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Title:  

The purpose of this essay is to examine some teachers' reflections on the importance of 

mathematics in preschool and the importance of language, communication and 

conceptualization in children's mathematics learning. The study's methodology is based on a 

qualitative approach, where I interviewed four teachers who work with the 6 -year-olds in two 

different municipal schools. The study shows the importance of language and communication 

in mathematics learning. It also shows the importance of the teacher's attitude as well as the 

educational environment to capture children's curiosity and interest.  

 

Purpose and Issues:  

The purpose of this study is to investigate some pedagogue’s descriptions of mathematics in 

the preschool class. The study is also interested in how teachers describe their efforts to 

capture the children's curiosity and interest in mathematics. 

 

My questions that I decided to start from in my study are as follows: 

• How children learn mathematics in everyday life according to the teachers? 

• How do teachers captures and highlights children's curiosity and interest in mathematics? 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund                                                                                                                                                      

De flesta teoretiker hävdar att matematik är en grundläggande kunskap som människor 

behöver ha med sig i livet för att beskriva sin omvärld och kommunicera med varandra om sin 

omvärld. För mig var detta inget självklart under min uppväxt. Jag har haft dåliga erfarenheter 

under mina skolår gällande matematiken och på grund av det upplevde jag matematiken som 

något svårt och jobbigt. Detta ledde till att jag inte tyckte om ämnet. Men jag har under 

förskollärarutbildningens gång fått ett nytt perspektiv för matematiken. Jag anser att 

matematiken inte bara handlar om siffror, d.v.s. den traditionella formen, utan om mycket 

mer.  Jag anser att det är viktigt att redan i förskoleklassen förbereda ett arbetssätt så att 

barnens förståelse för matematik utvidgas, därför har pedagoger en stor roll i verksamheten 

för att barnen ska utmanas till att utforska sin omvärld. Emanuelsson & Doverborg (2006) 

betonar också att pedagogers uppdrag är att lära känna barns värld och tolkningar samt fånga 

deras uppmärksamhet. Det innebär att barnen får möjligheter att se, experimentera och 

uttrycka sina tankar. Även läroplanen för grundskolan (2011) poängterar att barnen bör kunna 

använda matematik i praktiken så att de kan undersöka, urskilja och upptäcka sambandet 

mellan olika matematiska begrepp. Man kan använda matematiken vid många olika 

sammanhang i vardagen. Den erfarenhet jag fått av att arbeta i förskola och skola har öppnat 

upp mina ögon och jag har blivit mer medveten om att alla barn lär sig på olika sätt. Många 

lär sig snabbt medan andra behöver mera tid på sig att reflektera. Emanuelsson och Doverborg 

(2006) anser att vår vardag är full av matematik och att matematiskt tänkande och reflektion 

behövs för att klara av livet i vårt samhälle. Han påpekar att matematiken finns överallt i 

barns vardag och barn stöttar på matematik hela tiden oavsett om man är inom- eller utomhus, 

i de planerade eller i de spontana situationerna i verksamheten.  

 

1.2 Läroplanen 

Vid matematikinlärning har begreppsbildningen det vill säga matematiska begrepp, språk och 

kommunikation även en stor och avgörande roll, vilket betonas av de flesta 

matematikdidaktiker och forskare som till exempel Vygotskij (1995) och Björklund (2007) .                         

I läroplanens mål (skolverket 2011) för grundskolan/förskoleklassen rörande barns 

matematiska utveckling står bland annat om att använda matematik för problemlösning. Det 

står att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera 
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och lösa problem samt reflektera över och att utveckla och bilda begrepp kopplade till 

matematik. Det står även att skolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen som inomhus samt utomhus. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att uppleva 

olika möten med matematiken både inomhus samt utomhus. I läroplanens mål (skolverket 

2011) för grundskolan/förskoleklassen står det följande citat om matematik:  

- Eleverna ska kunna använda sig av matematiskt tänkande och undersöka 

i vardagslivet. 

- Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att 

kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och 

formulera dessa med hjälp kommunikation med andra.  

 

Citatet ovan beskriver de riktlinjer för matematiken där begreppen såsom att kommunicera, 

utveckla och undersöka har fått centrala platser och betydelser. I läroplanen (skolverket 2011) 

för grundskolan/förskoleklassen beskrivs matematik som något som är kreativt, 

problemlösande och reflekterande. Matematikundervisningen ska syfta till att elever utvecklar 

kunskaper om hur matematiken kan användas i vardagen. Eleverna ska även få en chans att 

utveckla en lust för matematik så att de finner en tillförsikt till sin egen matematiska förmåga. 

Genom matematikundervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla sin 

problemlösningsförmåga, läraren ska även ge eleverna förutsättningar för att utveckla en tillit 

till grundläggande matematiska begrepp (skolverket 2011). Enligt läroplanen ska pedagoger 

stimulera barns nyfikenhet och ge förståelse av matematik och dess betydelse. Följande tre 

punkter som jag kommer att beskriva nedan är taget ur läroplanen och som jag tycker är 

relevant för min studie.  

 

Miljöns betydelse: 

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara 

en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Strävan ska vara att 

skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även 
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skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 

och få erfara den tillfredsställelse som det ger. 

 

Språkets betydelse:                                                                                                                      

Eleverna ska utveckla kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal så att de får tilltro till sin språkförmåga och 

kan uttrycka sig i olika sammanhang. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges 

möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska också 

bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar med varandra. 

 

Lekens betydelse:                                                                                                                                

Eleverna ska leka sig fram all kunskap som de får i undervisningen, vilket är en stor och 

avgörande roll för elevernas utveckling och lärande. 

 

Enligt läroplanens mål (skolverket 2011) för grundskolan/förskoleklassen ska pedagoger 

stimulera barns nyfikenhet och ge förståelse av matematik och dess betydelse. Läroplanen 

lyfter fram betydelsen av miljön, kommunikation och språk i verksamheten. Den bygger på att 

förskollärare ska tillsammans med barnen planera miljön så den tillgodoser barnens behov. 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka några pedagogers beskrivningar kring matematik i 

förskoleklassen. Studien intresserar sig även för hur pedagogerna beskriver deras arbete för att 

fånga barns nyfikenhet och intresse för matematik.  

 

2.1 Frågeställning  

Mina frågeställningar jag valt att utgå ifrån i min studie är följande:  

 

 På vilket sätt lär sig barnen matematik i vardagen enligt pedagogerna? 

 Hur tycker pedagogerna att de fångar och lyfter fram barns nyfikenhet och intresse för 

matematik? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet kommer jag att utgå från Vygotskijs sociokulturella perspektiv och 

presentera vad aktuell litteratur skriver om barnets matematikinlärning.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv (Vygotskij)                                                                                                                  

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt Lev S Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

Vygotskij (1995) beskriver i boken Fantasi och kreativitet i barndomen att barnet redan från 

födseln är en social individ och beroende av andra människor för att utvecklas. Vygotskij 

menar att barnet genom den sociala interaktionen utvecklar sin språkliga förmåga och 

kompetens. På detta sätt blir det en grund för barns utveckling och lärande menade han. 

Vygotskij beskriver vidare att det sociala är väldigt viktigt och avgörande för hur barnet lär 

känna sig självt. Han menar att det är genom det sociala samspelet barnet skapar förståelse för 

sig själv och sin omvärld. Han skriver att genom det sociala samspelet kan barnet 

”reproducera” sådant som man har upplevt tidigare som är kopplat till vårt minne och tidigare 

intryck det vill säga något han kallade för ”återskapande handlingar”. Ovan nämnd 

beskrivning kallade Vygotskij för den proximala utvecklingszonen som han förklarar är 

skillnaden mellan vad en individ kan göra utan hjälp och vad den kan göra med hjälp. Denna 

typ av utveckling menar Vygotskij är en process där den vuxnes roll är viktig för att ge barn 

upplevelser och därigenom uppmuntra och främja deras individuella inlärning (Vygotskij 

1995). Vygotskijs Proximala utveckling zon kan beskrivas med hjälp av följande modell:  

 

(Hämtad från internet: www.google.se/bild) 
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Vygotskij menar att barn lär sig och tar till sig kunskaper och färdigheter i interaktion med 

vuxna och andra personer som är mer kompetenta för att sedan använda kunskapen vid andra 

tillfällen (Björklund 2009). Enligt Björklunds tolkning av Vygotskijs teorier är det också 

viktigt att man uppmärksammar barnens lärande innan de börjar i skolan. Vygotskij menar att 

leken har en stor betydelse för barnens kognitiva utveckling, eftersom barnen kan i leken 

spela olika roller och på så sätt upptäcka sin värld med andra ögon.  

