje förskola, båda erfarna och nya förskollärare. 

Detta val gjorde jag för att få en överblick, men även att se enskilda detaljer om 

förskollärarnas uppfattningar kring barns läroprocess och förskollärarens roll i denna process, 

inom de matematiska områden tal och problemlösning.  

 

Forskarna Eriksson - Zetterquist och Ahrne påpekar att en av intervjuns svagheter är att den 

kan ge en begränsad bild av något fenomen och således måste behandlas därefter, samt om det 

är möjligt att kompletteras med andra metoder som t.ex. observationer (Eriksson - Zetterquist 

& Ahrne 2015, s.53). Med hänsyn till detta, och eftersom jag vill se hur det som pedagogerna 

berättar för mig sker även i verkligheten i barnens vardag, genomförde jag även flera 

observationer.  

 

6.2  Fenomenografisk forskningsansats  

Jag har valt den fenomenografiska ansatsen som metodiskt val eftersom min studie i en stor 

del fokuseras på förskollärarens uppfattningar om barns lärande och utveckling.  

 

Enligt Runa Patel och Bo Davidson är fenomenografin ett vetenskapligt förhållningssätt som 

riktar sitt fokus mot att studera uppfattningar. Ansatsen utvecklades under 70-talet och kom 

som en kvalitativ metod för att studera lärandet. Syftet med en fenomenografisk analys är att 

studera hur olika fenomen i omvärlden uppfattas på varierande sätt av olika människor. 

Fenomenografin handlar om att analysera hur människor uppfattar någonting i relation mellan 

sig själv och omvärlden. Detta innebär att man utgår ifrån sina uppfattningar när man handlar 

och resonerar (Patel & Davidson 2011, s.32-33).  

 

Staffan Stukat påstår att fenomenografin inte intresserar sig för hur mycket man lär sig, utan 

att den fokuseras på vad och hur man lär sig. Även Stukat hävdar att inom fenomenografin 
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ligger intresset på hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor. Detta innebär att man 

intresserar sig för innebörder istället för förklaringar eller samband. "Det handlar om att 

identifiera uppfattningar och att beskriva variationer av uppfattningar" (Stukat 2011, s.37). 

Istället för att beskriva hur något är, väljer man att beskriva hur något framstår eller visar sig 

hos människor (Stukat 2011, s.37-38). 

 

6.3  Material 

Materialet som jag använder mig av i min undersökning består av fältanteckningar som jag 

har fört under mina fältobservationer, samt inspelade intervjuer med förskollärare. För att 

spela in intervjuerna har jag använt min mobiltelefon och sedan har jag transkriberat dem. Jag 

har dessutom fört anteckningar även under intervjuerna, för att undvika risken att missa 

material, ifall det skulle förekomma något slags problem med inspelningen under intervjun, 

vilket det inte gjorde. 

  

6.4  Genomförande  

Efter att jag hade fått förskolechefernas tillåtelse, besökte jag bägge förskolorna. Jag träffade 

personligen de förskollärare jag ville intervjua och även de avdelningsansvariga, på de 

avdelningar där jag ville genomföra mina observationer. Det var lättare att bestämma tider för 

att observera barngrupperna, men det var svårare att boka tider för intervjuerna. Detta på 

grund av olika anledningar som t.ex. olika möten, brist på personal på olika avdelningar, 

sjukdom, etc, vilket tvingade mig och förskollärarna att ändra våra bokade tider ett flertal 

gånger.  

 

Inför intervjuerna hade jag förberett en intervjuguide (se bilaga 2) för att hålla en röd tråd 

under intervjun och för att samla in material kring dessa matematiska områden som jag var 

intresserad av. Men jag tog även hänsyn till förskollärarnas tankegångar för att kunna ställa 

följdfrågor, eller be om exempel som kunde komplettera och tydliggöra deras svar. Dessutom 

vill jag betona att inför varje intervju, förklarade och betonade jag för respondenten att min 

undersökning handlar  om tal och problemlösning inom matematik, inte om talade språk. 

Detta gjorde jag eftersom att jag redan från början, när jag nämnde begreppen tal och 

problemlösning, märkte att många ur personalen på förskolorna missförstod undersökningens 

syfte och började att prata om talade språk. Varje intervju spelade jag in med hjälp av min 

mobiltelefon och samtidigt försökte jag även att anteckna i den mån som det var möjligt. När 
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jag hade avslutat alla intervjuer satt jag och transkriberade dem, samt delade upp dem i olika 

teman utifrån mina huvudfrågor för att kunna analysera materialet. Alla intervjuer ägde rum i 

lokaler på respektive förskollärares förskola och varje intervju tog mellan 20 och 25 minuter.  

 

Jag har genomfört en kvalitativ undersökning på två förskolor för att samla in material. De 

metoder jag har valt att använda mig av är observationer och intervjuer med förskollärare. På 

så sätt anser jag att jag kan få olika svar på mina frågor om barns lärande och utveckling, 

utifrån olika perspektiv och synvinklar. Dessutom kan kombinationen av fältobservationer 

och intervjuer ge mig möjligheten att se och överväga hur det som förskollärarna säger under 

intervjuer stämmer överens med det som sker i barns aktiviteter i vardagen i förskolan. 

Genom att kombinera olika metoder som kompletterar varandra och gör en kvalitativ 

undersökning mer trovärdig, använder jag mig samtidigt av det som kallas för triangulerings 

metod. Om triangulerings metoden påstår Ahrne och Svensson att studiens trovärdighet ökar 

när man kommer fram till samma eller liknande resultat genom att använda sig av olika 

metoder (Ahrne & Svensson 2015, s.25-26).  

 

6.5  Observation 

Att observera barn och pedagoger på fältet och samtidigt föra anteckningar anser jag är ett 

användbart sätt att samla data och skapa förståelse för barns lärande kring olika områden, 

samt för att se på pedagogens roll i den lärandeprocessen. Genom att vara där och genomföra 

både deltagande, där jag var med på aktiviteten och icke-deltagande observationer, kunde jag 

följa och observera barnen och pedagogerna i deras aktiviteter under dagen. På så sätt kunde 

jag fånga dessa matematiska händelser som kopplas till mitt undersökningsområde. Jag kunde 

även se i vilka situationer lärande kring dessa matematiska områden pågår och hur barnen 

uttrycker detta. Som Franzén hävdar, är observationen en metod där forskaren kommer nära 

det fenomen hen studerar, samt att forskaren är på plats när det händer och det är hen som 

tolkar vad hen ser och upplever (Franzén 2014, s.58). Även Patel och Davidson betonar att 

observationsmetoden kan användas som huvudinstrument vid olika undersökningar. 

Dessutom kan man med observationsmetoden studera beteenden och skeenden i samma stund 

som de inträffar och i ett naturligt sammanhang (Patel & Davidson 2011, s.91).  

 

Jag genomförde flera observationer, på fyra olika avdelningar i två förskolor, genom att följa 

med i varje avdelnings vardagliga rutiner. Observationerna valde jag att dela upp i två dagar 
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på varje förskola. Jag observerade under en dag på en yngre barnavdelning 1-3 år, två dagar 

observerade jag på två äldre barnavdelningar 3-5 år och en dag observerade jag på den äldsta 

barnavdelningen 5-6 år. Jag har ägnat en vardag åt respektive avdelning och har försökt att 

smälta in och hålla mig i bakgrunden under dagen, men det var inte helt lätt. I vissa fall var 

barnen nyfikna på mina anteckningar och ibland blev jag erbjuden att ta del av deras 

aktiviteter genom att leka tillsammans. Jag har följt, observerat och antecknat allt det jag fann 

som tillhörde mitt intresseområde. Jag skrev ner alla situationer och aktiviteter som handlade 

om matematik, tal och problemlösning. Jag hade antecknat många situationer och aktiviteter 

från varje avdelning och det var omöjligt att använda alla dessa i studien. Därför gjorde jag ett 

urval av de mer relevanta situationer och aktiviteter för att använda mig av i min studie. De 

barn som jag inte hade fått sina föräldrars tillåtelse ingick inte i mina observationer.  

