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Abstrakt 

 

Arbetets Titel:   Matematik & Pedagogers syn på inlärning av matematik i en 

förskola  

Antal sidor: 35  

Författare:  Malaktaj Shojaei 

Handledare: Anne-Christine Norlén 

Nyckelord: Matematik, kunskap, interaktion, motivation, meningsfullhet, lust 

lek och lärande 

 

Mathematics  

Pedagogues view on the learning of mathematics in a preschool 

 

Inledning: Many researches demonstrates that children who deal with matematics in a 

meaningful context early in their age, will manage a much wider context later in school. The 

purpose of this work is to highlight the importence of teacher´s view on matematics and how 

matematics can be visible for the children when they are in a preschool age.  Im trying to 

promote the importance of mathematics wich characterizes much of our society. Highlighting 

todays nursay’s and the fact that there is plenty of good enviroments for the learning of 

mathematics. There are so many fun opportunities to draw attention to mathematics whit, and 

even more if there is a knowleadgeable teacher there. A knowleadgeable teacher can se and 

take this oppotunities seriously and enjoy the process at the same time.   .  

Metod: The study was based on some interviews with some teachers who work in a nursery 

school which is located north of Stockholm. It is also implemented with the observation of 

children of different ages. 
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4. Inledning  
 
”Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den 

stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande” (Lpfö98: 8).  

Nyfikenhet och förundran, frågor och upptäckter, är de mest väsentlig byggstenarna till all 

kunskap. Människors tillvaro präglas av sökandet efter svar på sina frågor för att skapa ny 

kunskap och mening med livet. Matematik är en av de viktigaste kunskaperna en individ kan 

bära på. Detta inte minst på grund av att det utgör en stor del av människans vardag. I 

Skolverket(2000)kursplan för matematik står det att 

 

 Matematiken är en viktig del av vår kultur. Matematik är en levande mänsklig konstruktion 

som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition. Matematik är också en av våra 

allra äldsta vetenskaper och har i stor utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna. 

Matematikämnet utgår från begreppen tal och rum och studerar begrepp med väldefinierade 

egenskaper(Skolverket, 2000). 

Synen på matematiken skiljer sig avsevärt mellan individer, men med vilka ögon bör man se 

på matematiken och varför är den så viktig? Matematiken präglar människans vardag och är 

därmed inte begränsad till räknetal eller beräkningar, den innefattar också nya 

begreppsanvändningar och ett matematiskt språk. Den nya begreppsanvändningen och det 

matematiska språket orsakar svårigheter och komplikationer för de barn som under 

förskoleåldern inte givits möjligheter att behärska matematikens värld(Doverborg & 

Samuelsson, 1999: 11,ff).  

Förskolor idag fungerar som en samlingsplats. Barn reflekterar och visar sina kunskaper för 

varandra. Dessa kunskaper överförs genom samspel, såsom leken ”ett skepp kommer lastat 

med…”. Mellan barnen lastas alltid skepp med ny kunskap och erfarenheter från varandra, till 

varandra, men utan barnens faktiska medvetande. Det är extra nämnvärt att barn ska få ha 

roligt. Dock måste ändå den nya eleven ha de färdigheterna, förkunskapen och erfarenheterna 

som krävs vid skolstart, för att undvika ett överväldigande(Doverborg & Samuelsson, 1999). 

Det logiska tänkandet har förts fram alltmer i rampljuset de senaste åren. Därmed har ökad 

kunskap inom det matematiska ämnet blivit fördelaktigt.  
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I varje klassrum finns det barn som klagar över det matematiska ämnet och beskriver det som 

oförståelig och tråkig.  Vad är det för fel som uppstår med just det matematiska ämnet? Vad 

är det som gör att barnen visar på tendenser till svårigheter att hantera ämnet? Slutligen undrar 

jag om dessa problem går att lösa?  När barnen redan i förskolålder blir bekanta med 

matematik i ett lekfullt men lärorikt sammanhang stöter de sällan på dessa svårigheter senare. 

Förskolan är som redan nämnt det första kollektiva inlärningsarenan där barn inte bara 

förmedlar och utbyter kunskap utan även upptäcker den omgivande världen på ett helt annat 

sätt (Skolverket (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik). Förhoppningsvis utgör det 

grunden till utveckling mot utforskning av omvärlden och ständig progressiv 

kunskapsinlärning. 

De nyaste undersökningarna från TIMSS 2007har kartlagt huruvida det matematiska ämnet 

numera blivit allt svårare för eleverna i grundskolan(Skolverket 2008). Det har forskats 

mycket inom matematik och enligt skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på 

matematik finns det ett högt bristfälligt intresse för matematiken hos skolans elever, där det 

redan väldigt låga intresset fortsätter avta ju äldre eleverna blir. Eleverna ser tyvärr ingen 

koppling till matematiken i vardagen och anser inte att ämnet är lustfyllt eller 

meningsfullt(Skolverket, 2003). Regeringen har efter dem försämrade resultaten framlagt en 

proposition, där de skärper reglerna mot skolverket som ombeds förtydliga läroplanen i 

förskolan (Lpfö98). Kompletteringar av mål inom språk och matematik och speciellt 

strävansmålen inom matematik föreslås och förtydligas. 

I vårt samhälle finns många förskolor och alla byggs på samma grund alltså ”en likvärdig och 

livslånga lärande”(Lpfö98:15). 

Enlig Lpfö98 bör man skapa möjligheter så att varje enskild barn i förskolan får möjligheter 

att:  

• utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker, 

• utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, 

• utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form, samt 

sin förmåga att orientera sig i tid och rum(Lpfö98:12). 
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Barn som finns i våra förskolor bygger upp det framtida, nästkommande samhället, varför det 

är viktigt att se och stötta dem. Problem som uppkommer i förskolor och skolor kommer att 

avspegla sig i samhället om de inte förhindras eller bearbetas. Det är därmed ytterst viktigt att 

varje kunnig pedagog behärskar matematik och kan leda framgångsrika matematiska lekar i 

undervisningen. 

5. Syfte och frågeställningar   

Detta arbete kommer inrikta sig på barns inlärning av matematik i en förskola. Syftet med 

arbetet är att ta reda på pedagogernas undervisningsmetoder gällande matematik hos barn i en 

förskola. Vidare vill jag påvisa hur pedagogerna menar att barn lär sig matematik, hur de 

anser att barnen responderar vid inlärningen av ämnet. Jag vill också undersöka om lärarnas 

inställning och kunskap i ämnet påverkar barnens intresse för, och inlärning när det gäller 

matematiken. Rapporten behandlar också pedagogernas förhållningssätt till ämnet i fråga. I 

arbetet kommer alltså pedagogernas inställning till och roll beträffande 

matematikundervisning att undersökas. Arbetet utgår ifrån dessa frågor: 

1. Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med matematik och vilket gensvar får de från 

barnen? 

2. Vilken inställning har pedagogerna till matematik och hur menar pedagogerna att 

deras inställning påverkar barnens inlärning av matematik? 

6. Bakgrund   

Under dessa kapitel tar jag upp några punkter gällande barnens inlärning av matematik. Jag 

använder mig även av viktiga punkter med läroplanen som källa (för förskolan och 

skolverket). Dessa ska röra barnens utveckling, fostran och lärande.  

 

6.1. Läroplan för förskolan 

Enligt Skolverket är läroplanen en bestämmelse från regeringen som ska följas. Läroplan för 

förskolan (Lpfö98) grundas av de målen som förskolan ska arbeta mot för barnens utveckling 

och lärande(skolverket/Lagar & regler/ Läroplaner).     

I Lpfö98 betonar att förskolan: 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn 

i förskolan (Lpfö98:4,f). 

http://www.skolverket.se/sb/d/155;jsessionid=5F34B9DD8E453514051477663D3646C6
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Att kunna delta och uttrycka sina uppfattningar är två viktiga och grundläggande faktorer i 

barns uppväxt. En modern förskola ska kunna ge varje barn möjligheten till att skapa sig egna 

uppfattningar utifrån sina förutsättningar. Detta leder till att barnet känner sig delaktigt och 

därmed även tryggt i sin förskola. 

Förskolan skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 

innebörden i begreppen kunskap och lärande. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera(Lpfö98:6). 

En förskola ska vara lärorik. Genom att skapa en uppmuntrande deltagandemiljö utifrån 

barnets kunskap och erfarenhet kan förskolan anses arbeta med läroplanen som grund. I 

läroplanen ingår även lek. Lekandet ska baseras på ett socialt samspel, skapande och 

utforskande, så barnen ökar sin kunskapsnivå samtidigt som de känner känslan av intresse. 

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 (Lpfö98:9). 

Genom att lära sig matematik utvecklas barnets förståelse. Förståelse är en viktig faktor för 

utvecklingen av mätning och orientering i tid och rum.  

 

6.1.1. Skolverket 
 
I Skolverkets rapport Lust att lära – med fokus på matematik beskrivs matematiken som ett 

instrument för människans tanke. Det är ett verktyg som lägger grunden för all vetenskap i 

vardagliga samhället. Varje elev bör ges möjligheten att lära sig matematisk 

kunskap(Skolverket, 2003). 

I samma rapport Lust att lära – med fokus på matematik sägs att orden matematik, lust och 

motivation handlar om följande. Begreppet matematik utsträcker sig längst med en 

femtusenårig historia i människans vardagliga liv. Matematiken löser upp problematiken med 

metoder och modeller. Matematiskt kunnande, det vill säga den kompetensen, påverkar 

samhällets beslutsprocesser gällande hela landets så väl som individens egen ekonomi. Detta 

skapar ett starkt självförtroende hos matematiskt kunniga personer. Lusten att lära påverkar 

utvecklingen hos både barn och vuxna emotionellt och socialt. Denna lust bidrar till att man 
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blir positivt inställd till lärande. Med upplevelsen av lust upplever barn glädje. Begreppet 

motivation, är huvudsakligen strävan mot individens personliga mål (enligt internationella 

forskningar). Forskningen påvisar resultat där motiverade elever engagerar sig bättre och 

djupare för att uppnå sina mål jämför med icke motiverade elever. Motivation skapar 

studieintresse och ambition hos elever vilket i sin tur bidrar positivt till genomförandet av 

studieuppgifter((Skolverket, 2003). 

