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 Abstract 

Author: Susanne Björn. Autumn term 2011.  Södertörn University.  

Supervisor: Ralph Dick 

Matte på burk – a playfull work method at the preschool. An interview study about six 

educators view on the working method Matte på burk. 

The purpose of this study was to find out what the educators view on the working method 

Matte på burk in preschool looked like. I also wanted to find out what the educators thought 

about the working method. My questions are: 

1. How does the educators in preschool experience the method Matte på burk? 

2. What do the educators in preschool believe that Matte på burk can give the children? 

 

The study was carried out through a qualitative interview study with six educators. During the 

interviews with the educators it became apparent that the method not only focused on 

mathematical exercises. The educators also saw that interaction, learning, play and language 

became included in the method. Those findings are fundamental in the study and are regarded 

from different authors and theoretical perspectives. The conclusion I have drawn from the 

study is that the educators has been aware of how they can work with mathematics in a simple 

way. However, it would have been good if there were several levels of difficulty within the 

method. Because the way the cans works now, it is the same material in the cans regardless of 

their age. The educators believe that the method is an ideal tool for mathematics, they also 

think that the method is a good method to acquire knowledge in more subject areas. 

 

 

Key words: Matte på burk, interaction, learning, play and language 
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1. Inledning 

I tidningen Lärarnas nyheter går det att läsa artikeln Högre krav på lärandet om att 

regeringen vill att lärandet ska bli tydligare på alla landets förskolor. Alla förskolor ska hålla 

en viss kvalitetsnivå, men det får absolut inte bli skola menar regeringen. Alla barn inom 

förskolan ska erbjudas en möjlighet att lära sig saker inom vissa kunskapsområden och det är 

upp till pedagogerna på förskolan att välja vilka arbetsmetoder som ska användas (Lärarnas 

nyheter 2011-10-10). I läroplanen står det att: Förskolan skall lägga grunden för livslångt 

lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar (Lpfö:98 reviderad 

2010:5). Läroplanen forsätter att skriva att leken bör stå i centrum för att gynna barns 

utveckling inom förskolan. Med hjälp av metoder och samspel med andra ska barnet utveckla 

ett lärande (ibid:5-6).  

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers syn på arbetsmetoden Matte på burk på 

tre förskolor. Studien utförs genom en kvalitativ intervjustudie med sex pedagoger. Mitt 

intresse kring Matte på burk växte fram då min son pratade mycket om några matteburkar de 

brukar använda på hans förskola. Jag lånade Annika Thisners bok Matte på burk för att se vad 

metoden innebar. Efter att ha läst igenom boken bestämde jag mig för att det skulle vara 

intressant att undersöka metoden närmare och se hur pedagoger upplever materialet. Förutom 

min personliga nyfikenhet, är metoden tämligen outforskad och studier på metoden saknas.  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Matte på burk, en arbetsmetod på förskolan 

Förskolorna för studien har sedan ett antal år tillbaka lagt fokus på matematik. Kommunens 

förskolechefer ansåg att alla förskolor inom kommunen behövde satsa mer på matematik. En 

matematikutvecklare anställdes som fick i uppdrag att hitta en metod som skulle inspirera 

både pedagoger och barn inom matematik. Målet var att ta fram ett enkelt och konkret 

material. Metoden som matematikutvecklaren tog fram var Matte på burk som är utformad av 

förskolläraren Annika Thisner som under många år arbetat med matematik på sin förskola i 

Stockholm. Utifrån sina idéer skrev hon boken Matte på burk- en arbetsmetod på förskolan. 

Enligt Thisner handlar inte enbart matematik på förskolan om att lära barn siffror och hur de 

ska lära sig att räkna. Matematik på förskolan handlar om att i lekens form ge barn kunskap 

om sortering, lägga grundläggande begrepp och träna på taluppfattning. Med hjälp av lekfulla 

metoder kan pedagogerna göra matematik synlig och lekfull för barnen (Thisner 2007:5-6).  

Annika Thisner förklarar metoden som: Det gnistrar av nyfikenhet när barnen öppnar locket på en 

fin burk och får undersöka vad som finns där inne. Det är just denna positiva förväntan och lust att 

lära som har inspirerat mig till tolv matteburkar (ibid:13). Thisner menar att burkarna är starten 

på matematiska aktiviteter på ett lekfyllt sätt.  

 

1.2.2 Burkarna 

Thisner har utformat elva burkar mellan talen 0-10. Det finns även burk nummer tolv, den 

bygger på en sång. De elva burkarna innehåller ett antal föremål som motsvarar burkens tal. 

Tillexempel i burk tre, den innehåller tre spindlar som ligger i en trekantig burk. Pedagogerna 

och barnet kan tillsammans räkna hur många ben spindeln har eller hur många ben finns på 

varje sida? (Thisner 2007:15). Burkarna har olika färger, storlekar, former och innehåller 

olika material. Burkarna är olika tunga och låter oftast när barnet eller pedagogen skakar 

burken. Burkarna är utformade och har samma innehåll oavsett barnets ålder. Pedagogen och 

barnet kan med hjälp av burkarna arbeta med många matematiska begrepp. Tillexempel stor, 

liten, lång och kort. Pedagogens uppgift är att se till att barnet sätter ord på begreppen. Med 

hjälp av burkarna vill Thisner att barnet ska blir bekant med matematiska begrepp. Dessutom 

vill hon att barnet ska bekanta sig med de fyra räknesäten på ett lekfullt sätt (Thisner 
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2007:13). Enligt Thisner innehåller inte burkarna enbart matematiska utmaningar utan även 

språkliga utmaningar som knyter an till burkarna. Thisner anser att språket är en viktig 

förutsättning för att förstå matematik. Hon menar att det är viktigt att pedagogerna ger barnet 

grundläggande matematiska begrepp och använder begreppen ofta i olika sammanhang. På så 

sätt kommer språket in naturligt för barnet (ibid:5-12).  

1.2.3 Vad är matematik på förskolan 

Thisner menar att matematik på förskolan inte behöver vara så svårt. Hon menar att 

pedagoger som är medvetna om vilka ord de nämner, gör att barnet får matematik (Thisner 

2007:90). Göran Emanuelsson universitetslektor & forskaren Elisabet Doverborg menar i 

boken Matematik i förskolan att pedagogen ska synliggöra matematiken som finns i barnets 

vardag. Med det menar de att det är bra om pedagogerna sätter ord på matematiska termer. 

Författarna tar upp ett exempel i boken: Det är en halv meter snö på vår gård idag (Emanuelsson 

och Doverborg 2008:6). Författarna tar även upp ett exempel om att barnet dagligen möter 

klossar former och mönster på förskolan. Med medvetna pedagoger som benämner ord och 

begrepp gör att barnet så småningom lär sig (ibid:6). Författarna fortsätter att beskriva att 

matematik på förskolan inte handlar om att räkna, utan det handlar om att locka barnet med 

aktiviteter och material. Utifrån dessa får pedagogerna tillsammans med barnet en tillfällighet 

att reflektera över vad de gjort. På så sätt kan matematiska begrepp uppkomma (ibid:37). 

Författarna Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson i Förskolebarn i matematikens 

värld. Dem menar att matematiska begrepp uppmärksammas genom olika aktiviteter och 

samlingar på förskolan. Författarna skriver att, förr fanns det inga mål för att utveckla barns 

lärande. Nu däremot finns det läroplaner som pedagogerna måste följa och där det står vad 

barnet ska kunna och vad barnet ska få lära sig i förskolan (Doverborg och Pramling 

Samuelsson 2007:5-6).  

1.2.4 Läroplanen för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 

Språket och matematikens plats i läroplanen för förskolan 

Läroplanen skriver att förskolan ska stimulera barnets språk och matematiska utveckling. Alla 

barn ska få vägledning av vuxna så att de kan utveckla sina kunskaper inom språk och 

matematik. I Lpfö 98 reviderad 2010 står det följande om språk och matematik: 
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   Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen (Lpfö 98 reviderad 2010:7). 

   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp (Lpfö 98 reviderad 2010:10).   

 

Lärandets och lekens plats i läroplan för förskolan 

I Lpfö 98 reviderad 2010 går det att läsa att förskolan ska lägga grunden för barns lärande. 

Verksamheten ska vara lärorik för alla barn. På förskolan är leken viktig för barns lärande. 

För att främja barns lärande ska leken stå i centrum inom förskolan. I Lpfö 98 reviderad 2010 

står det följande om lärande och lek: 

 

   Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen 

lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärande (Lpfö 98 reviderad 2010:7).  

   Leken är en viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan (Lpfö 

98 reviderad 2010:6). 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers syn på arbetsmetoden Matte på burk på 

tre förskolor med barn 3-6 år gamla. Jag vill också i studien ta reda på vad pedagogerna 

tycker om arbetsmetoden. 

Frågeställningar: 

 Hur upplever pedagoger i förskolan metoden Matte på burk? 

 Vad anser pedagoger i förskolan att metoden Matte på burk kan ge barnen? 
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2. Teoretisk ram 

Utgångspunkten i detta avsnitt är att redogöra några teoretikers synvinklar på begreppen: 

samspel, lärande, lek och språk. Dessa teoretiska begrepp kommer ifrån pedagogerna som 

diskuterade mycket om begreppen under intervjuerna. Jag kommer att utgå från Lev S 

Vygotskij, John Dewey, Jean Piaget och Friedrick Wilhelm August Fröbel. 

Mina val av teoretiker har jag valt för att teorierna kan kopplas till mitt empiriska material. 

Genom att använda dessa teorier kan jag få en djupare förståelse kring begreppen samspel, 

lärande, lek och språk. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Författarna Louise Bjar och Caroline Liberg skriver i boken Barn utvecklar sitt språk att det 

sociokulturella perspektivet på lärandet har sina rötter inom kognitivismen, med vilket menas 

att människan är född att konstruera kunskap i sociala sammanhang (Bjar & Liberg 2003:25). 