 

En fördel med observationer är att man har möjlighet att samla in mycket material kring sitt 

undersökningsområde. Å andra sidan finns det en nackdel med observationer, eftersom de är 

tidskrävande. Man behöver flera dagar för att genomföra flera observationer och samla in 

användbart och tillräckligt material. En till nackdel med observationer är att observerade 

människors beteende kan påverkas av forskarens närvaro. Detta märkte jag i början av 

observationerna när barnen var lite blyga, men eftersom jag var på varje avdelning en hel dag 

och ibland lekte jag med barnen, lyckades jag att undvika detta.   

  

6.6  Intervju 

Den andra metoden som jag använder mig av i min studie är kvalitativa intervjuer med 

förskollärare. Intervjumetoden anser jag är ett viktigt verktyg för att få syn på förskollärarens 

uppfattning om barns läroprocess kring olika matematiska områden och för att få syn på 

förskollärarens uppfattning om sin egen roll och bidrag i denna läroprocess. Genom att ställa 

frågor som jag har förberett innan, men även följdfrågor vid behov, till flera förskollärare kan 

jag inom samma område få varierande svar och tankar från olika individers perspektiv. 

Eriksson - Zetterquist och Ahrne betonar att intervjuer är ett oslagbart verktyg som möjliggör 

att forskaren inom kort tid kan få höra flera individers reflektioner kring ett fenomen ur deras 

synvinkel (Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 2015, s.53).  

 

Jag har valt att utföra semistrukturerade intervjuer, genom att använda mig av en 

intervjuguide samt följdfrågor, för att få in rätt information från respondenterna. Patel och 
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Davidson hävdar att kvalitativa intervjuer kan ha en låg grad av strukturering där frågorna 

som intervjuaren ställer kan ge utrymme för respondenten att svara med egna ord. 

Intervjuaren i en kvalitativ intervju kan välja att ställa frågorna i en låg grad av strukturering, 

d.v.s. att frågorna kan komma i en bestämd ordning, men man kan även ställa andra öppna 

frågor som framträder under intervjun och anses vara relevanta i det konkreta fallet. Dessa 

intervjuer kallas för semistrukturerade intervjuer och detta innebär att intervjuaren förbereder 

en lista över specifika teman som hen vill beröra, men samtidigt ger hen respondenten stor 

frihet att utforma sina svar (Patel & Davidsson 2011, s.81-82).  Patel och Davidson påstår 

vidare att "Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades uppfattningar om något fenomen." (Patel & 

Davidson 2011, s.82). 

 

En nackdel med intervjuer är att det krävs tid att transkribera inspelade material, men jag har 

även fört anteckningar under intervjun för att underlätta för mig under 

transkriberingsprocessen och för att undvika andra inspelningsrisker som jag nämnt ovan. Här 

är jag även medveten om nackdelarna att man bland annat kan missa någonting viktigt medan 

man antecknar. Dessutom behöver man plats och tid att sitta efter att man har antecknat, eller 

som Patel och Davidson hävdar, är det viktig för intervjuaren att sitta och förtydliga sina 

anteckningar direkt efter samtalet eller intervjun (Patel & Davidson 2011, s.87).  

 

6.7  Intervjupersoner  

Förskollärarnas namn är fingerade. 

Sara och Hellen jobbar på samma förskola 

Sara: Hon blev utexaminerad som förskollärare år 1993 och har arbetat som förskollärare i 23 

år. 

Hellen: Hon blev utexaminerad som förskollärare år 2014 och har arbetat som förskollärare i 

2 år.  

Linda och Emmy jobbar på samma förskola 

Linda:  Hon blev utexaminerad som grundskollärare och förskollärare år 2005 och har arbetat 

som förskollärare i 11 år. 

Emmy: Hon blev utexaminerad som grundskollärare år 2009 och sedan kompletterade hon för 

att få legitimation för förskola år 2015. Hon har arbetat som förskollärare i 7 år.  
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6.8  Etiska överväganden 

Inom forskning finns det ett moraliskt och etiskt ansvar som forskaren bör ta hand om. Detta 

innebär att man skall följa de forskningsetiska principer och regler som påpekas av 

Vetenskapsrådet och lagen. Bland annat är det viktigt att tänka på att namn på barnen och 

intervjurespondenterna, samt platsen där undersökning sker, inte skall framgå och skall 

anonymiseras för att skydda individen eller verksamheten av olika anledningar. Detta skall 

man som forskare komma överens med vårdnadshavaren och verksamhetens ansvariga person 

om och få deras informerade samtycke. Ett informerat samtycke innebär att forskaren har 

ansvaret att informera de personer som skall studeras om vad studien innebär. Utifrån denna 

information har de personer eller deras vårdnadshavare rätt att bestämma huruvida de vill 

medverka i studien. Även Svensson och Ahrne betonar att man skall vara medveten att, 

genom att publicera en detaljerad beskrivning av en plats, situation, eller en individ innebär 

det ett brott mot principen. Det vill säga att de människor som studeras inte skall skadas eller 

råka illa ut. De hävdar vidare att enligt konfidentialitetsprincipen bör uppgifter som inskaffas 

om enskilda individer under forskningsprocessen, bevaras och redovisas på så sätt att enskilda 

individer inte kan identifieras av utomstående (Svensson & Ahrne 2015, s.28-29).  

 

Med hänsyn till dessa forskningsetiska regler har jag, innan jag började med min 

undersökning, förklarat för informanterna att deras identitet kommer att vara anonym och att 

jag har skyldighet att ge anonymitetsskydd både till insamlat material och till medverkarna. 

För det första har jag kontaktat varje förskolas respektive förskolechef och frågat om det är 

tillåtet att genomföra min undersökning på dessa förskolor. Sedan har jag personligen 

kontaktat förskollärarna i god tid och har frågat om de accepterar mitt önskemål att intervjua 

dem, samt att genomföra mina observationer på deras verksamhet. Dessutom har jag också 

nämnt att förskollärarna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i min undersökning. 

När det gäller barn har jag i förväg, till barnens vårdnadshavare, delat ut ett samtyckesbrev för 

att informera dem om min undersökning och om deras rättighet att välja om deras barn skall 

delta eller inte i denna, samt bett om deras samtycke för att kunna observera deras barn. (se 

bilaga 1). Dessa betonas även av Löfdahl som viktiga aspekter inom forskningsetik, att en 

forskare skall informera om sin undersökning och att individerna skall ge samtycke till att 

delta, samt att man ska informera medverkarna om deras rätt att avbryta sin deltagande även 

om de från början har valt att delta i undersökningen. Dessutom är det viktig att man alltid i 
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första hand  ska informera förskolechefen och be om tillåtelse att genomföra sin undersökning 

på den tilltänkta förskolan, innan man kontaktar förskollärarna (Löfdahl 2014, s.36). 

 

En annan etisk och moralisk aspekt som är viktig för forskaren att ta hänsyn till, speciellt när 

hens studieområde innefattar barn, är ärligheten. Barnen ska känna sig respekterade och få 

sanna svar på sina frågor och funderingar, eftersom att vi på så sätt lär barnen vad det innebär 

att respektera andra människor och deras nyfikenhet. Om detta påstår Ross att man som 

forskare har det etiska ansvaret att genomföra sin studie på ett etiskt korrekt sätt. "I ett projekt 

med syfte att studera små barn i förskolan blir de etiska ställningstaganden som behöver 

göras mycket inriktade på att vara ärlig mot barnen" (Ross 2014, s.51). 

 

7  Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag först att göra en redovisning av olika aktiviteter och moment från 

mina observationer. Därefter kommer analysen som är uppdelat i två delar utifrån 

frågeställningarna. Under varje analysdel redogörs även förskollärarnas uppfattningar som 

framkom under intervjuerna och som ses i samband med observationerna under analysen. 

Alla barns namn är fingerade. 