 

3.2 Matematikens betydelse för barns lärande 

Björklund (2012) som har skrivit boken Bland bollar och klossar menar att i leken utforskar 

och upptäcker barnen mycket på egen hand, men tillsammans med en vuxen så får barnen fler 

begrepp. Björklund menar även att matematik utvecklas genom begreppsbildning, språk och 

kommunikation. Hon menar att barn möter i dag förväntningar om att de ska lära sig förstå 

och använda siffror, räknesätt, begrepp och strategier för problemlösning. Men långt innan 

barnen får undervisning i ämnet matematik tar det matematiska lärandet sin början. Björklund 

(2012, sid. 181) lyfter Vygotskijs teori om att miljön ska fungera som stöd för människors 

utveckling och lärande. Vygotskij menar att miljön och det sociala sammanhang som barnen 

möter och fostras in bör vara gynnsam för att barnens ska lära sig problemlösning och 

frågeställningar som bidrar till att de blir mer kompetenta. Barnen bör också enligt Vygotskij 

utmanas för att utveckla sina kunskaper och främja lärandet. Björklund (2012) hävdar att 

grunderna läggs när det lilla barnet undersöker sin omvärld och samspelar med andra om 

likheter och olikheter, begrepp och symboler. Björklund nämner också att matematiska 

aktiviteter ger möjlighet till användning av matematik genom matematiska begrepp och 

problemlösning så att barnen tänker och uttrycker sig. Förutom detta påverkas de av varandras 

tankar och handlingar.  Tillsammans med andra barn eller vuxna klarar individen så mycket 

mer än ensam, Vygotskij kallar detta samspelsfenomen för den proximala utvecklingszonen 

som jag nämnt tidigare. Läraren har en betydelsefull roll i att uppmärksamma barnet på 

likheter och olikheter som används i det dagliga livet. Björklund (2012, sid. 182) menar även 

att pedagoger bör utmana barnen till att komma i kontakt med matematik som en naturlig 

inlärning för att det ska bli en meningsfull lärandeprocess. Hon hävdar också att pedagogers 

förhållningssätt och intresse till matematik smittar av sig till barnen och matematiken blir då 

meningsfull. Däremot menar Eva Johansson (2003) att för att kunna arbeta med ett medvetet 

förhållningssätt bör man som pedagog veta vad man har för barnsyn. Hon menar att begreppet 
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barnsyn innebär hur vi som vuxna förstår, behandlar och är mot barnen som personer. Hon 

beskriver i sin text två olika typer av barnsyn, barn är medmänniskor och vuxna vet bättre. 

Med ordet medmänniskor, menar hon att man ser barnet som en egen individ. Man bemöter 

barnet utifrån dennes erfarenheter och kunskaper, man ger dem känslan av att de själva klarar 

av svårigheter och ger dem möjlighet att påverka sin omvärld. Andra ordet som hon beskriver, 

vuxna vet bättre, kan man se ett förhållningssätt där de vuxna ser vad som är bäst för barnet. 

Det är den vuxne som tror sig veta vad som gynnar barnets lärande på bästa sätt (Johansson 

2003).  

Författarena Doverborg m.fl. (2013) skriver i sin bok Att undervisa barn i förskolan att 

kommunikation och interaktion i leken är betydelsefulla för barns utveckling. Leken är rolig 

och underhållande och detta kan främja lärandet. Fantasi, lek och lärande är en helhet, det 

innebär att leken har stor betydelse i utvecklingen av fantasi och lärande som medför till 

kreativitet. De betraktar språket som en nyckel till matematisk förståelse. De anser att språk 

och lärande kompletterar varandra och menar att för att barn ska kunna utveckla en 

matematisk förståelse måste de få möjlighet att utnyttja det i verkliga livet via leken. Med 

hjälp av språket och begreppsbildning kan barn få möjlighet att förstå det och benämna det i 

sitt medvetande och i sin lek. Doverborg m.fl. (2013) menar även att det är viktigt att barn 

först förstår matematiska begrepp i form av ord kopplade till ett sammanhang. Exempelvis 

kan siffran ett relateras till den situation och sammanhang den används i. Det går att relatera 

samma siffra med klockan för att prata om tid och så vidare. Doverborg m.fl. påpekar att 

pedagogerna har ett stort ansvar och att deras förhållningsätt påverkar barnens inlärning och 

intresse. De hävdar även att det är viktigt att det som barn sysslar med i förskolan/skolan är 

meningsfullt för dem, och att pedagogen måste hjälpa barnen längre i sitt tänkande vilket 

enligt dem betyder att man måste ge tid för barnet att tänka och därefter reflektera 

tillsammans med barnet och föra en dialog. På detta sätt menar dem att pedagogen får en 

förståelse för barns intresse.  

 

4. Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer jag att presentera tidigare forskning inom matematik som handlar 

om hur språk, kommunikation och interaktion främjar barns matematiska inlärning och 

begreppsutveckling samt pedagogens betydelse i detta.        
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4.1 Matematik, språk, kommunikation och begreppsbildning 

Forskaren Ann Ahlberg (2000) har i tidskriften NCM/Nämnaren som står för nationellt 

centrum för matematikutbildning Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande skrivit om hur 

barn lär sig matematik. Hon hävdar att barn möter matematik när de konstruerar med hjälp av 

olika material eller med hjälp av fantasi och lek. Hon menar vidare att barnen får möjligheter 

till att upptäcka olika begrepp som exempelvis stor, liten, lång, smal med mera via leken. 

Hennes studie visar att genom leken kan barnen lära sig uppfatta att uttrycka antal, 

sorteringsövningar, jämföra efter storlek, vikt, volym och längd, mönsterbildning och 

geometriska former. Enligt Ahlberg planerar inte pedagogen någon särskild matematisk 

aktivitet för barnen utan menar att den kommer naturlig i alla situationer och att barnen ska 

upptäcka den själva. Pedagoger som fångar matematiken i vardagen är pedagoger som visar 

att matematik är en naturlig del av barns vardag i förskolan och att de ska upptäcka själva de 

matematiska begreppen som förekommer vid till exempel när barnen dukar, spelar spel och 

ställer undan leksakerna (Ahlberg 2000, sid. 15-17). Forskarna Sterner & Johansson (2008) 

har också skrivit i tidskriften NCM/Nämnaren som heter Räkneord, uppräkning och 

taluppfattning och de menar att barn redan vid 3 års ålder förhåller sig till begreppen liten, 

stor, först, sist. De löser problem, sorterar och skriver antal på ett papper. Barn möter 

matematik i allt det gör i förskolan och den grundläggande matematiken handlar egentligen 

om att barnen upplever och förstår olika ord och begrepp i sin vardag. Enligt Sterner och 

Johansson uppfattas matematik som räkning av de flesta människorna, men matematik är tal-, 

form- tids- och rumsuppfattning. Det betyder att barn möter vardagsmatematik i förskolan 

varje dag, men det krävs duktiga pedagoger som utmanar och stimulerar dem i deras 

matematiska tänkande. För att barnen ska kunna lära sig nya ord och matematiska begrepp 

behövs det kompetenta pedagoger som kan introducera vardagsmatematiken på ett sätt som 

barnen kan använda i andra språkliga sammanhang. På detta sätt kan barnen bli bättre på att 

beskriva sin omvärld med hjälp av matematikens ord och begrepp så som stor, liten, tjock, 

lång m.m. Sterner och Johansson hävdar också att barn börjar samla erfarenheter redan vid 

tidig ålder och de undersöker och upptäcker sin förståelse genom hela sin kropp. Deras studier 

visar att barn redan vid en tidig ålder kan räkna genom att till exempel peka med finger och 

flytta föremål. De hävdar att barn lär sig något som heter ”subitizing” som de beskriver som 

delarna som bildar helheten. Subitizing skapas genom, syn, hörsel och känsel det vill säga när 

barnet utvecklar sin förmåga från att använda objektet till att räkna menar Sterner och 

Johansson. Detta är en process, och under processen kommer barnen att få en upplevd 
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erfarenhet som de menar kommer leda till att barnet lättare kommer ihåg det han eller hon har 

lärt sig. Sterner och Johansson hänvisar till Vygotskij som menar att barnen lär sig 

matematiska begrepp genom begreppets namn och egenskaper samt hur olika begrepp är 

kopplade till varandra. Enligt Vygotskij ska en vardaglig matematik ge barnen kunnande om 

matematiska begrepp genom att göra aktiviteter för att uppnå en färdighet, till exempel kan 

barnen dela ett äpple mellan fyra barn så att alla barn får lika stora äpplebitar. Barnen förstår 

matematiska begrepp när de har sin uppmärksamhetsfokus på begreppet. Sterner och 

Johansson hävdar också att ett av pedagogernas viktigaste uppdrag är att sätta ord på barns 

handlingar så att barn utvecklar sitt språk och ordförråd. De menar att detta bidrar till att barn 

kan uttrycka sin förståelse och kommunicera med de andra barn om sin föreställning för att 

tydliggöra handlingarna som medför till reflektion och frågeställningar om barns upplevelser 

och erfarenheter. De menar att detta arbetssätt skapar förutsättningar för att barn upplever 

djupare förståelse för sina erfarenheter (Sterner och Johansson 2008). 