 

Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och 

tillsammans med andra söka och forma ny kunskap(Skolverket, 2003:8ff). 

 

Barn i förskolan ska få lek, omsorg, lärande, trygghet och utveckling, varje dag och hela 

dagarna. Barnen ska lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp 

och med hjälp av vuxna. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går 

där(Skolverket, Det svenska skolsystemet: Förskolan 2009:1). 

 

Skolverket påstår i Förslag till förnyad läroplan för förskolan, Språk och matematik genom lek 

och skapande att barn, långt innan dem lär sig de fyra räknesätten, upplever matematiken i sin 

vardag och blir bekanta med det (Skolverket, 2009). 

Skolverkets nyhetsbrev nr5, Matematik i förskolan, vad, varför och hur, berättar om Lillemor 

Emanuelsson (lågstadielärare och projektledare vid NCM) som menar att det korrekta är den 

praktiska användningen av verben: ” levande, undersökande, skapande, utforskande, kritiskt 

granska, dra slutsatser, tänka”. Hon menar att om man använder dessa verb i praktiska 

sammanhang hjälper man barnen att aktivt själva upptäcka matematiken i vardagen. Igenom 

att barnen själva få söka, göra och uppleva matematik kommer de att utveckla ett lärande i 

ämnet – de får en klarare bild av vad matematik är(Skolverket, 2008). 

Vidare betonar hon den vuxnes stöd som det vitigaste när barn utvecklar språket och lärandet 

av samarbete, att leka tillsammans. Barn som upplever dessa faktorer utvecklar och stimulerar 

sitt tänkande ytterligare. Denna syn finns även gällande matematiken.  Då matematikinlärning 

påbörjas tidigt, redan i förskoleålder, bildar sig barn en tydligare bild om vad matematik 

innebär och får då enklare att hantera problematiken bakom ämnet och då se ämnet som något 

värdefullt. Den vuxnes roll har stora påverkan på barnens syn på matematik. Enlig 

Emanuelsson säger många vuxna att de inte riktigt förstår sig på matematiken och hade 

svårigheter med ämnet som de tyckte var tråkigt redan i skolan. 

När den vuxnes syn och tal om matematik är negativt avspeglar den sig över barnet som en 

negativ förutsättning. Emanuelsson poängterar vidare att matematiken finns överallt, dock är 
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det väsäntliga att efter finnandet av den, synliggöra den.  (Skolverket, 2008 Nyhetsbrev nr 5- 

artiklar/ Matematik i förskolan, vad, varför och hur?). 

 

7. Teori, tidigare forskning & centrala begrepp  

Under detta avsnitt kommer jag att sammankoppla mitt syfte och mina frågeställningar med 

dessa utvalda teorier och forskningsresultat för att slutligen få en bättre syn och förståelse 

över mitt forskningsresultat gällande barnens utveckling i matematik. De teorier som jag 

använder i denna skrift är viktiga byggstenar när det gäller inlärningen av matematik. Den 

sociokulturella teorin som Vygotskij förespråkar – där de sociala kontexterna och miljöerna 

har stor inverkan på lärande. Piaget anser att lärande kommer till stånd via interaktion och 

erfarenhet. Till sist nämner jag Fröbel som menade att leken var huvudsaken till barns 

lärande. Leken skulle vara i centrum och barnen skulle lära via sina sinnen och intryck – titta, 

lyssna, känna, smaka och uppleva. Då blir lärande en självklar del av livet. 

I texten finns också några begrepp som jag anser är viktiga för denna rapport. Begreppen är 

språk, kunskap, interaktion, lek och lärande. Jag definierar dessa begrepp i teoridelen samt i 

analysdelen. Jag redovisar också några äldre forskningsstudier.  

 

7.1.1. Språkets betydelse 

Enligt Hoines betonar den ryske pedagogen Lev Semonovich Vygotskij språket som ett 

meningsfullt instrument, med tydlig påverkan på människans inlärning och 

begreppsutveckling. Kommunikation som härleds med hjälp av språket, utvidgar människans 

möjligheter att resonera, förstå och konstruera sin tillvaro. Begreppsprocessen och dess 

utveckling påbörjas när barn pratar och leker för sig själva. Senare i livet blir talandet en inre 

röst, även kallad tyst tal, som bildar resultatet av ett språkligt tänkande (Hoines, 2000:99). 

Barn ger uttryck åt sina tankar på rader av olika metoder, där teckningar anses mycket 

betydelsefullt då de är starten av en speciell process. Processen startar med barnets upptäckt 

av att varje enskild streck kan ha en viss betydelse och sträcker sig vidare fram till då barnets 

utveckling av skriftspråk påbörjas. (Hoines, 2000:101). 
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7.1.2. Interaktion & sociokulturellt perspektiv på lärande  

Vygotskij hävdar att det är i kommunikation och möte med andra individer som kunskap 

skapas och därmed lägger han fokus på sociala aktiviteter. Samspelet med de andra skapar 

inlärningen. Han anser vidare att begreppsbildning, förståelse för begrepp och allt lärande 

sker i sociala sammanhang som kallas ”The Zone of Proximal Development ”. 

Vygotskij menar att barn som utför en uppgift med hjälp av en kunnig pedagog eller en mer 

erfaren kamrat kommer själv behärska uppgiften i andra sammanhang i framtiden. Det är den 

sociala interaktionen som gör att barnet kan behärska uppgiften sen (Säljö, 2000:120,fff).  

På likande sätt anser Jean Piaget att barnets födelse som tillfället då lust och förundran över 

omvärlden sätter igång. Med den sociala miljön skapas alltså ”det sociala barnet”.  

Med uttrycket karaktäriseras inte barnet som en social varelse, snarare syftar uttrycket på den 

strävan efter kunskap barnet intar på grund av sin nyfikenhet och därmed lust till att lära. 

Progressivt utvecklas även barnets inlevelseförmåga. Piaget anser att utvecklingen hos 

människan passerar fyra olika stadier nämligen; det sensomotoriska stadiet, som gäller barnen 

mellan 0 till 2 år.  Vidare benämns preoperationella stadiet (2-6/7 år). Det tredje stadiet är 

Den konkreta operationernas stadium (6/7-11/12 år) och slutligen det sista stadiet är de 

formella operationernas stadium (11/12- 15 år) (Jerlang, 2003: 241,f, 244). 

 

7.1.3. Lärdom & Kunskap 

Piagets teorier beskriver hur barnets förståelse och kännedom om sin omvärld påbörjas med 

sinnena. Dessa bevisar att barnet är aktivt sökande med alla sina sinnen och leder vidare till 

att barnets kunskap utvecklas(operativ inlärning). Barnet ser symboler med hjälp av sin 

fantasi (symboliska intelligensen). Med symbol- och rollekar kan barnet bearbeta, lösa 

problem och imitera sin omvärld(Jerlang, 2003: 238,f). 

Hoines refererar till Piaget som hävdar att människor handlar på olika sätt i samspel med 

varandra. Genom handledning uppstår nya kunskaper och detta påverkar människors 

utveckling. Under handledningarna skaffar sig barn erfarenheter som senare blir en grund för 

nya kunskaper. 

Vygotskij betonar den sociala verksamheten väldigt mycket. Han anser att samspelet med 

andra är en grundläggande faktor i inlärning och -utvecklingsprocessen.  Genom samspel med 

andra kan kunskap uppkomma (Säljö, 2000: 120).  
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Piaget anser att när barnet självt börjar uppleva att varje siffertal har speciell position 

(ordination) och en bestämd mängd (kardination), skapar det hela en innebörd och en helhet. 

Barnets egna konkreta handlingar med olika material ger dem möjlighet att förstå, se och 

behandla olika matematiska begrepp där deras handling blir till en tanke. Den tanken är 

operation och från operation konstrueras en organisation med mönster och gruppering. 

(Hoines, 2000:108). 

Säljö påstår att Piaget anser att barnen med hjälp av tidigare erfarenheter assimilerar nya 

upplevelser, vilket betyder att barnens utveckling sker genom aktiv forskning och laborativt 

arbete(Säljö, 2000:60). 

 

7.1.4. Lek & Lärande  

Under 1800-talet ansåg den tyska pedagogen Fredrich Fröbel att leken var vägen till all 

kunskap. Han hade egna lekmaterial ”lekgåvor” som kunde föra kunskaper och han menade 

att barn kan skaffa sig nya kunskaper med hjälp av systematisk lekande, där lekgåvor 

frambringar barnens lärande. Lekgåvorna innehåller bland annat olika geometriska former, 

klosslådor och flätmattor som räknas som tankelekande material. 

Med lek gåvor menar Fröbel att barnen kan få en bild av en helhet består av många mindre 

delar och där varje del är lika viktig som helheten. Detta främjar barnens fantasi och 

matematiska tänk till att finna nya lösningar. 

Han anser vidare att problem med inlärning av matematik hos barn är på grund av oklarheter i 

ämnet. Barn bör därför i förskolan leka med olika begrepp som till exempel betecknar form, 

färg, antal och storlek. Med hjälp av lekgåvor kan pedagogerna på rätt sätt främja 

kunskaper(Öman, 1991:13,ff).  

Enlig Doverborg och Emanuelsson betonar Fröbel något rörligt hos människan och naturen, 

både i den yttre och i den inre världen. Inlärningen och därmed utveckling, hos barn sker som 

bäst i de fria lekarna. För lekgåvorna används eget material som förhoppningsvis ska ge barn 

en egen uppfattning om jaget och omvärlden(Doverborg & Emanuelson, 2006:4).  