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi beskriver lärandet i ett sociokulturellt 

perspektiv i sin bok Lärande i praktiken. Säljö menar att det sociokulturella perspektivet på 

lärandet kommer från Vygotskijs teori om människans psykologiska utveckling (Säljö 

2000:37). De centrala delarna för människans utveckling är kommunikation och samspel med 

varandra. Utifrån kommunikation och samspel menar Säljö att personen tillägnar sig ett 

lärande (ibid:18). Olga Dysthe professor i pedagogik anser även hon i sin bok Dialog, 

samspel och lärande att lärandet sker i samspel mellan människors kommunikation och språk. 

Dysthe menar med sociokulturella inlärningsteorier att: lärande har med relationer att göra; 

lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och kommunikation är 

grundläggande element i läroprocesserna; balansen mellan det individuella och det sociala är en 

avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har 

att göra med omgivningen i vid mening (Dysthe2003:31). 

 

2.2 Perspektiv på lärande 

Lev S Vygotskij  

Lev S Vygotskij (1896-1934). Högskoledocent Fredrik Lillemyrs tolkning av Vygotskij, i sin 

bok Lek- upplevelse – lärande, var att Vygotskij ansåg att människan föddes i en social värld 

där människan sammanfördes med andra människors beteenden och språk. Genom den 
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sociala kontakten med andra började människan utveckla ett lärande. Vygotskijs främsta 

argument var att de är i det sociala samspelet som barn lär sig och skaffar sina kunskaper. 

Vygotskij menar att barns förmåga att lära ökas genom samspel med vuxna 

(Lillemyr1999:144–147) 

Lillemyrs tolkning av Vygotskijs teorier är att de genomsyras av barns olikheter och 

kompetens.  Lillemyr skriver att Vygotskij menar att pedagogen behöver ha kännedom om 

barnets språk och kultur för att kunna hjälpa barnet till ett lärande. Vygotskij menar att 

pedagogens främsta uppgift är att, barns lärande ska upplevas meningsfullt och att aktiviteten 

ska planeras och överensstämma med vad barnet i sin utveckling befinner sig, på så sätt blir 

undervisningen mer spännande (Lillemyr 1999:144–146).  

John Dewey 

John Dewey (1859-1952) ville att barns lärande skulle utgå från barnets erfarenheter och att 

lärandet sker i handlandet (Dewey 2004:11–12). 

Barnet ska lära sig genom att prova på saker. Därifrån kommer Deweys begrepp Learning by 

doing det är det som är själva grundstommen i lärandet menar Dewey. Enligt Dewey ska 

förskolan/skolan ha en inblick i barns förmågor så att aktiviteten kan utformas där efter. 

Barnet ska stimuleras anser Dewey. Pedagogen har en viktig roll i barns lärande och 

pedagogerna måste ha pedagogiska kunskaper för att kunna plocka fram sina kunskaper när 

de behövs (Dewey 2004:46–52). Pedagogen ska enligt Dewey även vägleda barnet i vissa 

situationer så att barnet ska bli bekanta med vissa saker och få kännedom hur saker fungerar.  

Blir barnet inte bekanta med vissa saker förblir det abstrakt för dem. Låt barnet bli bekanta 

med föremål, det är viktigt för lärandet menar Dewey (ibid:23). 

Jean Piaget  

Fil.dr i pedagogik Gunilla Lindqvists tolkning av Piaget i boken Lekens möjligheter är att 

Piagets (1896-1980) teori var att det fanns olika stadier i barnets utveckling. Han ansåg att 

barnet inte kunde gå vidare till nästa stadium innan barnet hade nödvändiga kunskaper i det 

stadium som barnet befann sig i. Lindqvists skriver att Piaget tyckte det viktigt att 

pedagogerna skapar utvecklingsmöjligheter för barnet. Pedagogen bör påverka barns lek med 

hjälp av material och miljöer, detta för att ge barnet en möjlighet till att utvecklas. Piaget 



 

 

11 

 

anser att lärandet sker i samspel med andra och med omvärlden. Med det menar Piaget att det 

sociala samspelet är viktigt för barns utveckling (Lindqvist 1996:54–55). 

2.3 Perspektiv på lek 

Här redovisas Friedrich Wilhelm August Fröbel perspektiv på lek. 

Friedrich Wilhelm August Fröbel  

I Birgitta Wallströms tolkning av Fröbel i boken Möte med Fröbel skriver hon att Friedrich 

Wilhelm August Fröbel (1782-1852) ägnade sitt liv att utveckla arbetsätt och metoder. För 

Fröbel var leken mycket viktig. Han ansåg att leken hade en stor betydelse för barns 

utveckling. Fröbel menade att genom leken skulle barnets självförtroende stärkas och genom 

leken övade barnet på framtidens uppgifter. Fröbel såg att barnet genom leken kunde 

sysselsätta sig länge, men Fröbel ansåg ändå att pedagogen skulle erbjuda aktiviteter till 

barnen som gav barnen tillfredsställelse på lång sikt (Wallström 1992:24–30).  

Wallströms tolkning av Fröbel var att han ansåg att kommunikationen mellan barn och vuxna 

var väldigt viktig. Fröbel menade att den kunskap vuxna gav barnen skulle lekas fram och att 

låta barnen arbeta praktiskt. Genom detta sätt kunde barnet uttrycka sina tankar, vilket leder 

till att barnet utvecklas (Wallström 1992:29). Fröbel skapade ett lekmaterial som han kallade 

för lekgåvor. Exempel på lekgåvor kunde vara bollar och klossar. Wallström nämner att när 

barnet leker med lekgåvorna är det bra om pedagogerna är med och benämner ord som finns 

på lekgåvorna. Exempel på det kan vara om barnet tar upp en kloss, förklara att den har fyra 

hörn och kanter. Genom att pedagogen beskriver lekgåvorna blir barnen mer medvetna om 

lekgåvornas innebörd och egenskaper (ibid:56–60).    

 

2.4 Perspektiv på språk 

Här kommer jag att presentera Lev S Vygotskijs perspektiv på språk. 

Lev S Vygotskij 

Författaren Anna Forsell refererar till Lev S Vygotskij i sin bok Boken om pedagogerna.   

Enligt Forsell skriver Vygotskij att språket har en stor betydelse inom den sociokulturella 
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utvecklingen. Vygotskij menar att det viktigast psykologiska redskap vi har är språket. Det är 

nämligen genom språket som de sociokulturella kunskaperna förmedlas. Språket fungerar 

även som ett redskap för kommunikationen både inom och mellan människor. Vygotskij 

menade att genom interaktion med andra bygger människan sociala erfarenheter som 

förmedlas genom språket (Forsell 2005:116–121).   

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva tidigare forskning inom mitt ämnesområde. 

Forskningen som presenteras ligger till grund för begreppen samspel, lärande, lek och språk. 

3.1 Att lära sig av andra 

 Forskningsledare, universitetslektor Camilla Björklund menar i boken Bland bollar och 

klossar att imitation är en aspekt av barns lärande. Barnet imiterar antingen en vuxen eller en 

jämnårig. Imitationen innebär att upprepa en handling som någon utför. När barn imiterar tar 

de tillvara och använder sig av tidigare kunskaper för att efterlikna sina handlingar som 

personen har utfört dem (Björklund:2008: 91-94). Björklund beskriver imitation på följande 

sätt: imitationen är en strategi för lärande där barnet har möjlighet att pröva sina egna uppfattningar 

och utveckla sin förståelse på ett aktivt och konstruktivt sätt (ibid:95). Björklund menar att lärandet 

inte sker i vakuum utan är beroende av miljön som barnet och pedagogen befinner sig i 

(ibi:42). Björklund vill framhålla att lärandet sker i samspel mellan barnet och andra 

människor (ibid:83).  

 

3.1.1 Lärande 

Ingrid Pramling Samuelsson professor i pedagogik och Sonja Sheridan fil.dr i pedagogik 

anser i boken Lärandets grogrund att barns lärande inte är något som ska läras in utan är något 

som skall skapas ett kunnande om (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006:42). Författarna 

menar att barnet ska skaffa sig ett kunnande om sig själv och omvärlden. I förskolan ska barn 

få möjlighet att lära sig utifrån sitt intresse och förutsättningar. Pedagogen ska utgå utifrån 

vad barnen kan samtidigt som nya intressen ska väckas och medvetet rikta lärandet så som 

läroplanen beskriver lärandet. Pramling Samuelsson & Sheridan menar att barnets lärande ska 
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ske i den pedagogiska verksamheten. Det som skiljer lärandet på förskolan och att barnet lär 

sig själv, är att lärandet i förskolan sker utifrån ett planerat innehåll. För att det ska fungera 

krävs det en medvetenhet hos pedagogen samt att pedagogen har kunskaper om barns lärande. 

Lärandet i förskolan ska handla om att ge barnet en möjlighet att utveckla social kompetens 

och förståelse för olika fenomen samt ge barnet lust att på egen hand lära sig att lära (Ibid:27). 

Björklund beskriver att förutsättningar för lärande handlar om förutsättningar som finns i 

barns vardag på förskolan. Pedagogerna på förskolan har en viktig roll. Det är de som 

planerar, driver verksamheten och skapar en miljö för barns lärande (Björklund 2008:31). 

Även Pramling Samuelsson och Sheridan anser att pedagogens roll är viktig för barnens 

lärande. (Pramling Samuelsson & Sheridan:2006:78–80). Doverborg & Pramling Samuelsson 

anser att pedagogen ska ha en medvetenhet och mål när det gäller lärandet. Det ska finnas 

engagerade vuxna i barns vardag som ska fungera som ledsagare i barnets lärande.  Det är i 

mötet med den vuxne och barnet som lärandet och utvecklingen sker (Doverborg& Pramling 

Samuelsson 2007:12). Göran Emanuelsson universitetslektor & forskaren Elisabet Doverborg 

har i boken Små barns matematik gjort ett pilotprojekt där de forskat om hur barn i ålder 1-5 

år tillsammans med sin lärare utvecklar ett intresse till lärande. Författarna anser att en 

medveten pedagog har stor betydelse för barns inlärning. Författarna menar att det är 

förskolan som ska lägga grunden för barns lärande. De menar att den pedagogiska miljön ska 

erbjuda alla barn där omsorg och lärande bildar en helhet (Emanuelsson och Doverborg 

2008:7-8). 

