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Titel: “But the snow balls are more than ten!”  

– mathematics, playing and learning in pre-school 

Author: Shamim Mohammed  

Mentor: Ulla Ekström von Essen  

Term: Spring 2012 

 Summary: My aim with the experience-based essay is that I want to explore the implications 

of mathematics on children's development. I also want to examine my approach in relation to 

the various mathematical tasks. Why do we think that mathematics is important for pre-school 

children? What does the research say about how the teacher is thinking about mathematics? 

Can the teacher combine playing and learning and create meaningful moments and activities 

related to mathematics? I also want to explore our policies and the objectives that the teacher 

should relate to. What is required of me as a teacher in order to meet those goals? 

My essay is about mine and my boss’s view of the mathematical tasks that I usually perform 

in the preschool. She thinks that they might create a pressure on the children. My reflection 

on this will help me to understand my mathematical activities in a deeper way. During my 

research trip I will examine how the teacher can combine mathematics, playing and learning 

to form pleasurable moments of them. I want to show how the interaction and storytelling can 

create a link between the teacher and child. My role as an educator is an important part of 

children’s development, because it is me who opens or restricts the child's ability to grow and 

learn. Keywords: mathematics, hermeneutics, importance of play, pleasurable learning, 

interaction, narrative, instructor's awareness.  
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– matematik, lek och lärande i förskolan 

Författare: Shamim Mohammed 

Handledare: Ulla Ekström von Essen 

Termin: Vårterminen 2012 

 

Sammanfattning: Mitt syfte med den erfarenhetsbaserade essän är att jag vill utforska 

matematikens betydelse för barns utveckling. Jag vill även undersöka mitt förhållningssätt i 

förhållande till de olika matematiska aktiviteterna. Varför anser man att matematik är viktigt 

för förskolebarn? Vad säger forskningen om hur pedagogen tänker kring matematiken? Kan 

pedagogen kombinera lek och lärande och skapa meningsfulla stunder och aktiviteter kring 

matematik? Jag vill även utforska vårt styrdokument och målen som pedagogen bör förhålla 

sig till. Vad krävs av mig som pedagog för att kunna uppfylla dem målen? 

Min essä handlar om min och min chefs syn på de matematiska aktiviteter som jag brukar 

genomföra på förskolan. Hon anser att de kanske skapar en press på barnen i förskolan. Min 

reflektion kring det kommer att hjälpa mig att förstå mina matematiska aktiviteter på ett 

djupare sätt. Jag kommer under min forskningsresa granska hur pedagogen kan förena 

matematik, lek och lärande och bilda lustfyllda stunder av dem. Jag vill visa hur samspelet 

och berättandet kan skapa en länk mellan pedagogen och barnet. Min roll som pedagog är en 

viktig del i barns utveckling, för det är jag som öppnar för eller begränsar barns mjölighet till 

att utvecklas och lära sig. Nyckelord: matematik, hermeneutiken, lekens betydelse, 

lustfylld lärande, interaktion, narrativ, pedagogens medvetenhet. 
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”Men snöbollarna är ju mer än tio!”   

Det är måndag och senare idag ska jag ha en ny återträff med min handledare Anna.1  Hon är 

tillgänglig för att hjälpa oss pedagoger att finna ett bra och lugnare arbetssätt efter ett påtagligt 

kaos och instabilitet både i barngruppen och i verksamheten.  Eftersom vi är ett nytt arbetslag 

så har vårt samarbete om de olika funktionerna på förskolan inte riktigt fungerat. Detta har 

gjort att strukturen i verksamheten inte har fungerat. Och detta har lett till en rörig stämning i 

barngruppen. Nya strategier, förändringar och uppenbara framsteg har nu skett på min 

arbetsplats. Vid mitt senaste möte med Anna bestämde vi att jag skulle redovisa min planering 

för vårterminen som jag har förberett tillsammans med min kollega. 

Jag sätter mig i min bil och känner en lättnad efter allt som skett på min avdelning. Jag får en 

härlig känsla, jag är både nöjd och belåten. Jag och mina kollegor har jobbat hårt för att skapa 

en fungerande struktur som gynnar barnens trygghet och lärande. Jag är framme nu, jag går 

med lätta steg in och ser att mina kollegor är upptagna med att hjälpa barnen att klä på sig. Jag 

skyndar mig in för att klä på mig och gå ut med barnen som är färdiga. 

Jag pratar med min kollega och berättar att jag kommer vara på vår gård. Fem barn får följa 

med mig. Snön täcker hela gården och det ser underbart ut. Barnen springer och börjar rulla 

snöbollar, stora och små. De börjar räkna. Jag sätter mig ner för att kunna höra och se leken 

närmare, hur räknar de?  Jag har jobbat hela höstterminen med utomhusmatematik och jag ser 

en tydlig utveckling i barnens matematiska tänkande. Vi har räknat och jämfört olika pinnar 

och stenar. Många nya matematiska begrepp ingår i våra lekar.  

Barnen samlar snöbollarna och placerar dem bredvid varandra. Vad vill de göra? tänker jag. 

Jag säger inget men iakttar dem med nyfikenhet. Det blir en lång rad. Sara börjar räkna 1, 2, 

3, 4 fram till 10. Hon stannar upp och ser tveksam ut.” Men snöbollarna är ju mer än tio”, 

säger Sara. Jag frågar Sara om hon vill att vi räknar dem tillsammans. Vi börjar räkna och 

kommer fram till att det är 23 snöbollar. Sen frågar jag om vi kan sortera bollarna i 

storleksordning. Sara och Kalle ser jättenyfikna ut och försöker tillsammans sortera bollarna 

utifrån mina instruktioner. Kalle går och hämtar en leksakstallrik och lägger några stora 

snöbollar på den. ”Vill du smaka” frågar Kalle mig. ”Ja, det vill jag gärna” säga jag. ”Men hur 

många glasskulor får jag” frågar jag. Kalle säger med bestämd röst ”de är ju tre, men jag har 

fler om du vill” han springer och hämtar ytterligare två snöbollar. ”Vad stora de är” säger jag.  

                                                 
1 Alla namn i denna essä är fingerade för att skydda personernas identitet. 
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Kalle säger: jag vet, de är stora. Leken fortsätter och jag ser att klockan är mycket och det är 

dags för mig att dra mig undan för att hinna träffa min handledare Anna.  

Jag går upp med snabba steg som om jag ska få en belöning eller en överraskning. Jag är 

nyfiken varje gång jag träffar Anna. Anna är alltid positiv och ser på saker från andra 

synvinklar än vad vi pedagoger gör. Hon har kommit med bra lösningar som har fungerat 

utmärkt i verksamheten. Jag förväntar mig alltid något nytt vid varje möte med Anna. Hon ger 

mig styrka och hopp. Anna är en person med lång erfarenhet och hennes trevliga sätt gör att 

hon är väldigt omtyckt bland oss pedagoger. Jag känner mig lycklig varje gång jag träffar 

Anna. Jag utvecklar inte bara mina kunskaper utan min människosyn också. Att jag förstår 

och kommer till insikt om att vi människor är olika och har olika förmågor och kapacitet. 

Jag har stora förväntningar på det hon vill samtala med mig om. Vi ska resonera kring olika 

strategier och lösningar som kan vara lämpliga och viktiga i vissa situationer. Jag knackar på 

kontorsdörren där hon sitter och delar rum med min chef Mari. Kontoret ligger på våningen 

över vår förskola. Jag kliver in och sätter mig på en stol som står vid bordsänden. Anna och 

Mari sitter mittemot varandra. Det är ganska mörkt i rummet. Jag ser att Anna och Mari 

bemöter mig med ett professionellt leende. Det är kallt i rummet. Det känns som att båda två 

har stora förväntningar på mig.  

Jag tror att de vill bygga en stadig grund hos mig för att jag ska kunna leda personalen vidare. 

Och jag tror att de vill höra att det går bra. Anna börjar samtala med mig om verksamhetens 

olika funktioner och hur de används och fungerar. Jag ger en kortfattad bild och berättar att 

det sker påtagliga förbättringar i barngruppens stabilitet och i strukturen i sin helhet. Det ser 

ut som att Mari följer min diskussion med nyfikenhet. Hon brukar inte vara med under mitt 

handledningsmöte med Anna, men idag är hon det. Hon ger ingen förklaring för varför hon 

vill delta i mötet, och jag tänker inte heller fråga. För mig spelar inte saken någon roll för jag 

är alltid öppen mot Mari. Jag tar fram mitt block, där jag har renskrivit en veckoplanering som 

gäller kommande vecka. Jag läser noggrant och förklarar mina tankar kring de olika 

aktiviteter som jag vill involvera i verksamheten. 

”Jag har tänkt börja experimentera med vatten och kommer ha det som tema för denna 

termin” säger jag. ”Bra tänkt” säger Anna ”barnen blir äldre och behöver mer stimulans. Det 

är bra om man kan erbjuda dem andra aktiviteter som är utmanande.” Mari tar fram en bok 

som hon har i den långa hyllan vid fönstret. Boken som jag får låna handlar om olika 

experiment. Jag berättar att mina samlingar kommer att vara varierande.  Vi ska ha 
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språksamling som kommer handla mycket om barnens namn och jämförelser mellan långa 

och korta namn. Jag kommer även att ha matematiksamling som ska synliggöra olika 

matematiska aspekter. Jag vill jobba med taluppfattning som jag anser vara ett bra 

komplement till det som jag tidigare arbetat med. Jag redovisar de metoder som jag tänker 

arbeta med och berättar om materielen som jag kommer använda. Jag kommer att använda 

stjärnkort med olika stjärnor på. Stjärnkorten förvaras i en ask, som är uppdelade i fem fack. I 

varje fack finns det stjärnkort med alternativ 1, 2, 3, 4, eller 5. Vid samlingen väljer barnen ett 

kort och berättar om antalet stjärnor de ser.  