Fröbel betonar att utveckling sker när man använder både inre och yttre sinnen. Viktigt är då 

ansvaret hos pedagogerna som ska anpassa en miljö där barnen upplever alla sina sinnen. Gå i 

naturen, att gräva och plantera utvecklar både inre och yttre sinnen(forskolenatet.se. 

fröbelpedagogik). 
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7.1.5. Undersökningar 

Doverborg betonar att läraren bör känna till både sin egen inställning till ämnet och barnets, i 

synnerlighet för att främja barnets matematiska tänkande och begrepp(Doverborg, E, 

1998:54).  

Under sina olika forskningar uppmärksammar Doverborg och Samuelsson att 

matematikundervisning ska uppfattas så lustfyllt att den stimulerar barnens lärande och ger 

barnen en positiv känsla gällande ämnet. Matematik som finns i förskolan är grunden och 

byggstenen för matematik i de senare åren. I förskolan börjar barnet lära sig de grundläggande 

talbegreppen, mätning, mönster samt rum och tid. Genom problemlösning får barnen 

möjligheter att utveckla ”en tilltro till sin egen förmåga”. De två pedagogerna påstår att man 

ska jobba med matematik på ett medvetet sätt. Detta innebär att pedagogen ska veta vad och 

hur, hon/han vill undervisa så att barnen förstår erfarenheten på sitt sätt (Doverborg & 

Samuelsson, 1999:11,ff). Doverborg och Samuelsson hävdar att för att kunna föra ett lärande 

och framföra själva innehållet till något som skapar mening, ska det finnas en balans mellan 

innehållsaspekten och pedagogens förhållningssätt till barnen. Genom att synliggöra 

matematiken i olika sammanhang och skapa möjligheter för barnen att reflektera över ämnet 

kan barnets förståelse för matematikens betydelse öka (Doverborg & Samuelsson, 1999:24).  

 

Doverborg hävdar att barn i förskolan försöker skapa sammanhang till sina lekar, de tittar på 

de äldre och lär sig. Försöker agera som dem fast i lekens värld. På detta sätt kan barnen 

uppleva verkligheten som oerhört viktig och de vuxna kan se den dolda matematiken som 

finns i en stor del av vardagen. Matematiken bör bemötas som en upplevelse inom vardagen. 

(Doverborg, 2007). 

 

Som lärare ska matematiken synliggöras i vardagliga händelser för att skapa en ny och mer 

intressant vy för barnen som därmed får en ökad förståelse för dess betydelse. (Doverborg & 

Samuelsson, 1999).  

Matematik fyller vardagen, barnen spelar spel, dukar, bygger och målar. På grund av detta 

finns det inget behov av ren matematikundervisning (Doverborg & Samuelsson, 1999:32). 

Matematik finns i alla barnböcker, ibland synligt och ibland dolt. Det som kvarstår att göras är 

att lyfta fram ämnet. (Doverborg & Emanuelsson, 2007:157). 
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Böckerna finns i olika storlekar, de väger olika och ser olika ut (tjock/ tunn), antalet sidor 

varierar och i själva innehållet finns olika möjligheter för barn att utnyttja sina matematiska 

kunskaper. De två forskarna menar att med variationen av böckernas utseende, kan man 

undervisa till exempel geometri, med vilka färger böckerna har kan man undervisa variation 

av färg, hur många antal sidor de har, kan man undervisa tal och talordning. Forskarna menar 

att sagorna, berättelserna i böcker kan användas till matematiskt lärande, det gäller bara att 

lägga fokus på det från pedagogens sida. Man kan kanske urskilja färger och mönster i en 

berättelse, symmetri.  Det kanske finns geometriska former på bilderna eller finns det kanske 

större och mindre föremål som man kan undersöka. Finns det föremål att räkna eller mäta osv. 

läser pedagogerna medvetet fokus på detta ökar man barnens nyfikenhet att utforska 

matematik mera och därmed utvecklas också kunskaperna helt naturligt i barnens 

vardag(Doverborg & Samuelsson, 1999). 

 

Enlig matematiklärarna Berggren och Lindroth innehåller matematik både konst och skönhet. 

För att kunna föra över matematikens ”skönhet, lust, glädje, fascination och filosofi” till barn, 

skall lärare själv uppleva det. Då kan läraren skapa miljön som barnen själv kan upptäcka 

detta på egen hand. Med hjälp av naturen kan barnen rita matematiska konstverk. När barn 

skapar saker själva, utifrån sina egna idéer, då blir de lyckliga och stolta och känner lust och 

glädje över sin skapelse. Till exempel kan man med hjälp av snö och två, tre kvistar göra en 

snögubbe. Vidare betonar Berggren och Lindroth att inlärning av matematik hos barn 

inspireras av en varierande undervisning. Lärare skall kunna skapa möjligheter för barn att tro 

på sitt eget kunnande och tankesätt vid matematisk problemlösning. Lärare kan utnyttja saker 

som barnen redan är kunniga i. Ämnet bör uppfattas roligt och spännande. Om läraren låter 

barnen bilda sig en egen uppfattning om matematik kommer de att delta i diskussionen och i 

planeringen. De kommer fram med egna förslag och egna tankar och detta leder till att de 

inspireras av ämnet, som i sin tur gör att barn bildar egen förståelse för ämnet (Berggren & 

Lindroth: 1997).                  

   

 8. Material och metod 

I detta avsnitt förklaras urval och genomförandet. Jag har använt mig av kvalitet metoden som 

baserades på intervjuer och observationer. Jag har använt denna metod för att undersöka 

pedagogernas matematiska aktioner och deras påverkan på barnens intresse för ämnet. 
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Enlig Thomassen samlar en forskar material på två olika sätt, nämligen enligt den kvantitativa 

metoden och den kvalitativa metoden. Thomassen menar att i den kvantitativa metoden 

samlar forskare in data som rapporteras i siffror. Den kvalitativa metoden däremot är det 

insamlade materialet inte något som kan rapporteras i siffror (Thomassen, 2007:78).    

Undersökningen byggs på ett kvalitativt arbete med intervjuer och observationer. Empiriskt 

material samlas in genom observationer som ägt rum i en förskola och fem intervjuer med 

fem pedagoger som arbetar i olika avdelningar i samma förskola. Denna förskola har jag valt 

då jag anser mig ha stora möjligheter till att få svar på mina funderingar och uppnå arbetets 

syfte. Denna antydan baserar jag på att förskolan är en stor stuga med många avdelningar. 

Den består av fem avdelningar med nästan hundra barn. Fyra avdelningar har barn i åldrarna 

ett till fem och en avdelning har endast ettåringar. 17 pedagoger arbetar i förskolan och de är i 

olika åldrar, kön och de har också varierade utbildningar. Vidare har jag valt att använda en 

kvalitativ metod för att få en grundlig syn på mitt forskningsämne. Enligt Jensen är det en bra 

metod då man får en väsentlig och mångsidig bild av det ämne man forskar i(Jensen, 

1995:39).  

 

8.1.1. Urval 

Min datainsamling är av en kombination av observationer och intervjuer. Observationerna är 

mycket viktiga och centrala för att jag får ett bredare och tydligare svar på mina frågor. 

Särskilt i fråga två som handlade om hur pedagogernas inställning påverkade barnens 

inlärning av matematik. Både observationerna och intervjuerna var relevanta för min 

undersökning och jag har fått en klarare bild av mitt forskningsämne. 

Min metod gick ut på fem vetenskapliga, kvalitativa intervjuer, med fem olika pedagoger, 

som arbetar på olika avdelning i samma förskola. Jag fokuserade och fördjupade mig inom 

ämnet som jag skulle intervjua pedagogerna i. Efter en lång betänketid tog jag beslutet att 

välja fem pedagoger av sjutton pedagoger. Detta baserat på deras skiftande arbetserfarenhet, 

avdelning, utbildning och kön. 

Fyra av de utvalda är utbildade som lärare och en har barnskötarutbildning med många års 

erfarenhet. Larsen påstår att de nya datainsamlingar som forskare skaffar sig med hjälp av 

olika metoder är primärdata och de datainsamlingar som forskaren använder sig av ifrån 

andras forskning är sekundärdata. Dessa menar Larsen kan vara rapporter, böcker och 

avhandlingar osv(Larsen, 2009:34). 
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Mina datainsamlingar består av både primärdata såsom intervjumaterial, observation och 

analyser. Även sekundärdata som litteraturer och tidigare forskningar. 

 

 8.1.2. Intervjuer 

Larsen talar om sättet som forskaren ska uttrycka sig på under sina intervjuer för att nå 

väsentliga svar på sina frågor(Larsen, 2009:34). Innan jag meddelar pedagogerna har jag 

antecknat alla relevanta frågor som berör min studie som jag önskar få svar på. Jag har ordnat 

dem i en viss struktur som jag har tänkt igenom och anser vara mest lämplig. Kvale och 

Brinkmann hävdar att forskningsintervjuer som genomförs på ett välplanerat sätt är som ett 

hantverk och kan värderas som konst (Kvale & Brinkmann, 2009:32). 

Enligt Kvale & Brinkmann utgörs de främsta empiriska material som samlas in under 

forskningen av kvalitativa intervjuer och informanter (som kan berätta om sina upplevelser av 

ämnet). Tanken bakom intervjun är att studera individer för att förstå deras upplevelser och 

synpunkter. Man får möjligheter att ifrågasätta informanternas tolkningar samt när 

intervjuarens upplevelse kommer på uttryck kan bli som redskap för att stärker mer dessa 

förklarningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har valt att använda mig av öppna och 

följdfrågor för att ge informanterna utrymme för deras tolkningar.   