 

7.1  Resultat av observationer 

Observationer från Saras och Hellens avdelningar 

Observation 1. På den avdelningen arbetar pedagogerna och barnen med almanackan varje 

dag. På almanackans alla dagar och alla månader finns flera plastfickor där barnen varje dag 

får stoppa in ett kort, som barnen har ritat någonting på, till den respektive dagen. Pedagogen 

får bara stoppa in vita kort på helgdagarnas fickor. I slutet av varje månad tar pedagogen och 

barnen fram alla kort från den avslutade månaden och börjar räkna tillsammans med barnen 

hur många dagar månaden hade. Sedan väljer pedagogen ett barn som skall separera och 

räkna alla de vita kort som finns och berätta vad de representerar. Ett annat barn skall 

tillsammans med gruppen räkna alla de andra korten och berätta vad de representerar. Efter 

detta utmanas barnen att se skillnaden i mängder och antal, som finns mellan de två 

grupperna. Sedan blandar barnen alla kort igen och utmanas att gruppera dem, med hjälp av 

almanackan, i så många dagar som finns på varje vecka. Fortsättningsvis utmanas barnen att 

prata om hur många grupper de ser, hur många kort det finns i varje grupp och vad dessa 

grupper och antal kort representerar. Till slut samlar pedagogen alla kort i en påse som ska 
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hängas upp på väggen under den respektive månadens namn och i slutet av året får barnen se 

hur många kort (dagar) året har. 

 

Observation 2. Barnen  skall gå ut på gården och pedagogen letar efter Oskars vantar. Hon 

frågar honom: "Oskar hade du dina vantar med dig idag?". Oskar tänker lite och svarar: "Vet 

inte, nej de hade jag inte". Pedagogen fortsätter: "Men vad skall vi göra nu, du har inga vantar 

Oskar?". Oskar tänker lite igen och säger: "Jag kan låna från lånekorgen" och springer dit och 

börjar leta efter vantar. Efter ett tag har han kastat fem olika vantar på golvet och tittar på 

dem. Pedagogen säger: "Oj vad många vantar, skall du sätta alla på dig? Hur många händer 

har du Oskar?". Oskar skrattar och samtidigt som han visar sina händer säger han: "Neeej, jag 

har bara två händer". Pedagogen frågar igen: "Varför har du så många vantar där då?". Oskar 

säger: "För att de är alla olika, jag vet inte vad skall jag ta". Pedagogen säger: "Men vad är det 

du behöver?". Oskar svarar: "Två vantar". Pedagogen fortsätter: "Måste de vara likadana eller 

är det något annat som är viktigaste för dig Oskar? Vad tycker du? Du har olika stora och små 

vantar där". Oskar sitter på golvet och börjar prova vantarna. Efter ett tag har han valt ut två 

vantar och säger: "Jag hittade dessa två som passar mig, de är olika men det gör inget". 

Pedagogen säger: "Vad bra Oskar att du hittade de vantar som passar dig, men det gör inget 

om de är olika. Det viktigaste är att du är varm om händerna".  

 

Observation 3. Pedagogen och två barn, Ella och Markos, spelar "memory" och parar ihop 

figurer av björnar i olika situationer. Alla tre ställer de björnar som de vinner framför sig i en 

rad och när spelet har slutat börjar de räkna sina björnar. Pedagogen säger: "Jag har fått 12 

björnar". Ella säger: "Jag har fått 8". Markos säger: " Jag har fått 6 björnar". Pedagogen 

frågar: "Vem har fått flest björnar och vem har fått minst?". Ella och Markos svarar: "Fröken 

har fått mest och Markos minst". Sedan parar pedagogen ihop sina björnar i en rad och 

uppmuntrar även barnen att göra det. När alla är färdiga frågar hon: "Jag har 6 par björnar, hur 

många par har ni?". Barnen ser förvirrade ut. Pedagogen förklarar för barnen att två likadana 

björnar är ett par och genom att ställa dem ovanpå varandra i en rad, räknar vi dem som ett 

par och då blir det hälften av antalet björnar som vi räknade i början. Ella verkar förstå det så 

hon parar ihop björnarna och säger: "Jag har 4 par". Pedagogen säger: "Bra Ella, du har 4 par 

björnar och om du delar de igen får du dubbelt så många björnar". Markos fortsätter säga att 

han har 6 björnar. Pedagogen säger: "Markos du har ett par strumpor, men de är två strumpor 

också. Här har du också två björnar men om vi ställer dem tillsammans, eftersom de är 

likadana, blir de ett par". Samtidigt som hon förklarar för Markos illustrerar hon med 
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björnarna framför honom och räknar en gång tre par björnar som står i en rad och en gång 6 

björnar som står separata i två rader. Efter flera upprepningar kan Markos förstå och räkna rätt 

när han parar ihop och när han separerar sina björnar. 

 

Observationer på Lindas och Emmys avdelningar 

Observation 4. Det är en sångsamling på avdelningen och pedagogen har tagit fram en 

docksäng och fem leksaks apor som sitter i sängen. Samtidigt som alla sjunger sången "Fem 

små apor" och varje gång som en apa ramlar ner, illustrerar pedagogen med en apa som 

ramlar ner på golvet och sedan frågar hon barnen: "Hur många apor har ramlat ned och hur 

många apor har vi kvar i sängen? Var har vi fler och var har vi färre apor?". Vissa barn svarar 

på en gång. En del barn visar med sina fingrar och andra kommer fram och räknar genom att 

peka med fingret på varje apa. Medan de sjunger illustrerar och räknar pedagogen med sina 

fingrar och uppmuntrar även barnen att göra detta.  

 

Observation 5. Elvin och Hanna är veckans matvärdar och tillsammans med pedagogen skall 

de duka innan lunch. Pedagogen säger: "Ni behöver inte ta fram alla tallrikar som igår, inte 

heller springa fram och tillbaka flera gånger med 2 eller 3 tallrikar eller bestick varje gång, för 

att det blir jätterörigt i matsalen. Har ni tänkt hur ni kan klara detta?". Elvin säger: "Ja vi har 

tänkt att vi kan titta på våra bilder på väggen bredvid varje bord och räkna hur många barn 

och fröknar som är i förskolan idag och som skall sitta vid varje bord. Sen tar jag så många 

tallrikar och Hanna så många glas från diskbänken och ställer fram på varje plats som 

kompisen och fröken skall sitta. Sedan tar vi så många gafflar och knivar som behövs och 

lägger bredvid tallrikarna. Pedagogen frågar: "Hur kom ni fram till den lösningen?". Hanna 

säger: "Vi tänkte på den idag när vi åt frukost och tittade på våra bilder tillsammans med 

fröken och sedan räknade vi tillsammans upp hur många barn som var vid frukostbordet och 

hur många som inte var där". Pedagogen bekräftar barnen och de går för att duka. De står 

framför bilderna vid varje bord och medan den ena pekar på bilden och säger ett namn, räknar 

den andre högt och tar hjälp av sina fingrar. 

 

Observation 6. Barngruppen, två pedagoger och jag är ute på ett fält utanför förskolans gård. 

Pedagogen Linda väljer ett barn som skall kasta tärningen två gånger. Hen och alla andra barn 

får läsa av prickarna efter varje kast och sedan utmanas barnen att räkna ut summan av antalet 

prickar som tärningen visar. Vi alla står i ett led och läser av det första antal prickar som är 6 

och det andra som är 3. När Linda frågar hur mycket 6+3 blir, svarar vissa barn på en gång 9. 
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En del andra börjar räkna med hjälp av sina fingrar eller pratar med någon kompis. De flesta 

barnen svarar rätt. Sedan säger Linda: "Nu skall vi alla ta 6 steg framåt och 3 steg till höger". 

Jag och pedagogen Lena pratade om någonting under den stunden. Alla barn och Linda tar 6 

steg framåt och 3 till höger, medan jag och Lena tar 6 steg bakåt och 3 till höger. Barnen tittar 

på oss och skrattar. Linda frågar: "Vad hände här, har Anila och Lena klarat uppgiften?". 

Oskar säger: "Nej, Anila och fröken tog 6 steg tillbaka istället för att gå fram". "Varför det?" -

frågar Linda. Melvin säger: "För att de inte lyssnade på vad du sa, de pratade med varandra". 