Här avbryter Mari mig och ser lite fundersam ut. ”Det kanske blir för mycket matematik? Vi 

vill inte pressa barnen inför skolan”. Jag blir helt ställd i min tanke. Och har inget bra svar. 

Jag blir osäker på det som jag håller på med och tror på - att vi lär oss genom lek. Jag bedriver 

ingen skola eller undervisning! Jag har alltid vågat säga det jag känner och tror på. Vad är det 

som gör att jag nu inte argumenterar för min åsikt? Jag vet att mitt arbete med taluppfattning 

kommer att utveckla barns matematisk tänkande. 2 Jag vill väcka barns nyfikenhet att se 

matematiken i olika sammanhang. Men jag säger inget. Istället lyssnar jag med blandade 

känslor.  

Mari fortsätter med att säga. ”Du kanske kan jobba med rumsuppfattning? Det är också en 

viktig del av matematiken”. Anna håller också med och vi avslutar samtalet med att boka ett 

nytt handledningsmöte. Jag går ner för trappan med tunga steg denna gång. Jag är upptagen i 

mina tankar och funderingar om det min chef säger om matematik. Jag känner hur värmen 

stiger i min kropp. Mitt hjärta börjar bulta fortare. Mina tankar och funderingar börjar snurra 

runt i huvudet. Jag vet inte varför en sådan föreställning kan dyka upp under vårt samtal om 

matematik. Jag har inte heller frågat efter Maris argument, eller ifrågasatt det hon säger. 

Håller jag med henne om att jag kanske pressar barnen ibland med mina matematiklekar? 

Eller kanske för att hon är mer erfaren och jag litar på det hon säger? Kanske för att jag 

kommer från en kultur där man visar en stor respekt till äldre. Jag har alltid visat henne 

respekt och tillit, men samtidigt brukar jag vara öppen mot henne och våga stå för det jag 

tycker.  

Jag går in och hör barnens höga röster som vill ha hjälp eller söker tröst. Olle ser mig och 

ropar att han behöver hjälp med skorna. Jag sätter mig på huk för att hjälpa honom, samtidigt 

som jag tänker och funderar på det som skedde på mötet. Är det en press när jag vill förmedla 

                                                 
2 Jag kommer under min reflektionsdel lyfta fram taluppfattningens betydelse. 
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olika matematiska aspekter genom leken? Hur har min chef tolkat läroplanen som lägger stor 

vikt vid att involvera matematiken i förskolan? Min tolkning verkar inte vara densamma som 

min chefs. Läroplanen betonar matematiken på flera ställen och synliggör förskollärares 

ansvar att uppnå de målen. I min lärarutbildning har jag dessutom haft två delkurser som 

betonar matematikens betydelse för barnen och ett av de viktiga elementen är taluppfattning.  

Dagen där på ändrar jag min planering och börjar arbeta med rumsuppfattningen istället. Jag 

känner hur jag går emot det jag har förberett och planerat. Jag känner att det inte är min vilja 

som styr min plan och får mig att lämna detta med taluppfattning som jag länge har funderat 

över. Jag kanske bör ha en öppen dialog med Mari om hennes föreställningar om matematik? 

Jag förstår inte varför hon tror att mycket matematik kan pressa barnen. Jag har inte upplevt 

att barnen blir stressade. Jag börjar reflektera över det min chef har sagt under mötet. Och 

funderar över mitt förhållningsätt till de olika matematikaktiviteter som jag brukar involvera 

barnen i. Jag vet att jag försöker framföra varje aktivitet på ett lekfullt sätt. Jag försöker 

involvera den i de vardagliga situationerna. Matsituationer och fruktstunder är viktiga och 

relevanta situationer men även skogen är en strålande plats för matematikstunden. I skogen 

och under leken sker många olika kreativa matematiska aktiviteter som jag brukar planera 

men många gånger sker de även spontant. Skogen verkar vara en fascinerande plats för barnen 

där vi brukar tillbringa sådana stunder.   

Det är höst och skogen speglar en härlig tavla av höstens alla färger. Jag samlar barnen runt 

mig. Jag går igenom ”skogsreglerna” som en påminnelse om deras säkerhet samt hänsynen till 

skogens växter och djur. Barnen börjar hitta naturen föremål och sätter igång olika lekar. Jag 

börjar samla pinnar i olika storlekar och former. Jag sätter mig ner och barnen som är nära 

mig blir nyfikna på min pinnsamling. Sara säger att hon kan räkna dem. Hon börjar sakta 

räkna. Sen undersöker vi formen och storleken på pinnarna, tjocka eller smala, korta eller 

långa. Jag börjar sen ställa andra frågor och barnen kommer med egna hypoteser. Vilken 

pinne är längst eller kortast? Vi börjar sedan sorterar pinnarna efter storleken på dem. Jag och 

barnen tillbringar en lång stund med detta innan vi börjar söka efter nya äventyr.  

Jag kommer till insikt igen och känner mig osäker om jag verkligen kunnat förmedla 

matematikaktiviteterna på ett lekfullt sätt alla gånger? Jag kanske behöver utvärdera mitt 

arbetsätt och undersöka detta område närmare. 

Jag minns också en annan dag då jag hade planerat att arbeta med utomhusmatematik med 

hjälp av olika uppdragskort. Jag delar ut korten och förklarar och läser för varje barn vad det 
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står på dem. Efter en kort stund ser jag att barnen inte alls är intresserade av korten. De 

försöker ändå gå runt och leta efter föremålen som kortet visar. Kalle kommer med sitt kort 

och säger: ”men jag hittar inte stora stenen”. ”Vi kan leta tillsammans”, säger jag. Jag ser att 

Kalle följer med mig men han ser inte ut att vara motiverad. Uppdragskorten brukar vara 

populära bland barnen. Jag märker ibland att barnen kan bli ointresserade och väljer att göra 

något annat än det jag erbjuder. Vad beror detta på? Och hur skulle jag istället ha gjort? Är det 

själva metoden som tråkar ut barnen, eller är det hur jag presenterar den? Jag anser att 

uppdragskorten är en bra metod som utmanar barnens matematiska tankar. Med 

uppdragskorten undersöker barnen och utforskar sin omgivning samt att de lär sig att se 

matematiken i andra sammanhang än i siffror och antal. Barnen utvecklar sitt matematiska 

språk, de lär sig nya begrepp samt att jämföra olika föremål som de hittar. 

Nu och efter denna händelse har jag insett att det är mitt arbetsätt som är den centrala vägen 

till lärande. Hur jag förmedlar och framför aktiviteten spelar stor roll. Att jag närmar mig 

barnens värld gör att jag lyckas med att förmedla lärandet. Min utgångspunkt är att arbeta 

med detta på ett roligt och lekfullt sätt. Genom att improvisera roliga lekar och använda 

material som kan nå barnens värld, kan jag förmedla den kunskap som är viktig för barnen. 

Jag har ovan beskrivit ett konkret exempel där barnen gjorde snöbollar och började räkna 

dem. Deras intresse för snöbollarna och mitt engagemang att delta i deras lek uppmuntrade 

dem att utveckla leken till en lärandestund. Vi räknade snöbollarna men använda även 

matematiska begrepp: ”vad stora de är” sade jag när Kalle bjöd mig på glasskulor. 

Ändringen av min planering efter mötet med Anna skedde oförbrett. Jag kände mig tvungen 

att improvisera en ny lek för att presentera rumsuppfattningsaspekten på min samling. Leken 

handlar om en liten Nalle som sitter i sin korg. Nallen leder och styr leken, barnen gör precis 

som NALLE säger; till exempel, ”jag vill sitta bakom, framför, ovanpå korgen”. Min röst styr 

leken. Kalle tar korgen i handen, känner på nallen och tittar på den. Nallen hälsar på Kalle och 

säger: ”ska vi leka nu?” ”Ja” säger Kalle. När Kalle lekt klart med nallen så lämnar han 

korgen till nästa kompis. Leken är väldigt populär och uppskattad bland barnen och jag ser en 

påtaglig utveckling i barnens förståelse för rumsuppfattning och språket som är kopplat till 

detta område. Barnen, ”NALLE” och jag upplever lekfulla stunder där barnen också lär sig av 

varandra. Leken ger dessutom barnens möjlighet att utveckla sin sociala kompetens; hur de 

bemöter ”NALLE”, exempelvis att vara snäll och försiktigt mot nallen. Det är viktigt att vänta 

på sin tur medan andra kompisar leker med nallen, att vara lyhörd och ta hänsyn till andra. 

Många viktiga aspekter utvecklas genom denna lek. 
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Syfte 

Dilemmat som jag presenterar om har sin utgångspunkt i matematikens betydelse för barns 

utveckling och detta lärande i sin helhet. Läroplanen är en av våra viktiga styrdokument som 

betonar matematens betydelse i förskolan som ett grundläggande och långvarigt lärande i 

barns utveckling. Själv anser jag att läroplanen bygger sitt strävandemål på samhällskraven, 

verkligheten och svårigheter som eleven kan möta i sin skolgång.  Därför har förskolan en 

central roll för att främja barnets matematiska lärande och synliggöra det i tidiga åldrar.   

Mitt förhållningssätt till att förmedla matematiken genom roliga lekar och utan någon press är 

betydelsefullt för mig som pedagog. Men min chefs oro att mycket matematik kan pressa 

barnen, gör att jag måste reflektera och tänka igenom min inställning till matematik. Mitt 

syfte är att undersöka och utveckla mina kunskaper om hur jag kan förmedla matematiken på 

ett lustfyllt sätt och varför det är så viktigt för barnen.  

 

Frågeställning  

1. Varför anses matematik vara bra för barnen i förskolan? 

2.  Vilka direktiv och mål har pedagogen att förhålla sig till?   

3. Hur kan pedagogen kombinera lek och lärande? Och utvecklas matematiken 

hos barnen på ett lustfullt sätt? 