Fokus i mina intervjuer grundade på pedagogernas syn på inlärningsmetoder av matematik 

och barnens motsvarande respons igenom förskolbarn. För att få väl svar på mina frågor 

började jag på ett grundligt sätt med hjälp utav de kvalitativa intervjuerna och 

undersökningarna. I intervjuerna har jag använt mig noteringar och spelade in hela samtalen 

vilket hjälpte mig kunna summera och sammanställ samt analysera min studie.  

 

8.1.3. Validitet och reliabilitet 

Larsen hävdar att inom validitet samlar forskaren in de relevanta data som kan leda till svar på 

aktuella undersökningsfrågor eller syfte.  Alltså menar Larsen att de relevanta 

datainsamlingarna hjälper forskaren att uppnå svar (Larsen, 2009: 41). Med denna syn har jag 

ställt frågor som rör min undersökning och det handlar om inlärning av matematik och dess 

underveckling hos förskolbarn. 

Under mina intervjuer upptäcker jag att det finns vissa frågor som man får ändra på eftersom 

de var styrande och till vissa av dem behöver man ställa följdfrågor med ändringar. Genom att 

vara flexibel och låta intervjupersoner beskriva vilka saker som är viktig för dem gällande 
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matematikundervisning, så uppnår jag en höge tillförlitlighet och jag har också i detta 

upptäckt informanternas olika sätt att förklara samma sak. 

 Larsen anser att forskaren bör ha riktigt ordning på insamlingar så som intervju och 

observation för att förhindra att blanda ihop intervjusvar. Insamlingen av material bör alltså 

vara mycket noggrann (Larsen, 2009:81). 

Vidare betonar hon att en hög reliabilitet datasamling kan utförs för att forskare når ett 

bredare svar använder forskaren sig vara icke- deltagare och deltagare observatör. 

 

8.1.4. Etiska övervägande  

Enligt Vetenskapsrådet(2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk– 

samhällsvetenskaplig forskning är uppdelat i fyra grundkrav nämligen:  

Informationskravet; att forskningen ska bringa information om forskningens syfte till de 

berörda. 

Samtyckeskravet: Handlar om att de som medverkar i undersökningen själva ska få avgöra 

saker som berör deras medverkan. Författaren har efter att kontaktat informanterna låtit dem 

själva avgöra vilken tid som är mest passande. 

Konfidentialitetskravet: Detta krav handlar om personernas säkerhet och anonymitet, som kan 

påverkas i undersökningen. De medverkandes personliga uppgifter ska därför bevaras på ett 

säkert sätt så att ingen obehörig kan använda sig av uppgifterna.  

Nyttjandekravet: Med nyttjandekravet menar man att de insamlade personliga uppgifterna 

endast ska användas för undersökningssyfte. 

Inför denna studie har författaren informerat alla informanterna, de berörda och förskolans 

rektor om de olika observationerna och intervjuerna. Informanterna har fått tydlig information 

vad gäller undersökningens syfte. Informanterna har dessutom hela tiden kunnat besluta om 

de vill fortsätta medverka eller inte. Deras identitet, förskolans namn och dess avdelningar har 

varit anonymt. 

 

8.1.5. Observation 

Observationerna hjälper forskaren att uppnå ett säkrare och bredare svar av undersökningens 

ämne. För att få en bättre och bredare tolkning av det jag studerar matematiken hos små barn, 

behöver jag ett flertal perspektiv att undersöka. Jag därför valt att använda både intervjuer och 

observationer. 
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Jag har gjort fyra olika observationer där jag har varit både deltagare själv och observationer 

där jag varit icke delaktig i aktiviteten. I rapporten har jag endast använt två av dessa tillfällen 

då dessa givit mig svar på de frågor som jag undersökt.  

Med icke-deltagande observation menar Larsen(2009) att som observatören inte får vara med 

i händelseförloppet och man får hålla sig borta från interaktion så långt som möjligt. Som 

icke- deltagare har jag satt mig på en soffa lite längre bort från barnen i stora samlingen och 

fokuserat mig på pedagogen och hennes inflytande över barnen samt hur barnen uttrycker sig 

utan att själv inblanda mig i samtalen, vilket har det gjort att jag känt av atmosfären och 

stämningen i samlingen. Följande gång som jag deltog i samlingen rådde en större utveckling. 

Observationerna består av olika samlingarna som har skett under några dagar och de har hjälp 

mig att förstå barnens respons bättre. I observationerna har min fokus legat på att förstå 

pedagogernas handlingar och barnens gensvar och pågrund av detta har jag fått möjlighet att 

jämföra intervjuerna med observationerna och få ett bredare svar.  

 

9. Beskrivning av intervjuer  

I detta avsnitt presenteras lite kort om själva informanterna och vidare beskrivs 

sammanfattningen av deras intervjuer under olika rubriker såsom, ”Pedagogernas syn på 

matematik”, ”Pedagogerna sätt att jobba med matematik” och ”Förskolan och matematik”. 

Elsa som är lärare för tidigare år med inriktning på naturkunskap och språk, blev klar med sin 

utbildning för 6 år sedan. Hon arbetar tillsammans med två förskollärare och en manlig 

pedagog utan några pedagogiska utbildningar. På hennes avdelning finns 20 ettåringar. De 

jobbar tillsammans mycket med språkutveckling. Eva har arbetat i 10 år(Intervju med Elsa 

den 101005). 

Leila är 52 år gammal och har ett annat modersmål. Hon har arbetat i sitt tidigare hemland 

som gymnasielärare under tio år. Här har hon istället kompletterat sin utbildning och arbetar 

nu som förskollärare. På hennes avdelning finns det tre barnskötare som jobbar tillsammans 

med henne och 20 barn i blandade åldrar från 1 till 5 år. Hon har arbetat i 2 år(Intervju med 

Leila den 101006). 

Peter är 34 år, färdigutbildad lärare mot tidigare år sedan 3 år tillbaka. Han har jobbat i 

förskolan i 2 år. På hans avdelning finns 19 barn och deras ålder är mellan 1 till 5 år. Han 

jobbar tillsammans med två barnskötare. Peter skrev sin examen om matematik men hans 

utbildning är med inriktning på språk (Intervju med Peter den 101006).  
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Katrin, 28 år, gammal, är utbildad som lärare med några års arbetserfarenhet som 

gymnasielärare ifrån sitt hemland. Hon har kompletterat sin lärarutbildning i Sverige. Katrin 

är forskollärare. Hon arbetar med två barnskötare och det finns 20 barn på hennes avdelning 

med blandade åldrar mellan 1 till 5 år. Hon har arbetat i 1 år (Intervju med Katrin den 

101007). 

En kvinnlig barnsköterska med mer än 30 års arbetserfarenhet har en väldigt spännande 

samling. Alla barn mellan ett till fem års ålder deltar i hennes samling. De lyssnar aktivt i 

samlingen. Eva har barnskötarutbildning, har jobbat i förskolan i 4 år och har huvudansvaret 

för språk och matematisk undervisning. Hon arbetar tillsammans med en barnskötare och har 

fått en ny kollega sen mitten av oktober 2010. Hennes nya kollega är nyutbildad lärare för 

tidigare år. Eva och läraren har börjat turas om att ha samlingar på avdelningen. På deras 

avdelning finns 19 barn mellan 1 till 5 årsålder(Intervju med Eva den 101007). 

 

9.1.1. Pedagogernas syn på matematik 

De flesta av pedagogerna har en positiv syn till matematik. Elsa anser att matematik är roligt 

och spännande men det finns också andra saker som påverkar barnens intresse för inlärning av 

matematik. Med detta syftar hon på barnets individuella utvecklingsnivå samt hur en lärare 

jobbar med ämnet för att ge barnen lust att lära. Hon hävdar vidare att det finns en stor 

skillnad mellan en utbildad person och en outbildad inom arbetet. Det är oerhört viktig att 

man jobbar på ett medvetet sätt, vilket leder till att själva arbetet får ett mål som ska uppnås. 

Därefter kommer emellertid olika vägar som ska väljas och användas. Elsa betonar vidare att 

lärande processen hålls igång och blir meningsfull för barnen blir det även lika meningsfullt 

för pedagogerna. När man jobbar med matematik ska ämnet inte begränsas till några olika 

tidsmässiga tillfällen, utan bör på ett medvetet sätt visas och användas i alla olika 

sammanhang i vardagslivet, vilket gör att barnen får en tydlig och rolig syn på matematik. 

Leila tycker också att matematik är ett intressant ämne. Hon har samma åsikter som Elsa, 

särskilt gällande inlärning av matematik. Hon anser att arbetet med matematik ska ske 

progressivt hela tiden och det ska inte skapas ramar kring ämnet eftersom matematiken är ett 

så pass levande och berör hela livet. 

Peter har också positiva åsikter om ämnet och tycker att det är viktig att jobba med ämnet på 

ett medvetande sätt hjälper barnen få lust att lära matematik. Matematik i hans arbete handlar 

om ”det vanliga, som att duka fram och räkna tallrikar på matbordet och i samlingar”. Han är 

inte intresserad av att ha laborativ matematik på grund av tidsbrist. 
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Katrin har inte några positiva åsikter om matematik.  Hon berättar minnen från förskolan då 

hon tyckte matematik var roligt, men i skolan började matematiken kännas som alltför 

krävande och oförståeligt. Hon tycker att det är viktig att synliggöra matematik från början 

särskild i förskola. Att använda vardag situation hjälper barnen att förstå matematik på 

enkelsätt som exempel att börja och räkna barnens favorit sak. 

Evas tankar om matematik är bekräftande och rolig. Hon tycker att matematik ger mening till 

livet och vårt agerande. Utan matematik kan man inte klara vardags livet tycker hon. Till 

exempel ” vi kan inte handla mat eller kläder utan matematik” förklarar hon.  