Linda fortsätter: "Vad betyder det att de inte lyssnade på mig?". Oskar svarar: "De förstod inte 

instruktionerna och gjorde fel". Linda säger: "Bra Oskar, om man inte lyssnar och inte förstår 

instruktionerna ordentligt kan man inte klara uppgiften. Men vad måste de göra nu för att 

ställa sig i vårt led?". Alva säger: " De måste ta 6 steg fram en gång och 6 steg fram en gång 

till". "Varför det Alva" -frågar Linda. "För att de skall komma tillbaka där vi var från början 

först och sedan tar de 6 steg till för att komma till oss" -säger Alva. Linda Säger: "Jättebra 

Alva! Hur många steg skall de ta sammanlagt då?". En del barn svarar igen på en gång 12 och 

andra säger bara 6+6. 

 

7.2  Resultat av intervjuer och analys 

 

7.3  Hur möter och upplever barn tal och problemlösning?  

Samtliga förskollärare anser att barn i förskolan möter matematik, tal och löser problem hela 

tiden, i olika former och sammanhang. Deras tankar instämmer i vissa fall och är olika i en del 

andra fall. Två förskollärare påpekar språket och de matematiska begreppen som väsentliga 

verktyg för barns lärande i alla kontexter och således även när det gäller matematik, tal och 

för att lösa problem.  

 

Vi som pedagoger hjälper barnen att sätta ord på vad de upplever och redan 

från att ettåringen kliver in i förskolans värld möter den matematiska begrepp 

och tankar. Vi sjunger sånger med barnen som t.ex. "En elefant balanserade" 

och "Fem små apor", redan där möter barn räkneord, addition och subtraktion. 

I verksamheten räknar barnen dagligen och min erfarenhet är att barn snabbt 

börjar med ramsräkning. Vi leker också lekar som t.ex. "Kims lek", där vi 

plockar bort och senare lägger till (Emmy 2016-10-24). 
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Jag ser att förskollärarens tankar präglas av vikten som språk och matematiska begrepp har 

för barns förståelse av tal. Genom språk och matematiska begrepp kan barn som sociala 

individer kommunicera sina tankar och erfarenheter i samspel med omgivningen. Genom 

språk kan barnen få nya matematiska kunskaper och förståelse för nya begrepp, samt att de 

kan uttrycka sina uppfattningar och föreställningar om olika matematiska begrepp och 

erfarenheter. Doverborg och Pramling hävdar att genom språket och föreställningar lär vi oss 

om oss själva och världen omkring oss. För att starta ett livslångt lärande inom området 

matematiska kunskaper, innebär det att man bör ge barnen möjlighet att utveckla ett språk och 

de föreställningar som är användbara inom detta område (Doverborg & Pramling Samuelsson 

2000a, s.105). Som det framkommer, både från förskollärarens svar och från mina 

observationer, är ramsräkning, räkneord, antal och jämförelse av mängder några av de 

vanligaste formerna för barnen att möta och uppleva tal. Genom att föra barnen  i kontakt med 

olika matematiska begrepp dagligen och i olika sammanhang som t.ex. tre apor, här är fler 

och här är färre, utvecklas barns förståelse för dessa begrepp och dess innebörd. Dessa 

erfarenheter som illustreras även med konkret material tydliggör för barnen sambandet mellan 

räkneramsan och antal. När barnet räknar rytmiskt och samtidigt pekar med sitt finger på en 

apa i taget, som det framkommer i observation fyra, eller på en kompis i taget när de sitter i 

samlingen, lär barnet sig att relatera ett räkneord till ett föremål eller en person. Dessutom 

utvecklar barnet sin förmåga att förstå att det sista räkneordet beskriver hur många som finns i 

mängden. McIntosh påstår att en av barnets första aritmetiska aktiviteter är att räkna upp med 

hjälp av räkneramsan. Barns förståelse för relationen mellan räkneramsan, räkneorden och 

antalsbegreppet utvecklas genom många tidiga erfarenheter, när barnen använder 

räkneramsan för att bestämma antalet (McIntosh 2009, s.18,20). 

 

Med syn på barns sociokulturella utveckling och som man ser i Vygotskijs teori, representerar 

språket och olika begrepp de psykologiska redskap som medierar kunskaper till barnen genom 

kommunikation och tänkande. Dessa erfarenheter och begrepp som nämns ovan, samt språket 

som används med och av barnen för att kommunicera och förklara, är verktyg som förmedlar 

nya kunskaper till barnen. Enligt Säljö hävdar Vygotskij att man i interaktion med andra 

bygger upp sociala erfarenheter, kunskaper och färdigheter som medieras genom språket. 

Sedan använder individen själv dessa kunskaper och färdigheter i kommunikation  med andra 

och i olika aktiviteter (Säljö 2011, s.164).  
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Min uppfattning är att vi inte medvetet och aktivt arbetar med matematik i den 

bemärkelsen att vi använder begrepp som plus eller minus. Det blir mer i den 

form av att vi i sånger och lekar minskar och lägger till. Jag upplever att det 

fortfarande är väldigt abstrakt för barnen och att om man startar med tal så är 

det lätt att barn tappar intresset på grund av att det är för svårt och de inte 

förstår (Emmy 2016-10-24).  

 

Emmy påstår att de arbetar med addition och subtraktion med barnen, i form av att lägga till 

och minska i vardagliga aktiviteter och i barns lek. Detta ser även jag under mina 

observationer vilket jag beskriver i observation fyra, där barnen kan räkna och jämföra 

mängden apor som finns på golvet med mängden apor som är kvar i sängen. Barnen kan 

också se relationen och ändringen som sker mellan mängder varje gång när en apa ramlar ned, 

som i sin tur innebär plus 1 eller minus 1. Men oavsett detta uttrycker hon en slags rädsla för 

att använda begreppen plus eller minus i kontakt med barnen. Ahlberg betonar att en av 

barnens uppfattningar av vad räkning innebär, är att utföra räkneoperationer genom att räkna 

plus eller minus t.ex. 1+1 och 2+2 (Ahlberg 2000, s.37).  Andra forskare som Doverborg och 

Pramling hävdar att "Utvecklandet av antalsuppfattning inte bara är en fråga om barns ålder 

eller mognad, utan framförallt en fråga om vad pedagogen riktar barns uppmärksamhet mot 

och att man utnyttjar barns erfarenheter och intresse" (Doverborg & Pramling Samuelsson 

2000b, s.118).  

 

De problem jag upplever när barnen löser med tal och matematik är att de 

räknar antal. De kan räkna ut hur långt något är med hjälp av olika material 

t.ex. mäta med antal bilar, när de bygger hur många klossar behövs (Emmy 

2016-10-24).   

 

 Att använda sig av matematik och tal för att lösa problem gör att barnen 

använder sina förmågor, sina möjligheter att tänka och fundera ut lösningar på 

olika problem, beroende på situationen. Exempelvis i sandlådan när barn bakar 

sandkakor och räknar antal, hur många barn finns i sandlådan, hur många 

spadar behöver vi? Vi räknar hur många barn som sitter med i samlingen idag, 

vem och hur många saknas m.m (Linda 2016-10-26).   
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Enligt Emmy och Linda möter barnen olika problem i olika former i sin vardag i förskolan. 

För att hitta lösningar inom olika problem använder barnen såväl sin tänkande förmåga, samt 

tal och matematik. De använder sin räkneförmåga och antalsuppfattningsförmåga för att hitta 

hur många spadar de behöver, om de behöver fler eller färre klossar för att bygga, om det är 

alla kompisar i samlingen eller inte. Barnen förmår att hitta egna strategier för att mäta 

längder av någonting, genom att använda ett antal andra föremål som måttenhet. Camilla 

Björklund hänvisar till Öhberg (2004) som påstår att små barns tidiga avsikter visas i form av 

strategiskt handlande. Detta innebär att barn medvetet kan skapa förståelse  kring sin omvärld 

och genom att lösa problem som de möter i vardagen ökas deras medvetenhet kring sin 

omvärld (Björklund 2007, s.53).  Även barnen som ska duka, som det framkommer i 

observation 5, hittar en egen strategi för att lösa problemet, genom att räkna sina kompisar 

med hjälp av bilderna och sedan använder de sin antalsuppfattningsförmåga för att relatera 

antal barn till antal föremål. Allt detta relaterar jag till Ahlberg som påpekar att barnen 

använder lösningsmetoder som är intuitiva och erfarenhetsbaserade. De problemlösningar 

som barnen ägnar sig åt och som barnen inte är medvetna om att det är matematik, är mycket 

betydelsefulla för barnen för att så kan de utveckla förståelse för innebörden av tal och 

räkning (Ahlberg 2000, s.79).  