3.2 Lek 

Högskoledocent och lekforskaren Ole Fredrik Lillemyr beskriver i sin bok Lek- upplevelse -

lärande att leken är viktig både inom barnkulturen och för barns liv. I leken lär sig barnet 

saker samtidigt som de får ta del av nya upplevelser. Oftast sker leken i samspel med andra. 

Men kan även utföras på egen hand. Leken blir som en social arena där barnet kommunicerar 

samtidigt som det utvecklas. I leken kan barnet uttrycka sig, utspela sina känslor och 

samtidigt sätta sig in hur andra barn tänker. Leken har en grundläggande funktion för barnets 

utveckling samt lärande (Lillemyr 1999:16–19).  Enligt Lillemyr lägger förskolan stor vikt 

vid lek och lärande. Leken kan vara både vuxenorganiserad och barnstyrd, detta för att kunna 

stämma överens med allsidig kunskap på förskolan. Lillemyr menar att ibland är det bra om 

pedagogerna planerar barns lek aktiviteter. Detta för att kunna ge barnet spännande 
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utmaningar. Barn lär sig ofta genom att få experimentera och undersöka. Lillemyr betonar om 

lärandet ska ske genom leken, finns det viktiga faktorer att ta fasta på. Nämligen pedagogens 

förhållningsätt till barnen och hur barnets inställning till leken och lärandet är. Lillemyr anser 

att leken inte bara är relaterad till lärande, utan även till utveckling (Lillemyr 1999:44- 64).  

Genom leken erövrar barn omvärlden menar Pramling Samuelsson och Sheridan. När barn 

försöker förstå sig själva och när barnet utforskar saker sker det för det mesta i leken. 

Författarna menar att det knappt går att skilja lek från lärande. Lek och lekfullhet bör därmed ses 

som en betydelsefull dimension i allt lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006:83). 

Författarna menar att i samband med leken utvecklas barn. Utifrån leken utvecklas hypoteser 

som de prövar själva eller med andra barn eller vuxna. I leken befäster och använder barn för 

det mesta den kunskap som de tidigare ha lärt sig (ibid:84–85).  

3.3 Språk 

Ann Granberg, diplomerad småbarnspedagog skriver i sin bok Småbarns sagostund. Kultur, 

språk och lek att språket är vårt viktigaste redskap för kommunikation (Granberg 1996:29). 

Granberg anser att det är mycket viktigt att samtala med barn, detta för att barn ska kunna 

utveckla och stimulera sin språkutveckling. Granbergs viktigaste punkter för språkstimulans 

är att: 

- Barnet har kontakt med vuxna och barn. 

- Ögonkontakt med barnet. 

- Vuxna som lyssnar och är lyhörda på barnet. 

- Vuxna och barn som för en dialog med varandra (Granberg 1996:35). 

 

Författarna Bengt Bratt och Jan Wyndhamn har skrivit artikeln Språket vår mentala tumme i 

Nämnaren Tema: Matematik – ett kommunikationsämne. I artikeln diskuterar författarna med 

varandra i form av en dialog om språkets betydelse i matematik. Författarna jämför språket 

som vår tumme, som vi i verkligheten griper tag och ”fattar” saker med. Med det menar de att 

språket är vår mentala tumme som hjälper oss att ”fatta” saker på det abstrakta planet, 

exempel matematik. Författarna anser att språket inte bara är ett kommunikationsmedel, utan 

de beskriver språket som vårt livsinstrument (Ahlström m.fl1996:59). 
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Pramling Samuelsson och Sheridan menar att språk och lärande är nyckeln till matematik. 

Lärandet för barn innebär dagligen att erövra obekanta begrepp. I kommunikationen skapas 

ett lärande och nyckeln till det lärandet är språket. Språket skapar även en matematisk 

förståelse anser författarna. Genom att pedagogerna gör barnet medvetna om matematiska 

begrepp utvecklar barnet matematiken och språket. Genom experiment och lekfulla övningar 

kring matematiska begrepp utvecklar barnet en matematisk förståelse menar Pramling 

Samuelsson och Sheridan. Matematik utvecklar barnet bäst i vardagliga och meningsfulla 

sammanhang (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006:78–80).  

Forskaren Gudrun Malmer anser i boken Bra matematik för alla att språket har en stor 

betydelse för barns utveckling och tänkande. Genom att skapa situationer där ord och begrepp 

tas upp får barnet ett vidgat ordförråd. För att barnet inom förskolan ska få det krävs det en 

medveten pedagog som arbetar med att utöka barns ordförråd. Malmer menar att språkliga 

övningar tar tid men är nödvändigt för att ge barnet ett utvecklat ordförråd (Malmer 2002:31–

32). Gunnel Colnerud docent i pedagogik och Kjell Granström professor i pedagogik skriver i 

sin bok Respekt för läraryrket om barns perspektiv vid inlärning av matematik. Författarna 

menar att barns språkutveckling kan påverkas beroende hur medvetna pedagogerna är och hur 

de utrycker sig när de talar till barnet. Ord som pedagogerna väljer att använda för att 

beskriva saker kan avgöra hur barnet tar till sig språket och hur barnet väljer att använda det 

(Colnerud & Granström 2002:69–70). 

3.4 Avslutningsvis i detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskningsresultat i 

form av Camilla Björklund, Charlotte Tullgren och Agneta Jonssons avhandlingar.  

Camilla Björklund forskningsledare skriver i sin avhandling Hållpunkter för lärande. 

Småbarns möten med matematiken beskriver hon sitt syfte med avhandlingen som är att ta 

reda på barns erfarenheter av matematik. Björklund ville även ta reda på vad barn använder 

sig av för att förstå matematik, samt se hur barn kan möta matematik. I avhandlingen kommer 

bland annat Björklund fram till att det är viktigt att barnet utmanas med lämpliga utmaningar 

som är lämpliga för barnets utvecklingsnivå (Björklund 2007:7). Hon menar att genom olika 

möten lär sig barnet olika begrepp och föreställningar om hur hans/hennes värld är uppbyggd. 

Möten mellan barn och matematik kan ske på olika sätt. Björklund menar att matematik kan 

barn möta när de till exempel: håller på med byggklossar. Förutom former kan matematik ses 

i siffror, mönster, uppställningar. Björklund förklarar i sin rapport att barn lär sig matematik i 
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samspel med andra. Med det menar hon att barnet lär sig av att prova på och utforska saker 

själv med andra barn eller vuxna (ibid:2). 

  

Charlotte Tullgren Universitetslektor i pedagogik. I sin avhandling om Den välreglerade 

friheten beskriver hon att avhandlingen är utförd genom en kvalitativ arbetsmetod, bestående 

av intervjuer med barn, pedagoger och observationer. Avhandlingen övergripande syfte är därför 

att belysa förskolan som en arena för politisk styrning, där leken utgör ett redskap i denna styrning 

(Tullgren 2003:23) I avhandlingen kommer bland annat Tullgren fram till att leken har en stor 

betydelse i förskolan. I leken lär sig barnet samtidigt som det är grundande för barns 

utveckling och språkutveckling. (ibid:18-19). Tullgren menar att Leken ses som en mycket viktig 

del av barns lärande, ett sätt att utforska och förstå sig själv och världen runt omkring (ibid:21).  

 

Agneta Jonsson forskare i pedagogik har skrivit avhandlingen Nuets didaktik. Utgångspunkten 

för studien är hur lärare i förskolan hanterar de krav på barns lärande som finns formulerade i 

läroplanen (Jonsson 2011:10). Genom video observationer och intervjuer med pedagoger har 

hon i avhandlingen bland annat kommit fram till att det krävs medvetna pedagoger inom 

förskolan som arbetar efter läroplanens mål (ibid:73). Jonsson diskuterar vidare att samtalet 

mellan pedagoger och barn har en stor betydelse för barns lärande. Med detta menar hon att 

samspel och samtal används för att lära sig sociala kunskaper och därmed utveckla sin förmåga att 

förhandla och kompromissa (Jonsson 2011:75). Att använda sig av samtal och samspel menar 

hon är bra att göra för att tillexempel nå en gemenskap inom förskolegruppen och när 

pedagogerna ska träna språket med barnet (ibid:76). I Jonssons kapitel att lära med om lek 

beskriver hon om att leken kan ses som en arbetsform på förskolan. Hennes tolkning är att 

genom leken kan barnet tillägna sig kunskaper (Jonsson 2011:80). 
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4. Material och metod 

Min studie handlar om människor och kommer därför att befinna sig inom det 

samhällsvetenskapliga området. Det samhällsvetenskapliga området utgår från den 

hermeneutiska vetenskapstraditionen. Författaren Magdalene Thomassen menar in sin bok 

Vetenskap, kunskap och praxis att hermeneutikens kännetecken är att forskaren har en viss 

förförståelse och kan tolka det som ska undersökas (Thomassen 2007:178–179). Min 

förförståelse kring min studie är att jag tidigare mött Matte på burk i samband med min sons 

förskola. 

4.1 Urval 

Jag har valt att göra min studie i en kommun som ligger söder om Stockholm. Jag har besökt 

tre förskolor som jag i studien kommer att benämna förskola 1, förskola 2 och förskola 3. På 

samtliga förskolor valde jag att besöka en 3-6 års avdelning. Mitt urval beror på att jag innan 

studiens början hade kännedom om att förskolorna arbetade med Matte på burk. Innan 

besöket skickade jag ut informationsbrev (bilaga 1) till förskolorna, där syftet med studien 

beskrevs, vad studien skulle handla om och information om vem jag är.  