I NCM/Nämnaren Tema 7 matematik i förskolan beskriver Doverborg och Emanuelsson 

(2006) matematik som något viktigt i livet och att reflektion och kommunikation är väldigt 

viktiga när det kommer till matematikinlärningen. De menar att genom att prata matematik 

och reflektera över sitt tänkande kan barnet förstå och lösa olika problem. De menar att 

pedagoger bör skapa möjligheter så att barn får chans att lösa olika matematiska problem och 

strategier. Doverborg och Emanuelsson menar vidare att barn är olika, tänker olika, har olika 

kompetens och lärstilar. Olikheterna är en möjlighet för barnen att lära sig utav varandra och 

få samma kunskap utifrån olika perspektiv, därför är det en fördel att barn lär sig på olika sätt 

och utvecklas i olika tempo (Doverborg och Emanuelsson 2006). 

 

4.2 Pedagogens roll för barnets matematikinlärning                                                       

Sterner och Johansson (2008) lyfter fram att en bra och välfungerande verksamhet bygger på 

att pedagogerna har förståelse om barns matematiska kunskaper och vad de behöver lära sig 

för att lyckas. En god pedagog utnyttjar spontana sammanhang och bygger på barns strategier 

och lösningar och lyfter upp deras kunskaper för att synliggöra mångfalden av strategier som 

bidrar till en utvecklad förståelse. Vidare menar dem att detta innebär att pedagogen bör 

arbeta medvetet och ha svar på didaktiska frågor som vad, varför och hur angående 

verksamheten och genom det framhäver vad barn har lärt sig och om de har lärt sig något. 

Sterner och Johansson menar att när pedagoger deltar i barnens värld och reflekterar 
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tillsammans med barnen över lärandet ger pedagogen en stor möjlighet att förstå och 

analysera hur barn tänker, hur de gör och varför de gör som de gör. De understryker att 

pedagogen har en stor roll och menar att genom att göra barn uppmärksamma på hur de tänker 

kan barnet komma långt i sin utveckling. Nämnaren Tema 7 matematik i förskolan som är 

skriven av Doverborg och Emanuelsson (2006) menar också att pedagogers uppgift är att 

synliggöra och problematisera matematiska begrepp i meningsfulla sammanhang. De menar 

vidare att pedagoger bör vägleda barnen genom relevanta frågor till lösningen så att barnen 

upplever glädje. Pedagoger bör lyfta upp matematiska begrepp i många olika sammanhang 

och på olika sätt, så att alla barn kan få förståelse om matematiska begrepp på sitt sätt. 

Samtidigt är det viktigt att pedagoger tar upp problem som har flera svar så att rätt och fel 

svar inte blir betydelsefullt.  

Linder m.fl. (2011) skriver i sin vetenskapliga artikel som heter Mathematics in Early 

Childhood att vi omges hela tiden av matematik men det betyder inte att barnen kan upptäcka 

matematiken själva. Tvärtom måste det finnas en medvetenhet hos pedagogerna för att de ska 

tillvarata vardagsmatematiken. Barnen behöver få matematiken synliggjord för sig genom 

reflektion med pedagogerna. De menar att pedagoger ska fungera som förmedlare åt barnen 

för att göra barn medvetna om matematiken. Linder m.fl. påpekar även att pedagogen bör 

reflektera och ställa öppna frågor och ge barnen meningsfulla uppgifter genom lek, 

utforskande och upptäckter, detta för att locka barnens intresse och nyfikenhet för matematik 

(Linder m.fl. 2011). 

 

4.3”Hållpunkter för lärande” 

Hållpunkter för lärande (2007) är en doktorsavhandling av Camilla Björklund. Det är ett 

forskningsmaterial som hon har byggt sin bok ”Bland bollar och klossar”. Här kommer jag att 

presentera de bitar som för mig varit intressanta i hennes avhandling och som är relevanta för 

min studie.  

 

Björklund (2007) kom fram i sin avhandling att de yngre barnen och vuxna möter 

matematiken i sin vardag hela tiden. Hon kom även fram till i sin avhandling att pedagogers 

och andra människors förhållningssätt till matematik och matematikinlärning hjälper barnen i 

deras framtida utveckling och lärande. Hon beskriver matematik som ett redskap som vuxit 

fram under tusentals år och som människan behöver för att strukturera, dokumentera och 
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kommunicera om sin omvärld. Björklund menar att pedagogen har ett stort ansvar och en stor 

betydelse när det handlar om det sociala samspelet. Det är pedagogen som skapar 

lärandemöjligheter för barnet och förutsättningar där lärande kan ske. Björklund (2007) har 

sett i sin studie vikten av att pedagogen aktivt deltar i ett samspel med barnet och lyfter fram 

viktiga aspekter för barnet. Detta medvetande gör även att pedagogen kan bemöta och utmana 

barnet i sitt lärande och det är mycket betydelsefullt.  

 

4.3.1 Matematik och begrepp 

 

Björklund (2007) skriver att små barn beskriver sin omvärld med hjälp av matematiken. Hon 

menar att barnet möter det som är skapat av människan tidigare och därmed formas barnets 

lärande i samspel med andra i sin omgivning. Björklund menar vidare att barn lär sig begrepp 

och betydelsen i samspel med andra människor men det behövs en bra grund för att de ska 

utvecklas i sitt matematiska tänkande. Barnen ska lära sig matematik på ett medvetet och 

fokuserat sätt för att det ska bli en naturlig del av vardagen menar Björklund. Hon har sett 

tydliga tecken på detta i sin studie. I ett socialt samspel använder barnen sin matematiska 

kunskap och de bedömer situationen de befinner sig i och därmed blir det tydligt att de har en 

roll i ett socialt samspel och det är även här de utvecklas. Björklund hänvisar till von 

Glasersfeld (2001) när vikten av att bemöta begrepp inom matematiken i ett sammanhang där 

andras uppfattningar av begreppet är av stor betydelse. I sin studie har Björklund sett att 

barnen samspelar med varandra när det handlar om att förstå innebörden av begrepp och 

skillnaderna mellan begreppen. Studien visar att det är på det här sättet som barnets förståelse 

utvecklas och byggs på. När barnen i Björklunds studie använder begrepp så utgår de även 

från sig själva och detta gör att förståelsen av begreppet blir väldigt individuellt och här 

handlar det om att för barnet kunna få ett annat perspektiv. 

 

4.3.2 Kommunikation 

 

Vidare skriver Björklund (2007) att kommunikationen ligger till grund för matematiken. Hon 

menar att den finns överallt i barnets vardag och hon har i sin studie observerat situationer 

överallt i den verksamheten där barnen hela tiden lär. Det beskrivs situationer såsom måltiden, 

påklädningen och samtal mellan barnen. Björlunds studie visar även på att barnet ofta sätter 

sig själv och den egna kroppen i relation till omvärlden. Kroppen blir utgångspunkt när det 

handlar om att kunna utföra aktiviteter såsom klättra, bygga och liknande. Begreppen blir här 
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en central del i hur omvärlden beskrivs i förhållande till den egna kroppen. När det handlar 

om att beskriva saker i sin omvärld påpekar Björklund vidare på att det är mycket beroende av 

det perspektiv som barnet har, vart barnet självt befinner sig i sin utveckling. Med detta menar 

Björklund att barnet beskriver sig själv i sin vardag och vad han/hon gör med hjälp av 

matematiken. Björklund (2007 sid. 165) refererar till tidigare studier som har gjorts om att 

barn förstår och lär efter deras tidigare erfarenheter. Björklund har i sin studie sett exempel på 

att barnet i olika vardagliga aktiviteter ger uttryck för förståelsen av begrepp inom likheter 

och skillnader. 

 

4.3.3 Pedagogens betydelse  

Björklund (2007) skriver om pedagogens betydelse när det då handlar om det sociala 

samspelet. Hon menar att det är pedagogen som skapar lärandemöjligheter för barnet och 

förutsättningar där lärandet kan ske. Vidare menar hon att den goda pedagogen bör utnyttja 

sådana situationer när barnet ska lära och förstå i sin omvärld. I sin studie har Björklund sett 

vikten av att pedagogen aktivt deltar i ett samspel med barnet och lyfter fram viktiga aspekter 

för barnet. Björklunds tips till pedagogen blir därmed att lyfta fram det som är utgångspunkter 

för barnet när han/hon erfar nya saker i verksamheten. Vidare lyfter Björklund upp vikten av 

att pedagogen gör barnet medvetet om sitt eget lärande. Det handlar om att förstå och ta reda 

på det perspektiv som barnet har för att kunna utgå från barnets hållpunkter när det handlar 

om lärande menar Björklund. Genom det menar Björklund ger pedagogen möjligheter till att 

bemöta och utmana barnet i sitt lärande (Björklund 2007).  