 

Barn både möter och använder sig dagligen av antal och problemlösning i 

förskolan. När de bygger, konstruerar, när de står i led och räknar hur många 

de är, kommer de i kontakt med både antal och problemlösning t.ex. i samlingen 

räknar de antal i form av antal barn, fler eller färre, många mindre o.s.v. Vi 

arbetar också mycket med almanackan i form av, hur många veckodagar finns, 

månader, idag är det måndag och det är den tjugonde oktober och med mera, 

som du själv såg också idag (Hellen 20016-10-31). 

 

Barn gillar att räkna men tycker också om att tänka matematiskt genom att se 

mönster, helheter och delar (Sara 2016-10-19).  

 

Förskollärarna Hellen, liksom sina kollegor Linda och Emmy, nämner antal, begrepp, samling 

och byggsituationer som de vanligaste formerna och situationerna för barns möte med tal och 

problemlösning. Förutom dessa påpekas även helheter och delar som andra former för barns 

möte med tal och problemlösning. I aktiviteten med almanackan som Hellen nämner och som 

jag redogör för i observation 1, möter barnen även tal i form av delar och helheter. Denna 
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aktivitet innefattar olika aspekter av talförståelse och problemlösning. För det första räknar 

barnen varierande antal dagar per månad, per vecka och på helgerna. På så sätt utvecklas, 

genom leken, barns färdighet att kunna räkna olika antal föremål, som varierar beroende på 

uppgiften som barnen ställs inför. Att utveckla denna färdighet har en stor betydelse för barns 

lärande. Doverborg och Pramling hävdar att det finns en risk att barns lärande kommer att 

begränsas till ett bestämt antal, om barnen bara räknar samma antal objekt varje gång. Genom 

att variera antalet föremål och gruppera dessa på olika sätt kommer andra aspekter av 

begreppet tal bli synliga för barnen (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000a, s.82).  

 

En annan aspekt som jag ser är relationen mellan delarna och helheten som har en stor 

betydelse för barns uppfattning och lärande av tal. Om detta påstår Ahlberg att det är mycket 

väsentligt att barnen får tillfälle att uppfatta talmönster för att utveckla sin förståelse för 

talbegrepp. Detta möjliggörs när barnen utgår från en hel mängd som de ska dela upp på olika 

sätt (Ahlberg 1995, s.38). När barnen ställs inför utmaningen att dela alla kort i grupper av 7 

som representerar veckor, eller att gruppera i veckodagar och helgdagar, tillägnar sig barnen 

kunskaper om mängder, delar och helheter, samt om relationen dem emellan. Samtidigt ställs 

de även inför ett problem som kräver ett logiskt tänkande. Barnen behöver använda sina 

matematiska färdigheter som räkning och sortering av kort utifrån dess egenskaper (vita eller 

ritade kort), för att lösa problemet. Genom dessa upprepade erfarenheter och med konkret 

material, utvecklas barns uppfattning av mängder och delar, som i sin tur kan bygga en helhet. 

På så sätt, genom lek och i samspel med andra barn och vuxna, tillägnar sig barnen kunskap 

om sin omvärld. Dessa tankar kopplar jag till Björklund som påpekar att delar, helheter och 

relationer mellan dem är en av grundstenarna inom matematiken och att förståelsen av dessa 

är avgörande för barnen, för att kunna lära sig använda talbegrepp och räkneprinciper 

(Björklund 2009, s.93).  

 

En tredje aspekt som Hellen nämner i samband med almanackan och dagarnas  räkneord, är 

att barnen möter och får erfarenheter av en annan form av räkneorden som är ordinaltal. 

Ordinaltalet har sin egen innebörd eftersom det beskriver talets innebörd i en annan kontext. 

Ordinaltalet används för att ange en speciell plats i en serie av föremål eller objekt, eller för 

att beskriva en ordnad plats i en mängd. När barnen möter och använder denna form av tal i 

olika sammanhang t.ex. när de säger att idag är det tjugonde oktober, eller du är den femte i 

ledet, utvecklar barnen sin förståelse för räkneordets betydelse i olika sammanhang. Detta 

relaterar jag till Björklund som hävdar att, när barnen möter räkneorden i olika kontexter kan 
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de förstå begreppens olika innebörd. När barnen har format en komplex förståelse av 

räkneorden i alla kontexter, kan barnen använda sina räknefärdigheter för att lösa numeriska 

problem (Björklund 2009, s.47).  

 

7.4  Kroppen och andra föremål som hjälpmedel 

När det gäller barns förståelse för tal och att lösa problem i samband med sin kropp och andra 

föremål, svarar förskollärarna att:  

 

Barnen använder kroppen eller föremål som en artefakt för att undersöka olika 

samband och uppskatta t.ex. när barnet klättrar på en stol för att nå en leksak 

på hyllan. De räknar också på sina fingrar eller håller upp händerna. De 

relaterar också två händer till två vantar under påklädning. När man jobbar 

med små barn handlar det mycket om Ett till Ett principen (Sara 2016-10-19). 

 

Enligt förskollärarens svar framkommer att för det mesta är det fingrarna och händerna som 

barnen använder för att räkna, uppfatta och uttrycka antal och för att lösa problem. I samband 

med mina observationer kan jag säga att det stämmer och det sker hela tiden i förskolan. 

Fingrarna är barns artefakter för att undersöka och lösa problem. Sara betonar ett till ett 

principen som är en av de viktigaste principer när det gäller barns förståelse för uppräkning 

och räkneordens idé. Camilla Björklund hänvisar till Gelman och Gallistel (1978) som 

betonar att ett till ett principen innebär att barnet kan relatera ett föremål ur en mängd till ett 

annat föremål ur en annan mängd. Detta lägger grunden för att förstå  hur ett räknat föremål 

kopplas samman med ett räkneord (Björklund 2009, s.46). Fenomenet att barnen behärskar 

och använder denna princip ser jag tydligt i observation 5, där barnen relaterar och räknar ett 

barn från bilden till ett finger och sedan ett barn till en tallrik, ett glas, och så vidare. Såväl i 

denna observation som i observationerna 4 och 6, där barnen använder sina fingrar för att 

räkna ut antal prickar, eller för att visa antal björnar, framkommer det tydligt att barnen 

använder sina fingrar som ett slags fysiska redskap för att lösa olika problem. Som Vygotskij 

betonar skapar man dessa redskap för att kunna använda och få hjälp av i olika praktiker. I ett 

sociokulturell perspektiv har detta en stor betydelse för individens utveckling och lärande 

(Säljö 2011, s.163).  
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När barnen i en påklädningssituation, som Sara lyfter fram, relaterar två vantar till två händer 

innebär detta en antalsuppfattningsförmåga. Å andra sidan har det att göra även med den 

praktiska delen, att barnen har förståelse för sina behov i sitt vardagliga liv. Som det även 

framkommer i observation 2 använder barnet sina matematiska färdigheter, när Oskar 

medvetet letar efter ett par vantar, d.v.s. två vantar som ser likadana ut, för att lösa problemet. 