4.2 Att genomföra intervjuer 

Metoden som är vald till min undersökning är den kvalitativa intervjun. Under en kvalitativ 

intervju letar forskaren efter informantens tankar och åsikter. Valet för den kvalitativa 

metoden är mina frågeställningar. Professor Monica Dalen menar att målet med intervjun är 

att få fram information om hur andra människor upplever en situation. Dalen anser att den 

kvalitativa intervjun är lämpad när forskaren vill ha informantens egna känslor och tankar 

kring undersökningsområdet (Dalen 2008:9–10).  I valet att använda kvalitativa intervjuer är 

jag väl införstådd om risker som finns. Jag som forskare kan ställa ledande frågor till mina 

informanter(Kvale & Brinkmann 2009:187–189). En annan risk som finns med att använda 

sig av kvalitativa intervjuer är att intervjupersonerna eventuellt inte svara ärligt på frågorna 

(Larsen 2007:27). 

Om jag valt en annan metod än min kvalitativa intervjumetod, tror jag att jag inte hade fått 

samma svar som nu. Jag tror att en nackdel med den kvantitativa metoden, där pedagogerna 

svarat på en enkät. Hade kunnat bli att de centrala begreppen samspel, lärande, lek och språk 
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inte hade synliggjorts på samma tydliga sätt som de gör nu. Genom att använda den 

kvalitativa metoden hade jag möjlighet att ställa följdfrågor direkt till varje enskild pedagog 

under intervjun. Samtidigt som jag kunde fördjupa mig i deras tankar och svar på en gång.  

Hade jag tillexempel valt att göra observationer hur pedagogerna arbetar med Matte på burk 

är jag medveten om att jag har kunnat få ett bredare perspektiv hur de arbetar. Jag valde att 

utföra intervjuer på grund av att vissa förskolor inte hade tid för observationsbesök. 

4.2.1 Intervjupersonerna 

Jag har valt att göra sex kvalitativa intervjuer med sex pedagoger. Nedan följer en kort 

presentation av pedagogerna som jag har valt att namnge A-F. 

4.2.2 Beskrivning av intervjupersonerna 

Pedagog A och B har arbetat som förskollärare i 29 respektive 30 år. Pedagogerna har en 

förskollärarexamen. På förskola 1 har de arbetat sedan 1993 respektive 1997.  

Pedagog C och D har arbetat som förskollärare i 10 respektive 11år. Pedagogerna har en 

förskollärarexamen. På förskola 2 har de arbetat sedan 2010 respektive 2007.  

Pedagog E har arbetat som barnskötare sedan 1999. Har barnskötarutbildning. Pedagog F är 

förskollärare sedan 36 år. Pedagogerna har arbetat på förskola 3 i 12 år respektive 32 år.  

4.2.3 Intervjustudie 

Syftet med intervjuerna var att jag ville ta reda på vad pedagogerna tycker om metoden och 

vad de anser att metoden kan ge barnet. Jag har i min kvalitativa intervju använt mig av en 

strukturerad intervjuform. Den strukturerade intervjun menas att jag hade ett färdigt formulär 

(Bilaga3) med frågor som jag ställde i fast och förutbestämd ordning till de sex pedagogerna. 

Formuläret användes som en checklista och var kopplad till mina frågeställningar. (Larsen 

2009:83–84). Under intervjuerna använde jag även en diktafon som spelade in hela 

intervjuerna. Detta meddelade jag mina informanter innan vilket alla samtyckte till. Förutom 

diktafonen hade jag penna och anteckningsblock där jag förde anteckningar. Det gjorde jag 

för att inte behöva stå utan material om ljudinspelningarna skulle försvinna. Det har dock inte 

inträffat utan jag har kunnat lyssna på mina inspelade intervjuer. Något jag har gjort 

upprepade gånger. För att få ut ett så bra material som möjligt valde jag att transkribera mina 
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intervjuer. Med transkribering menas att hela intervjun skrivs ut i textform. Detta inkluderar, 

eh, hmm och skratt etc. (Stukát 2005:40). Att transkribera tar tid. Jag valde att göra det för att 

ingen betydelsefull information skulle förloras. Att transkribera mina sex intervjuer tog 14 

timmar och 30 minuter. 

olumn1 Kolumn2 

Pedagoger Intervjutid 

 A 1 Timme 

 B 1 Timme 

C 25 Minuter 

D 45 Minuter 

E 40 Minuter 

   Tidsskillnaderna på intervjuerna beror på att pedagog C inte har arbetat med burkarna lika 

länge som de andra pedagogerna. Vilket resulterade att pedagogen inte kunde svara utförligt 

på alla mina frågor. Pedagog E och F intervjuer på 40 respektive 35 minuter berodde på att de 

bara kunde avsätta den tiden till att bli intervjuade. Samtliga intervjuer har jag avrundat 

genom att kort återberätta svaren för intervjupersonerna. Syftet med detta var att ge 

pedagogerna en möjlighet att komplettera svaren. 

4.4 Analys av material 

Efter transkriberingen av intervjuerna har jag lyssnat och läst intervjuerna flera gånger för att 

hitta mönster. Saker som återkommer är att pedagogerna tycker att Matte på burk kan ge 

barnet: samspel, lärande, lek och språk. För att analysera min undersökning valde jag att 

använda mig av en innehållsanalys. Sociologen Ann- Kristin Larsen i boken Metod helt enkelt 

anser att innehållsanalys är ett vanligt verktyg när analyser ska utföras. Syftet med analysen är 

att hitta mönster, samband eller skillnader i studien. Larsen summerar arbetsgång på följande 

sätt: 

  Data samlas, in och görs om till texter. 

  Texterna kodas. 
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  Koderna klassificeras i teman eller kategorier. 

  Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier. 

  Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras. 

 Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier,  

       överförbar ny kunskap formuleras (Larsen 2009:101–102). 

 

4.5 Validitet 

Validitet handlar om att den metod forskaren har valt ska passa med syftet för studien. 

Validitet avser den data som samlas in för studien och om den är relevant till frågeställningen 

som finns (Larsen 2009:80–81). Samtliga pedagoger i denna studie har fått samma frågor som 

ställts i samma ordning varje gång. Ibland kan det vara nödvändigt att ändra sina frågor för att 

uppnå en högre validitet (ibid:80-81). Jag har inte behövt ändra mina frågor utan de frågor jag 

hade, har kunnat ge mig svar på mina frågeställningar. 

 

4.6 Reliabilitet  

Staffan Stukát dr i pedagogik anser i boken Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap att reliabilitet kan översättas med hur bra mitt mättinstrument är på att 

mäta (Stukát 2005:125).  

Med reliabilitet menas studiens pålitlighet och precision (Larsen 2009:41). Vid intervjuer kan 

det uppstå risker, mina informanter kan bli påverkade av situationen. Tillexempel, om jag i 

förväg gett frågorna till mina informanter eller om jag intervjuat informanterna två och två. Så 

tror jag att de hade kunnat bli påverkade av situationen. I och med att jag ställde mina frågor 

direkt till mina informanter och inte förberedde dem antar jag att de svarat sanningsenligt.  
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4.7 Forsknings etiska principer 

Innan intervjuerna fick mina intervjupersoner skriva på ett papper om etiska principer 

(Bilaga2). Principerna är riktlinjer för samhällsvetenskap och handlar om att ge ett samtycke 

till studien. Professorerna Steinar Kvale & Svend Brinkmann anser i boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun att informera ett samtycke till studien innebär att forskaren informerar de 

berörda personerna syftet med studien och att det är frivilligt (Kvale & Brinkmann 2009:87).  

För att kunna fylla i pappret om etiska principer följde jag vetenskapliga rådet 2002 fyra 

principer. 

De fyra forskningsetiska principer är: 

 Informationskravet: Inblandade ska informeras tydligt vad som ska hända, exempel: 

syftet till undersökningen. Vilka metoder som kommer att användas och att det är 

frivilligt att delta. 

 Samtyckeskravet: Gett samtycke till att delta i undersökningen. 

 Konfidentialitetskravet: Forskaren har tystnadsplikt. Personuppgifter och material ska 

förvaras så att obehöriga inte kommer åt det.  

 Nyttjandekravet: Materialet som tagits fram kommer endast att användas till denna 

undersökning (Vetenskapsrådet 2002:7–14).  

 

 

I avsnittet resultat och analys kommer jag utgå från litteratur från teoriavsnittet, tidigare 

forskning. Samt Annika Thisners bok Matte på burk. 
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5. Resultat och analys 

I följade avsnitt kommer jag diskutera och analysera mitt material, med utgångspunkt från den 

teoretiska ramen och tidigare forskning. Mina frågeställningar är: Hur upplever pedagogerna 

i förskolan metoden Matte på burk? Vad anser pedagogerna i förskolan att Matte på burk ger 

barnen?  

 

5.1 Hur upplever pedagogerna Matte på burk 

Under intervjuerna diskuterade pedagogerna hur deras upplevelse har varit kring att arbeta 

med Matte på burk. Pedagogerna berättar i sina intervjuer att de upplever att genom Matte på 

burk har de blivit mer medvetna om matematik och hur de på ett enkelt och lekfullt sätt kan 

lära ut det till barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson menar att pedagogerna ska ha en 

medvetenhet med allt de gör inom sin verksamhet. Det måste finnas engagerade vuxna i barns 

värld för att barnen ska kunna utveckla ett lärande (Doverborg & Pramling Samuelsson 

2006:27). Björklund anser att pedagogen har en viktig roll inom förskolan. Med det menar 

Björklund att pedagogen ska ha kunskap om hur de ska lära barnet. Pedagogerna ska även 

driva en verksamhet som skapar ett lärande hos alla barn (Björklund 2008:31).  

 

Pedagog A på förskola 1 tycker att det har varit roligt och inspirerande att få jobba med Matte 

på burk. Pedagogen beskriver det som en kickstart hur de på förskolan kunde börja jobba med 

matematik på ett enkelt sätt. Pedagogen berättar att Matte på burk har varit ett bra verktyg att 

använda. Utifrån metoden blev hon mer medveten om matematik samt hur hon på ett 

lekfulltsätt kan arbeta med det. Wallströms tolkning av Fröbel som menar att pedagogen ska 

tillänga barnet kunskap på ett lekfullt sätt. Fröbel menar att barnet ska lära sig nya kunskaper 

och det bör ske på ett lekfullt och praktiskt sätt. Utifrån detta såg Fröbel att barnet hade en 

möjlighet att uttrycka sina tankar, vilket leder till att barnet utvecklas (Wallström 1992:29).  