 

5. Metod och material 

5.1 Val av metod  

De två vanligaste metoder som används vid samhällsvetenskaplig forskning är kvantitativ och 

kvalitativ metod. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning i mitt arbete. Det viktigaste 

för kvalitativa undersökningar är att tyda och förstå resultaten inte att generalisera. Denna 

uppsats bygger på en kvalitativ studie och har intervjuer som huvudsaklig datamaterial. 

Staffan Stukát skriver i boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005) att 

kvalitativ metod innebär att forskaren bl.a. använder sig utav intervjuer som metod. Intervjuer 

är vanlig metod inom kvalitativa undersökningar (Stukat 2005). För att ta reda på 
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pedagogernas reflektioner kring matematik i samband med språk, kommunikation och 

begreppsbildning har jag valt att utgå ifrån intervjuer. Enligt Ahrne & Svensson (2011) finns 

det flera aspekter att tänka på vid intervjuer. De anser att det är viktigt att vara ordentligt 

påläst på ämnet som ska undersökas innan intervjuerna genomförs. Stukát (2011) nämner 

andra viktiga aspekter att tänka på bl.a. platsen för intervjun. Betydelsen av att visa intresse 

och lyssna noga till vad informanten har att berätta och även viktigt att vara lyhörd för det 

som inte uttalas, till exempel kroppsspråket. I det som följer kommer jag att beskriva hur jag 

tog hänsyn till dessa aspekter vid intervjuerna.   

 

5.2 Tillvägaggångsätt  

Jag har valt att intervjua fyra utbildade förskollärare för att kunna belysa mitt syfte och 

frågeställningar. Mina intervjuer består av 10 frågor (se bilaga 1) som jag genomförde med 

fyra pedagoger som arbetar på två olika förskoleklasser. Skolorna ligger inom samma 

kommun. Jag ringde först till rektorerna på respektive skola för att be om tillåtelse att 

intervjua lärarna. När jag fick tillåtelse ringde jag även till lärarna där jag muntligt berättade 

om min studie och syftet med den. Efter lärarnas muntliga samtycke bokade jag in datum för 

intervju tillsammans med pedagogerna. Sedan intervjuade jag varje lärare enskilt. Intervjuerna 

ägde rum i enskilda rum vid sidan av den pågående verksamheten så vi inte blev störda. Jag 

spelade in intervjuerna med min mobiltelefon med hjälp av röstinspelning. Det tog ungefär 

45-60 minuter för varje intervju. Efter varje intervju lyssnade jag på inspelningen och 

transkriberade ner allt på papper. Jag ansåg att det var viktigt att spela in intervjuerna istället 

för att skriva upp något på en papper, för att det kunde störa samtalet genom att ständigt be 

intervjupersonerna att vänta för att hinna skriva upp det som sades.  Jag fick även möjlighet 

att lyssna noggrant på vad de sa under intervjun, vilket kändes mer avslappnade och då kunde 

jag fokusera mig på mina intervjufrågor samt följdfrågorna.   

 

5.3 Material 

Efter att jag samlat in alla fyra intervjuerna, i form av ljudfiler från min mobil började jag 

med att transkribera materialet. Transkriberingen innebär enligt Ahrne och Svensson (2011) 

att överföra ljud till skrift vilket innefattar att bearbeta, ordna och strukturera materialet 

samtidigt som man framställer det. Jag strukturerade texterna efter varje fråga och därefter 
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skrev jag ner pedagogernas svar. Intervjuerna skrevs i textform och jag sorterade 

informanternas svar efter varje fråga för att sedan i analysen kunna jämföra dessa svar med 

varandra. Jag valde att analysera och diskutera mitt empiriska material utifrån 

frågeställningarna. Sedan sorterade jag resultaten av mina intervjufrågor i olika teman under 

varje frågeställning. Vidare analyserades och tolkades resultaten med kopplingar till de olika 

teorierna och tidigare forskning som jag redovisade i analysdelen och 

resultatsammanfattningen. Ahrne & Svensson (2011) menar att när man utför en 

undersökning genom att använda sig av kvalitativa metoder innebär det att samla in data och 

analysera dem på ett vetenskapligt sätt. Att använda sig av kvalitativa tillvägagångssätt får 

man enligt Ahrne & Svensson ofta stora fördelar och har möjligheten att komma nära de 

miljöer och de människor som är inblandade i undersökningen. 

 

5.4 Metodreflektion                                                                                                                               

Jag har under studiens genomförande förhållit mig till begreppen reliabilitet och validitet 

gällande inom kvalitativa studier. Nedan kommer jag presentera innebörden av begreppen 

samt exempel på hur jag förhållit mig till dessa. 

 

Reliabilitet                                                                                                                                                         

Stukát (2005) förklarar att forskaren vid en kvalitativ studie kan leda till en minskad 

reliabilitet då forskaren genom sina tolkningar kan påverka resultatet. Vidare menar Stukát att 

kvalitativa undersökningars reliabilitet riskerar att influeras av forskaren och informanten som 

kan vara till exempel feltolkning och missförstånd av frågor och svar. Andra orsaker som kan 

påverka utkomsten av intervjuer är om respondenten är trött, stressad eller irriterad (Stukát, 

2005 sid. 125-126). Under intervjuerna bar jag med mig det Stukát uttryckt angående 

reliabilitet. Jag valde att inte ge pedagogerna intervjufrågorna i förväg då jag ville minimera 

möjligheten att de skulle kunna förbereda sina svar. Jag strävade också efter att skapa en 

gynnsam och avkopplad miljö så att pedagogera kunde koncentrera sig på sina svar. 

Validitet                                                                                                                                                     

Begreppet validitet anses enligt Stukát (2005) stå för relevans och giltighet. Med validitet 

menar han att det material som samlas in ska kopplas till syfte och frågeställningarna som 

studien grundar sig på. Med det menar Stukat att forskaren ska ifrågasätta sig själv om 
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han/hon verkligen undersöker det de tänkt undersöka, att hela tiden gå tillbaka och påminna 

sig själv om min sin utgångspunkt, sin frågeställning (Stukat, sid 126-128). Med begreppet 

validitet valde jag att utföra intervjuer för att få en förståelse för mitt syfte och frågeställning i 

min studie. Jag valde att inte ta med observationer p.g.a. tidsbrist och för att denna metod inte 

passar in i min studie eftersom jag utgår ifrån pedagogernas egna beskrivningar och inte hur 

de utför det i praktiken.  

 

5.5 Etiska principer 

Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska krav på sekretess inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt vetenskapsrådet 

ska forskaren informera om villkoren för deltagandet och att man ska ha samtycke från 

personer man intervjuar.                                                                                                       

Forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002) omfattar följande: 

- Informationskravet, att informera alla deltagande i undersökningen om undersökningens 

syfte och genomförande samt att deras deltagande är frivilligt.  

- Samtyckekravet innebär att deltagarna får bestämma om de vill delta i undersökningen. 

- Konfidentialitetskravet att anonymisera förskolornas namn och område och även alla 

deltagarnas namn. 

- Nyttjandekravet innefattar att all uppsamlade data skall bara användas för 

undersökningssyfte. 

 

5.5.1 Informationskravet                                                                                                                         

Alla fyra lärare som har deltagit har jag muntligt informerat om syftet med min studie och 

tillvägaggångssättet och att det är helt frivilligt att medverka. Informanterna har fått muntlig 

information via telefon om min studie och vad den kommer att handla om. De fick därför 

inget brev från mig. De har också muntligt blivit informerade hur jag skall presentera och 

använda mitt material i min studie. Stukát (2005) säger att informationskravet handlar om att 

de som innefattas av studien ska informeras om arbetets syfte och att deltagandet är frivilligt. 

Forskarens namn och institutionsanknytningen ska framgå i förhandsinformationen. Syfte och 

tillvägagångsätt med undersökningen ska helst beskrivas för de som deltar och hur resultatet 

kommer presenteras och användas (Stukát, 2005).  
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5.5.2 Samtyckeskravet 

Jag ringde både till rektorerna och pedagogerna och informerade muntligt via telefon att det är 

helt frivilligt att delta och att de inte ska känna sig tvungna på något sätt. Stukát (2005) säger 

att deltagarna har rätt till att själva bestämma om de vill delta. Alla pedagoger har samtyckt 

till att bli intervjuade. 