Dessa egenskaper, att de är två och liknar varandra, är de egenskaper som barnet är mer 

medveten om från sina visuella erfarenheter, eftersom det är där hans uppmärksamhet riktas 

mest varje dag. Vantarnas storlek är inte den egenskapen som barnet är så medveten om, 

eftersom han inte har så många erfarenheter av olika storlekar på vantar. När hans 

uppmärksamhet, med hjälp av pedagogen, riktas mot den andra egenskapen som är storleken 

kan han lösa problemet genom att leta efter två vantar som är lika stora. Detta fenomen 

relaterar jag till Björklund som hävdar att matematik är abstrakt i den meningen att några 

matematiska samband inte är synliga som några andra. Vanliga egenskaper som vi möter och 

använder dagligen, t.ex. storlek, behöver relateras till konkreta gripbara föremål för att bli 

synliga för barnen. Därför är det ibland lättare att visa för barnen genom att göra en koppling 

till någonting som är direkt erfarbart (Björklund 2013, s.95). 

 

Barnen upplever tal och problemlösning med sin hela kropp. Att räkna med sina 

fingrar eller använda sig av annat material som underlättar för de blir 

matematiken roligt och givande för barnen. Vi jobbar till exempel mycket med 

tärning och barnen får uppgifter som att läsa av antal prickar som visas när vi 

kastar tärning. Sedan skall de plocka så många pinnar som antalet prickar och 

att pinnarna skall vara lika långa som pekfingret. Barnen använder sig gärna av 

sånt som de kan använda sig av för att förstå tal och lösa en uppgift och då kan 

det vara fingrarna de använder, eftersom det är det mest naturliga sättet (Linda 

2016-10-26).  

  

Linda säger att barnen upplever tal och problemlösning med hela kroppen. Detta tolkar jag i 

samband med observation 6, där barnen skall ta så många steg som antal prickar på tärningen. 

Det är hela kroppen som rör sig så många gånger som antalet prickar, men det är också 

ögonen och hjärnan som läser av antalet prickar, memorerar dem och leder kroppen till 

rörelse. Detta handlar inte enbart om att uppfatta tal, utan om en process som kräver att 

barnen använder sitt arbetsminne för att utföra uppgiften. Även i aktiviteten som Linda 

beskriver finns samma utmaningar för barnen, att läsa av tärningen och använda  sitt 
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arbetsminne för att lösa problemet. Barnen behöver använda sin kognitiva förmåga för att 

bearbeta  och utföra alla faser av uppgiften. Detta innefattar olika matematiska aspekter, som  

att memorera och relatera antal till lika många pinnar och att se på pinnarnas egenskaper som 

är längden. Maria Reis anser att "Yngre barns resonerande kring matematik och 

problemlösning är resultat av komplexa och kognitiva processer. Kunnande och förståelse 

utvecklas i samspel mellan generell och specifik kunskap och i handling" (Reis 2015, s. 110). 

I dessa aktiviteter kan jag säga att leken och lärandet sker samtidigt och som Linda säger, får 

barnen en positiv känsla för matematik.  

 

7.5  Förskollärarens roll i barns läroprocess  

Olika förskollärares syn på sin egen roll i barns läroprocess är liknande anser jag. Det som 

varierar är situationerna och arbetsformerna vilken de påpekar när det gäller att stimulera 

barns lärande.  

Det som är viktig är att vara en närvarande, aktiv och medforskande pedagog. 

Det handlar om att se hur barn tänker och resonerar. Jag försöker föra samman 

deras egna erfarenheter och livsvärld med det som sker här och nu (Sara 2016-

10-19). 

 

Socialt samspel och kommunikation med barnen gör dem delaktiga i sin egen 

läroprocess. När vi spelar spel uppmuntrar vi barns tänkande och lägger fokus 

på hela processen för att hjälpa barnen i deras lärande. Det handlar inte enbart 

om att räkna och se vem som vinner, utan att rikta barnens uppmärksamhet till 

vad är nytt för stunden, vad man gör och hur man gör (Hellen 2016-10-31). 

 

Enligt min tolkning menar förskollärarna att, genom att vara närvarande och uppmuntra barns 

tänkande och resonemangsförmåga i olika situationer och i samspel med andra, har det en stor 

betydelse för barns lärande. De ser på sin roll som avgörande för barns förståelse och  

kognitiva utveckling under deras läroprocess. Båda Sara och Hellen betonar att det är viktig 

att fånga tillfället när lärandet sker, här och nu. Hellen påpekar spelsituationen som en 

situation för att uppmuntra barns matematiska tänkande under hela spelet och begränsar inte 

bara deras fokus till att räkna eller "att nå ett mål" d.v.s. att vinna. Enligt min tolkning menar 

hon att, ett spel innefattar olika matematiska aspekter som barnets uppmärksamhet och tankar 

måste riktas till, för att barnet skall kunna utveckla sina matematiska förmågor och erövra nya 
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kunskaper. Jag relaterar detta till Pramling Samuelsson och Sheridan som påstår att det är 

viktig att förskollärarna i varje situation och sammanhang, uppmärksammar barnen på hur de 

tänker och förstår olika matematiska aspekter, samt hur de lär sig dessa aspekter. På så sätt 

synliggör man matematiken för barnen och ger dem möjligheten att reflektera över 

matematiken i sin vardag (Pramling Samuelsson & Sheridan 2016, s.77). 

 

Hellens tankar ser jag i samband med observation 4 för att skapa en tydligare bild av hur 

barns lärande sker i samspel med andra och hur läraren bidrar och påverkar barns lärande i en 

spelsituation. Som det framkommer i observation 4 spelar barn och pedagogen "Memory" 

tillsammans. När de räknar antal björnar växlar pedagogen till en annan form av räknande, 

som innefattar det matematiska begreppet "par". För det ena barnet är det svårt att förstå 

uppgiften eftersom begreppet par i detta sammanhang är abstrakt och svårt att förstå. Barnet 

har en förståelse för begreppet par som ett ord som kanske uttrycker någon egenskap för t.ex. 

strumpor eller vantar. Han har inte etablerat förmågan att förstå den matematiska innebörden 

av begreppet, att detta är ett begrepp som uttrycker antal och även om man hör ordet ett, 

innebär detta att det är två stycken. Pedagogen märker att barnet inte har den förmågan att 

förstå begreppet i detta sammanhang och således att förstå och klara av uppgiften. Därför 

använder hon barnets tidigare erfarenheter av begreppet par i det välkända för barnet 

sammanhanget, samtidigt som hon konkretiserar sina förklaringar med konkret material, för 

att ge barnet förståelse för begreppets innebörd och uppgiften. Den lilla pojken behöver 

upprepande förklaringar och konkretiseringar för att förstå begreppets innebörd och uppgiften. 

Som Hellen betonar är pedagogen uppmärksam under hela processen och lägger fokus och 

arbetar med det som är nytt och otydligt för barnen. Hon fångar tillfället och hjälper barnen att 

tillägna sig nya kunskaper genom lek. Även Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson hävdar 

att, i en utvecklingspedagogisk miljö skapar läraren förutsättningar för barns lärande när hen 

arrangerar eller fångar situationen i vardagen och genom att använda barns egna erfarenheter, 

uppmuntrar hen barnen att tänka och reflektera över ett specifikt innehåll. För att det skall ske 

en utveckling och för att barnen skall skapa en ny förståelse för någonting, behöver både barn 

och lärare vara aktiva (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson 2007, s.43). 

 

Barns lärande i denna situation kopplar jag till det sociokulturella perspektivet och till 

Vygotskijs begrepp och teori om den närmaste utvecklingszonen. Barnen befinner sig redan 

på en nivå och behärskar vissa kunskaper. I interaktion med pedagogen och med hennes stöd 

utvidgar barnen sina kunskaper och når till en annan nivå. Barnen har redan etablerat en 
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förståelse för begreppet par i ett sammanhang, men med hjälp av pedagogen skapar de en 

annan förståelse för begreppets innebörd, även i andra sammanhang. Enligt Säljö innebär för 

Vygotskij den närmaste utvecklingszonen avståndet mellan det som barnet kan klara av på 

egen hand och mellan det som barnet kan klara av med stöd av läraren eller andra mer 

kunniga. När barnen befinner sig inför något okänt griper läraren in och hjälper barnen genom 

att ge stöd (Säljö 2011, s.167).  