 

9.1.2. Pedagogerna sätt att jobba med matematik 

Elsa anser att tonviken ligger på pedagogens inställning och hur hon/han vill jobba med ämnet 

samt hur pedagogen inriktar barnet på inlärning av matematik. Lek är en stor del av barnens 

liv och med hjälp av olika lekar kan man leda barnen till inlärning av matematik. Genom att 

dokumentera och samtala med barnen visas barnens kunnigheter. Hon tycker att man bör 

använda rätt nivå, så att barnen inte tappar lusten. En högre nivå eller lägre nivå kan vara 

skadlig för inlärning och därmed är det så viktigt att hitta barnets eget intresse.     

När barnen är mellan 1 till tre år används sällan ”matematiska ord” men när barnet blir mellan 

3 och 5 år används det ofta. Elsa vill att barnen ska få en positiv och rolig bild av matematik. 

Hon tycker att barnen är mycket unika i sitt sätt när det gäller att lära sig många abstrakta 

saker. Detta behövs inom lek i en lärande miljö 

Leila påstår att ett barn som får mer erfarenhet av matematik kan klara skolans mål på ett 

lättare och bättre sätt. Barn handlar på olika sätt i sina lekar och inlärningen sker i deras 

handlingar. Leila hävdar att när barnen är mellan 3 till 5 år undervisar hon dem genom att till 

exempel räkna prickar på en tärning men när barnen är yngre handlar matematikundervisning 

mest om sång och sagor. Inlärningen bör göras på ett medvetet sätt och på ett ständigt roligt 

sätt så att den blir lärorik och meningsfull. Hon hävdar vidare att matematiska språket bör 

användas under många tillfällen och många olika didaktiska övningar som ger barn en bra och 

lustfylld förståelse. När barnen upptäcker matematiken ska pedagogen synliggöra det med 

hjälp av bilder och dokumentation. 

 

Peter anser att matematik i hans arbete handlar om ”det vanliga, som att duka fram och räkna 

tallrikar på matbordet och i samlingar” men han synliggör ”de vanliga” genom att prata och 
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visa barnen hur många barn det finns på avdelningen och hur många tallrikar dem behöver. 

Han är inte intresserad av att ha laborativ matematik på grund av tidsbrist. 

 

Katrin arbetar med matematik framför allt i samlingen, genom sång och sagor. När det gäller 

temaarbete med matematik är hon försiktig på grund av hennes rädsla för att tappa bort 

begreppen. Hon tycker att flickor förstår snabbare än pojkar. Hon tycker att barn med andra 

modersmål uttrycker sig bättre i matematiken jämför med andra barn. 

Hon synliggör matematiken på olika sätt särskilt diskussion, dokumentation och bilder. Hon 

tycker att matematik i förskolan bör användas stegvist. Hon menar att man börjar med några 

få tal och tal ordning. När barn förstår allt ska man gå vidare till andra steget. Med hjälp av 

olika aktivitet kan man undervisa matematik på ett roligt sätt till exempel att bygga en affär 

och handla är nästan alltid omtyckt. 

Eva arbetar med matematik på olika sätt och vanligast är genom sånger och sagor. Hennes 

samling innehåller mycket undervisningar i olika ämnen. Hon undervisar mycket matematik 

eftersom hon tycker att matematik är mycket viktigt i vårt liv. Hon tycker att flickor kan räkna 

och lösa problem bättre än pojkar. Men pojkar är mer tekniska än flickor, tycker hon. Vidare 

anser hon att det är viktigt att barnen lyssnar aktivt och deltar aktivt i undervisningar. Genom 

detta lär barn sig bättre. Eva anser också att ämnet inte behöver undervisas och att det behövs 

synliggöras. Man kan göra matematiken tydligast bäst genom diskussion, drama och bilder. 

Hon tycker att matematikens utveckling mest berörs av hur läraren väljer att arbeta med den, 

hur hon/han fångar barnens intresse. I lek, drama och saga kan man fånga barnens intressen. 

 

9.1.3. Förskolan och matematik 

Elsa betonar att det finns så bra möjlighet i förskolor där det går att ta nytta av och utveckla 

barnens matematiska tänkande. Det handlar mest om hur en kunnig generös pedagog vill 

jobba med ämnet. Leila hävdar att i förskola samlas barn och de lär sig snabb från varandra. 

Det finns goda möjligheter som hjälper inlärning av matematik och en pedagog som tar sitt 

arbete på allvar kan se de möjligheterna och göra nytta av dem. 

Katrin tycker att förskolan är en viktig grund till barnens lärande och kunskap speciellt 

matematik. Hon tycker att dagens barn är otrolig duktiga på matematik särskilt tal 

uppfattning. Hur barnen blir intresserade av matematik och lärande är beroende på läraren och 

hur läraren engagerar sig i undervisningen, tycker hon. 
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Eva anser att förskola är en plats som barn leker tillsammans hela tiden och när de leker lär 

de. Hon anser att när pedagogen finns i lek utvecklas lärande på ett positiv sätt och det är 

viktig att pedagogen anser detta.   

  

10. Beskrivning av observation  

Observation 1 

De fem olika avdelningarna i förskolan har två viktiga separata och enskilda samlingar där 

den ena äger rum innan lunch och den andra äger rum innan mellanmålet. Dessa tar tid, den 

första samlingen tar ungefär en halvtimme eller 45 minuter. Den och andra samlingen är klar 

efter 10 till 15 minuter. På denna avdelning är dags för gemensam samling. Alla barn sitter 

runt en blå och rund samlings matta. De låter väldigt mycket. Det finns inget utrymme för 

koncentration. Fröken Eva, 58 år gammal, med 30 års arbetslivserfarenhet tittar noggrant på 

alla barn. Eva visar sina händer för barnen. Plötsligt blir alla tysta eftersom de sett en blå påse 

i Evas hand. Hon håller påsen hårt. Det låter konstigt när hon skakar på påsen. Alla blir ännu 

mer nyfikna på påsens innehåll. Barnen får gissa innehållet i påsen. Alla är tysta och vill veta 

vem som gissar rätt. 

Eva börjar med att dramatisera hur hon är rädd för att stoppa handen i påsen. Samtidig vill 

hon veta påsens innehåll. Hon tar ut en sak från påsen och visar. Barnen skriker av glädje 

eftersom det är en pussel bit som Eva tagit ut från påsen. På pussel biten finns fem likadana 

bilder av en gul kyckling och bredvid figurerna står siffran fem. Barnen får räkna och säga 

färgerna. Denna lek fortsätter med olika pussel bitar, med olika bilder och olika antal. 

Observation 2 

Samling med ett till tre åringar. Eva har något konstigt på en av sina händer. Eva talar med 

alla barn med ett enkelt språk. Samtidigt talar Eva med olika röst toner. Evas ansiktsuttryckt 

varierar till olika moment. Eva tar upp en av sina händer som hon har någonting konstig på. 

Alla tittar noggrant på Eva. Nu får barnen se vad Eva har på handen. Ett fågelbo med fem söta 

små fåglar. Eva sjunger fem små fåglar. Barnen sjunger med. När det blir en ny siffra blir 

barnen tysta och tittar på Evas läppar och fingrar. Evas fingrar visar att en av de fem fåglarna 

gömmer sig. De upprepar talet och sjunger vidare sången. 

 

 

 



 
 

23 

11. Analys & Resultatredovisning av intervjuer 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former 

– såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra(Lpo94: 6). 

 

Elsa tar upp vikten med en utbildad pedagog och en outbildad. Hon menar att en utbildad 

person tar sin undervisning på allvar, jobbar på ett medvetet sätt och följer varje steg till varje 

uppsatt mål, för att undervisningsplanen ska fullföljas. Alla barn i gruppen ska delta och de 

ska uppleva och förstå ämnet. Elsa förklarar vidare att en utbildad lärare ser och förstår att 

varje barn lär sig på olika sätt. Detta får den utbildade läraren att använda sig av olika metoder 

under flera olika tillfällen. Leken är en viktig grund för lärandet och hon använder olika lekar 

inom sin undervisning. Särskild för de ämnen som är abstrakta. 

Fröbel hävdar att med lek kan man uppnå all kunskap, genom systematisk lekandesätt kan 

barnen skaffa sig nya kunskaper. Han betonar att med hjälp av olika tanke- lekande material, 

kan man föra över kunskap hos barn. Vidare märker han att med abstrakta och oklara ämnen, 

som matematik, bör barnen bli bekanta genom speciella lekar. Till exempel med sådana lekar 

som symboliserar färg, antal och mönster (Öman, 1 991:13,ff). Både Elsa och Fröbel anser att 

lärare ska använda sig av olika metoder och använda sig av många olika vägar för att varje 

barn verkligen ska förstå matematiken. Eftersom alla barn lär sig på olika sätt och lär sig som 

bäst i lekens värld, betonar båda vikten av att ha en lustfylld undervisning oavsett metod. 

Detta förklaras även i Lpfö98 som betonar att leken ska prägla hela verksamheten för att 

främja barnens utveckling och lärande. Med lek får barnen möjlighet att uttrycka, uppleva och 

bearbeta (Lpfö98: 20). 

 

Elsa förklara vidare att med en utbildad pedagog som arbetar på ett medvetet sätt, kan leken få 

både mål och samtidigt vara lärorik. Doverborg och Samuelsson, anser att en medveten 

undervisning handlar om att läraren vet vad och på vilket sätt denne vill lära ut, och barnen lär 

sig och erfar detta på sitt sätt(Doverborg & Samuelsson, 1999:11,ff). Detta visar alltså att 

även här stämmer Elsas tolkning om pedagogens medvetna lärandesätt överens med dessa två 

forskare (Doverborg och Samuelsson). 