4. Vad säger aktuell forskning om hur pedagogen tänker kring och använder 

matematiken i verksamheten?  

5. Vad krävs av pedagogen? 

 

Metod 

Jag har valt att skriva en vetenskaplig essä som är baserad på praktisk kunskap utifrån min 

egen erfarenhet av arbete inom förskolan. Jag vill att läsaren, genom min berättelse, ska känna 

sig delaktig i min undersökningsresa. Litteratur, teorier, tidigare forskning och min egen 

erfarenhet, tolkning och reflektion kommer att mötas i min skrivprocess. Själva 

skrivprocessen är som en viktig process i min undersökningsresa. Jag kommer även att 

använda mig av hermeneutiken, ett forskningsperspektiv som hjälpar mig att se och fånga 

olika händelser för att kunna förstå och tolka dem i ett vidare perspektiv (Olsson & Sörensen 
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2011, s. 162). Jag vill utforska och förstå barnen, matematiken, mig själv och mitt arbetsätt ur 

många perspektiv. Vad säger min verklighet och min erfarenhet om matematiklärandet? Vad 

säger teorierna och vårt styrdokument om matematiken som aktivitet på förskolan? Jag vill 

tolka vad som händer mellan mig och barnen i matematikstunderna. Jag vill förstå och 

analysera mitt arbetssätt med hjälp av reflektion kring de stunderna jag beskriver. 

Självreflektion kring mitt eget handlande är en central metod som hjälper mig att uppfatta 

situationer och stunder som kan vara pressande eller lekfulla för barnen.   

 

Makt, respekt och kultur  

Nu och efter denna händelse stannar jag upp för att betrakta och förstå varför jag blev helt 

ställd i mina tankar inför Mari. Var det maktpositionen som hon besitter som gjorde att jag 

blev ställd i mina tankar? Eller för att jag känner respekt och tillit till det hon säger?  Min 

föreställning om att en chef har rätt att påverka och bestämma kan vara en viktig aspekt som 

gjorde att jag lyssnade och var lyhörd. Hon kanske vill utöva sin makt som chef och ledare? 

Ohlsson (2004, s. 45) betonar i hans bok arbetslag och lärande att ledningen som utövar sin 

makt, styr och påverkar sina medarbetare: ”ledningen, som driver fram iden, ger denna 

struktur legitimitet och utövar makt genom att detta påverkar medarbetarna som på något sätt 

måste förhålla sig till denna nya, tvingande struktur”. Ohlsson lyfter fram en viktig aspekt 

som möjligen kan vara relevant i mitt och Maris fall. Hon är min chef och lojaliteten gör att 

jag måste vara lyhörd för hennes idéer och förslag. Genom sin maktposition kunde Mari 

påverka min åsikt som gjorde att jag ändrade min planering och började jobba med 

rumsuppfattning istället för taluppfattning. Jag borde kanske ha argumenterat för mina tankar 

och det som jag vet är viktigt för barns lärandeprocess.  

Jag känner mig vilse i mina tankar. Mina reflektioner kring händelsen är viktiga och är ett sätt 

som hjälper mig att tolka och förstå både mina och Maris handlingar. Jag anser att min 

ursprungliga kultur har en stor betydelse för hur jag förhåller mig till olika personer. 

Lahdenperä (2008, s. 29) hävdar i hennes bok Interkulturellt ledarskap att kulturen är ett 

”meningssystem vilka ger ordning och inriktning i människans liv”. Lahdenperä lyfter fram 

kulturen som en viktig aspekt och anser att den är ett system som påverkar vår inställning och 

attityd mot andra. Min tolkning av hur författaren menar, är att kultur är ett sätt att förstå 

beteende, handlingar och de sociala företeelserna som man möter i sin omgivning och att 

försöka göra dem begripliga. Själv anser jag att kultur är ett socialt möte med den andre`, mitt 
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förhållningssätt och mina värderingar ska vara ett sätt att se och möta andra människor med 

mina humanistiska glasögon. Jag menar att det finns en hel del normer som styr och speglar 

mötet med den andre´. Med humanistiska glasögon menar jag, en ömsesidig respekt, att alla är 

lika värda, att skapa tolerans och att alla är jämlika oavsett den kulturella bakgrunden.  

Jag har alltid ansett att Mari är mer erfaren och detta gör att jag ibland accepterar det hon 

säger (utan att reflektera eller kritisera). Hon har alltid varit min förebild. Men den här gången 

förstod jag inte varför Mari trodde att jag pressar barnen med matematikaktiviteter. Hon vet 

om att jag är en person som har ett stort engagemang och ständigt jobbar målmedvetet med 

matematik. Kanske är det för att hon kommer från en annan generation och kultur, där 

matematiken inte har samma betydelse? Mitt arbetssätt är, som jag tidigare visat, lekfullt. Till 

exempel i skogen, där lärandet sker genom leken; vi räknar och jämför storleken på pinnar 

eller snöbollarna som blir små och stora ”glasskulor”. Jag beskriver också en annan situation, 

där jag upplevde att jag pressade barnen med mina aktiviteter – situationen med 

”uppdragskorten”. Under min forskningsresa kommer jag undersöka matematikinlärningen 

närmare och dem metoder som är lekfulla och utvecklande för barnen. 

 

Pedagogens roll i barnets lärande 

Psykologen och läraren Lev Vygotskilj 1896- 1934 utvecklade idén om att barns utveckling 

sker i samspel med deras omgivning. Han betonade ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

och såg omgivningen som avgörande för individens utveckling.  Vygotskij betonade även 

lärarens roll som en kunskapskälla. Lärarens ansvarsfulla roll och hans/hennes inspiration 

skall överföras till barnet. Vygotskij menade att genom det sociala samspelet som barnet 

befinner sig i, så överförs strategier för lärandet från pedagogen till barnet. Han menade att 

barnet utvecklar olika förmågor med hjälp av den andre, de vuxna som är mer kapabla än 

barnet själv. Nästa steg blir att barnet utvecklar en egen kapacitet där de själva undersöker och 

löser vissa problem (Kroksmark, 2003, s. 450-455). 

Under mitt arbete med utomhusmatematik har jag betraktat hur barnen självständigt 

undersöker sin omgivning. Under leken har vi använt oss av olika matematiska begrepp lång, 

kort, tung och många andra. På våra skogspromenader och under leken ser jag hur barnen 

samtalar med varandra om olika pinnar som de hittar. Vid ett tillfälle säger Kalle ”jag har 

hittat en lång pinne, jag ska mäta den med min arm”. Jag har arbetat mycket med att jämföra 
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olika föremål exempelvis; pinnen är längre än din arm, eller den pinnen är kortare än din arm. 

Barnen sätter ord på det de ser och upplever utifrån sina tidigare aktiviteter som jag har haft 

med dem.  

En grundläggande aspekt som Vygotskij betonar är lärandets betydelse när barnet integrerar i 

samklang med sin omgivning och tillsammans med pedagogen som redan kan. Vygotskij vill 

poängtera lärarens roll och det sätt som han/hon använder för att lär ut. Därför blir lärarens 

medvetenhet om sin egen roll en central aspekt i barnets lärandeprocess. Denna pedagogiska 

tanke blir en förutsättning för att utveckla barnen i alla stadier (Kroksmark, 2003, s. 450-455).  

Jag anser, liksom Vygotskij, att pedagogens arbetssätt är en betydelsefull del av barnets 

utveckling och delaktighet i sitt eget lärande.  Man bör försöka hitta en gemensam 

kunskapssyn som gör att alla som jobbar med barn vet att vi vuxna är en viktig källa som 

hjälper barnen att utvecklas.  Följaktligen blir pedagogens medvetenhet om sitt eget arbetsätt 

och hur man förmedlar kunskap till barnen jätteviktigt. Man kan säga att pedagogens insikt 

om sin egen roll främjar barnets lärande i alla kunskapsområden. 

Utifrån min erfarenhet så vet jag att alla som jobbar med barn inte har denna förmåga, vilja 

eller kunskap. Många tycker att det är överdrivet med lärande, och att det viktigaste är att 

barnen mår bra och har roligt. Jag håller med de personerna, men inte helt. Barnen ska visst 

ha roligt och må bra men samtidigt så är det vi vuxna som visar vägen. Vi kan lära ut genom 

de roliga stunderna som barnen upplever. Man behöver inte försvåra saken, det gäller bara att 

man skapar sig kunskap om vikten av lärandet. Lärande som skapar möjligheten för barnen att 

utvecklas, ha roligt och må bra.   

 

Den tredje pedagogen - det pedagogiska materialet   

Friedrich Fröbel (1782-1852) betraktas som förskolans fader. I många förskolor lägger man 

stor vikt vid hans pedagogik, både genom material och metoder. Fröbel betonade lekens 

betydelse och ansåg den som det ” kommande livets hjärtblad”. Han lyfte fram barnets 

medfödda verksamhetslust och den naturliga nyfikenheten. Han menade att under leken får 

barnet möjligheten till fritt utlopp för sin inre drift. Med hjälp av olika material, kommer 

barns egna tankar till uttryck. Fröbel ansåg att barnet genom leken bearbetar känslor och 

tankar samt får möjligheten att förstå och begripa sin omvärld. Han skapade hjälpmedel 

”lekgåvor som belyser storlek, form, färger, vikt, räknande” som hjälper barnen att hitta 
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innebörden i omvärlden. Lekgåvorna främjar språket och är ett sätt som hjälper barnen att 

uttrycka känslor och tankar, men också ett sätt att presentera händelser i det yttre (Ömen, 

1991, s.14-34).    

