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The background to the study was that the school agency published a report stating that 

students, after completing school, did not meet the criteria to receive the grade “Pass” in 

mathematics. The study presents the reasoning of work teams from five different 

preschool departments’, about ways to work with the subject with children in the ages 

four to five. The study may help future teachers to develop new attitudes regarding 

mathematics in the preschool, by letting them take part of others pedagogues’ thoughts 

and experiences. We chose to first observe five preschools and then interview the five 

preschool departments’ work team. Some work teams believe that mathematics should 

not be dealt with as a theme in pre-school, but should rather belong to compulsory school, 

they consider mathematics as a subject that is always present anyway, as it creeps into 

other activities. Science, play, music and languages are examples of various subjects that 

mathematics is integrated in. The result shows that although the priority of mathematics 

in the preschool varies, the main focus is always language. What is considered as 

mathematics in the preschool is described as different types of problem solution; Room 

perception, Number sense, Categorization or Statistics are included. In the discussion, the 

work teams mainly focus on the use of everyday mathematics. 
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Bakgrunden till studien var att Skolverket kom ut med en rapport om att elever efter 

avslutad skolgång inte klarar de kriterier som gäller för betyget godkänt i matematik.  

Studien syftar till att få fram fem förskoleavdelningars arbetslags resonemang om olika 

sätt att förhålla sig till att arbeta med barn i tre till femårs ålder i matematik. Studien 

kanske kommer att hjälpa nyutbildade lärare att utveckla nya förhållningssätt när det 

gäller matematik i förskolan genom att ta del av andra pedagogers tankar och 

erfarenheter. Vi valde att först observera fem förskolor och sedan intervjua de fem 

avdelningarnas arbetslag. Matematik i förskolan ska inte vara ett tema utan det hör till 

skolan anser en del arbetslag, de ser mer matematiken som ett ämne som finns ändå ”Det 

smyger sig in”. Naturkunskap, lek, musik och språk är olika ämnen som matematiken 

integreras i. Resultatet visar att även om prioriteringen av matematiken i förskolan 

varierar fokuseras alltid språket. Vad som är matematik i förskolan beskrivs som olika 

former av problemlösning där antingen rumsuppfattning, antalsuppfattning, 

kategorisering och statistik ingår. I diskussionen lyfts främst hur arbetslagen resonerar 

om användningen av matematiken i vardagen. 
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1 Bakgrund  
 

 

 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till problemet som studien utgår från, vidare förklaras 

syfte och frågeställningar.    

 

 

1.1 Inledning 
 

Enligt Skolverkets rapport (14 aug. 2007) klarar inte 8,5 procent av niondeklassarna 

godkändnivån i matematik utan får gå ur grundskolan med betyg i behov av 

komplettering inför högre studier. De individuella utvecklingsplanerna ska hjälpa läraren 

och eleven att se elevens utveckling samt vad han/hon behöver träna mer på (Skolverket 

2005). Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) kan barns intresse för 

matematik stimuleras redan när de börjar peka på saker i sin omgivning, när de är cirka 1 

- 1½ år. I förskolan kan ett konkret arbetsätt med matematik införas för att skapa intresse 

kring detta ämne, för att göra matematik till något spännande och roligt för barnen istället 

för något svårt och obegripligt. En del har negativa minnen när de tänker tillbaka på sina 

matematiklektioner i skolan. Ett flertal olika sätt att arbeta med matematik på ett kreativt 

sätt har utbildningen berikat oss med. I förskolan (enligt Lpfö 98) ska grunden för varje 

barns individuella livslånga lärande läggas inom ett flertal områden. Med tanke på kraven 

och den inblick vi har fått under den verksamhetsförlagda utbildningen i förskolan 

väcktes frågan hur arbetslagen gemensamt resonerar om matematik och dess roll i 

förskolans verksamhet.  

 

En kvalitativ studie på förskolor som har olika profileringar, med barn i tre till femårs 

ålder valdes för att besvara syftet. Resultatet av studien ska synliggöra matematikens roll 

i förskolan via fem förskoleavdelningars arbetslags resonemang kring deras matematiska 

förhållningssätt. Via metoderna observationer och gruppintervjuer är tanken att försöka få 

ett helhetsperspektiv hur verksamheten i matematik ser ut.  

 

Studien ska förhoppningsvis bidra till ny kunskap för pedagoger att ta del av varandras 

resonemang och förhållningssätt för att integrera matematiken i förskolan. Det är 

intressant att se var, hur och vilka sammanhang/situationer i förskolans verksamhet som 

innehåller matematik. 