 

5.5.3 Konfidentialitetskravet 

Jag ringde till rektorerna i respektive skola och till pedagogerna om att båda skolornas namn 

inte kommer att framgå i mitt arbete. Lärarna blev även informerade om att allt insamlat 

material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att alla som medverkar i min 

studie är anonyma. Jag valde därför att använda fiktiva namn som pedagog, 1, 2, 3 och 4 så att 

ingen ska kunna identifieras i min text. Jag har förvarat allt material som jag har transkiberat 

på en USB så att ingen utomstående skall kunna komma åt uppgifterna. Jag har även berättat 

att pedagogerna ska få ta del av mitt färdiga arbete. Stukát (2005) säger att deltagarnas 

anonymitet ska tas i hänsyn, och personer som deltar ska ha blivit informerade om att allt 

material som samlats behandlas konfidentiellt. Allt material ska förvaras och sparas så att 

ingen skall kunna identifieras. Stukát (2005) rekommenderar också att forskaren erbjuder att 

ge en sammanfattningen av undersökningen till de medverkande.  

 

5.5.4 Nyttjandekravet 

Stukát (2005) säger att informationen som samlats endast ska användas i forskningssyfte. 

Informationen får inte lånas ut eller utnyttjas på andra sätt. Den information som jag samlat 

kommer bara att användas till detta forskningsarbete och efter uppsatsen ska jag radera bort 

alla ljudinspelningar.  
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6. Resultat och Analys  

I det här kapitlet kommer jag att presentera resultatet och analysen av min studie. I kapitlet 

behandlas studiens två frågeställningar: ”På vilket sätt lär sig barnen matematik i vardagen 

enligt pedagogerna?” och ”Hur tycker pedagogerna att de fångar och lyfter fram barnens 

nyfikenhet och intresse för matematik?”                                                                                                                         

 

6.1 På vilket sätt lär sig barnen matematik i vardagen enligt pedagogerna? 

 

När jag sammanställde intervjuerna med samtliga pedagogerna upptäckte jag att alla var 

enade om att matematik finns överallt i vardagen. Alla pedagoger ansåg att det är viktigt att 

utforska och synliggöra vardagsmatematik tillsammans med barnen. Pedagog 1 uttrycker sig 

på följande sätt: 

Det är viktigt att man tar på sig sina matematikglasögon samt lyfter upp och 

synliggör matematik i vardagliga händelser för barnen. (Ped.1)   

I enlighet med läroplanens mål (skolverket 2011) för grundskolan/förskoleklassen 

bör pedagogen ge barnet möjlighet till lärande genom att utforska och experimentera. 

Några pedagoger menar att grundläggande språkkunskaper är av betydelse för att 

barnen ska förstå matematiska begrepp och deras innebörd, därför är det viktigt att 

man utforskar tillsammans med barnen och utvecklar deras språk och 

begreppsbildning. Samtliga pedagoger betonar att språket och leken har en stor 

betydelse för barnets matematikinlärning vilket även Vygotskij (1995) nämner att 

språk, fantasi, lek och lärande är en helhet, det innebär att leken har stor betydelse i 

utvecklingen av fantasi och lärande som medför till kreativitet. Pedagog 1 säger 

följande:  

Egentligen är matematik lika mycket svenska (Ped.1) 

 

Pedagogerna säger att de är delaktiga i barnens lekar och diskussioner och reflekterar mycket 

med barnen. De anser att språket är grunden för all kunskap och kommunikationen med 

barnen är också lika viktig. Pedagogerna berättar att de hela tiden försöker kommunicera med 

barnen genom att ställa didaktiska frågor som, vad, hur och varför? för att förstå hur barnen 

tänker och på detta sätt menar de att man kan utmana barnen i deras utveckling och ge dem 
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möjlighet att få uppleva olika aspekter av matematik. De menar att på detta sätt så kommer 

barnen successivt erövra matematiska begrepp genom att hjälpa dem att sätta ord i olika 

sammanhang i vardagen. Doverborg m.fl. (2013) menar att språket är nyckeln till matematisk 

förståelse. De anser att språk och lärande kompletterar varandra och menar att för att barn ska 

kunna utveckla en matematisk förståelse måste de få möjlighet att utnyttja det i verkliga livet. 

Med hjälp av språket och begreppsbildning kan barn få möjlighet förstå det och benämna det i 

sitt medvetande. Det är viktigt att barn först förstår begreppen i form av ord kopplade till ett 

sammanhang. Sterner och Johansson (2008) samt Doverborg m.fl. (2013) understrycker att 

när pedagoger deltar i barnens värld och reflekterar tillsammans med barnen över lärandet ger 

pedagogen en stor möjlighet att förstå och analysera hur barn tänker, hur de gör och varför 

barn gör som de gör. Därefter kan pedagoger uppmuntra och stimulera barnen vidare vilket 

leder till utveckling. På detta sätt får pedagogen en förståelse för barns intresse. Emanuelsson 

och Doverborg (2006) menar även att matematik är något viktigt i livet och att reflektion och 

kommunikation är väldigt viktigt när det kommer till matematikinlärningen. De menar att 

genom att prata matematik och reflektera över sitt tänkande ger förståelse för barnet att lösa 

olika problem.               

 

De flesta pedagoger ansåg att språket har en väldigt avgörande roll och att det är viktigt att 

man pratar om matematiska begrepp med barnen som till exempel stor, liten, under, över med 

mera. En pedagog berättar även att om barnet har svårigheter med språket så kommer han/hon 

även få svårigheter att lära sig matematiska begrepp. Även Sterner och Johansson (2008) som 

hänvisar till Vygotskij menar att genom en vardaglig matematik får barnen kunskap om 

matematiska begrepp genom att göra aktiviteter för att uppnå en färdighet till exempel genom 

att räkna, para ihop med mera. Barnen förstår matematiska begrepp när de har sin 

uppmärksamhetsfokus på begreppet. Björklund (2007) menar även att matematik utvecklas 

genom begreppsbildning, språk och kommunikation. Matematiska aktiviteter ger möjlighet till 

användning av matematik genom matematiska begrepp och problemlösning så att barnen 

tänker och uttrycker sig. Förutom detta påverkas de av varandras tankar och handlingar. 

Vygotskij (1995) hävdar att barnet redan från födseln är en social individ och beroende av 

andra människor för att utvecklas, genom social interaktion, utvecklar barnet sin språkliga 

förmåga och kompetens. På detta sätt blir språket en grund för barns utveckling och lärande.                         
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6.1.2 Pedagogernas reflektioner kring styrda matematiska aktiviteteter           

Pedagogerna hade olika syn när det gäller den styrda och fria leken. Vissa pedagoger ansåg att 

styrda aktiviteter är viktigt för barnens matematikinlärning på det sätt att de behöver en vuxen 

som styr och finns där som hjälp och stöd i deras lärande.  Medan andra pedagoger ansåg att 

den fria aktiviteten är viktigt för barnen att kunna lära sig matematiska begrepp för att då får 

barnet själv tänka, utforska och experimentera.  

 

Två pedagoger berättade att de arbetade utifrån tydliga strukturer och planerade aktiviteter. 

De arbetade med matematiken främst genom räkning och genom att benämna olika begrepp 

för barnen. Matematiken handlade också enligt pedagogerna om bygg och skapande. De 

ansåg att det var viktigt för barnen att lära sig matematiska begrepp genom att till exempel 

bygga eller skapa något och då får de möjligheten att kunna lösa olika typer av problem som 

kommer upp under aktiviteten. Detta kan kopplas till grundskolan/förskoleklassen läroplan 

(skolverket 2011) där det står att barn ska utveckla sin förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.  

 

Pedagog 3 förklarar att det ofta är i de styrda aktiviteterna som ger barnen färdigheter som att 

exempelvis kunna lära sig räkna med hjälp av en vuxen och med hjälp av olika begrepp. 