Fröbel menade att lekgåvorna bland annat kan åskådliggöra matematiken. Lekgåvorna kan 

vara ett medel för att lära ut grunder i matematiken. Men jag anser att metoderna ska anpassas 

till nutidens förskola. Han menade också att man ska fokusera på relationen mellan inlärning 

och omvärlden, det vill säga att barnet förstår sina handlingar och det de sysslar med genom 

att läraren sätter rätt ord på dem. Därför blir matematiken en viktig inlärning som ska grundas 

i den tidiga barndomen, enligt Fröbel (Ömen, 1991, s.14-34). Förskolan idag erbjuder 

stimulerande material med olika former och färger som klossar, lego, pinnar, stenar, pärlor, 

bollar och mycket annat som utmanar barnens tänkande att skapa, konstruera och lösa 

problem. 

Enligt Fröbel (Ömen, 1991, s.14-34) så ger den fria leken barnet en inre förståelse för sig själv 

och omvärlden. Och med hjälp av olika inlärningsmetoder utvecklar barnet sin språkliga 

förmåga. Det är också ett sätt för barnet att uttrycka sina tankar och känslor om olika fenomen 

som de upplever. Men samtidigt vill jag lyfta fram en viktig aspekt som Fröbel inte 

uppmärksammar. Vi pedagoger utgår från barnets egna erfarenheter och behov. Barnets 

intresse, vilja och bakgrundserfarenhet styr och hjälper oss pedagoger att främja barnets 

lärande. 

Lekgåvorna utifrån Fröbels perspektiv bygger på att synliggöra lärandet för barnet. Det är 

viktigt med hjälpmedel som tydliggör lärandet. Många pedagoger kallar pedagogiskt material 

för ”den tredje pedagogen”. Jag anser att materialen är viktiga för att stimulera barnens lek 

och utmana dem. Men pedagogen ska inte skapa ett stressmoment för barnen. När barnet inte 

vill leka med materialen som pedagogen erbjuder eller inte är intresserad av det, så blir 

lärandesituationen tråkig och ofruktbar. Jag vill också poängtera naturens härliga redskap som 

bjuder in barnen både till lek och även lärande. Där finns också tillgång till material som är 

lärorika om pedagogen använder det efter en pedagogisk tanke. Ett exempel är utevistelser, 

skogen eller promenader som sker dagligen på förskolan. Pedagogens uppenbara roll är att 

stödja barnet med att synliggöra naturens föremål till en lärandestund. Lärandet ska inte vara 

en jobbig metod, den ska vara tvärtom, lockande och lustfylld.  
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Läroplanen i förhållande till matematikinlärning hos barn  

Förskolan har fått sin första läroplan (Lpfö 98) och en stor del av den stämmer överens med 

skolans läroplan (Lpo 94/98). Där lyfts det fram gemensamma värdegrunder och 

lärandeprocesser som en viktig grund för hela utbildningssystemet. Den reviderade läroplanen 

(Lpfö 98/10) poängterar förskolans roll att lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Verksamheten ska utgå utifrån barnets intresse, erfarenhet och behov. Läroplanen har 

poängterat lekens betydelse som stärker barnets intresse att erövra nya erfarenheter. Leken är 

ett grundläggande sätt för barnen att undersöka sin omvärld och för att kunna förstå sig själv 

och sin tillvaro. 

Läroplanen (Lpfö 98/10) har bland annat betonat matematiken i sitt strävandemål. 

Verksamheten ska sträva efter att väcka barnens intresse att se matematiken i olika 

sammanhang. Förskolan ska sträva efter att ”varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, 

använda och kommunicera matematik i meningsfulla situationer”. Hur tolkar jag som 

pedagog det läroplanen vill förmedla? Jag har i min essä lyft upp barnens initiativ att använda 

olika matematiska begrepp i deras resonemang med sina kamrater under leken. De jämför sina 

föremål som de hittar, eller berättar det de ser, som när Kalle säger ”min pinne är längre än 

din”. De undersöker olika företeelser i sin omvärld till exempel tyngd, vikt, längd också 

vidare. Reis (1998) beskriver i förskolebarn matematikens värld, att barn i sin vardagliga 

upplevelse ställs inför olika fenomen i sina lekmiljöer till exempel avstånd, längd, stor, liten, 

som de försöker förstå och bilda en helhet av (Doveborg & Samuelsson, 2010, s. 6). 

Vidare betonar läroplanen andra strävandemål som förskolan ska utveckla hos varje barn, 

”förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, 

antal, ordning och talbegrepp samt för mätning” (lpfö 98/10). När man läser läroplanen så 

påträffar man många nya begrepp som vävs in i olika sammanhang. Läroplanen har dock inte 

framfört metoder för hur arbetet mot målen ska genomföras, men det är förskolans ansvar att 

hitta metoderna. Genom att vi erbjuder barnen olika material får barnen möjligheten att 

laborera och utforska och skapa sig ny förståelse. Jag har tidigare gett exempel på hur jag 

under leken försöker utveckla barnens förståelse för nallens placering i förhållande till korgen. 

Barnen upplever leken som spännande och rolig, samtidigt som de upptäcker och utvecklar 

begrepp och språk som är kopplad till rumsuppfattning. Nalle illustrerar en spännande lek, 

samtidigt fyller den upp en viktig funktion.  
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Utifrån min erfarenhet så vet jag att många inte har denna kunskap eller medvetenheten om 

matematikaspekten. Med medvetenhet menar jag att pedagogen bör arbeta målmedvetet med 

att främja barnens matematiska tänkande genom att alstra situationer som tydliggör 

matematiken. Jag anser också att många som jobbar med barn har svårt att tolka eller förstå 

läroplanen. Och här vill jag betona ledningens roll som har det största ansvaret att framföra 

läroplanen på ett sätt som gör att alla medarbetare skapar sig en förståelse av strävandemålen. 

På min arbetsplats har varje pedagog ett ansvarsområde, där den ansvariga pedagogen riktar 

sitt fokus på sitt område. Detta underlättar för oss pedagoger att både planera och 

dokumentera det pedagogiska område man ansvarar för.   

Matematiken och vägen dit 

När man tänker på matematik så föreställer man sig det abstrakta, svåra ämne som många av 

oss kanske har dåliga minnen av. Men matematiken som jag vill presentera och förmedla till 

barnen, handlar om att hitta sammanhanget och lusten i det barnen upplever och känner. 

Emanuelsson (2008) framhåller i en artikel att matematik inte enbart är att räkna. 

Matematiken är snarare ett språk, tal och rum. Att skapa glädje och lust för barnen och 

utmana barnens kreativa förmåga. Emanuelsson menar att vi ska sätta barnet i centrum. 

Pedagogen ska stödja barn med att utveckla sina språkliga förmågor genom leken. Barn som 

får ett sådant stöd kommer att utveckla och stärka sitt tänkande, inte bara i matematik men 

även i allt annat. När jag som pedagog använder olika begrepp i våra lekar, kommer barnen 

att upptäcka matematiken redan i förskolan och i en lustfylld miljö.   

En stor del av den pedagogiska forskningen visar barns skicklighet och kompetens att erövra 

lärande mer än vad man tidigare har trott. Björklund (2009, s. 30-32) framhåller att om man 

vill förstå hur barn kan utveckla sitt matematiska tänkande, så behöver man förstå barns 

lärande generellt. Björklund lyfter fram likheter och olikheter som finns i vår miljö som 

barnen behöver skapa sig förståelse för, och upptäcka denna variation som bygger på deras 

erfarenhet. Variationen skapar ett rum för lärande i samspel med andra.  

Björklund redovisar Runessons forskning (1999; 2005) som betonar att lärarens roll antingen 

öppnar för eller begränsar barns möjlighet att lära sig. Han konstaterar att undervisningen inte 

handlar om att förmedla kunskaper till barnen, det handlar snarare om att ge möjligheter för 

barnen att förstå företeelser på ett visst sätt utifrån sina behov och intressen. Björklund menar 

att barn som får denna möjlighet kommer att upptäcka olika strategier för problemlösningar. 

Författaren framhäver upprepningens betydelse för lärandet hos barnen (Björklund, 2009, s. 
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30-32). Man vet att barn har olika behov och förutsättningar och jag anser att det är viktigt att 

pedagogen förmår att öppna möjligheter för alla barn.  

Utifrån min erfarenhet så träffar jag ibland på barn som har särskilda behov, och det är viktig 

att jag ser dessa behov och försöker tillgodose dem. Kalle i snöbollsexempelet är tre år 

gammal, en intelligent och smart kille. Han vägrar oftast att delta i olika aktiviteter i större 

grupper, men han fungerar utmärkt i en liten grupp. Därför blir det mitt ansvar att skapa denna 

förutsättning som ger honom möjligheten att prova och utforska. I snöbollsexempelet har jag 

beskrivit hur Kalle fick utvidga sin lek. Han fick både plats och tid för att uttrycka sina tankar 

och känslor. Ute på gården var det få barn och detta gjorde att Kalle vågade både samtala med 

mig och samspela med Sara som var den andra partnern i leken. Sara däremot har lättare att 

kommunicera och uttrycka sina tankar med andra vuxna och barn. Hon fungerar lika bra i 

stora som små barngrupper.     

 

Matematik är ett språk 

I förskolans uppdrag lyfts det fram att förskolan inte bara ska vara en trygg och rolig plats för 

barnen, utan även att lärandet ska ske på ett lusfyllt sätt. Jag har tidigare i min essä presenterat 

ett dilemma där min chef antydde att jag kanske pressade barnen med mina matematiska 

aktiviteter. Därför är det viktigt för mig att undersöka läroplanens mål och metoder som sker 

på ett lekfullt sätt. Jag har tidigare betonat två olika matematiska mål som förskolan bör sträva 

efter. Men även språket och dess betydelse för barns utveckling vävs in i de matematiska 

målen. Man kan fråga sig själv: ”Men matematik har väl inget med språk att göra?”. Språk 

spelar en stor roll, eftersom att matematik är ett språk. Läroplanen (98/10) uttrycker det på 

flera olika sätt. Jag kommer lyfta fram två av målen som jag anser omfattar och synliggör 

språkets betydelse och vad den har för koppling till matematik. Barnen ska ges mjöligheten 

till att:  

• Utveckla sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse 

för skriftspråk och förståelse av symboler samt deras kommunikativa funktion. 

• Utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang. 

Johansson & Samuelssons (2007, s. 108-109) tolkning av dessa mål omfattar en 

grundläggande aspekt för skriftspråket och matematiken, där barn betraktar dessa aktiviteter 
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som meningsfulla och som en del av sin värld. Författarna skriver att denna förståelse och 

förmåga ska utvecklas hos varje barn. De menar att denna förmåga utvecklas under dagliga 

aktiviteter och situationer som sker på förskolan, och som barn blir involverade i. De 

situationerna blir ett sätt att utveckla barnets språkliga och matematiska förmåga och 

erfarenhet. Denna process ska få stöd av den pedagogiska verksamheten som behöver vara 

målinriktad för att kunna nå dessa mål. Vidare betonar författarna att resultatet blir att barn 

kommer till uttryck i dessa läranden situationer. 

Johansson & Samuelsson (2007, s.109) framhåller att vissa forskare hävdar att skriftspråket 

och matematiken bildar en helhet och är en självklar väg för att barn ska kunna förstå 

symbolisternas värld (Tolshinsky-Landsman & Levin, 1985). Även i ett pedagogiskt 

perspektiv så förefaller symboler i början att utgöra helheter. Barnen tolkar både siffror och 

bokstäver som symboler. Kalle ser siffran 4 och frågar mig: ”vad är det för bokstav?” Senare 

skiljer barnet skriftspråket- och siffersymbolerna i sitt symboliska system och i sin förståelse. 

Men båda två integreras sedan till en helhet. Det är vanligt att pedagogen använder 

matematikaspekten i olika situationer exempelvis i samlingen. Pedagogen arbetar med olika 

material som synliggör skriftspråket- och siffersymbolerna. Ett exempel är almanackan. 

Barnen träffar på både siffror och bokstäver som pedagogen samtalar med barnen om. Jag 

brukar exempelvis läsa det som står på lappen (måndag den 3 april) vi pratar sedan om något 

barn som börjar med samma bokstav som dagen (M) och vilka barn som är tre år gamla”. 

Johansson & Samuelsson menar att matematiken i samband med skriftspråket skapar 

förståelse i kompetensutveckling hos barnen (2007, s.109).  

Johansson & Samuelsson (2007, s.122) hävdar att barn använder matematiska begrepp, 

räknande och skriftspråk i olika kommande situationer. De anser att läraren ska bjuda in barn 

och få dem att räkna och skriva. Författarna menar att barns omvärld erbjuder ett stort 

spektrum av aspekter från skriftspråk och matematik. Under våra promenader träffar jag och 

barnen på skriftspråk och siffersymboler som jag brukar samtala med barnen om. Det kan 

vara parkeringsskylten som illustreras med ett stort (P). Barnen får lära känna bokstaven (P) 

och även innebörden av den. 

Vidare skriver Johansson & Samuelsson (2007, s.123) att den pedagogiska miljön som barnet 

vistas i är en viktig förutsättning för att barn ska utveckla sina matematiska och språkliga 

förmågor. Alla barn som vistas i denna miljö ska få möjligheten att utveckla sina förmågor 

(Doverborg & Samuelsson, 2006; Samuelsson & Doverborg, 2006). Därför är lärarens 
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medvetenhet om sin egen roll och sitt ansvar för att stödja barnen en viktig aspekt i barns 

utveckling, anser jag. Jag har visat ett exempel från den praktiska verksamheten, där jag 

försöker synliggöra matematiken och språket i olika aktiviteter som slutligen bildar en helhet. 

Här vill jag lyft fram ett exempel som visar hur jag kombinerar språket och matematiken i 

samma aktivitet och på ett lekfullt sätt. 

I skogen brukar barn inte bara hitta på roliga lekar, de har också ett stort intresse för att räkna 

och jämför storleken på olika föremål. Jag brukar delta i leken för att kunna stödja barnens 

språkliga förmåga och sätta ord på deras handlingar. Genom att säga till exempel ”titta denna 

pinne är lång” får barnen en förståelse för storleksaspekten som omfattar många olika 

begrepp. Lång, kort, smal, tjock och mycket annat. För att jag ska kunna presentera lärandet 

på ett lekfullt sätt och samtidigt kombinera skriftspråket och matematiken så jobbar jag med 

barnens namn i våra samlingar. Eftersom att dessa aktiviteter sker genom leken så uppskattar 

barnen denna lek väldigt mycket. Syftet med aktiviteten är att barn får lära känna sina namn, 

samt skilja mellan långa och korta ord. Men samtidigt så räknar barnen sina bokstäver och vi 

placerar namnen efter storleks ordning, från den längsta till den kortaste. Vi jämför vilka barn 

som har lika många bokstäver som sin kompis eller om man har många, fler, flest eller få, 

färre, färst ”minst antal” bokstäver. 3 

Aktiviteten synliggör skriftspråket och matematik på ett lekfullt sätt. Barnens nyfikenhet att 

undersöka egna och kompisarnas namn gör aktiviteten rolig och meningsfull. Jag anser att det 

är pedagogens engagemang, skicklighet och intresse för ett eget arbetssätt som kan skapa en 

fin stämning, och sprida glädje till de barn som deltar i sådana aktiviteter. Jag försöker 

presentera dessa verksamheter på ett lekfullt sätt för att nå fram till barnen. Mitt mål är att 

berika barnens språk och möjliggöra för barnen att använda sig av detta språk i sin vardag 

samtidigt som jag och barnen upplever roliga och spännanda stunder. Johansson & 

Samuelsson (2007, s. 123) förespråkar denna typ av aktivitet. De påpekar att barn inte 

spontant kommer kunna använda matematiska begrepp eller skriftspråket om de inte möter 

dessa i ett meningsfullt sammanhang och upplever det som intressant och roligt.  

   

 

                                                 
3 Ordet färst finns inte i Svenska Akademins ordlista. Författaren Gudurn Malmer tycker att det saknas och att 
det är vi pedagoger själva som avgör om vi vill använda ordet med barnen. Det intressanta är att det var en sex-
årig pojke som kom på det ordet. (Ordet hämtad från boken leka och lära matematik ute, 2009).  
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Pedagogens tankar om matematik 

Jag kommer att bygga mina reflektioner på tidigare undersökningar och intervjuer. Doverberg 

(1987) gjorde en omfattande undersökning om förskollärares/barnskötares sätt att tänka om 

matematik. Studien visade att olika typer av verksamheter skiljer sig åt i betoningen om vad 

som är viktig i ämnet matematik. Deltidförskolan riktade in sig på den, sen traditionella 

skolförberedande, medan ”daghemmet” knöt an till de vardagliga erfarenheterna. Med andra 

ord påverkar verksamhetens form pedagogen i sitt sätt att tänka kring matematik. Doverberg 

understryker att pedagoger hade svårt att uttrycka matematikens betydelse för förskolebarnen. 

Men däremot hade de lättare med att beskriva de arbetsätt och metoder som de jobbade med. 

Förskolepedagoger hade olika syn på matematik, en del ansåg att matematiken är ett 

skolämne och inget för förskolebarn. Andra ansåg att matematik är en naturlig del i förskolan 

som finns i alla situationer, exempelvis när barn dukar, spelar spel och att pedagogen inte 

behöver göra något speciellt. Ytterligare en grupp ansåg att matematik är ett begränsat ämne 

som kräver förberedelse inför skolan. Man tränar på siffror och lär sig geometriska former 

(Doverberg & Samuelsson 2010, s. 31-32).  

Doverberg har gjort en ny studie om hur förskollärare tänker om matematik idag. Doverberg 

& Samuelsson har gjort sin undersökning i enkätform med frågor som omfattar matematiken 

betydelse och arbetssättet med detta innehåll. Pedagoger framhåller det konkreta handlandet 

som bygger på att barn ska få konkreta upplevelser, att man räknar konkreta föremål. 

Förskolepedagoger hävdar att barn lär sig matematiken exempelvis genom att räkna tallrikar 

och i samband med det utvecklar barn en förståelse för taluppfattning (Doverberg & 

Samuelsson 2010, s. 33-34).  

Doverberg & Samuelsson menar att barn kan duka fram en tallrik till Kalle och Sara, men de 

vet inte och har inte funderat över det totala antalet som de dukar till. Här vill jag flika in och 

koppla författarnas studier till min erfarenhet. Jag håller med författarna om att jag som 

pedagog kan hjälpa barnet att duka fram fem tallrikar, men att barnet själv vet att vi dukar 

fram tallrikar för att det är fem barn som sitter vid detta bord, är något som kan vara oklart för 

och abstrakt för barnet. Däremot om jag som pedagog ställer lämpliga frågor kan barnet 

skaffa sig en förståelse för taluppfattning exempelvis ”vet du varför vi behöver duka fram fem 

tallrikar eller gafflar?” Här ställs barnet inför ett problem som behöver lösas. Barnet hittar en 

koppling mellan de tallrikar vi behöver och det antal personer som ska sitta vid bordet. Detta 
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hjälper barnet att bilda en förståelse för talen fem i samband med dukningen. Jag anser att 

pedagogens sätt att framföra kunskapen spelar stor roll, den öppnar för eller begränsar barns 

möjlighet till lärande.  