 

Det är viktig att alltid vara närvarande för att det är då det händer saker, då 

barnen i samspel med andra lär sig och utvecklas genom lek. Vi tycker att 

verksamheten formas utifrån barngruppen och dess nivå. Bland annat 

stimulerar vi barns tänkande mycket kring mängder och utmanar vi jämt barnen 

att räkna ut summan eller differensen av små mängder. Detta gör vi i 

vardagliga situationer men även genom små korta arbetspass i en liten grupp, 

beroende på barns intresse och nivå (Linda 2016-10-26). 

  

Förskolläraren Linda påpekar en annan aspekt och situation, att de utformar verksamheten och 

arbetar med mängder, addition och subtraktion utifrån barns intresse och nivå. Att arbeta med 

mängder påstår Sterner et al att när barnen uppmuntras att jämföra mängder och resonera för 

att se skillnader i antal, utvecklar de en viktig kompetens som har att göra med förståelse för 

innebörden i addition och subtraktion, samt sambanden där emellan (Sterner, Helenius & 

Wallby 2014,s.67). Det som Linda nämner och som jag ser i aktiviteten i observation 6, där 

barnen inte har svårigheter med att räkna ut summan av antal prickar som tärningen visar, 

betraktas av forskningen som en positiv insats för barns lärande. Enligt min tolkning av 

Lindas utsaga, sker detta i samband med barnens intresse och deras förmågor. Jag anser att 

Lindas tankesätt riktas mot ett pedagogiskt arbete som syftar till att ge barnen möjligheter att 

prova sitt intresse och sina förmågor om olika matematiska fenomen. Att man som 

förskollärare konstruerar sitt arbete utifrån barns intresse och med hänsyn till deras nivå, 

innebär att man tar tillvara barns perspektiv. I samband med detta ser jag att Maria Reis påstår 

att det är viktig att läraren utgår från barns nyfikenhet intresse och delaktighet för att barnen 

ska känna att deras perspektiv och förmågor tas till vara. På så sätt främjar detta verksamheten 

genom att lyfta fram barns perspektiv, barnperspektiv och det kompetenta barnet.  

Kompetenta och nyfikna pedagoger kan tillsammans med barnen utveckla matematiken (Reis 

2015, s.19). 
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7.6 Att synliggöra barns lärande och betydelsen som tal och problemlösning 

har för barnen 

När det gäller att synliggöra barns lärande och att se på betydelsen som arbetet med tal och 

problemlösning har för barnen, svarar förskollärarna att:  

 

För att synliggöra barns lärande anser jag att dialogen är viktig, där man 

diskuterar och reflekterar tillsammans med barnen. Barn behöver få begrepp 

och bekräftelse på det de gör. Pedagogen måste uppmärksamma vad de gör och 

visa det genom dokumentation och reflektion. Att arbeta med tal och 

problemlösning har en stor betydelse för barnen. Det är av stor vikt att barn 

förstår genom lek att matematik är roligt och nödvändigt och det ingår i vårt 

uppdrag som förskollärare att arbeta med för att utveckla barns förståelse och 

tänkande (Linda 2016-10-6). 

 

Barns lärande synliggörs genom reflekterande samtal och dokumentation. I 

samtalen synliggörs deras tankar och därmed deras olika 

problemlösningsstrategier (Sara 2016-10-19).  

 

Jag anser att båda Linda och Sara påpekar dokumentation och reflektion, genom 

gemensamma samtal med barnen, som väsentliga verktyg för att synliggöra barns lärande. 

Dessutom betonar Linda även en annan viktig del av läroprocessen som är bekräftelsen av vad 

barnen gör. När förskolläraren dokumenterar situationer t.ex. genom att ta bilder under 

aktiviteten och sedan använder dessa bilder för att diskutera med barnen, ger hen barnen 

möjligheten att återvända i situationen och reflektera över den. Att diskutera och reflektera 

med barnen om deras handlingar, tankar och resonemang kring matematiska fenomen, innebär 

det att synliggöra för barnen alla dessa matematiska moment och fenomen som är nya, 

lärorika och viktiga för barns lärande och kognitiva utveckling. Dessutom, genom att bekräfta 

barnen, förstärker man barns självförtroende och uppmuntrar dem att prova sina nya 

erfarenheter. Samtal och reflektion kan ske efteråt t.ex. under samlingen, men även på plats 

under aktivitetens gång genom att fånga situationen och synliggöra matematiken och 

matematiska tankar under processen. Det ligger i förskollärarens ansvar att vara uppmärksam, 

att fånga situationen och synliggöra den för barnen. Jag kopplar mina tankar till Lindekvist 

som anser att pedagogen måste kunna uppfatta och utnyttja de naturliga situationer som 
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uppstår i förskolans vardag, samt att kunna konstruera situationer som utmanar barnen att 

tänka matematiskt (Lindekvist 2004, s,24). 

 

Förskollärarnas tankar om vikten som samtal och reflektion har för att synliggöra barns 

lärande, ser jag även under mina observationer. I alla observationerna framkommer det tydligt 

att pedagogerna diskuterar med barnen och ställer frågor för att synliggöra fenomen och för 

att utmana barns tänkande. Med fokus på observation 6, ser jag att pedagogen utnyttjar 

tillfället under aktivitetens gång och genom att ställa frågor synliggör hon barnens och vuxnas 

handlingar, samt utmanar barnen att tänka matematiskt för att se på problemet och lösa det. 

Barnen utmanas att reflektera över sin egen och andras handlingar. På så sätt upptäcker 

barnen själva att vikten av att lyssna och förstå instruktionerna i en uppgift är en avgörande 

aspekt inom matematiken för att lösa problem. Under aktiviteten får barnen olika erfarenheter 

av tal och problemlösning men även en erfarenhet av koncentrationsförmåga. Detta belyser 

även Asplund som hävdar att problemlösaren måste koncentrera sig på vad problemställaren 

kräver och säger. Detta handlar om problemlösarens kompetens att ha full uppmärksamhet på 

problemställaren för att undvika missuppfattning, eller inte uppfatta uppgiften alls (Asplund 

2002, s.40). Under aktiviteten, genom handling, diskussion och reflektion utvecklar barnen 

sitt matematiska tänkande, erövrar sina matematiska kunskaper och utmanas att utveckla sin 

koncentrationsförmåga.  

 

Deweys utvecklingsteori med begreppet "learning by doing" betonar att lärandet sker genom 

handling och de erfarenheter som barnen skapar genom handling. Han betonar också att det är 

de reflekterande erfarenheterna som ger kunskapen. Han hävdar att de reflekterande 

erfarenheter som ger barnen kunskap, är de erfarenheter som sker i samspel och 

kommunikation med andra människor (Sundgren 2011, s.110). Jag ser att Deweys 

utvecklingsteori är framträdande både i förskollärarnas tankar och i aktiviteten i observation 

6. Enligt förskollärarna och som det framkommer i observationen, sker barns lärande genom 

erfarenheter i vardagliga handlingar, samt genom reflektion över dessa erfarenheter.  

 

Jag tycker att problemlösning är ett viktig verktyg för barnen att ta med sig i sin 

vidare utveckling. Jag anser att taluppfattning kräver att man förstår olika 

matematiska principer vilket inte kan uppnås om man inte förmår att tänka 

matematiskt. Därför måste vi som förskollärare vara nära barnen och stötta 

dem i sin läroprocess (Sara 2016-10-19).  
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Båda förskollärarna Linda och Sara ser tal och problemlösning som viktiga delar inom 

matematiken. Enligt min tolkning menar de att, för att förstå och använda tal och 

problemlösning i livet, behöver barnen uppleva och få erfarenheter av dessa genom lek i 

vardagen. På så sätt upptäcker barnen att matematiken är en del av livet men även roligt. Båda 

förskollärarna anser att deras roll är att vara nära barnen och hjälpa dem att utveckla ett 

matematiskt tänkande som skall användas  som ett redskap för att uppfatta tal och lösa 

problem. Även Maria Reis påpekar att det är förskollärarens uppgift att visa och erbjuda 

barnen varierande situationer för att aktivera, utveckla och utmana barnens spontana strategier 

för att förstå matematik och lösa problem. Läraren måste erbjuda barnen verktyg för att de 

skall kunna utgå ifrån sina egna tidigare erfarenheter för att utveckla nya insikter och 

kunskaper (Reis 2015, s.81).  