Doverborg, m.fl. (2013) som anser också att barn behöver hjälp med att upptäcka matematik 

begreppen, för att dem anser att barn behöver engagerade och närvarande pedagoger som kan 

fånga och synliggöra matematik som uppstår i vardagen. Pedagog 3 förklarar den styrda 

aktiviteten på följande sätt:  

Barnen leker matematik hela tiden i vardagen men de är inte medvetna om 

det själva. När barnen bygger eller skapar brukar de inte tänka att det dem 

gör är matematik därför är vår roll viktig då vi pratar och diskuterar om 

olika begrepp som till exempel stor, liten, kort, tjock, så att de lär sig 

matematik. Vi ställer även didaktiska frågor som vad, hur och varför så att 

barnen själva får tänka och lösa olika problem (ped.3)  
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6.1.3 Pedagogernas reflektioner kring fria matematiska aktiviteter  

 

De andra pedagogerna arbetade främst genom den fria leken. De ansåg att leken har en stor 

betydelse för den matematiska inlärningen hos barn. De ansåg även att barn lär sig och har 

roligare när de får uppleva matematiken genom att vara ute i naturen och upptäcka och 

utforska själva. Pedagogerna berättar att det är viktigt för barnen att lära sig matematik genom 

praktiska övningar/aktiviteter som till exempel i skogen, genom att använda alla sinnen som 

höra, känna, lukta, smaka med mera. Pedagogerna menar att det ger barnen en mera upplevd 

matematisk kunskap och färdighet som väcker intresse och nyfikenhet vilket i sin tur kommer 

bli en rolig erfarenhet. 

 

Vissa pedagoger berättar att de samtalar indirekt om matematiken med barnen genom att 

ställa frågor till barnen, exempelvis Hur många barn är vi idag? Hur många barn fattas?                                         

På det sättet utvecklas barns förståelse genom sammanhang. Doverborg, m.fl. (2013) menar 

att det sociala samspelet är även avgörande för barns förståelse eftersom barnen lär sig 

mycket av varandra genom att samtala om sina erfarenheter och denna inlärning sker även i 

leken. Doverborg & Emanuelsson (2006) förklarar att barn sorterar olika föremål för att förstå 

sin omvärld och de upptäcker regler för sortering som bidrar till logiskt tänkande som stödjer 

matematisk begreppsutveckling. Emanuelsson och Doverborg (2006)  menar vidare att barn 

lär sig utifrån vardagliga situationer att sortera föremålen och parbilda. Barn lär sig också att 

räkna och bilda antalsuppfattning genom att räkna hur många barn det är och så vidare. De 

menar också att man ska ta vara på barnens räkne intresse och det behöver inte betyda att 

barnen ska börjar räkna utan att pedagogerna ska ta vara på situationer med matematik 

innehåll. Pedagog 2 har liknande åsikt och säger:  

 

Barnen lär sig mycket när de själva får utforska och experimentera med hela 

kroppen och leken är också viktig för det är via leken de upptäcker nya 

saker. (ped.2) 
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6.2 Hur tycker pedagogerna att de fångar och lyfter fram barnens nyfikenhet 

och intresse för matematik?                                                                                                                         

De intervjuade pedagogerna lyfte fram två aspekter som de anser fångar barns nyfikenhet och 

intresse för matematik: Pedagogernas förhållningssätt och olika aktiviteter inom-utomhus. 

Detta kommer jag att gå närmare på i det som följer.  

 

6.2.1 Pedagogernas förhållningssätt                                                                                             

Alla pedagoger var enade om att deras syn på matematiken färgar av sig på barnen och de 

hade ett positivt förhållningssätt till matematiken och ville gärna att detta skulle smitta av sig 

till barnen så att de också får en positiv upplevelse. Detta uttryckte de på följande sätt: 

Pedagog 1 säger: 

…….om jag tycker det är roligt med matematik kommer barnen också tycka 

det är roligt och intressant (ped.1). 

 

Pedagog 2 säger: 

Jag brukar berätta för barnen att jag tycker det är roligt och försöka gå in 

med en positiv inlevelse för att locka barnens intresse (ped.2). 

 

 

Pedagog 3 säger: 

………det är viktigt att vi pedagoger visar att vi är positiva till matematiken 

genom olika aktiviteter, eftersom det kan påverka barnens inställning 

(ped.3)  

 

Pedagog 4 säger: 

Om vi pedagoger tycker det är roligt och visar det för barnen, så kommer 

barnen säkert också tycka samma sak och det är viktigt att barnen lär sig de 

olika begreppen på ett lekfullt, kreativt och meningsfullt sätt (ped.4) 
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Pedagogerna anser att deras förhållningssätt ligger i fokus för hur barns intresse och 

nyfikenhet växer fram. De berättar även att deras förhållningssätt påverkar barns lärande och 

att det är viktigt att en vuxen ska finnas där för att kunna samspela med barnen och se vad 

som kan göras för att stimulera dem till ytterligare utveckling. De menar att det är då lärarens 

roll blir viktig och avgörande eftersom de kan visa barnen olika sätt att tänka och förstå 

matematik. Också Björklund (2007) hävdar att pedagogers förhållningssätt och intresse till 

matematik smittar av sig till barnen och matematiken blir då meningsfull för barnen. Man kan 

säga att arbetet med matematiken i de båda skolorna startar utifrån läroplanens mål för 

grundskolan/förskoleklass (2011) och de strävansmål som hänvisar till det matematiska 

arbetet. Men även pedagogernas inställning till matematiken har en påverkan på hur det 

matematiska arbetet fungerar. Doverborg, m.fl. (2013) menar att pedagogerna har ett ansvar 

för vad de vill göra barnen medvetna om samt att deras förhållningsätt påverkar barnens 

inlärning och intresse.  

Pedagog 2 förklarar att:   

 

När vi pedagoger är på plats vid rätt tillfälle och utmanar barnen blir det 

lättare för dem att förstå och upptäcka matematiken i olika situationer. 

(ped.2)            

                                                                                                                                                        

Enligt Björklund (2007) ska pedagoger stimulera och utmana barnen till att komma i kontakt 

med matematik som en naturlig inlärning för att det ska bli en meningsfull lärandeprocess.   

Björklund menar att pedagogers förhållningssätt och intresse till matematik smittar av sig till 

barnen och matematiken blir då meningsfull. Däremot hävdar Eva Johansson (2003) att för att 

kunna arbeta med ett medvetet förhållningssätt bör pedagoger veta vad man har för barnsyn. 

Hon menar att begreppet barnsyn innebär hur vi som vuxna förstår, behandlar och är mot 

barnen som personer. Hon menar att det är den vuxne som tror sig veta vad som gynnar 

barnets lärande på bästa sätt (Johansson, 2003). Det är därmed viktigt att pedagogen 

reflekterar över sin barnsyn och hur det påverkar sitt förhållningssätt till lärandet.  
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6.2.2 Matematik inomhus och utomhus 

Pedagogerna lyfter fram vikten av miljön för att uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse 

för matematiken. Två av pedagogerna menade att inomhusaktiviteter är ett bra sätt att fånga 

barns nyfikenhet och intresse, och de andra två pedagogerna menade att utomhusaktiviteter 

fångar barns intresse och nyfikenhet.  

 

6.2.2.1 Inomhusaktiviteter                                                                                                   

 

Pedagog 3 och 4 ansåg att det blir lustfyllt lärande med styrda inomhusaktiviteter som de 

själva planerar i deras verksamhet. De berättar att barn vid dessa aktiviteter leker matematik 

hela tiden till exempel genom att sorter, räkna, para ihop och så vidare. Pedagog 3 och 

pedagog 4 ger exempel på aktiviteter som de gör tillsammans med barnen inne i 

verksamheten. De berättar att barnen leker, spelar spel, bygger, sorterar och skapar mycket 

tillsammans med andra barn och vuxna. De menar att dessa tillfällen får barnen automatiskt 

med sig mycket som de inte tänker på som faktiskt är matematik. Då försöker pedagogerna i 

dessa situationer, enligt de själva, styra in och framhäva matematiken för barnen genom att 

benämna olika begrepp så att de lär sig vad matematik är. De menar att när barn har 

begreppen färdiga, kan de förstå instruktioner och utvecklas matematiskt och då behöver 

barnet en kunnigare pedagog som utmanar och stödjer hen i sitt lärande. Pedagog 3 och 4 

förklarar behovet av pedagogens styrning vid inomhusaktiviteter på följande sätt: 

 

Det blir svårt för barnen att lösa problem utan att sätta ord på dem. Det blir 

en utmaning för barnen vilket jag tycker är väldigt bra (pedagog 3). 

 

Pedagog. 4 har en liknande åsikt och säger:  

                                                                                                                                

Det är viktigt att kunna begrepp för att hur skulle man kunna räkna minus 

om man inte kan ordet ta bort? (pedagog 4) 

 

Pedagog 3 och 4 berättar även att inomhus aktiviteterna är ofta riktad mot att få barnet att 

prata matematik och reflektera över sitt tänkande. För att lösa olika problem i vardagen i det 
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fallet måste pedagogerna vara mycket närvarande. Doverborg m.fl. (2013) understryker också 

att pedagogen har en stor roll och menar att genom att göra barn uppmärksamma på hur de 

tänker. De menar att vad barn lär sig till stor del beror på deras egna ageranden och att 

pedagogen måste styra barn mot en medvetenhet om deras egen roll i lärandesituationen. 