Vidare framhåller Doverberg & Samuelsson att många pedagoger tar för givet att barn 

automatiskt lär sig och utvecklar matematiska begrepp för att de finns i vardagen. Men 

författarna menar att pedagogen ska synliggöra detta lärande så att barnen får möjligheten att 

utveckla denna förmåga och skapa sig en förståelse (2010, s. 33-34). Jag anser att författarna 

redogör för en viktig aspekt och detta är pedagogens ansvar inför barnets matematiska 

lärande. Jag menar inte att vi på förskolan ska sätta för stora krav på oss själva men det är 

viktigt att vi arbetar mer medvetet. Vi ska försöka synliggöra det barn behöver förstå genom 

den lek som ständigt sker under tiden barnet är på förskola. Man behöver inte göra en så 

omfattande planering, eller förbereda nytt material men det gäller att se stunden och 

synliggöra den. 

 

Pedagogens medvetenhet om sitt eget arbetsätt 

Vad krävs av oss pedagoger för att kunna arbeta medvetet med matematiken? Hur vet man att 

man har denna kompetens? Jag anser att reflektion kring vårt förhållningsätt till matematik är 

viktigt för att förstå vårt arbetsätt. Ett annat sätt att utveckla sitt arbete är att studera barnens 

lekar närmare; deras tankesätt och hur de löser vissa problem. Anna- Louise Ljungblad 

(Ljungblad 2001, s. 24) är speciallärare i matematik och jobbar med barn som har svårigheter 

med detta ämne i skolan. Hon för i sin bok Matematisk Medvetenhet fram många aspekter 

kring pedagogens medvetenhet kring matematiklärandet. Hon skriver att det är viktigt att 

pedagogen utvecklar matematisk medvetenhet ur barnets perspektiv. Hon menar att det är 

viktigt att man inte bara fokuserar på kunskap utan ännu viktigare är att veta vad barnet har 

för inställning till matematik för att kunna följa hans/hennes matematikutveckling. 

För att återgå till mitt arbetssätt och min erfarenhet; de aktiviteter som jag planerar eller 

improviserar ibland. Jag utgår från barns intresse och behov och detta betyder att jag sätter 

barnet i centrum och ser barnets perspektiv före mitt eget, anser jag. Frohberg (2012, s.12) 

skriver om det improviserande lärandet, att pedagogen ska fånga barnet i ögonblicket. 4 

Pedagogen ska skapa möjligheten för barnen. Frohberg menar att pedagogen ska försöka 

                                                 
4 Frohberg är en studentkollega som också skriver en C-uppsats på Södertorns högskola.  
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tänka sig in i barnets situation och ”dela känsla” med det för att bilda sig en uppfattning om 

dess behov. Pedagogen ska samtidigt kunna se de möjligheter som finns i barnet och de som 

uppenbarar sig i sammanhanget och kunna använda dem i ögonblicket.  

Jag har i min essä beskrivit flera konkreta exempel som visar hur jag, genom leken som barn 

själva vill delta i, försöker involvera matematik utan att det blir någon press på barnen. Jag 

har även skrivit om en situation som barnen upplevde som tråkig, där jag skapade ett 

pressmoment för barnen. Men min reflektion kring händelsen hjälper mig att åstadkomma en 

ny uppfattning av själva situationen. Jag menar att det viktigaste i dylika aktiviteter är att man 

avbryter den onödiga aktiviteten när man anser att den kan kännas pressande för barnet. Eller 

att jag försöker improvisera en aktivitet som är mer inbjudande och lockande. I min essä 

beskrev jag exempelet med snöbollarna där jag tillsammans med barnen upplevde ljuvliga och 

roliga stunder. Jag utvecklade min medvetenhet och försökte se på situationen utifrån barnens 

perspektiv. Jag kunde sätta barnet intresse och behov i centrum och på ett sätt som gynnade 

barnets matematiska och sociala utveckling. 

Ljungblad poängterar att denna medvetenhet om matematiken ska börja formas på förskolan 

under roliga lekar. Hon menar att matematiken ska vävas in i de vardagliga naturliga 

situationerna på förskolan. Flera sådana situationer har jag redan lyft fram i reflektionsdelen. 

Hon skriver vidare att denna matematiska upptäcktsfärd byggs upp gemensamt både av barnet 

och pedagogen. Hon hävdar att pedagogen ska utgå ifrån barnets behov och förutsättningar 

och se dem som utgångspunkt i barns utveckling. Ljungblad menar att målen är gemensamma 

men vägen dit är mer personlig. Pedagogen ska själv kunna hitta strategier som är anpassade 

för varje barn. Vidare skriver hon att varje barn har sin egen inlärningsstil, precis som vi 

pedagoger har olika inlärningsstilar (Ljungblad, 2001, s. 39). 

Här lyfter Ljungblad fram barnets individuella behov utifrån deras erfarenheter som ska 

tillvaratas och utvecklas.  Jag har i min reflektionsdel lyft fram Kalle som fungerar bäst i en 

liten grupp. Min iakttagelse har hjälpt mig att se Kalles behov som en utgångspunkt i hans 

inlärningsstil. Jag har också beskrivit hur Sara själv brukar tar initiativ till lärande; hennes 

nyfikenhet och vilja gjorde att hon gärna ville räkna hur många snöbollar det var. Sara är en 

fundersam flicka, som själv söker efter att finna lösningen på vissa problem. Hennes frågor 

hjälper henne att förstå sin omvärld. Saras och Kalles inlärningsstilar skiljer sig åt, både Sara 

och Kalle har sina egna behov som behöver uppfyllas och utvecklas. 
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”Vi lärare har ett kollektivt ansvar för barnens utveckling och behöver hitta former för ett 

matematiskt samarbete genom barnens skolår”( Ljungblad, 2001, s. 23). Här betonar 

Ljungblad lärarens ansvar och skyldighet för barnets framsteg. Hon framhåller ”det kollektiva 

ansvaret” som viktigt. Lärarens medvetenhet om det kollektiva ansvaret kommer att främja 

barns matematiska progress. Hon menar att den kollektiva ansvarigheten utövas genom att 

man hittar former för samarbetet i arbetslaget. På min arbetsplats har vi olika ansvarsområden 

som gör att vi utvecklar alla barn i olika områden utifrån deras behov och intresse. 

Följaktligen kommer vår medvetenhet om det kollektiva ansvaret för barnets 

utvecklingsprocess hjälpa oss att hitta nya vägar inom matematikaktiviteter som förmodligen 

kommer att utveckla och främja barnens matematiska tänkande och medvetenhet.  

 

Ett lustfyllt lärande  

Jag funderar mycket över hur jag kan förmedla lärandet på ett lekfullt sätt. Vårt styrdokument 

lyfter fram ett lustfyllt lärande som en viktig aspekt, men vad innebär detta för mig som 

pedagog? Kan jag skapa mig en förståelse för denna formulering? Johansson & Samuelsson 

(2003, s. 21) refererar ordet lust till barnens lek.  Författarna menar att leken ska ske i 

samband med lust och glädje. Jag kan själv uppleva att lusten inte bara styr barnens lek men 

också att barnens kreativitet blommar ut när lusten aktiveras hos barnen. Johansson & 

Samuelsson betonar att man ska involvera barnet och dess värld för att lärandet ska komma 

till stånd på bästa sätt. De framhåller att pedagogens ansvar i barnens lek är att ”stödja men 

inte störa”.  

Här vill jag lyfta fram en situation där jag involverade lärandet i barnens lek utan att störa 

dem. Jag, tog med några barn till skogen för att upptäcka vårtecken. Barnen börjar leka direkt 

och har glömt vad vi var ute efter. Jag följer barnens steg som går mot obestämda mål. Nu 

börjar de samla några pinnar. ”Jag har hittat en lång pinne” säger Nils ”jag ska fiska med 

den”. Han kastar pinnen och låtsas att han får napp. ”Här ta fisken”, säger han. Jag säger ” 

vilken stor och tung fisk”. De andra barnen blir inspirerade av Nils lek. Nu kommer Sara och 

säger att hon fiskat 405 fiskar. Sen börjar jag samla pinnar som illustrerar fiskarna som barnen 

har fiskat. Pinnarna är olika långa, korta, lätta, tunga, få och många. Vi räknar fisken och 

jämför storleken på dem, sen bestämmer barnen att vi ska grilla och äta fiskarna. Jag tolkar 

situationen som en stund av lek med spontanitet, fantasi, glädje samt det sociala samspelet 
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som är en viktig aspekt i barns utveckling. Jag kan betrakta denna händelse som en lustfylld 

lärandeprocess med många olika inlärningsmoment som skedde i leken.  

Denna situation bildar en helhet där barnets kreativitet och fantasi är en viktig kärna i 

lärandet. Johansson & Samuelsson poängterar lärarens ansvar att stödja lärandeprocessen i 

leken. Genom att pedagogen deltar i barnens lekfulla lek tar hon vara på barnets nyfikenhet 

och spontanitet och gör att barn skapar sig en förståelse för sin omvärld (ibid, s.21).    

 

Varför just leken? 

Jag har valt att skriva om lekens betydelse för barns matematiska inlärning i min 

skrivandeprocess, eftersom att jag anser att leken är en grundläggande och central aspekt i 

barns utveckling. Genom leken kan barnen förstå omvärlden, bearbeta sina upplevelser, sina 

känslor och deras tankar kommer till uttryck. Det är vad jag anser om leken, men vad säger 

forskningen och andra författare/pedagoger om leken?   

Jag vill förstå varför alla forskare anser att leken är viktig och ett centralt moment i ett barns 

utveckling. Johansson & Samuelsson (2007, s. 19) skriver ”att i lek erfar och skapar barn en 

värld av mening med specifika förutsättningar och värden. I lek delar barn livsvärld med 

andra barn” (Corsaro, 1997; Damon, 1997; Johansson, 2007). Johansson & Samuelsson menar 

att barn under leken bildar en förståelse och skapar sig en mening för sin värld. Barn lär hur 

de ska handskas med denna värld. Barnen bygger en mängd erfarenheter som stödjer deras 

tankar och funderingar om olika fenomen som sker dagligen. I samspelet med andra utvidgar 

barnen sin erfarenhet samtidigt som de delar sin fantasivärld med sina jämnåriga. De 

resonerar med varandra och planerar sina lekar utifrån sin erfarenhet och dess miljöer som de 

befinner sig i eller kommer ifrån. 