 

 

8  Slutsatser och sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att få en inblick i hur barn i förskolan möter och upplever tal 

och problemlösning inom matematik, samt att undersöka förskollärarens roll för att stödja 

barnen i denna läroprocess.  

Resultatet visar tydligt att barnen möter och upplever tal och problemlösning kontinuerligt i 

olika situationer i deras vardag i förskolan. Detta framkommer båda från observationerna och 

enligt förskollärarnas uppfattning. Barnen möter och upplever tal och löser problem dagligen 

och i olika sammanhang. I likhet med Doverborg och Pramling ser jag att detta sker genom 

språket, när barnen genom språk och olika matematiska begrepp kommunicerar sina tankar 

och erfarenheter i samspel med omgivningen och samtidigt utvecklar förståelse för nya 

begrepp. Barnen möter och upplever tal genom ramsräkning, räkneord, antal, jämförelse av 

mängder, genom att plocka bort och lägga till föremål och genom att se delar och helheter. 

Dessa möten och erfarenheter som barnen får i olika situationer som i leken, samlingen, på 

måltiderna, etc bidrar till att barnen ökar sin förståelse för tal. Men samtidigt möter och 

upplever barnen under dessa situationer också olika problem, som i sin tur utmanar barns 

matematiska tänkande för att lösa problem.  

 

Barnen utvecklar sin förståelse för tal och förmågan att tänka matematiskt i interaktion och 

kommunikation med andra. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är samspel och 

kommunikation avgörande för att utveckla barns kunskaper och förståelse av olika 
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matematiska begrepp. Språket ses som det psykologiska redskapet som förmedlar kunskaper 

till barnen inom det sociokulturella perspektivet, liksom de fysiska redskap som barnen 

använder som hjälpmedel och som det framkommer i min undersökning är barns händer och 

fingrar. Barnen använder sin kropp som ett hjälpmedel för att undersöka tal och lösa problem, 

genom att räkna med hjälp av fingrarna och genom att använda sin hjärna och arbetsminne för 

att tänka kognitivt. 

 

En aspekt som gjorde mig intryck under min undersökning är en slags rädsla som en av 

förskollärarna uttrycker, när det gäller att använda i kommunikation med barnen begreppen 

plus eller minus, medan barnen redan använder räkneoperationer i olika aktiviteter i vardagen. 

I likhet med Doverborg och Pramling som påpekar att detta inte har att göra med barns ålder 

eller mognad, utan det handlar om barns intresse och var pedagogen riktar barns 

uppmärksamhet, såg jag att hennes kollega arbetar framgångsrikt med addition och 

subtraktion med barnen, samt genom att använda begreppen plus och minus. 

 

När det gäller förskollärarens roll i barns läroprocess visar undersökning att det är viktig att 

förskolläraren är närvarande och uppmuntrar barns lärande i varje situation i vardagen. Det är 

avgörande för barns lärande att förskolläraren är nära barnen och uppmärksammar hela 

processen under en situation och liksom Pramling och Mårdsjö betonar, fångar hen tillfället 

för att använda det som en lärande situation för barnen. Förskolläraren uppmuntrar ständigt 

barns matematiska tänkande för att lösa problem och förstå tal. Hens roll är att rikta barns 

uppmärksamhet mot olika matematiska aspekter under leken eller aktiviteten för att utveckla 

barns matematiska förmågor och färdigheter. Resultatet visar att förskolläraren bland annat 

arbetar med barnen med matematiska begrepp, mängder, addition och subtraktion samt 

problemlösning, men alltid med hänsyn till barns nivå och utifrån deras intresse.  

 

Undersökningen visar även att förskollärarna synliggör barns lärande och bekräftar barnen för 

att förstärka deras självförtroende. Dokumentation och reflekterande samtal ses som viktiga 

verktyg för att synliggöra barns lärande. Genom dessa kan barnen se och reflektera över sina 

egna och andras handlingar, matematiska tankar och resonemang. På så sätt kan barnen erövra 

nya kunskaper och utveckla matematiskt tänkande kring taluppfattning och  problemlösning, 

som i sin tur ses vara två viktiga delar inom matematiken. Eftersom matematiskt tänkande 

anses vara ett viktigt verktyg för barnen att använda i livet, är det av stor vikt att barnen med 
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stöd av pedagogen utvecklar det genom leken, för att förstå att matematik är en del av livet 

men även roligt.  

 

Avslutningsvis vill jag betona att resultatet som min undersökning visar, är en inspiration för 

mig och min roll som en blivande förskollärare. Jag som pedagog skall försöka synliggöra och 

använda matematiken på ett lustfyllt sätt med barnen, för att ge dem en positiv syn på den.  
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10  Bilagor  

 

10.1  Bilaga 1 

 

 
2016-10-10 

 

Hej alla föräldrar med barn på .......... Förskola! 
Inom ramen för mina studier vid Förskollärarutbildningen vid Södertörns Högskola ska jag utföra och skriva en C-
uppsats om lärande i förskolor.   Jag intresserar mig speciellt för hur barn lär sig genom olika  matematiska 
aktiviteter.  För att få material till min studie hoppas jag både kunna intervjua några förskollärare men också och 
observera barn då de deltar i den här typen av aktiviteter.   
Jag vänder mig nu till er föräldrar för att be om tillstånd att utföra dessa observationer vid Kvarnens förskola. Det 
är enbart fråga om observationer, d.v.s. jag kommer inte att göra vare sig ljud- eller videoupptagningar, utan 
enbart observera och göra anteckningar. Inga uppgifter som skulle kunna få läsare av mitt arbete att identifiera 
vilken förskola det handlar om kommer att förekomma. På så sätt kommer det givetvis inte heller att vara möjligt 
att i min kommande text identifiera något barn. Allt insamlat material behandlas konfidentiellt och under 
tystnadsplikt i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer. 
Med detta brev vill jag både informera om saken och be om ert tillstånd gällande ert barns medverkan i denna 

mindre observation. Barnen kommer också att bli åldersadekvat informerade om arbetet och får möjlighet att 

besluta om sitt eget deltagande. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

 

Om du inte vill att ditt barn deltar eller önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta mig. 

 

 

 
Vänliga hälsningar Anila Paluka 

 
 
 
Tel.nr  
Mailadress  
 

 

Handledare:  
Fil dr/Lektor Barbro Allardt Ljunggren 

barbro.allardt.ljunggren@sh.se 

Institutionen för kultur och lärande 

Södertörns högskola 

141 89 Huddinge 

 
Kursansvarig lärare: 
Fil dr /Lektor SoheylaYazdanpanah 
Institutionen för kultur och lärande 

Södertörns högskola 

141 89 Huddinge 
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10.2  Bilaga 2  

 

Intervju guide 

  

 

1. Hur uppfattar du att barn möter och upplever tal och problemlösning inom 

matematik i förskolan? 

 

1. Vad är din uppfattning om hur barn möter och förstår tal i förskolan?  

2. Vad är din uppfattning om hur barn använder tal och matematik för att lösa 

problem?  

3. Enligt din åsikt, hur använder barn sin kropp för att förstå tal och lösa 

problem?  

4. Utifrån din erfarenhet, hur relaterar barn tal till olika föremål och hur använder 

barn olika föremål för att lösa matematiska problem?   

Kan du ge exempel på dina svar? 

 

2. Hur ser du på din roll som förskollärare i barns läroprocess av tal och 

problemlösning och hur stimuleras, framlyfts och utmanas barns matematiska 

tankar i förskolan?  

 

1. Vad är viktigt anser du? 

2. Hur arbetar du med att stimulera barns lärande genom lek och vardagliga 

situationer? Vilka situationer är vanligast? 

3. Hur synliggör du barns lärande för barnen själva?  

4. Vilken betydelse anser du tal och problemlösning har för barnen?  

Kan du ge exempel på dina svar?   

 

 

 

  

  

 