 

Elsa anser att när barnen blir intresserade deltar de i undervisningen och blir aktiva i sökandet 

efter att skapa en mening, för att lärandet sedan ska bli meningsfullt. Samspel med andra har 
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en viktig roll inom lärandet och meningsskapandet. Vygotskij anser att människor är sociala 

varelser redan från födseln. Med det menar han att all ny kunskap och lära sker i samspel med 

andra redan då lilla barnet skapar mening och förståelse i sin tillvaro (Hoines, 2000: 98,f). På 

liknande sätt anser Piaget att all lära och kunskap uppstår genom människans handlingar och 

ageranden i samspel med de andra. Han betonar att med barnets födelse startar lusten till att 

lära. I sin omvärld med konkreta handlingar och med sin nyfikenhet till den sociala miljön, 

intar barnet nya kunskaper och läranden. (Jerlang, 2000).  Elsa har även här samma idéer och 

synsätt på inlärning som Vygotskij och Piaget.  

 

Elsa anser vidare för att barn ska bli nyfikna på matematik, bör man använda sig av olika 

metoder som bild, musik, sång, och drama. Detta beroende på barnets ålder och dess tidigare 

erfarenheter. Därför bör man använda sig av naturliga händelser i vardagslivet. Friedrich 

Fröbel betonar precis som Elsa, fast med andra ord att barn lär sig genom att uppleva ämnet, 

genom sina handlingar. Barns aktiva inre kraft leder dem till att utforska sin omvärld, där de 

får nya erfarenheter och svar på sin förundran. Därför är det är väldigt viktig att använda sig 

av den naturliga vardagssituationen och naturen(forskolenatet.se.fröbelpedagogik). 

 

Att använda språk är viktigt. Matematik är ett ämne som måste förklaras och diskuteras 

mycket och när barnen diskuterar ämnet bör man dokumentera det och visa upp det i olika 

sammanhang. Vygotskij hävdar att språk är ett oerhört viktigt verktyg som förmedlar ens 

kunskap, åsikter och tankar. I leken interagerar och kommunicerar barnen med andra, vilket 

gör att barnen blir aktiva i andras tolkningar om förståelsen av omvärlden(Säljö: 2000).  Elsa 

samtycker alltså, och leken hjälper barnen genom att uttrycka sig i olika former, såsom 

teckning, sång och form. Barnen behöver samtala för att visa hur de tänker och när de är 

mellan tre och fem år gamla kan de kommunicera och förstå matematiska ord. Enlig 

Doverborg och Samuelsson behöver barnen en kunnig pedagog som hjälper dem att se 

matematiken i vardagen och uppleva erfarenheter. Detta för att pedagogen ska kunna förklara 

matematiken med ord och begrepp så barnen förstår. (Doverborg & Samuelsson, 1999: 3).  

 

Elsa säger vidare en utbildad lärare vet att barn ligger på olika nivåer, man kan inte jämföra 

två barn fast de är i samma ålder. Den sociala miljön och själva barnets mognads nivå är 

avgörande.  

Vygotskij beskriver barnens utvecklingsnivåer som två delar nämligen biologiska mognaden 

som är barnets naturliga utveckling. Till exempel då barnet kan krypa, sitta och ta olika 
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föremål med handen. Andra stadiet är the zone of proximal development och i denna fas anser 

Vygotskij att lärandet ska ligga på rätt nivå till barnets utvecklings mognad. Varje barn har 

redan kunskaper upp till en viss nivå. Vissa föremål, någon mer erfaren vän eller med hjälp av 

en pedagogs vägledning kan dessa kunskaper kompletteras upp till en högre nivå av ämnet. 

Det nylärda barnet kan sen behärska den svårare uppgiften på egen hand i framtiden (Säljö, 

2000: 120). I slutändan kommer Vygotskij och Elsa fram till samma slutsats angående 

barnens utvecklingsnivåer, trots att Elsa har en mer generell förklaring.  

 

Leila (informant nr 2), tycker att man inte ska sätta gränser kring matematik eftersom 

matematik är ett levande ämne som är fast vid människans liv, människans hjärtslag t.ex. har 

ett visst antal och en viss rytm. Om det blir fler eller färre slag, eller med ojämn rytm blir 

något fel på hjärtat. Om man inte kan räkna hittar man inte felet och det är viktig att kunna 

matematik. Hon berättar vidare att inlärning av ämnet sker genom didaktiska övningar, på så 

sätt får barnen motivation och lust att lära. Lillemor Emanuelsson anser att matematik finns 

överallt och det som ska göras är att synliggöra ämnet mer. Detta med hjälp av vissa verb som 

levande, utforskande och tänkande, dra slutsatser som i pedagogiska verksamheter kan 

utmana barnens motivation och fantasi i verksamheten. Detta så att inrikta inlärningen mot 

utveckling och mer kunskap inom matematik(Skolverket, 2003). I Skolverket tas orden lust 

och motivation upp. 

Med ordet lust menar man glädje hos både vuxna och barn, alltså lusten till lära som påverkar 

den emotionella och sociala utvecklingen hos individen. Ordet motivation betyder personlig 

drivkraft och personlig vilja, som man inriktar sig i för att nå sitt mål. Detta gör att både barn 

och vuxen engagerar sig mer och bättre för att nå slutmålet. Med motivation blir barn 

intresserade av sina studier och därmed bidar mer till utförandet av 

studieuppgifter(Skolverket, 2003). 

Katrin (informant nr 4) betonar lärarens roll och engagemang som har en betydlig påverkan 

på barns inlärning av matematik. Hon tycker att om barn får lust att lära beror detta på läraren. 

Även enligt Lillemor Emanuelsson, har den vuxnas attityd på matematiken påverkan på 

barnen, om man har en negativ syn på ämnet då påverkar barnens syn också negativt. 

Doverborg och Samuelsson anser att när barnen löser problem bör läraren ge dem positiv 

feedback. Just för att detta även enligt dem gör att barnens självtillit byggs upp och de känner 

att de kan lösa problem (Doverborg & Samuelsson, 2005: 129). På samma sätt refererar 

skolverket till att det som mestadels gör att barnen får lust att lära matematik är själva läraren. 

Barn vill ha bekräftelse för sitt kunnande för att kunna lära sig ämnet och det kan mest läraren 
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bekräfta. (Skolverket, 2003). Doverborg och Samuelsson anser att om läraren ser och förstår 

matematik utifrån barnens perspektiv och försöker dela deras erfarenhet och upplevelser blir 

barn mer engagerade i ämnet. Dessutom ska lärare för bästa resultat samtidigt hjälpa dem 

sätta ord på matematiska problemlösningar(Doverborg & Samuelsson: 1999). 

  

12. Analys & Resultatredovisning av observation 1 
 
En del av de 19 barnen håller på att leka med olika leksaker. En del håller på att prata med 

varandra med höga röster och några sitter på blåa mattan och väntar på samlingen. Istället för 

att ropa på barnen visar pedagogen sina händer till alla barn och de ser en märklig påse som 

det också låter om i hennes hand. Alla blir nyfikna och sätter sig på den blåa mattan. Enligt 

Piaget födds människor med naturligt behov av att lära sig om sin omvärld. Nyfikenheten och 

lusten är grunden för kunskap. Piaget delar människans utveckling i fyra olika stadier och 

anser att varje stadium uppfyller en viss utveckling. Med hjälp av sina sinnen erövrar det lilla 

barnet sin omvärld. Han anser vidare att lärandet sker i den konkreta handlingen och i den 

sociala omvärlden där det lilla barnet skapar erfarenhet som med hjälp utav sina sinnen blir 

grunden för ny kunskap. Med detta menar han att barnen söker efter kunskap med hjälp av 

sina sinnen och genom sina enkla handlingar, som att känna, smaka, se och höra. När barnen 

får uppleva föremål bildar dem sig nya kunskaper och erfarenheter(Jerlang, 2000). Doverborg 

och Samuelsson förklarar med andra ord att för att barn ska förstå matematiska begrepp på 

bättre sätt bör pedagogen utgå ifrån barnens kropp och bilda en miljö där barnen upplever 

matematiken i olika sammanhang(Doverborg & Samuelsson, 1999: 6,ff).  

 

Barnen är under samlingen tysta och nyfikna på vad som är i påsen. De fick räcka upp sin 

hand och gissa vad som finns i påsen. Detta påverkade att många fick komma på tal och 

lyssna på andras gissning. I denna samling fick barnen lära sig att lyssna på sina vänner och 

att vänta på sin tur, de började även lära sig att visa varandra respekt. Lpfö98 betonar att 

förskolan har ett stort ansvar för att barn ska lära sig att handla på ett demokratiskt sätt. De 

sociala utvecklingarna sker på olika sätt i förskolans miljöer och genom den pedagogiska 

verksamheten (Lpfö98: 10). Barnen i samlingen vill gissa (genom att räcka upp handen) vad 

som ligger i påsen och vill höra vad sina kompisar säger. De vill gärna säga vad de själva tror 

finns i påsen. Då lär de samtidigt från varandra och det skapar nya kunskaper. Att de alla kan 

växla sina olika åsikter och tålmodigt lyssna på varandra visar mycket av den demokratiska 

värdegrund som förskolan och pedagogerna har lyckats lära ut. Skolverket anser att lärandet 
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är en positiv inre drivkraft hos barnen och de har förtroende för sitt kunnande, vilket gör att 

barnen tillsammans med andra eller på egen hand spanar och formar ny kunskap(Skolverket, 

2003). 

Eva ställde frågor angående pusselbitarnas tecknade figurer som fanns på dem. Frågor som 

rörde sig om antalet figurer och vilken siffra som stod på pusselbitarna. Nästan alla barnen 

ville säga vad de tyckte och utrycka sig ordentligt. Eva skapade en miljö där språket och 

språkutveckling fanns i fokus, barnen samtalade och reflekterade om sina tankar med 

varandra och pedagogen. Vygotskij betonar att språk är en viktig grund för människans 

inlärning och begreppsutveckling. Med hjälp av språket kan barn uttrycka sig om hur de 

tänker. Enlig honom finns en viktig och avgörande relation mellan språk och tanke. Vidare 

betonar han att med hjälp av språket kan barn utvidga sin tillvaro och skapa mening (Hoines, 

2000: 99).         