Även Linder m.fl. (2011) hävdar att pedagogerna ska fungera som förmedlare åt barnen för att 

göra barn medvetna om matematiken. De skall ställa öppna frågor och vara ett stöd för barnen 

och ge barnen meningsfulla uppgifter genom lek, utforskande och upptäckter. 

Pedagog 3 och 4 är ense om att det som är viktigt med matematikinlärningen är att lära sig 

olika begrepp. De ansåg att via styrda aktiviteter och med hjälp av en vuxen pedagog lärde sig 

barnen olika matematiska begrepp som till exempel stor, liten, kort, lång. De satsade mycket 

på att nämna olika matematiska begrepp för barnen i vardagen för att lära barnen vad 

matematik är för något. Pedagogerna menade att inomhus kunde detta genomföras genom att 

bygga och skapa, därför hade de köpt in byggmaterial för barnen som till exempel klossar, 

lego och så vidare. De menade att genom bygg och skapande så lär sig barnen nya 

matematiska begrepp och genom att lära sig dessa begrepp hjälper det barnen att kunna lösa 

olika problem i vardagen.  

 

6.2.2.2 Utomhusaktiviteter 

 

Pedagog 1 och pedagog 2 ansåg att det blir mer roligt och lustfyllt för barnen att lära sig 

matematik i den fria uteleken för att det finns andra möjligheter för barnen att utforska och 

experimentera. De ansåg att styrda övningar kan upplevas lite begränsade och konstgjorda.  

Pedagogerna uttryckte sig som så att det viktigaste med matematiken är att få uppleva den 

tillsammans med andra barn och vuxna genom olika praktiska aktiviteter i naturen. De ansåg 

även att det är väldigt viktigt att man hela tiden kommunicerar och ställer utmanade frågor till 

barnen som till exempel vad, hur och varför för att stimulera barnen vidare i deras lärande. 

Pedagogerna 1 och 2 berättar vidare att barnen ibland brukar lyssna på fåglar eller annat djur 

och då blir det en annan typ av inlärning. De menar att barnen lär sig genom att känna, lukta, 

se och höra. Pedagogerna påpekar att matematiken blir en mera lekfull och rolig upplevelse 

för barnen ute i naturen. De säger att genom att använda hela kroppen vid utomhusvistelse 

som till exempel klättra på träd eller leka i skogen får barnen möjlighet att träna på olika saker 

som till exempel att vi har två armar och två ben och andra begrepp som ger 

kroppsuppfattning. Detta uttrycker Pedagog 1 på följande sätt: 
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Det som är viktigt med uteaktiviteter, är när barnen får ett annat material 

och en annan fantasi. När barnen är ute i naturen får de möjlighet att känna 

hur det är att klättra i träd, och då får de tänka och känna efter med hela 

kroppen, genom de olika sinnena. (pedagog 1) 

 

Pedagog 1 berättade att ute får barnen ett annat material och en annan fantasi något som 

kopplas till läroplanen för grundskolan/förskoleklass (skolverket 2011) som beskriver att 

miljön skall vara inbjudande, innehållsrik och öppen. Skolan ska arbeta för att rörelse, 

kreativitet och lust ska tas tillvara. Pedagog 1 beskriver även att barnen får använda hela 

kroppen och använda de olika sinnena när de är ute i naturen. I det avseende menar Sterner 

och Johansson (2008) att barn lär sig genom ”subitizing” som innebär en helhetsbild som 

bildas av delarna. Detta har en särskild relevans för utomhusaktiviteterna eftersom med 

”subitizing” menas en omedelbar uppfattning som skapas genom, syn, hörsel och känsel. 

Sterner och Johansson (2008)  menar att barn utvecklar sin förmåga från att använda objektet 

till att räkna. Detta är en process, och under processen kommer barnen få en upplevd 

erfarenhet som de menar kommer leda till att barnet lättare kommer ihåg det han eller hon har 

lärt sig. Pedagog 1 och 2 menar vidare att:  

 

I den fria spontana uteleken har man stora möjligheter att observera barnens 

egna intressen och reflektera tillsammans med barnen. Utifrån det kan man 

lyfta in matematiken genom dialog med barnen (ped. 1) 

 

Barnen kan lära sig inne också men det blir en annorlunda miljö ute och en 

annan frihet till lek och utforskande. Man kan utforska och experimentera på 

ett annat sätt och de tycker barnen är roligt. Det blir också roligt och lärorikt 

när barnen får uppleva det tillsammans med andra barn och vuxna och dela 

med sig av sina erfarenheter (ped. 2)  

 

6.2.2.3 Resultatsammanfattning 

I detta kapitel kommer jag att sammanställa resultatdelen som handlar om 

pedagogernas beskrivningar kring mina två frågeställningar.   
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På vilket sätt lär sig barnen matematik i vardagen enligt pedagogerna? 

Pedagogerna var väldigt medvetna om hur viktigt matematiken är för barnen, de menar att det 

är ett sätt för barnen att förstå sin omvärld och de arbetar mycket utifrån läroplanens mål 

(skolverket 2011) för förskoleklassen. Pedagogerna ansåg att barn lär sig matematik både i 

den styrda och fria verksamheten. Det som även framkom av pedagogernas svar var att 

pedagogerna tyckte att leken var viktig för lärandet av matematik i vardagen. Två av 

pedagogerna ansåg att barnen leker matematik hela tiden i vardagen t.ex. när dem räknar, 

sorterar, parar ihop m.m. Även Vygotskij (1995) som tog fasta på att en av de viktigaste 

förutsättningarna för inlärning är i de vardagliga situationerna. Han hävdar också att individer 

lär sig i samspel och i sociala sammanhang. Även läroplanen (skolverket 2011) för 

förskoleklassen tar upp lekens betydelse av lärandet på följande sätt:  

 

Eleverna ska leka sig fram all kunskap som de får i undervisningen, vilket är 

en stor och avgörande roll för elevernas utveckling. 

 

Pedagogerna lyfte även fram betydelsen av språk och begrepp för lärandet av matematik. Två 

pedagoger ansåg att barnen behöver en vuxen som stödjer och hjälper de i deras matematiska 

lärande genom att benämna olika begrepp så som liten, stor, tjock, lång med mera. De andra 

två pedagoger ansåg att genom att utforska och experimentera via leken lärde sig barnen 

matematik. Samtliga pedagoger berättade att de försöker sätta ord på olika sammanhang i 

vardagen för att lära barnen att förstå och uppleva matematik. Även Sterner och Johansson 

(2008) menar att ett av pedagogernas viktigaste uppdrag är att sätta ord på barns handlingar 

via kommunikation så att barn utvecklar sitt språk och ordförråd. Detta bidrar till att barn kan 

uttrycka sin förståelse och kommunicera med de andra barnen. Även läroplanen (skolverket 

2011) för förskoleklassen tar upp betydelsen av kommunikation som menar att elever ska få 

möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskoleklassen ska vara en 

levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar 

deras sociala och kommunikativa kompetens.  
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Hur tycker pedagogerna att de fångar och lyfter fram barnens nyfikenhet och 

intresse för matematik?                 

 

De intervjuade pedagogerna lyfte fram två aspekter som de ansåg fångar barns nyfikenhet och 

intresse för matematik: Pedagogernas förhållningssätt och olika aktiviteter inom-utomhus. 

Pedagogerna är enade om att deras förhållningssätt ligger i fokus för hur barns intresse och 

nyfikenhet växer fram. De menade att om pedagogen har en positiv förhållningssätt och 

inlevelse för matematik kommer barnet också att bli positiv, det smittar av sig menar dem. De 

berättar att deras förhållningssätt påverkar barns lärande och att det är viktigt att en vuxen ska 

finnas där för att kunna samspela med barnen och se vad som kan göras för att stimulera dem 

till ytterligare utveckling. En av pedagogerna menar att huvudsaken är att barnen lär sig 

matematik på ett lekfullt, kreativt och meningsfullt sätt.  