Pedagog A beskriver metoden som:  

 

Jag tog verkligen på mig mina matteglasögon när vi hade fått materialet. Jag fick mycket 

bekräftat hur jag som pedagog kan arbeta med matematik med barnen. Mina mattetankar har 

verkligen förstärkts. Matematik hade vi ju innan på förskolan, men nu blev jag mer fokuserad 

och mer medveten hur jag kan arbeta med matematik. Jag upplevde metoden som ett konkret 

och enkelt material att arbeta med. Jag vill inte bli för låst med materialet, så ibland följer jag 
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boken Matte på burk och ibland stoppar jag ner egna saker i burkarna. Jag tror att följer man 

materialet noggrant så finns risken att man kan känna sig låst och det blir inget roligt material 

att arbeta med. Vissa ämnen är svårt att konkret arbeta med, svåra att starta upp. Men genom 

Matte på burk upplevde jag att det blev enkelt och smidigt och roligt att använda (Pedagog A 

2011-10-03). 

 

Pedagog B på förskola 1 är nöjd med materialet och beskriver det som att metoden har 

inspirerat henne väldigt mycket. Pedagogen känner att hon har vidareutvecklats och att 

matematiktankarna har stärkts. Hon känner sig nu mer medveten och säker på hur hon kan 

arbeta med matematik på förskolan. Pedagogen beskriver matte på burk som: 

 

Jättebra, jätteroligt det har inspirerat mig väldigt mycket. Att ta på sig matteglasögonen och fick 

mycket bekräftat genom metoden, hur jag kan jobba med barnen. Jag har vidareutvecklats, lagt ribban 

högre. Mina matte tankar har veklingen förstärkts. Matematik hade vi ju innan. Men nu blev jag mer 

fokuserad och mer medveten hur jag kan arbeta. Mycket tips. Så det har varit väldigt inspirerande. Jag 

tyckte att det var jättebra att få ett färdigt koncept. Det var konkret, enkelt och bra med en bok till som 

är en inspirationskälla. Ibland måste det gå snabbt att plocka fram ett material till samlingen. Därför 

var det bra att materialet är färdigt (Pedagog B 2011-10-06).  

 

Pedagog C på förskola 2 berättar att hon inte arbetat så länge med burkarna men upplever att 

det var bra att få ett färdigt material att arbeta med. Hon tycket att det var bra att materialet 

var färdigt. Att hon bara kunde plocka fram det snabbt och börja jobba med det på en gång. 

Pedagog C berättar sina erfarenheter om Matte på burk så här: 

 

Ett konkret material. Bra när jag inte hunnit förberedda mig inför samlingen med barnen. Det går 

snabbt att plocka fram och jag och barnen kan börja jobba med materialet på en gång. Jag känner mig 

inte så låst att jag måste följa boken. Boken ger ju bara förslag hur jag ska arbeta. Jag ser burkarna 

som ett konkret hjälpmedel, för att jag och barnen ska få inspiration hur vi kan arbeta med matematik. 

Jag blev mer medveten om hur jag på ett enkelt och konkret sätt kan arbeta med matematik i förskolan 

(Pedagog C 2011-10-12).  

 

Pedagog D på förskola 2 tyckte att det kändes bra att få ett material som var lätt att lära ut 

både till stora och små barn. Pedagogen upplevde att genom metoden blev matematik mer 

konkret för henne än var den var innan. Men tyckte att det var svårt i början då hon följde allt 

som Annika Thisner skrev i boken. Pedagog D berättar:  
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Bra att få ett material. Nu blev matematik mer konkret för mig. Jag blev tryggare i det jag gör och det 

var lättare att förmedla matematik till barnen. Jag upplevde det svårt i början. Jag följde Thisners bok 

hela tiden. Men ju mer jag fick använda burkarna så släppte det och jag kände mig inte lika låst vid 

materialet. Matte på burk är en del av matematik i förskolan. Vi utgår inte bara från den utan arbetar 

mycket med matematik i naturen (Pedagog D 2011-10-12). 

 

Pedagogerna E och F på förskola 3 tyckte att det var både en fördel och nackdel med att få en 

metod att börja arbeta med. Pedagog E var misstänksam mot det färdiga materialet i början 

och förklarar metoden så här: 

 

Jag var väldigt skeptisk i början om att få ett färdigt material men det blev bra allt eftersom. 

Materialet såg väldigt färdigt ut i början och det är emot mina principer. Men nu i efterhand 

tycker jag att det fungerade bra.  Men efter att ha provat på metoden på barn mellan 1-3 och 

3-6 år gamla tycker jag att Matte på burk fungerar bäst på de mindre barnen. Jag tycker att 

det är ett alldeles för lätt material för de äldre barnen. Barnen på min 3-6 års avdelning kan 

redan det som jag ska lägga fram. Det kräver mer av mig som pedagog att jobba med äldre 

barn och burkarna än var det gör att jobba med de yngre barnen (Pedagog E 2011-10-28). 

 

Pedagog F på förskola 3 tyckte att det kändes bra att få ett material att börja arbeta med. Att 

det var klart och färdigt att använda upplevde hon bara som positivt. Men till slut kände hon 

att det blev för mycket fokus på bara burkarna. Hon menar att det finns mycket mer på 

förskolan de kan använda sig av för att lära barnet matematik. Även pedagog F upplevde 

likadant som pedagog E, att metoden inte ger tillräkliga utmaningar till de äldre barnen. 

Pedagog F berättar:  

 

Jag märkte att de äldre barnen (5-6 år) krävde mer utmaning än var barnen mellan 3-4 gör. Jag skulle 

vilja ha haft olika nivåer på burkarna och mer utmaningar. Sen blev det så mycket fokus på bara 

matematik och burkarna. Burkarna för mig är inte det viktigaste för att lära barnen matematik. Utan 

det är hur jag som pedagog arbetar med matematik med barnen (Pedagog F 2011-10-28). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan menar att pedagogerna ska utgå från vad barnet kan men 

att pedagogerna ska lägga lärandet och kunskapen högre för barnet. Detta för att utveckla 

barnets lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006:27). Det är det pedagogerna E och F 

känner att de inte kan göra när de jobbar med burkarna tillsammans med de äldre barnen. 

Vilket resulterat till att de nu inte jobbar så mycket med burkarna. De arbetar med annat 
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material för att stärka barnet inom matematik. Just nu arbetar de väldigt mycket med ute 

matematik. 

 

 

Under intervjuerna har samtliga pedagoger utryckt att Matte på burk kan ge barnen samspel, 

lärande, lek, och språk. Dessa begrepp kommer jag nedanför att redovisa och analysera utifrån 

min teoretiska ram och tidigare forskning. 

 

5.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande utifrån Matte på burk 

Samspel på förskolan är något som alla pedagoger ser tydligt när de arbetar med Matte på 

burk. Både barnen och pedagogerna leker med materialet tillsammans. Under intervjuerna 

förklara alla pedagogerna att det är viktigt att vi arbetar och lär saker av varandra. Detta är 

något som Lillemyr i sin tolkning av Vygotskij menade, Vygotskij menade att i den sociala 

kontakten utvecklar människor ett lärande. Hans främsta argument var att barnet lär sig i 

samspel med andra (Lillemyr 1999:144–146). Likaså Lindqvists tolkning av Piaget som ansåg 

att lärandet bör ske i sampel med andra. Han menade också att samspelet är viktigt och en 

förutsättning för barns utveckling (Lindqvist 1996:54–55). 

 

På förskola 1 förklarar pedagog A och B att de brukar dela upp barnen i mindre grupper när 

de arbetar med burkarna. Pedagog A menar att det är effektivast att jobba med fyra barn åt 

gången. Barnen delas upp antigen hur de ligger kunskapsmässigt eller åldersvis. Exempel, 

treåringar för sig och fyraåringarna för sig. Pedagogerna A och B ser även att samspelet är 

viktigt när de sitter med burkarna. Som pedagoger ska vi lära barnet att lyssna när andra 

pratar och att det är viktigt att barnet lär sig hur de ska samarbeta med andra barn. Vi sitter 

ibland i vårt lilla rum och arbetar med burkarna. Där sitter vi runt bordet så att alla lätt kan se 

varandra och burkarna. Dysthe anser att lärandet sker i samspel mellan kommunikation och 

språk. Dysthe påpekar även att det är inte bara samspelet som är viktigt vid lärandet. Miljön 

runt lärandet är lika viktigt menar hon (Dysthe 2003:31).  

 

Även pedagogerna på förskola 2 arbetar med burkarna i mindre grupper. De förklarade under 

intervjuerna att de delar in barnen utefter vad de kan. Det vill säga efter vad barnet har för 

förkunskaper. Oftast blir det mellan 8-10 barn i varje grupp. Pedagog E och F sätter ihop sina 

grupper som de andra pedagogerna efter barnens förutsättningar och om barnen ligger på 
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samma begreppsnivå. Men dessa pedagoger har aldrig mer än fem barn i sina grupper. Då de 

anser att det antalet räcker och att de ger chansen till att alla barn får diskutera sina tankar de 

har. Pramling Samuelsson och Sheridan menar att pedagogerna ska utgå ifrån vad barnen har 

för förutsättningar och vad barnen kan. Detta för att kunna rikta lärandet mot förskolans mål 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2006: 27). Förskolans mål är att alla barn ska utveckla ett 

reflekterande kring saker, upptäcka saker, utvecklar en nyfikenhet och att utveckla sin 

förmåga att fungerar i grupp etc. (Lpfö 98 reviderad 20010:8-9). Lillemyr refererar till 

Vygotskij som menar att pedagogerna ska planera aktiviteten som ska överensstämma med 

barnets utveckling. Genom att planera aktiviteten efter hur barnet ligger till kunskapsmässigt 

blir det enligt Vygotskij mer spännande för barnet (Lillemyr 1999:144).    