 

Eva spelade olika roller för att få barnens uppmärksamhet. Detta gjorde barnen till mer aktiva 

lyssnare och därmed även aktiva deltagare. Enligt Doverborg och Samuelsson koncentrerar 

sig små barn sig mest i leken och matematik har ingen betydelse för dem. På grund av detta är 

det viktigt att pedagogerna ställer matematiska frågor och leder barnens uppmärksamhet till 

matematiska begrepp, samtidigt som de skapar en miljö där barnen får reflektera över sin egen 

uppfattning. Agerandet i leken hos de allra minsta är mer i fokus än själva matematiken. Då är 

pedagogens uppgift att framföra frågesällningar med matematiska begrepp för att få barnens 

tankar på rätt spår. Sedan skapas automatiskt olika möjligheter för sättet att leka på. I barnens 

tankar och reflektioner blir det sedan pedagogens röst som talar, ställer frågor kring 

omvärlden och kanske till och med besvarar frågorna, så uppfattningen om omvärlden hos 

barnet successivt blir allt bredare(Doverborg & Samuelsson, 1999: 22, f, 53).  

Genom att titta på bilder på pussel bitar, räkna dem och titta på själva talet, får barnen lära sig 

att talet kan visa antalet på många olika saker. Det kan vara antalet kycklingar eller antalet 

blommor. Varje tal har en egen figur och ändrar sig inte och pedagogen gör med denna lek 

och undervisning att barnen samspelar med varandra och samtidig handlar på eget sätt. Piaget 

anser att i samspel med andra handlar barnen på olika sätt och deras egna konkreta handlingar 

och upplevelser tillsammans med material blir förståelse till olika matematiska begrepp. 

Deras egna handlingar blir till deras tanke, som utvecklas vidare till nästa kunskap (Hoines, 

2000: 108). 

Pedagogen använde barnens egna sinnen för att framföra kunskapen genom att barnen fick se 

pusselbitar, räknade med sina fingrar antalet på kycklingar eller blommor och såg hur själva 
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talen såg ut. Där använde barnen både inre sinnen(genom att tänka och räkna) och yttre sinnen 

(med hjälp av sina ögon att se de figurerna och med hjälp av sina fingrar räkna figurerna). 

Enlig Fröbel pågår utveckling där det sker användning av både inre och yttre sinnen. 

Pedagogerna som skapar miljöer där barnen använder sina sinnen kommer de att skaffa sig ny 

kunskap (Förskolenätet » Fröbelpedagogik). 

 

På likande sätt hävdar Doverborg och Samuelsson att utvecklingen av de matematiska 

begreppen och barnens kunskapsutveckling baserar sig på pedagogernas förhållningssätt till 

matematiken då det är dem som ger barnen deras första erfarenhet av ämnet. En pedagogs mål 

blir alltså att bringa fram matematiken i olika perspektiv. För de allra minsta barnen kan 

individens kropp användas som material med det menas till exempel användningen av barns 

fingrar för att räkna(Doverborg & Samuelsson, 1999: 6-8). 

.  

13. Analys och resultatredovisning av Observation 2 

Eva har något konstig på en av sina händer och med ett lekfullt sätt genom att använda olika 

röster fast med enkelt språk, pratade hon. Barnen blev därför uppmärksamma och nyfikna på 

samlingen vilket är dem två viktiga instrumenten inom lärandet. Leken är kunskap hävdar 

Fröbel och på liknande sätt anser Lpfö 98 att med lek kan barnen åstadkomma ny kunskap. 

Lek är en viktig grund för barnens utveckling och med lek kan barn lära sig att på ett lustfyllt 

sätt. Leken stimulerar barns fantasi, känsla, kommunikation, samtal och förmåga att lösa 

uppgifter, förmåga till symboliskt tänkande och förmåga att arbeta tillsammans (Lpfö 98: 6). 

 

När alla små barn är uppmärksamma visar Eva sin hand och barnen ser ett fågelbo med fem 

små fåglar i, vilket gör att alla nästan skriker och säger fåglar och vissa säger fem små fåglar. 

Doverborg och Samuelsson betonar att matematiken som barn lär sig i förskolan är en viktig 

grund för matematik i de senare åren. På grund av det bör pedagogerna använda sig av 

matematiken i sin undervisning på ett lustfyllt sätt så att barnen får positiva och glada intryck 

av ämnet. Ett exempel kan vara detta sätt som Eva använder sig av, kombinerar alltså lek och 

lärande. Underförstått av Evas agerande, har hon alltså baserat sin undervisning utefter detta 

tankesätt. Barnen kan senare utveckla sin tilltro till sin egen förmåga och när 

matematikundervisningen förmedlas genom en rolig lek kan det bli till stöd för nästa lärande. 

Man kan se och förstå att barnen tänker intensivt och känner att de mår bra av sitt lärande och 

kunnande(Doverborg & Samuelsson, 1999: 11,ff). 

http://www.forskolenatet.se/?page_id=34
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Eva berättar om de fem små fåglar som vill flyga, hon beräknar dem i ordning och ibland 

frågar hon (med olika röster) till fåglarna vill du flyga? Sedan svarar hon själv med annan röst 

ja, jag vill flyga. Samtidigt hör man att barnen också svarar ja. Eva frågar vem vill flyga först? 

- vem vill flyga sist? Barnen uppfattar begreppen först och sist och tal ordningen, dessutom 

uppfattar dem subtraktion i en berättelse och sång. Skolverket betonar att när barnen lär sig i 

en lustfyllt och positivt miljö kommer inlärd kunskap sjunka in och söka efter ny 

kunskap(Skolverket: 2003). Vilket även Eva baserar sin undervisning på. När alla barn har 

pratat räknar Eva till tre och barnen vet att de ska sjunga fem fina fåglar tillsammans. 

  

14. Diskussion  
 
Undran är vägen till kunskap och nyfikenhet leder till lusten att lära, samtidigt som motivation 

är drivkraften som hjälper oss uppnå våra mål. Under min forskning har jag sett många 

intressanta händelser som inte står med i någon bok. Händelser som rör barnens inlärning och 

olika inflytanden i sin utveckling. Jag har lärt mig att människor är olika fast de är lika och 

när en lärare tar en bok i handen och går fram för att undervisa bör denne kunna några olika 

metoder. Alla ska dock ha utgångspunkten i barnens intresse och nivå. 

I mina intervjuer har alla informanterna tagit upp vikten av lek eftersom barn leker hela tiden. 

De beskriver leken som en viktig grund för allt lärande, informanterna berättar att i leken 

känner barn sig själva och tränar det verkliga livet. Lärande sker och utbyts i leken och det är 

viktig att se på leken som ett instrument för att främja och utveckla all lärande. En av 

pedagogerna har sagt att lek är liv. Pedagogerna hävdar att leken är kunskap, genom lek lär 

sig barnen från varandra. För små barnen finns inte matematik, men inom sina lekar jobbar 

barn med ämnet, de går och handlar med sina låtsas pengar där de lär hur man ska handla och 

hur mycket man får betala. I Hoines(2000) framhävdar Piaget att barn lär sig i sina handlingar 

med andra, där skapar de erfarenheter och dessa erfarenheter blir grunden för ny kunskap. 

Deras erfarenheter hjälper dem att skapa mening och en helhet (Hoines, J, M,2000: 108). Jag 

anser att de två nämnda sakerna är väldigt viktiga; lärare och lek.  

Under mina olika observationer har jag märkt att barnen har total koncentration när de leker 

och detta gäller alla barn som är mellan 1 till 5 år i avdelningen vilket gör att de lär sig snabbt. 

De tycker att de bara leker, men de lär sig olika matematiska begrepp. Enlig Lpfö98 ska 

verksamheten arbeta på ett sätt för att barnens lärande ska ske under roliga omständigheter. 

(Lpfö98:4). I Skolverket, pressmeddelanden, Förslag till förnyad läroplan för förskolan: Språk 
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och matematik genom lek och skapande, framhäver att leken är den viktigaste redskapen i 

barns utveckling och lärande. För att barnen ska uppnå målen i matematik och språk bör 

verksamheten föras med leken och skapandet(Skolverket: 2009). 

 

I Säljö hävdar Vygotskij att leken är ett forum för kommunikation och lärande. Lek för över 

kunskap mellan barnen och är ett skäl till barnens utveckling(Säljö, 2000: 66-67).    

 Alla mina informanter framhäver att matematiken finns i alla situationer i vardagen omkring 

oss oavsett planerad och oplanerad schema. För pedagogerna är det viktigt att matematik ska 

synliggöras i olika sammanhang. De tycker att barnen bör få möjlighet att diskutera över 

ämnet särskilt i lekar och samling.  

Doverborg och Samuelsson hävdar att matematik finns i barns vardag men pedagoger bör 

skapa möjligheten för barn att pröva på ämnet, på ett konkret sätt, för att öka deras förståelse 

av ämnet(Doverborg & Samuelsson: 1999). Även jag ser detta när barn blir aktiva med 

inlärningsprocessen agerar de på olika sätt och uppleva ämnet som roligt, vilket gör att de blir 

glada och vill försätta. I en vanlig dag finns olika situationer som en lärare kan använda sig av 

för att kunna främja eller föra över kunskap. Under dessa situationer blir barnen aktiva 

sökanden, de undersöker och handlar olika och därför de lär sig från varandra. När de jobbar 

tillsammans, diskuterar de med varandra och hjälper varandra . Detta gör att de kommer på 

nya lösningar och deras lärande går vidare och utvidgar sig. Under dessa handlingar blir 

kunskap meningsfullt. 