Fröbel skriver en hel del om leken betydelse för barns utveckling. Han anser att leken är en 

källa till allt gott. Han skriver: ”Även i den lek, som barnet väljer fritt, finns ofta en djupare 

mening. Vill ni att barnet skall få ett rikt liv i framtiden så vårda er om leken, ni som kan” 

citerat från (Öman, 1991, s. 30). Fröbels beskrivning av hur viktig leken är ger en tydlig bild 

av hur central den är för barns utveckling. Fröbel menar att den djupare meningen i leken är 

att barn ska utvecklas till goda individer i framtiden. Fröbel betonar även den fria lekens 

betydelse som speglar och utvecklar denna goda djupare mening och förmågan hos varje barn.  
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Fröbels grundsyn på leken är att i leken får barnet förlägga ”sitt inre utan sig själv” och börjar 

bearbeta sina tankar och känslor (Öman, 1991, s. 32). Fröbel menar att barnet genom leken 

bildar sig en förståelse för sin omvärld. Att barnet genom leken lär känna sig själv och sina 

inre krafter och kommer närmare sitt eget jag och detta gör att barnet uppfyller sina 

önskningar och förhoppningar. Fröbel konstaterar att om man vårdar, väcker, utvecklar och 

stärker barnens lek så kan barnen komma till insikt och medvetenhet om sig själva och sin 

omvärld. Detta sker i leken där barnet närmar sig det okända och främmande som finns i 

omvärlden. Fröbel menar att leken förenar det ”inre och yttre”. Han anser att den yttre världen 

ger en inre värld, en förståelse och insikt om omgivningen. 

En hel del av Fröbels lekteorier stämmer bra med ”vårt styrdokument” som betonar lekens 

betydelse för barns utveckling och som en viktig aspekt för att kunna uppnå läroplanens 

strävandemål. I läroplanen (98/10) står att leken är viktig för barns utveckling och lärande. 

”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan”. Läroplanen beskriver hur den pedagogiska verksamheten ska 

använda leken som en viktig väg till lärande. Detta stämmer även med min uppfattning om att 

leken är ett viktigt redskap som jag försöker erbjuda barnen. Min medvetenhet om lekens 

betydelse för barnen gör att jag skapar lustfyllda stunder och stödjer dem i att förstå sin 

omvärld.  

Leken och lärandets olika dimensioner 

Vidare betonar Johansson & Samuelsson (2007, s. 20) att lek och lärande har olika 

dimensioner, samtidigt som det har flera gemensamma huvuddrag. Rasmussen (2002) menar 

att lärande är ett psykologiskt fenomen som riktar sig mot individen, men i leken så förmår 

individen att testa och pröva världen som är utanför sig själv. I leken lämnar barnet sig själv 

och förställer sig vara någon annan för att kunna lära känna sig själv och utveckla sin 

erfarenhet om sin omvärld (ibid). Jag tror att barnet utmanar sig själv och våga lämna sig själv 

och bli en annan varelse. Vissa barn vågar inte riktigt lämna sitt eget ”jag” och gestalta en 

annan varelse. Barnen kan uppleva detta moment som läskigt och obehaglig. De barnen 

behöver hjälp av pedagogen som förklarar och deltar i leken och skapar en fantasivärld. 

I skogen sker många olika aktiviteter. Min delaktighet i barnens lek hjälper mig att iaktta 

barnen närmare. En dag var jag en snäll häxa, som med sitt trollspö ”pinnen” kunde förvandla 

barnen till olika figurer. ”Ahmed nu blir du en staty, du måste stå helt still” säger jag. Men 

Ahmed säger ” jag vill inte bli staty” och drar till annan plats. Det här är inte första gången 



26 
 

som Ahmed inte vill föreställa någon annan figur, kan det vara så att han har svårt att lämna 

sitt eget ”jag” eller om det kan vara något annat. Jag försöker förklara och uppmuntra Ahmed 

att delta i sådana lekar. Jag försöker locka Ahmed till det som är roligt i vår lek, jag byter 

exempelvis roll med Ahmed så han får vara häxa och kan förtrolla mig och barnen som deltar 

i leken. Det känns som Ahmed blomstrar i denna roll, den ger honom styrka och makt. Nu har 

Ahmed börjat våga föreställa någon annan men han är väldigt försiktig. Han avbryter 

rollspelet så fort ett annat barn stör eller irriterar honom. Jag anser att Ahmed behöver mer 

utmaning och stöd för att han ska kunna stanna i samma roll en längre stund för att kunna 

förstå och bearbeta sin inre värld.     

Johansson & Samuelsson (2007, s. 24) framhåller att lärande och lek har gemensamma drag. 

Genom att barnen går in i andra roller förstår de att man kan symbolisera något annat och 

utvecklar en viktig grund för att samspel med andra. Författarna betonar denna aspekt som 

viktigt och central i lärandet. Därför behöver den pedagogiska verksamheten skapa 

lekutrymme för barnen.  

Vidare skriver Johansson & Samuelsson (2007, s. 25) att de betraktar leken och lärandet som 

begreppsligt olika verksamheter. Men samtidigt är det svårt att skilja dem åt. Författarna 

menar att dessa begrepp glider in i varandra och ibland har vissa gemensamma funktioner. 

Det inte är självklart att lekdimensioner involveras i lärande eller lärandedimensioner 

inbegrips i lek. Forskning har visat att vissa specifika erfarenheter, fantasi, kreativitet och 

positioner kan involveras i både lek och lärande, enligt Johansson & Samuelsson.  Jag håller 

med Johansson & Samuelssons studie som visar att lek och lärande i kombination hjälper 

barnen att bilda nya erfarenheter. Jag anser att barn erövrar nya kunskaper, erfarenheter och 

kunnigheter via leken. I min essä har jag lyft fram olika exempel där jag involverat lärande i 

barnens spontana och planerade lekar utifrån barnens värld. Genom att jag närmar mig 

barnens värld lyckas jag involvera det planerade lärandet; till exempel Nalle och korgen som 

är styrd av mig men samtidigt upplevs som rolig och spännande av barnen och mig. 

 

 Samspel är vägen till leken och lärandet 

Vad behöver barn för stöd för att leken och lärandet ska fungera i en helhet? Johansson & 

Samuelsson (2007, s. 88) hävdar att samspelet mellan barnen och lärare bildar en helhet 

mellan lek och lärande som formas och innehåller både öppna och styrda aktiviteter. 
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Författarna framhåller vikten av att lärare i sitt samspel med barnen riktar sitt fokus på det 

barnet sysslar med och deltar i det. Barnens handling hjälper läraren att bygga sina strategier 

och skapar en struktur i samspelet med barnen. Man kan säga att samspelsaspekten är central 

och viktig för att stödja barnen i leken och lärandet. 

Johansson & Samuelsson (2007, s. 88-89) hävdar att samspelet består av narrativ som ska 

vävas in både leken och lärandet. Med narrativ menas berättande. Genom vår berättelse 

skapar vi mening i vår värld. Det är den narrativa aspekten, den meningsbärande berättelsen, 

som förenar lek och lärande (ibid). Pedagogens samspel sker genom berättande i samband 

med barnets initiativ i leken och i olika situationer. Pedagogen bör berätta och sätter ord på 

barnens egna handlingar för att stödja utvecklingen, menar författarna. Under leken bildar 

barnen en lekvärld som kombinerar deras erfarenheter och relation till sin omvärld. I lärarens 

samspel med barnet ligger fokus på barns meningsskapande och att ge barnen möjligheten att 

utveckla leken och bilda en dynamik mellan lek och lärande. Narrativet om att vi var i en 

glassbar i snöbollexempelet utvecklade både leken och lärandet samt mitt och Kalls samspel. 

Han förvandlade snöbollarna till ”glasskulor” som han sedan bjöd mig på. Berättandet har 

utvecklat leken och skapat en stund av lek och lärande. 

Jag har tidigare lyft fram ett annat konkret exempel från min verklighet där vi var på 

”fisketur”. Jag deltog både i leken och samspelade pedagogiskt med barnen. Samspelet gav 

barnen möjlighet att utveckla leken vidare. Jag samlade pinnar som illustrerade fisken som 

barnen fiskade, vi räknade och mätte storleken på fisken. Leken skedde spontant och genom 

mitt deltagande kunde jag förena lek och matematiskt lärande.  

 

Pedagogens syn på barnens perspektiv  

Här vill jag undersöka hur pedagogen kan förstå barnets perspektiv. Och reflekterar kring 

pedagogens möjlighet att ta barns perspektiv. För att pedagogen ska kunna förstå barns 

perspektiv behöver han/hon skapa sig en tolkning av barns handlingar och det de säger. 

Johansson & Samuelsson (2003, s. 23) anser att barnperspektiv handlar om en grundsyn ”att 

förstå det barn uttrycker som meningsfullt”. Författarna menar att pedagogen ska skapa sig en 

uppfattning om att det barnet uttrycker är meningsfullt. Vi behöver lyssna in barnen och ta 

vara på det de säger och försöka förstå det. För att pedagogen ska kunna tolka och förstå barns 

inre värld behöver pedagogen skaffa sig kunskap och vara lyhörd för det barnen uttrycker 
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verbalt eller i handling (ibid, s. 24). Jag anser att pedagogens medvetenhet om att barn är olika 

och uttrycker sig på olika sätt utifrån sin erfarenhet och sina behov är viktig. Detta gör att 

pedagogen måste engagera sig i att försöka fånga barns tankar och försöka förstå deras behov 

utifrån deras perspektiv. 