Enligt pedagogerna är miljön viktig i och med att dem bestämmer villkor för 

matematikinlärningen. Två pedagoger menade att inomhusaktiviteterna erbjuder barnen 

problemlösning samt begreppsinlärning genom samtal och lek med hjälp av tillgängligt 

material som klossar, lego med mera. Medan de andra två pedagogerna menade att 

utomhusaktiviteterna erbjuder barnen matematikinlärning som bygger på fri lek fantasi och 

utforskande attityd.  Även Björklund (2007) lyfter Vygotskijs teori om att miljön ska fungera 

som stöd för människors utveckling och lärande. Hon menar att miljön och det sociala 

sammanhang som barnen möter och fostras in bör vara gynnsam för att barnens ska lära sig 

problemlösning och frågeställningar som bidrar till att de blir mer kompetenta. Med detta 

menar Björklund att barn klarar av sin vardag bättre med hjälp av interaktion och 

kommunikation med både andra barn och vuxna. Detta kopplas även till läroplanen 

(skolverket 2011) för förskoleklassen som ligger till grund för pedagogernas arbete där det 

står att skolan ska erbjuda eleverna en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till olika 

aktiviteter. Undervisningen ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I skolan ska barnen 

möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inom- hus som utomhus.  
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7. Diskussion och slutord                                                                              

Syftet med den här studien var att undersöka några pedagogers reflektioner och beskrivningar 

kring matematik i förskoleklassen och om vikten av språk, kommunikation och 

begreppsbildning för matematikinlärningen i förskoleklassen. Studien har även intresserat sig 

för pedagogernas tankar om hur de fångar barns nyfikenhet och intresse för matematik. I 

intervjun gavs pedagogerna möjlighet att fritt svara och uttrycka sina egna uppfattningar och 

tankar på de frågeställningar som behandlade studiens ämne om matematik. Därmed fick jag 

många intressanta svar som gjorde att jag fick svar på mina frågor. Stukát (2005) säger att 

man ska vara medveten om att man kan få osanna svar som är mer eller mindre medvetna. 

De slutsatser jag kan dra utifrån mina intervjuer var att alla pedagoger lyfte fram att språk, 

kommunikation, lek och begreppsbildning var centrala för matematikinlärningen hos barnet. 

Samtliga intervjuade pedagoger ansåg även att leken är viktig för lärandet av matematik. Två 

pedagoger menar att matematiken finns överallt och att barnen leker matematik hela tiden 

genom att till exempel para ihop, räkna, sortera med mera. I min studie kan jag dra slutsatsen 

att pedagogerna utgår ifrån läroplanen (skolverket 2011) för förskoleklassen vilket visar på 

deras medvetenhet i arbetet med barnen när det gäller hur de tar tillvara matematiken för att 

de ska få en begynnande matematisk kunskap. Detta gör pedagogerna möjligtvist genom att 

de tar tillvara de vardagliga situationerna så att barnen får uppleva meningsfulla sammanhang, 

där de får uppleva olika matematiska begrepp. Läroplanen för förskoleklassen (skolverket 

2011) påpekar att barn skall förstå och lära sig att använda matematiska begrepp. Jag kan 

även dra slutsatsen att de flesta pedagoger är medvetna om vikten av språkets betydelse för 

lärandet vilket även syns i deras svar när de nämner vid flera tillfällen att det är viktigt med 

kommunikation och reflektion då det kan hjälpa pedagogen att veta hur barnet tänker och 

resonerar kring matematik. På detta sätt beskriver pedagogerna att de kan se vart barnen 

befinner sig i deras utveckling och utmana de vidare. Liksom Vygotskij påpekar även 

läroplanen för förskoleklassen (skolverket 2011) att man ska utgå från barnens erfarenheter 

för att utveckla lärandet. Pedagogerna ska utgå från barns perspektiv för att barnen ska förstå 

vad de undersöker. Det är även viktigt att pedagogerna stimulerar och stödjer barnen i deras 

lärande och att kunskapen ska ha en innebörd. 

De olikheter som tydligt kom fram under intervjuerna var att pedagogerna lyfte fram barnens 

intresse och nyfikenhet för matematik på olika sätt. De hade olika åsikter angående vilken typ 

av miljö som skapade lust, intresse och nyfikenhet hos barnens matematikinlärning. Två 
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pedagoger ansåg att utemiljön var något som lockade och stimulerade barnens nyfikenhet och 

intresse för matematik. De menade att genom att experimentera och utforska med hela 

kroppen och med hjälp av de olika sinnena kunde barnen uppleva matematiken på ett 

annorlunda sätt. De andra två pedagogerna ansåg däremot att innemiljön skapade intresse och 

nyfikenhet hos barnen genom olika byggmaterial som klossar, lego m.m. På detta sätt menade 

pedagogerna att barnen fick en inblick i hur matematiken såg ut genom att benämna olika 

begrepp. De flesta pedagogerna berättar att de hjälper barnen och ger dem möjligheten att 

själva upptäcka, undersöka, utforska matematiken i vardagen. Detta kopplas till 

grundskolan/förskoleklassens läroplans mål (skolverket 2011) för matematiken där begreppen 

såsom att undersöka, reflektera och uttrycka har fått centrala platser och betydelser. Enligt 

läroplanen ska pedagoger stimulera barns nyfikenhet och ge förståelse av matematik och dess 

betydelse. Pedagogens roll är viktigt och det är även viktigt att barnen får stöd och hjälp så att 

de kan utveckla sitt lärande. 

 

7.1 Slutord 

Min studie har klargjort för mig att man kan använda leken som ett verktyg i arbetet med hur 

barnen bäst stimuleras i sitt lärande. Genom min undersökning har jag fått bekräftelse hur 

viktigt det är att en helhetssyn genomsyrar verksamheten. I lärarollen måste vi ge barnen en 

helhetsförståelse av omvärlden så att de får en möjlighet att se och förstå sammanhang. Det 

viktigaste som jag ser i lärarollen är att det finns kompetens och kunskap som kan ge barnen 

en begynnande förståelse i matematik. Min studie visar även att det finns många 

tillvägagångsätt till matematikinlärning. Om lärandet blir lustfyllt och roligt så kommer 

barnen att bli nyfikna på matematik och det är även då de får lusten att lära sig. Den slutsats 

jag kan dra av min studie är att pedagogens roll är väldigt central och avgörande för barnets 

lärande och det är även viktigt vilken förhållningssätt man har som pedagog. Jag anser att om 

barn får utforska och experimentera olika saker så kommer det att ge dem möjlighet att förstå 

sin omvärld. Att kunna vara flexibel som pedagog är en bra egenskap tycker jag och på detta 

sätt kan man synliggöra för barnet matematiken på olika sätt, för att alla barn är olika och lär 

sig på olika sätt.  En bra pedagog bör även ha ett öppet sinne och vara lyhörd för att kunna se, 

vad som händer och förstå vad barnet ser, och handla utifrån detta för att kunna leda barnen 

vidare i sin lärande process. Jag anser även att pedagogiken måste grunda sig på barnens 

erfarenhetsvärld i den meningen att barnens egna erfarenheter och intressen ska ligga i 

grunden.  
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7.2 Vidare forskning                      

Som fortsatt forskning inom ämnet matematik skulle det vara intressant att följa barnen som 

gått på en förskoleklass med mycket matematik inlärning för att se om dessa barn har en 

lättare/bättre förståelse för matematiken i skolan. En annan typ av forskning, kan vara att göra 

jämförelser mellan kommunala och privata förskolor. Vilka skillnader kan man se på de olika 

förskolorna? Sedan kan man titta på matematiken i förskolan genom ett genusperspektiv till 

exempel finns det någon skillnad mellan pojkar och flickors inlärning och svårigheter? Jag 

känner att fortsatta studier gör detta ämne relevant och viktigt att ta upp. Därmed är just denna 

studie kanske bara en början till att synliggöra det matematiska arbetet i förskoleklassens 

verksamhet. Det skulle vara intressant om jag fick möjligheten att följa pedagogerna under en 

lång tid och se deras dagliga arbete och få en helhetsbild med hjälp av observationer. Om jag 

valde att ha med observationer skulle jag säkert fått ett annat resultat. Denna studie har varit 

väldigt intressant och givande för mig och jag har fått nya perspektiv och infallsvinklar kring 

hur jag som blivande förskollärare kan arbeta med matematiken i framtiden. Tack vare min 

utbildning till förskollärare och den matematik jag lärt mig, har min syn förändrats och jag 

tycker istället att nu är det kul och inspirerande. Jag har länge känt att jag skulle vilja ge barn 

en bättre och en mer positiv bild av matematik än vad jag fick.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  

 

Namn: 

Ålder: 

Kön:  

Utbildning:  

 

1. Hur länge har du arbetat i förskoleverksamheten?  

 

2. Vad är matematik för dig?  

 

3. Hur förhåller du dig till vardagsmatematik? 

 

4. Hur tror du din syn på matematiken påverkar barnen? 

 

5. Hur arbetar du med matematik, vilka metoder använder du/ni? 

 

6. Hur arbetar du för att synliggöra vardagsmatematik för barnen i förskolan? 

 

7. På vilket sätt anser du att barn lär sig matematik i vardagen? 

 

8. På vilket sätt fångar och stimulerar du barnens intresse och nyfiken för matematik? Ge 

exempel.  

 

9. Hur ser miljön ut? Har ni material som stimulerar barnens matematikinlärning? Och i så 

fall hur? 

 

10. Arbetar du utifrån läroplansmålen? Ge exempel. 
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