 

Lära sig av varandra tycker alla pedagoger på de tre förskolorna är viktigt. Björklund menar 

att vi lär oss ny kunskap genom att umgås med andra (Björklund 2007:83). Säljö menar att för 

kunna lära sig saker och skaffa oss kunskap är det viktigt med samspel mellan människor och 

att de kommunicera med varandra. På detta sätt tillägnar vi en kunskap menar Säljö (Säljö 

2002:18).   

 

5.3 Lärande och lek utifrån Matte på burk 

I intervjuerna kommer pedagogerna in på barns lärande i förskolan. Pedagogerna menar att 

barn lär sig mycket i förskolan och att det framförallt lär sig mycket i leken. Pedagogerna 

berättar att de tycker att mycket de gör på förskolan kan de se avspeglas i barnets lek. I 

läroplanen går det att läsa att förskolan ska lägga grunden för lärandet och att lärandet ska 

vara roligt (Lpfö 98 reviderad 2010:5). Pedagogerna A och B diskuterar mycket om att 

lärandet för barnet ska vara lustfullt och att barnet ska tycka det är roligt att göra saker på 

förskolan. Pedagog A och B menar att: 

 

Vår uppgift som pedagoger är att vi ska se till att barnen har roligt när vi arbetar med burkarna. Syftet 

är ju att väcka barns matematiska tänkande och det vill vi göra på ett lekfullt sätt (Pedagog A 2011-10-

03, Pedagog B 2011-10-06).   

 

Pramling Samuelsson och Sheridan anser att det är i den pedagogiska verksamheten som 

barnet tillägnar sig ett lärande. För att det ska fungera krävs det medvetna pedagoger som vet 

hur de ska arbeta och som har rätt kunskaper för det de ska arbeta med (Pramling Samuelsson 
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& Sheridan 2006: 27). Även Emanuelsson och Doverborg påpekar att en medveten pedagog 

har stor betydelse för barns lärande. Författarna menar att den pedagogiska miljön på 

förskolan ska erbjuda barnet ett lärande inom olika kunskapsområden (Emanuelsson & 

Doverborg 2008:7-8).  Pedagog A berättar under sin intervju om en pojke som en dag visade 

vad han hade lärt sig utifrån burkarna. Pedagog A berättar: 

  

I burk nummer sex finns tre tärningar som är väldigt populära bland barnen. Vid mellanmålet fick en 

pojke en mandarin. Efter att ha skalat den börjar han lägga upp klyftorna likadant som siffrorna visar 

på en tärning. Utifrån tärningen hade pojken sett hur prickarna ligger och på samma sätt gjort likadant 

med sina mandarinklyftor. Pojken la klyftorna från nummer 1-5 på samma sätt som på en tärning 

(Pedagog A 2011-10-03). 

 

Här berättar pedagogen att hon tycker att detta är ett väldigt tydligt exempel hur barn lär sig 

saker genom burkarna. 

 

Pedagogerna A och B berättar att genom Matte på burk kan de se att metoden avspeglar sig i 

barns lek. Saker som tagits upp utifrån burkarna använder barnet i sin lek menar de. 

tillexempel, prepositionerna, bakom, framför, under och på. Tullgren beskriver att leken har 

stor betydelse i förskolan. Leken är en viktig aktivitet menar Tullgren. Med det menar hon att 

i leken lär sig barnet samtidigt som leken lägger grunden för språkutvecklingen. (Tullgren 

2004:18–22). Pedagogerna har även märkt att barnen benämner begrepp oftare än innan de 

började arbeta med burkarna. Pedagog B berättar att hon kan se att barnet använder metoden i 

sina lekar. Hon kan höra att de benämner ord och begrepp i leken. Pedagog B menar att det 

kommer från burkarna och den medvetet vi pedagoger har när vi planerar hur vi ska arbeta 

med burkarna. Lillemyr anser att leken har en stor betydelse för barns inlärning. Inlärningen 

kan ske i grupp eller att barnet leker själv. Lillemyr menar att det är viktigt om pedagogen 

ibland planerar barns lek och aktivitet. Detta för att kunna ge barnet mer spännande 

utmaningar (Lillemyr 1999:16–19).  

 

Pedagogerna C och D tycker att Matte på burk ger barnen ett nytt tänkande kring matematik. 

Det är en bra metod att lära sig grunderna med, som sortering och rabbelräkning. Pedagogerna 

ser att barnen lär sig saker utifrån burkarna och som de sedan tar med sig in i leken.  Lillymyr 

betonar att det är genom leken som barnet lär sig mycket. Förskolan ska lägga stor vikt vid lek 
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menar Lillemyr. Leken bör vara både vuxenstyrd och barnstyrd. Barnet lär sig saker genom 

att få prova på, experimentera och undersöka saker menar Lillemyr (Lillemyr 1999:44–64) . 

 

Pedagog C beskriver lärande utifrån metoden:  

 

Har vi arbetat med burkarna, exempel: storleksordning: Då ser och hör jag att barnen tar med sig 

detta och använder storleksordning när de leker, exempel när de leker med djuren (Pedagog C 2011-

10-12). 

 

Pedagog C kan höra att barnet ibland imiterar henne och berättar att barnet tar efter och lär sig 

ord och begrepp som de innan stött på när de jobbar med burkarna. Björklund beskriver att 

när barnet lär sig kan det ibland ske genom imitation av antingen ett barn eller en vuxen. 

Björklund menar att barnet upprepar en handling som någon annan redan har utfört. 

(Björklund 2007:91–94). 

 

Pedagog D beskriver vad hon ser angående lärande och lek utifrån burkarna: 

 

Jag kan se att burkarna avspeglar sig i leken. Barnen pratat mycket om storlekar och former. Barnen 

sätter ord på saker mer. Allt kommer ju inte från Matte på burk men jag kan se att mycket kommer 

därifrån. Vi jobbar inte bara med metoden för att lära baren saker utan använder hos av mycket annat 

också (Pedagog D 2011-10-12).  

 

Författarna Pramling Samuelsson och Sheridan anser att det är i leken som barnet erövrar 

omvärlden och det är i leken som barnet lär sig att utforska. Författarna menar att genom 

leken utvecklas barnet samtidigt som de lär sig att befästa kunskap som de lärt sig innan 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2006: 83-85). Detta är något som jag märker att 

pedagogerna på de flesta förskolorna tar upp och pratar om i intervjuerna. De tycker och 

upplever att barn lär sig mycket genom leken. Både den planerade leken där vuxna är med 

och även i den fria leken, där barnet leker själv. Lillemyr anser att barn mår bra av att leka. 

Leken underlättar barns lärande. Lillemyr menar att i leken lär sig barnet både att 

kommunicera och samarbeta (Lillemyr 1999:9–17).  

 

Thisner utformade Matte på burk så att den på ett lekfullt sätt skulle lära barnet nya saker. I 

Wallströms tolkning av Fröbel ansåg han att det är genom leken som barnet lär sig samtidigt 
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som barnet utvecklas. Leken sysselsätter barnet, men Fröbel ansåg ändå att pedagogen skulle 

erbjuda barnet aktiviteter. Med detta menade Fröbel att barnen tillfredställdes på längre sikt 

(Wallström 1992:24–30). Dewey menar att pedagogerna har en viktig roll för barns lärande. 

Pedagogerna ska bära med sig kunskap som de snabbt kan tillämpa för barnen. Dewey menar 

att det är bra om pedagogen vägleder barnet inom olika kunskapsområden. På så sätt blir 

barnet bekant med saker samtidigt som de får kännedom hur saker fungerar. För om barnet 

inte får möta och lära sig saker förblir det abstrakt för barnet menar Dewey (Dewey 2004:23).   

 

Pedagogerna E och F upplever däremot att de mindre barn på 1-3års avdelningen lär sig mer 

än vad deras barn på 3-6 års avdelning gör när de använder burkarna. Pedagogerna har jobbat 

både med yngre och äldre barn och kan lätt se att metoden är för lätt för de äldre barnen.  

 

Pedagog E berättar:  

 

Jag ser att de äldre barnen tappar intresset för burkarna. De kan redan det som jag presenterar och att 

det krävs mer av mig som pedagog för att ge barnet ett lärande som de inte har. Jag kan se att 

burkarna avspeglar sig i leken, men det är mer hos de mindre barnen (Pedagog E 2011-10-28). 

 

Båda pedagogerna är medvetna att de kunnat byta ut materialet för att göra det svårare, men 

att det inte har blivit gjort. Även i leken ser pedagogerna att utifrån materialet avspeglar sig 

leken mer i de yngre åldrarna än vad den gör hos det äldre. Lindqvist tolkning av Piaget 

menar att det är viktigt att pedagogerna skapar utvecklingsmöjligheter hos barnet. 

Pedagogerna ska påverka barns miljö, lek och material. Piaget menar att det är viktigt för att 

barnet ska kunna utveckla ett lärande (Lindqvist 1996:54–55). Pedagogerna E och F har 

däremot sett om de låter burkarna stå framme så att barnet fritt kan använda dem är de äldre 

barnen mer intresserade av materialet. Pedagogerna påpekar då att de finns med i rummet när 

barnet leker med dem. Wallströms tolkning är att Fröbel ansåg att det var viktigt att låta barn 

arbeta praktiskt. Det vill säga arbeta med material. Fröbel ansåg att det är bra om pedagoger 

är med och benämner ord på sakerna barnet använder. Genom att pedagogen benämner och 

sätter ord på saker blir barnet mer medveten och lär sig sakernas egenskaper (Wallström 

1992:56–60).  
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5.4 Språkets betydelse vid Matte på burk 

Pedagogerna tycker att Matte på burk inte bara handlar om matematik. Tidigare har 

pedagogerna sagt att de tycker att metoden kan ge barnet samspel, lärande och lek. Även 

mycket språk kommer in i metoden menar pedagogerna. Detta är någonting som Thisner 

skriver mycket om i sin bok Matte på burk. Thisner menar att matematik och språk hänger 

ihop. Thisner menar att det är viktigt att pedagogerna benämner begrepp när de arbetar med 

burkarna. Genom att benämna ord och begrepp blir barnen förtrogna med de matematiska 

begreppen på ett konkret sätt menar Thisner (Thisner 2007:11).  Både pedagog A och B ser 

att barnen lär sig mycket språk utifrån burkarna. Pedagog A anser att:  

 

Det har nog med att gör att vi hela tiden är medvetna och benämner ord. Vi övar på orden om och om 

igen. Det är inte bara verbalt uttal av orden. Utan även det kroppsliga språket använder vi. Munspel 

och gester (Pedagog A 2011-10-03).  