Författarna konstaterar att avgörande faktorer för att pedagogen ska kunna förstå barns 

perspektiv är pedagogens kunskap och barnsyn. Därför blir det pedagogens föreställningar 

och attityder som sätter hinder för eller som utvidgar möjligheten att förstå barn och komma 

nära deras värld. Författarna lyfter fram en annan viktig aspekt som innefattar barns 

delaktighet som individer som en del av barns rättighet i ett demokratiskt sammanhang. 

Sheridan och Samuelsson (2001) har gjort en studie om hur barn uppfattar sin delaktighet i 

förskolan. Studiens fokus var på femåriga barn och hur de uppfattar sin delaktighet när de får 

bestämma. Barn relaterade sin delaktighet främst till leken och när inte vuxna ingår i leken, då 

kan de själva styra leken. Barns perspektiv handlar om makt och att de kan påverka och 

bestämma när inte vuxna deltar i leken (Johannson & Samuelsson, 2007, s. 25). 

En hel del av studien stämmer med min erfarenhet. För tre år sedan jobbade jag på en annan 

arbetsplats. Verksamheten var väldigt styrd av vuxna och barn kom inte ofta till tals. Jag 

håller med författarna om att kunskap och barnsyn påverkar vuxnas förhållningssätt till hur de 

behandlar barnen. Där jag jobbar nu är alla pedagoger medvetna om vikten av att ge barnet tid 

och plats och försöka vara lyhörd. Men jag vet samtidigt att man kan missa barn som inte hörs 

eller som har svårt att uttrycka sig verbalt. Vi behöver annan kunskap och förståelse för att 

kunna tolka och förstå dessa barn och deras behov. Genom att jag delar barnen i mindre 

grupper får jag möjlighet att se och höra varje barn. Barnen kommer till tals och blir sedda. 

Jag brukar delta i leken och har inte upplevt att jag har bestämt eller styrt leken, men jag 

kanske styr språket och sätter ord på saker som inte barnen själv kan uttrycka. Jag brukar även 

följa deras regler i leken. När jag är i deras närhet så vill barnen jättegärna att jag deltar i 

leken, till exempel att jag tar en mammaroll eller att jag blir en häxa som förvandlar ”barnen” 

till en groda. Jag anser att barnens medvetenhet om sin egen delaktighet och möjlighet att 

bestämma blir tydligare om pedagogen sätter ord på det. Jag brukar till exempel berätta för 

barnen att Sara har bestämt sången som vi ska sjunga eller att de får bestämma vilken park vi 

ska gå till.  
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Taluppfattningens betydelse 

Jag har i min essä presenterat ett dilemma där Mari ansåg att mitt arbete med taluppfattning 

kan bilda ett pressmoment för barnen. Min reflektion kring händelsen har jag synliggjort hur 

mina matematiska aktiviteter sker på ett lustfullt sätt. 

En av de viktiga utgångspunkterna i barns matematiska utveckling är den grundläggande 

taluppfattningen. Barn har en stark vilja och driftkraft att undersöka och utforska sin omvärld. 

Barnen lär sig att förstå kvantitet vid tidig ålder. Vid samtalet med barn förstår jag att barn har 

en princip förstålse för mängder, till exempel när jag frågar ” vill du ha tre eller två 

köttbullar”. Barnen kan förstå kopplingen mellan räkneord och mängd, men inte alla gånger.  

Björklund (2009, s. 141) hävdar att en förutsättning för att barn ska kunna förstå och använda 

räkneramsan är att barn uppfattar mängder.  

Min tolkning av Björkman är att barn behöver en förståelse för mängder/kvantitet och koppla 

dem till räknesystemet, till exempel fem objekt är alltid fem även om jag ändrar föremålen 

eller ändrar placeringen på föremålen. Ett mer konkret exempel från min verksamhet; i 

samlingen har jag bilder på fem små fåglar som jag brukar använda i samband med en ramsa. 

Jag, tillsammans med barnen räknar fåglarna, sen ber jag barnen visa fem fingrar och alla barn 

visar fem fingrar. Barnen skapar sig en förståelse för att talet fem är det samma oavsett vilket 

föremål det handlar om. Man kan ha fem fingrar och man kan ha fem saker också. 

Björklund poängterar vidare att barns förståelse för tal och räknande ger dem en generaliserad 

uppfattning av räkneramsan. Författaren menar att barn får möjligheten att upptäcka 

relationen mellan räknandet och talen, som omfattar en samling av siffror som har ett bestämt 

antal oavsett föremål, placering eller sortering. Författaren redovisar ”att greppa det verbala 

räknandet är grundläggande för förståelsen av numeriska symboler och representationer av 

olika matematiska aspekter” (2009, s. 142). Björklund menar att barns förståelse av 

räkneramsans innebörd kommer att leda till att de uppfattar talens betydelse. Detta hjälper 

barnen att upptäcka likheter, skillnader och egenskaper i tingen och talen. När jag säger till 

barnet ”nu har vi tagit fram två tallrikar, en till Sara och en till Kalle” får barnen en förståelse 

för att särskilja mellan tal och ting. Jag anser att pedagogens lyhördhet, engagemang och 

intresse att erbjuda barnen ett meningsfullt sammanhang i det hon/han vill förmedla, gör att 
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barnen småningom kan koppla ihop situationer, till exempel när de dukar, läser en saga, 

påklädning och mycket annat.   

Undan för undan får barnen insikt i att ett tal motsvarar ett exakt antal objekt. Björklund 

menar att barn börjar hitta innebörden och förståelse för räkneramsan som de använder i 

många olika sammanhang till exempel när vi sjunger, leker vissa lekar och i de vardagliga 

situationerna. Därför är det viktigt att barn hittar en mening med att räkna (ibid).    

 

Slutreflektion  

Nu, efter den långa reflektionen och undersökningsresan, har jag kunnat överblicka inte bara 

min ställning inför Mari, jag har även kunnat förstå och analysera mitt arbetssätt närmare. 

Den reflekterande förmågan som finns hos människor är central när man ska betrakta sitt eget 

handlande.  

Ohlsson (2004, s. 39) beskriver att reflektionsdiskursen har flera olika betydelser. En av de 

viktigaste är självreflektion, där individen reflekterar över sitt eget handlande och sig själv 

som individ. Men reflektion kan även vara tänkande över något utanför sig själv, till exempel 

en egen arbetsuppgift eller ens eget arbetssätt. Min reflektion över mitt eget handlande har 

hjälpt mig att se mitt arbetssätt från andra synvinklar. Jag anser att reflektionen är en metod 

som behöver aktiveras ofta, för att pedagogen ska kunna utvärdera sitt eget arbetssätt. 

Händelsen som skett mellan mig och Mari har synliggjort inte bara mitt arbetssätt med 

barnen, men även mitt agerande i olika situationer. 

Jag har med hjälp av reflektion förstått och tolkat matematik situationer och aktiviteter med 

hjälp av litteraturen och min arbetserfarenhet. Ohlsson poängterar att reflektionen av 

erfarenheten innebär ett tillbakablickande över det man har varit med om (2004, s. 40). Min 

reflektion över mitt handlande och de matematiska aktiviteter som jag hade genomfört 

tillsammans med barnen har bildat en förståelse och insikt om hur jag bör handla i vissa 

situationer. Jag anser att reflektionen är ett inre perspektiv och är ett sätt som hjälper mig att 

sätta ord på det jag känner och tycker.   

Litteraturen, min arbetserfarenhet och min tolkning har varit en central och viktig del som har 

förstärkt min forskning kring matematikens betydelse för barnen. Utifrån de situationer som 

jag presenterade i min essä och i reflektionsdelen fick jag en klarare bild av att vår omvärld är 
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full av situationer som behöver betraktas och sättas ord på i matematiska termer. Min 

medvetenhet och lyhördhet skapar möjligheter för barnen att se och betrakta matematiken i ett 

meningsfullt och lustfyllt sammanhang. Leken är det viktigaste redskapet - ett hjälpmedel för 

att barnen ska kunna utveckla sin förmåga att utforska och använda matematiken i lekfulla 

situationer. Jag lyfter fram skogen där barnens kreativitet blommar ut och pedagogens ansvar 

är att stödja barnen att utveckla sitt matematisk tänkande.  

Jag vill även gå tillbaka till det som hände mellan mig och Mari. Hur skulle jag agera om det 

hände idag? Hur skulle jag känna? Vad skulle jag säga och hur skulle jag reagera? Jag tror att 

en större trygghet och säkerhet har vuxit inom mig under min reflektionsresa. Jag ser efter den 

långa utforskningsresan att dialogen med mig själv kring mina känslor och tankar om Maris 

föreställningar har varit viktigt redskap. Den kan tydliggöra hennes uppfattningar om mina 

matematiska aktiviteter och varför hon tror att jag med dessa aktiviteter kan pressa barnen. 

Jag är nu mer säker på att jag kan argumentera och förklara min uppfattning om 

taluppfattningens betydelse för barns matematiska tänkande. Jag tror att reflektionen kring 

händelsen har gett mig en större förstålse för hur jag bör tänka och agera idag. Min 

argumentation kan ge min chef en klarare bild av varför jag vill arbeta med taluppfattning. Jag 

anser också även att min lyhördhet och reflektion kring vad andra tror och tycker är också 

viktig, för det är den som hjälper mig att tänka igenom och utvärdera mitt arbetsätt. Mina 

känslor som var centrala i mötet med Mari är ett sätt som hjälper mig att agera och kunna 

uttrycka min tankar och stå för det jag anser vara centralt och viktigt. Att vara öppen för mina 

känslor och tankar hjälper mig att resonera och diskutera och inte bli ställd som jag blev 

tidigare i mötet med Mari och Anna.  

Slutligen vill jag tacka er alla som har stöttat och handlett mig i min skrivandeprocess, tack 

för allt. 
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