 

Vygotskij anser som redan nämnt i analysen att i social interaktion pågår hela barnens 

lärande. De barn som klarar saker med hjälp av vuxna eller med hjälp av en kunnig kompis 

kan senare i livet klara sig själv. En av informanterna har betonat att ” man bör arbeta med ett 

medvetet sätt, då inlärning av matematik kan bli meningsfull”. I olika lekar använder sig 

barnen av matematik har jag sett, till exempel skulle fyra barn bygga en koja under ett bord. 

De hämtade ett lång, tunt och mörkt tyg. Tyget var inte så brett, det hamnade hela tiden på 

golvet så ett av barnen sa till sina kompisar ” kom vi går och hämtar stora kloster och lägger 

dem på tyget för att förhindra att tyget ramlar ner från bordet”. Det var en kunnig lekkamrat 

som visade sina kompisar hur de kunde klara sig och bygga klart sin koja. Med en utbildad 

pedagog som brinner för sitt pedagogiska arbete kan denna lek på ett medvetet sätt bli en del 

av en meningsfull matematisk undervisning genom att visa barnen vad som menas med lätt 

och tungt, längd och bredd och mäta och väga. Enligt Doverborg & Emanuelsson bör 

pedagogerna på ett medvetet sätt använda barnens erfarenhetsvärld och utmana det för att 
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utveckla barnens lärande. De två pedagogerna betonar vidare att en pedagog bör vara lyhörd i 

barnens vardag och vad de säger i bland annat sina lekar, för att utveckla pedagogiska 

inlärningen((Doverborg & Emanuelsson: 2007).   

 

I samlingen med de små barnen (1-3 år) inser man att de barn som har lärt sig att räkna har 

stort positivt intryck på de andra som håller på att lära sig. De blir som en slags förebild eller 

drivkraft. Samtidigt anser man att de barn som har lärt sig har fått en känsla att de ”kan” och 

vill gå vidare. Jag ser detta med utgångs punk från Vygotskijs teori om sociokulturella 

perspektiv, att människor lär sig genom att samspela med sin omvärld. Med kommunikation 

tar vi in nya kunskaper och uppnår färdigheter (Säljö, 2000: 37, 66). Vi har Lpfö98 där det 

står ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga”(Lpfö98: 9). 

De små barnen i samling, har lärt sig att räkna prickarna på en tärning men bara till tre eller 

fyra. Steget vidare är att räkna de siffror som var och en har beräknat tidigare, till exempel om 

tärningen visar fem prickar och Alex(3 år) har räknat mer på följande sätt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. Om tärningen visar tre prickar har han räknat rätt och räknar bara de tre prickarna. 

Jag håller med Doverborg och Samuelsson som framhäver att barn börjar utveckla förståelse 

för antal redan när de är i förskoleåldern. De kan skilja mellan grupper som består av två eller 

tre antal av saker och kan säga många fler tal. Det är en förmåga som små barn har och man 

kan säga att den är medfödd (Doverborg & Samuelsson, 2000). 

 

Barnen som sitter i samlingen vill delta hela tiden, de vill visa vad de kan och de är glada över 

sig själva. När de vill visa till exempel talet fyra på tavlan vågar de gå fram och visa talet fyra, 

fast talet som de visa är fem eller sex. Doverborg och Samuelsson anser att matematik i 

förskolan bör vara lustfyllt för att skapa en positiv miljö och utveckling av ämnet. I förskola 

lär sig barnen och blir medvetna om de grundläggande tal- begrepp, form, mätning och tid och 

rum (Doverborg och Samuelsson: 1999).    

 

15. Den dolda inlärningen av matematik  

Under detta avsnitt berättar författaren om resan i matematikens värld med de pedagogerna 

som använde den dolda matematiken på ett medvetet sätt, så att barnen lärde sig i 

meningsfulla sammanhang. Doverborg och Samuelsson hävdar att vardagen är full med 

matematik, i och med det faktumet bör pedagogerna använda matematikglasögon för att se det 

själva och i sin tur tydliggöra ämnet för förskolebarnen(Doverborg & Samuelsson: 1999).  
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Författaren försöker påpeka att matematiken finns överallt, man kanske inte ser eller inte hör 

den. Den kanske inte ens är begreppligt för en, men den finns överallt, rör sig omkring oss. 

Den finns i människans fingrar där man börjar lära sig att räkna, den finns i sagor när de tre 

små grisarna bygger sina hus av tre olika material och den finns i visor när de fem fina 

fåglarna satt på en gren. Matematik finns i lek, det finns i skog och det finns överallt. 

Matematik är en betydlig del av människans liv, vid matbord räknar man antal bestick för att 

det ska vara lika med antal personer som ska äta. 

15.1.1. Upptäck matematik genom sång & saga 

Under mina studier har jag märkt att när man lär ut lär man sig samtidigt. Att ha roligt och 

samtidigt lära sig är även viktigt för oss vuxna och man bör fråga sig själv hur man själv lär 

sig på ett bättre sätt.  

Sång och saga har egen plats för barn. Barn reser i sagans värld och de sjunger lille katt 

tillsammans. Att kunna tydliggöra alla matematiska begrepp i en saga och i en sång gör att 

barn upplever matematiken på ett roligt och naturligt sätt. Man kan använda sig av sagor och 

matte- påsar. I samlingen kan man utforma en saga och arbeta utifrån sagan som en liten 

teater, till exempel Killingen som kunde räkna till 10 som innehåller en del matematiska 

begrepp.  

 

15.1.2. Upptäck matematik genom rytmik och symbol 

Att visa askar i olika storlekar, former och färger är roligt för barnen. Man vidareutvecklar 

dessa former genom att tillägga olika material i bilden, som fiskar och fjädrar för att barnen 

ska få undersöka lägesbegreppen. 

 

15.1.3. Upplev matematik i lek 

Att mäta är alltid spännande i olika lekar som till exempel att hoppa i en sandlåda och mäta 

avståndet till vem som hoppat längst eller tvärtom. Därefter låta barnen själva finna lösningen 

till hur dem ska få fram de olika måtten. 

 

15.1.4. Upplev matematik i skog 

Naturen har mycket matematik i sig. Att gå i skogen, samla olika stenar, kottar, grenar och 

blad är uppskattat av barn. Barn kan sortera dessa material efter storlekar, färger och sorter.  
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16. Slutsatser 

Doverborg och Samuelsson hävdar att vardagen är full med matematik och därför bör 

pedagogerna använda matematikglasögon för att tydliggöra ämnet både för sig själva och för 

förskolebarnet. (Doverborg & Samuelsson:1999).  

Det finns vissa faktorer som är nödvändiga vid inlärning och dessa faktorer kan variera från 

fall till fall. Som lärare bör man ta hänsyn till detta och några av dem är följande: 

Att se ämnet på ett tydligt sätt, att kunna göra det till ett begripligt ämne för barnen, att kunna 

skapa en skapande och rolig verksamhet som utgår från barnens nivå, är kanske den första 

grunden för inlärningen av matematik. 

Yngre barn är mer naturligt nyfikna för nya kunskaper vilket gör att en lärare kan skapa en 

miljö där barnen får motivation och kan undersöka och handla för att få nya erfarenheter. 

Dessa nya erfarenheter anknyts till lärande och in hämtning av nästa nya kunskap. Att uppleva 

matematik på ett varierande sätt uppskattas av både små och stora barn. Barns ålder och deras 

biologiska utvecklings nivåer är betydligt påverkande på inlärningen av matematik. 

Genom ett medvetet undervisningssätt och användning av speciellt utvalda lekar kan man se 

barnens framgång inom matematik. Att vara i en aktiv och rolig miljö, tillsammans med 

kunniga vuxna och få möjlighet att delta, diskutera och samarbeta värderas av de flesta barn i 

alla åldrar. När barnen får bekräftat sitt kunnande får de glädje och motivation som ökar 

barnens lust att lära matematik. Man kan använda sig av dokumentation, diskussion och 

reflektion kring synliggörandet av matematiken i vardagssituationer i meningsfulla 

sammanhang. Det är barnens vilja som leder de till att sträva efter nya kunskaper. 

Efter mina olika intervjuer och observationer som jag har haft anser jag att en av allra 

viktigaste sakerna gällande inlärning är själva pedagogen, hur hon/han tar sitt arbete på allvar 

och hur mycket pedagogen brinner för sitt pedagogiska arbete. 

  

17. Forstsatt forskning 

Matematik är ett mycket viktigt och intressant ämne och det krävs mer forskning inom ämnet.  

Matematik är ett ämne där det genom varje problemlösning öppnas några andra oväntade 

dörrar. Under undersökningen dyker det upp andra frågor som man kunde fundera och forska 

kring, som man till exempel kan fundera över: 

Hur kan en pedagog upptäcka barnens matematiska tänkande? Hur ofta riktar pedagogerna 

barnens uppmärksamhet på matematik? 
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Jag skulle vilja fortsätta lära mig om barnens olika beteenden inom lek och lärande (gällande 

matematik). Ännu mer om varför de reagerar som de gör i olika situationer. Jag skulle kunna 

fortsätta observera och analysera, samtidigt köpa och läsa fler böcker inom området för att få 

flera teorier och synvinklar.  
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18. Källor och litteratur  

 
18.1.1. Otryckta källor 
 
Intervju Elsa, 05/10-10 Tid 14.00- 14.30  

Intervju Leila, 06/10-10 Tid 12.00–12.30 

Intervju Peter 06/10-10 Tid 16.00–16.30 

Intervju Katrin 07/10-10  Tid 12.30–13.00 

Intervju Eva 07/10-10 Tid 14.00–14.30 

Deltagande observation 1, 08/10-10 Tid 10.30–11.00  Sol förskola  

Deltagande observation 2, 12/10-10 Tid 10.30–11.00  Sol förskola 

Intervjuerna förvaras hos författaren 
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