 

Malmer anser att det är viktigt med medvetna pedagoger som arbetar aktivt med att vidga 

barns ordförråd. Språkliga övningar är viktiga inom förskolans verksamhet menar Malmer 

(Malmer 2002: 31-32). Pedagogerna C och D diskuterar mycket under intervjuerna att språket 

är en förutsättning för att lära ut matematik. Pedagog C säger att: 

  

Jag lyssnar och pratar mycket matematik med barnen. Det har jag fått från Matte på burk (Pedagog C 

2011-10-12). 

 

Pedagog D berättar sin syn om språket och hur de träder in vid arbetet med burkarna:  

 

Burkarna är ett bra och konkret material att samtala kring, att samlas kring. Alla kan prata på sin nivå 

om exempel antal och egna erfarenheter av liknande material. Vi kan tillsammans prata om nya och 

gamla begrepp samtidigt som barnen får en konkret upplevelse att hänga upp begreppen på. Eftersom 

vi nästintill alltid arbetar med burkarna i grupp får barnen dela med sig av sina erfarenheter och 

samtidigt lyssna till nya (Pedagog D 2011-10-12). 

 

Bratt och Wyndhamn menar att vi kan jämföra vårt språk som vår mentala tumme som vi har 

för att fatta saker. Samma sak med språket. Språket hjälper oss att kommunicera och förstå 

(Bratt och Wyndhamn 1996:59–60). Malmer anser att språket har en stor betydelse för barns 

lärande, utveckling och tänkande. Genom att pedagogen skapar situationer, använder och 
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benämner ord får barnet ett vidgat ordförråd menar Malmer (Malmer 2002:31). Pedagogerna 

E och F anser att det språkliga medvetandet träder in när det arbetar med burkarna. Pedagog F 

berättar: 

Matematik och språk hänger ju ihop. Matematik utan språk är inte matematik, de går ihop med 

varandra (Pedagog F 2011-10-28).  

 

Pedagogerna på de tre förskolorna berättar under intervjuerna att de medvetet benämner 

begrepp och sätter ord på saker. Detta för att barnet ska bli mer medvetet. Det är någonting 

som sker jämt och inte bara vid användningen av Matte burk vilket tydligt framkommer under 

intervjuerna. Pedagogerna kan höra att barnet använder vissa begrepp när de leker med djuren 

eller när de bygger saker. Colnerud och Granström menar att barns språkutveckling påverkas 

av hur medvetna pedagogerna är när de benämner och uttrycker ord (Colnerud och Granström 

2002:69–70). Samtliga pedagoger anser att det är mycket viktigt att de sätter ord på saker när 

de samtalar med barnet. Forsells tolkning av Vygotskij som menar att språket är viktigt och 

har stor betydelse inom den sociokulturella utvecklingen. Vygotskij anser att språket är ett 

viktigt redskap när vi kommunicerar (Forsell 2005:116–121). Granberg i likhet med 

Vygotskij som anser också att språket är ett viktigt redskap för kommunikation. Hon menar 

att det är viktigt att samtala med barn detta för att stimulera deras språkutveckling (Granberg 

1996:29).  

 

5.5 Syftet med att arbeta med Matte på burk 

Under intervjuerna kommer pedagogerna in på vad syftet och målet med burkarna är. Alla 

pedagoger intygar att burkarna skulle göra både barnet och pedagogerna mer medvetna om 

matematik på ett roligt och lekfullt sätt. Pedagogerna uttryckte sig att det inte bara är 

matematik vi ska synligöra för barnet. Genom metoden får de in mycket mer tillexempel, 

språkövningar.  

Pedagog A förklarar att förskolan vill att matematik ska bli ett positivt begrepp för barnet. 

Förskolan ska väcka barns intressen menar pedagogen. De flesta pedagogerna upplever att 

många delar kommer in i metoden.  Mycket språk kommer in vid användning av burkarna, 

vilket pedagogerna tycker är bra. Dessutom upplever pedagogerna att det är lättare att arbeta 

praktiskt med burkarna. De menar att burkarna gör det lättare för barnet att utveckla och 

förstå matematik. Syftet menar pedagogerna är att barnet ska få uppleva och lära sig 
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matematik på ett lekfulltsätt. Pedagogerna menar att genom metoden får barnet viktiga 

förkunskaper innan de börjar skolan. I läroplanen för förskolan står det att verksamheten ska 

vara lärorik för alla barn. Pedagogen ska även stimulera barns språkutveckling och vägleda 

barnet så att de utvecklar sin kunskap (Lpfö 98 reviderad 2010:7–10).   

 

6. Slutdiskusson 

Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers syn på arbetsmetoden Matte på 

burk på tre förskolor med barn 3-6 år gamla. Utgångspunkten för studien har varit mina två 

frågeställningar. I denna del kommer jag att diskutera och svara på mina frågeställningar som 

är: 

  Hur upplever pedagoger i förskolan metoden Matte på burk? 

 Vad anser pedagoger i förskolan metoden Matte på burk kan ge barnen? 

 

6.1 Hur upplever pedagoger metoden Matte på burk? 

Utifrån resultatet kan jag se att pedagogerna upplever Matte på burk som inspirerande och 

roligt att använda. Pedagogerna känner att de har blivit mer medvetna hur de på ett enkelt och 

lekfullt sätt kan arbeta med matematik på förskolan. Jag kan även se att det inte bara en metod 

för att barnet ska inspireras utan även en metod för att inspirera pedagogerna. Pedagogerna 

berättar att de alltid har jobbat med matematik på förskolan men att det nu blev mer konkret 

när de fick en metod att arbeta med. De flesta ser metoden som ett verktyg som de på ett 

enkelt och lekfullt sätt kan arbeta med. Min tolkning är att det är upp till pedagogerna på varje 

förskola att se till att de får metoder som de kan arbeta med. Detta efter att ha läst läroplanen 

för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 och inte någonstans kan se att det står om metoder eller 

verktyg som pedagogerna kan ta del av, för att stimulera barns lärande på förskolan. Jag 

uppfattar ifrån mina intervjuer med pedagogerna att de tycker att det är bra att ha fått ett 

färdigt material som de på ett praktiskt sätt kan arbeta med.  
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Utifrån intervjuerna med pedagogerna kan jag se att både förskola 1 och 2 tycker att metoden 

passar bra för deras barngrupp som har åldrarna 3-6 år. Pedagogerna A-D berättar att deras 

barn uppskattar burkarna väldigt mycket och vill ofta leka med dem. Pedagogerna E och F 

beskriver däremot i resultatdelen att som Matte på burk är uppbyggd nu tycker de inte passar 

för deras barn som är i samma ålder som på de övriga förskolorna. För som Matte på burk ser 

ut nu är det samma material i burkarna oavsett barnets ålder. Pedagogerna berättar att de hade 

velat ha metoden uppdelat i fler nivåer. En nivå för de yngre barnen (1-3 år) och en nivå för 

de äldre barnen (4-6år). Pedagogerna E och F menar att om det funnits fler nivåer hade 

metoden känts mer inspirerande och roligare att jobba med. För så som det ser ut nu menar de 

att de äldre barnen tröttnar och inte tycker att det är roligt att jobba med Matte på burk.  

Jag anser att efter studiens gång vet jag inte riktigt hur jag ska tolka pedagogernas 

förklaringar om att metoden passar bättre för de yngre barnen. I resultatet berättar 

pedagogerna att de hade kunnat byta ut materialet men att det inte blivit gjort. Vid frågan 

varför det inte bytts ut förklarar de att det inte blivit så. Så min fundering är om pedagogerna 

skulle ha bytt ut materialet i burkarna. Hade då pedagog E och F känt likadant så som de 

upplever nu, att materialet är för lätt för de äldre barnen? Den frågan kommer att bli 

obesvarad men hade varit intressant att ta del av. 

Bokens titel Matte på burk gjorde att jag från början av studien trodde att metoden bara 

innehöll matematik. Utifrån mina intervjuer med pedagogerna kan jag se att metoden inte 

enbart innehåller matematik, vilket även framkommit av pedagogerna. Vid frågan vad 

metoden kan ge barnen har samtliga utryckt att metoden kan ge barnet: samspel, lärande, lek, 

och språk. 

6.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande i förskolan  

Samtliga pedagoger diskuterar att samspelet hela tiden sker mellan dem, barnet och 

framförallt när de tillsammans leker med burkarna. Pedagogerna menar att samarbetet har stor 

betydelse för barns lärande. De berättar att när de sitter med burkarna lär de sig mycket av 

varandra.  Pedagog B berättar: 

Jag kan se ett samspel mellan mig och barnen när vi arbetar med burkarna, Vi lyssnar på varandra, vi 

samarbetar för att hitta lösningar tillsammans (Pedagog B 2011-10-06). 
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När det gäller utformandet av grupperna vid arbetat med burkarna kan jag se att alla 

pedagoger skapar mindre grupper när de ska arbeta med burkarna. De mindre grupperna 

skapar pedagogerna efter barnets ålder eller deras förutsättningar. Lillemyrs tolkning av 

Vygotskijs som menar att hans teorier genomsyras att barn är olika och har olika 

kompetenser. Vygotskij menar att det är bra om pedagogen har kännedom om barnet innan de 

ska planera en aktivitet. Vygotskij menar att har pedagogen kännedom om barnets utveckling 

blir aktiviteten mer lärorik för barnet (Lillemyr 1999:144–146). Mina funderingar kring detta 

är att, eftersom burkarna inte har någon påverkan efter barnets ålder, varför väljer då vissa att 

bilda grupper efter barnets förutsättningar. Alla pedagogerna diskuterar att samspelt har en 

stor påvekan för barns lärande. Min fundering är att skulle det inte vara bra om grupperna 

består av olika förutsättningar. Detta för att barnet ska kunna lära sig ännu mer av varandra. 

Björklund förklarar nämligen i sin avhandling att barn lär sig i samspel med andra. Med det 

menar hon att barnet lär sig av att prova på och utforska saker med andra (Björklund 2007:2). 

Dessutom är förskolans uppdrag att barn ska erövra kunskap genom lek och socialt samspel. 

Lärandet ska baseras mellan vuxna/barn och barn/barn (Lpfö 98 reviderad 2010:6-7). Thisner 

menar att pedagogen själv väljer hur hon/han vill arbeta med burkarna. Hon skriver att det går 

att jobba med burkarna med både ett barn, några barn eller en hel grupp. Thisner menar att om 

de jobbar med flera barn samtidigt kan det vara till en fördel. Fler barn kan inspireras av 

varandra och kan diskutera burkarna tillsammans (Thisner 2007:14).  

6.3 Lärande och lek utifrån Matte på burk 

Utifrån mina intervjuer med pedagogerna kan jag bedöma att det finns en pedagogisk 

medvetenhet och intresse kring arbetet med burkarna. De flesta pedagogerna berättar i 

intervjuerna hur de själva har burkar som de tycker är extra roligt att jobba med. Min tolkning 

är att om pedagogen visar att någonting är roligt och intressant kan det smitta av sig till barnet 

som också får positiva tankar. Björklund menar att pedagogernas roll är viktig. De ska driva 

verksamheten, skapa miljöer och situationer. Detta för att kunna tillägna barnet ett lärande 

(Björklund 2008:31).  

Pedagogerna har under intervjuerna påpekat att de hela tiden försöker ge barnet ett lärande 

utifrån lekens grunder. Allt inom förskolan ska ske i lekens former menar de. Med det menar 

pedagogerna att de skapar aktiviteter som de sedan tillsammans med barnet utför på ett 

lekfullt sätt. Detta är även någonting som jag kan se att läroplanen för förskolan skriver om.  I 
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den står att barnet ska leka och det är leken som ska prägla inom förskolans verksamhet (lpfö 

98 reviderad 2010:6). Jag kan även se det som lekforskaren Lillemyr beskriver om lek, 

överensstämmer med det pedagogerna talar om. Lillemyr skriver nämligen att barnet ska leka 

och att det mår bra av att leka. Lillemyr menar att utifrån leken får barnet nya kunskaper 

(Lillemyr 1999:9–17). Detta är något som pedagogerna hela tiden återkommer till under 

intervjuerna. De berättar att förskolan ska inbjuda till lek och att alla våra aktiviteter går i 

lekens tecken. Pedagogerna menar att det inte får bli skolundervisning i förskolan, utan dem 

ska ge barnet ett lärande i lekens former. Pedagogerna påpekar att det är viktigt att behålla 

lekfullheten på förskolan. Gör vi det så kommer barnet att få positiva tankar om det som 

barnet har lärt sig. 

 6.4 Språkets betydelse vid Matte på burk 

Jag kan utifrån mina intervjuer och resultat se att pedagogerna använder sig av ett 

professionellt språk när de diskuterar kring burkarna med barnet. Pedagogerna berättar att de 

är noga att benämna ord och begrepp. Detta för att barnen ska få ett vidgat ordförråd. Jonsson 

anser att samtalet som sker mellan pedagoger och barn har stor inverkan på barns lärande. 

Hon menar genom samspel och samtal lär sig barnet sociala kunskaper. De sociala 

kunskaperna enligt Jonsson är kompromissa och förhandla (Jonsson 2011:75). 

Malmer anser att det är viktigt att det skapas situationer för barnet där ord och begrepp tas 

upp. Hon menar att för att detta ska fungera krävs det en medveten pedagog som har rätt 

kunskap (Malmer 2002:31–32). Jag anser att det är mycket viktigt att pedagogen använder sig 

av ett medvetet språk när de pratar med alla barn. Detta ska dock inte bara ske vid aktiviteter 

utan ska alltid finnas med i barns vardag. Granberg anser att det är viktigt att tillägna barnet 

ett medvetet språk. Detta för att kunna utveckla och stimulera barnets språkutveckling 

(Granberg 1996:29).  Jonsson menar att samtala är bra att när språket ska tränas in. Genom 

samtal mellan pedagoger och barn lär sig barnet hur språket är konstruerat (Jonsson 2011:76).  

 

I bakgrunden beskrev jag burkarnas utseende. Eftersom metoden heter Matte på burk trodde 

jag att det var små burkar. Men för mig påminner matteburkarna mer om små lådor i olika 

former än burkar i olika former. För att det ska efterlikna burkar tror jag att det kan var bra att 

utforma egna burkar. Det är även något som Thisner skriver att pedagogerna kan göra om de 
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vill. Det vill säga att skapa egna matteburkar (Thisner 2007:88). Efter intervjuerna med 

pedagogerna kan jag se att alla använder sig av det inköpta materialet, det vill säga dem små 

”lådorna”. Varför pedagogerna inte har utformat egna burkar kan jag tolka som, brist på tid 

eller behändigt med ett färdigt material. Avslutningsvis upplever jag efter studiens gång att 

Matte på burk kan vara en bra arbetsmetod att börja med när du som pedagog ska introducera 

matematik och andra kunskapsområden på förskolan. Men att det kan vara bra att komplittera 

med annat material och metoder för att utveckla barnets lärande. Min tolkning är att, annars 

kanske barnet upplever att matematik och språk bara förknippas med matteburkarna.  

7. Slutsats 

Den slutsats jag kan dra utifrån diskussionen är att pedagogerna har blivit mer medvetna om 

hur de kan arbeta med matematik på ett enkelt sätt. Matte på burk är således inte bara till för 

att inspirera barnens matematiktankar, även pedagogernas matematiktankar har stärkts genom 

metoden. Pedagogerna upplever att Matte på burk har inspirerat dem till mycket men att det 

kanske hade varit bra om det funnits fler nivåer inom metoden. Så som det ser ut nu är det 

nämligen samma material i burkarna oavsett barnets ålder.  

Förutom att pedagogerna tycker att metoden är ett hjälpmedel för matematik anser de även att 

metoden är ett praktiskt hjälpmedel när de ska tillägna barnet kunskap inom flera 

ämnesområden. Matte på burk kan tolkas som att den bara innehåller matematiska övningar 

men så är inte fallet. I metoden finns ramsor och sånger och andra språkliga övningar som 

knyter an till varje burk.  

8. Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie är baserad på pedagogernas perspektiv på Matte på burk. Det skulle vara 

intressant att göra en studie utifrån både intervjuer och observationer på metoden. Detta för att 

få ett bredare perspektiv på hur pedagogernas syn på Matte på burk. Det skulle även vara 

intressant att göra en studie genom att titta närmare på metoden utifrån ett barnperspektiv, hur 

barnen upplever metoden och vad de tycker om den. 

Ett annat tänkbart förslag till fortsatt forskning inom detta område skulle kunna vara att 

jämföra Matte på burk med andra arbetsmetoder som kan finnas på förskolan. 
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10. Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag heter Susanne Björn och går sista terminen på lärprogrammet inriktning yngre åldrar på 

Södertörns högskola.  

Som examensarbete har jag valt att skriva om metoden Matte på burk på förskolan. Mitt 

underlag till examensarbetet är att jag kommer att intervjua pedagogerna på avdelningen. Min 

frågeställning är hur pedagogerna upplever matte på burk och vad metoden kan ge barnen. Jag 

kommer att komma till förskolan den xx oktober och vara med en stund på 

förmiddagen/eftermiddagen. 

Jag kommer inte att intervjua några barn, utan kommer bara att fokusera på pedagogerna. Vid 

eventuella frågor, kontakta gärna mig på 073-xxxxxx 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Susanne Björn 
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Bilaga 2 

Godkännande till deltagande av Susanne Björns studie om Matte 

på burk 

 

Jag godkänner att Susanne Björn publicerar resultatet av intervjuerna i sitt examensarbete. 

Examensarbetet kommer att vara offentligt. Examensarbetet kommer att finnas på uppsats.se 

och i DIVA-portal. 

 

Susanne Björn kommer att följa de regler som finns inom de forskningsetiska principerna. 

 Informera om syftet till studien. Huvudman: Södertörns högskola. 

 Informera intervjupersonerna om de forskningsetiska principerna. 

 Susanne kommer att behandla materialet väl, så att ingen av deltagarna kan kopplas 

ihop med studien. Fingerade namn kommer att användas i examensarbetet. 

 Alla deltar frivilligt. 

 Susanne har tystnadsplikt. Informationen kommer inte komma i ”orätta händer”. 

 

 

 

 

Jag har läst igenom ovanstående text och vill medverka i Susannes studie. 

Namn___________________________ 

Susanne Björn kommer att följa ovanstående regler. 

Namn ___________________________ 
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Bilaga 3 

Intervjuer till pedagogerna 

 

1) Hur länge har du arbetat som förskollärare eller barnskötare? 

 

2) Vilken utbildning har du? 

 

3) Hur länge har du arbetat på förskolan? 

 

4) På förskolan arbetar ni med matte på burk. Hur länge har ni arbetat med det? 

Följdfråga: Hur kom det säg att ni började jobba med metoden matte på burk? 

Följdfråga: Hur upplevde du att få en metod tilldelad? 

 

5) Har du gått på utbildning innan du började jobba med burkarna?  

Följdfråga: Om ja. Vad handlade den om och vem anordnade den? 

 

6) Kan du detaljerat berätta din syn på matte på burk? 

 

7) Vad tycker du att barnen lär sig genom matte på burk? 

 

Följdfråga: Hur fungerar samspel och samarbete i metoden?  

Följdfråga: Hur många barn arbetar ni med åt gången? 

 

8) Hur tycker du att det är att jobba med matte på burk? 

 

9)  Finns det några för/nackdelar med burkarna? 

 

10) Vad är syftet/målet med burkarna? 

 

11)  Tycker du att det är roligt att jobba med burkarna? 