 

 Enligt Lpfö 98 skall förskolan sträva efter att varje barn: 

 Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, 

 Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning 

och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum, 

(Utbildningsdepartementet, 1998) 
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1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka matematikens roll i förskolan. Detta görs genom att studera hur 

fem arbetslag resonerar kring matematiska förhållningssätt i förskolan med barn i tre till 

femårsålder. För att nå syftet använder vi oss av följande frågeställningar om hur 

matematik stimuleras i fem förskolor.  

 

 Hur arbetar en förskoleavdelnings arbetslag för att lyfta fram matematiken?  

 Vad innebär matematik i förskolan anser arbetslagen?  

 Var finns matematiken anser arbetslagen? 

 Vilka är de matematiska begreppen i förskolan anser arbetslagen?  
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2 Litteraturgenomgång 
 

 

 
Här skildras tidigare forskning och ett urval av litteratur angående vad som är matematik 

i förskolan samt dess plats. Längre fram skildras dessutom hur litteraturen beskriver 

möjligheter att införliva matematiken i samband med naturkunskapen, språket, musiken 

och leken.  

 

 

2.1 Tidigare forskning 
  

De senaste forskningsrönen är ett pilotprojekt av Doverborg och Emanuelsson (2006) om 

hur lärares matematikkunskaper förbättras genom utbildning och hur detta inverkar på 

deras undervisning av barn i åldern ett till fem år. Det andra är en doktorsavhandling i 

pedagogik av Camilla Björklund (2007) där syftet var att studera små barns möte med 

matematik från ett år och en månad upp till tre år och nio månader gamla, en 

fenomenologisk studie utförd med video av tjugotre barn för att se hur dessa i samspel 

med varandra och med pedagogerna i sin omvärld utvecklar och tillägnar sig 

grundläggande begrepp i matematik. Denna litteratur har fått ingå till stor del i 

litteraturgenomgången eftersom litteraturen tar upp aktuell forskning om matematik i 

förskolan.  

 

2.1.1 Vad är matematik i förskolan 
Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) handlar det om en interaktion mellan 

pedagogen och barnet, då pedagogen i de olika situationer som uppstår i förskolan gör 

matematiken synlig för barnet. Pedagogen ska uppmärksamma vad barnet är upptaget av 

för tillfället och sedan utveckla detta vidare och hjälpa barnet se den matematik det håller 

på med just nu. Det krävs pedagoger som ser vardagsmatematiken för att kunna guida 

barnen mot detta. Begreppet vardagskunskap förklarar författarna dels med den 

matematik som spontant uppstår i olika situationer dels den matematik som pedagogen 

medvetet använder för att stimulera de grundläggande begreppen i matematik. Författarna 

belyser att små barn behöver få använda hela sin kropp i sin förståelse för att kunna erfara 

matematiska termer. De ger ett exempel på att för att ett barn ska förstå vad som menas 

med en halv meter snö behöver det få möjligheter att jämföra detta med sin egen 

kroppslängd. Pedagogerna behöver hjälpa barn att ”se uppfatta och förstå matematikens 

språk” (s 7).  

 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2006) tar upp Socialstyrelsens förklaring på att 

matematisk förståelse i förskolan handlar om att låta barn få fundera på ”likheter, 

skillnader, längd, form, avstånd, vikt och volym” (s 124).  Enligt Lpfö 98 skall förskolan 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i 

meningsfulla sammanhang, utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i 
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begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum 

(Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Forsbäck (2006) skriver om att barnen i vardagen sorterar och klassificerar automatiskt 

när de leker ihop med andra barn och därmed utvecklas deras logiska tänkande i 

matematik. Vid dessa tillfällen ser de samband och kan urskilja egenskaper som är 

speciella för de föremål som barnen leker med. Författaren hävdar att pedagogen ska 

delta i dessa situationer och utmana barnen. Pedagogen ska hjälpa barnen att utveckla sitt 

tänkande, ge dem tillfälle att få matematiska begrepp genom att barnen får följdfrågor.  

 

2.1.2 Vardagsmatematik  
Doverborg (2006) menar att det är i pedagogens samspel med barn i deras vardagliga 

aktiviteter såsom lek och tema som barn i förskolan får möjligheter att lära sig matematik, 

inte i styrda aktiviteter. Barns matematikutveckling utmanas av medvetna lärare som tar 

vara på de tidpunkterna som uppstår och då ger barn matematiska utmaningar. 

Emanuelsson (2006) menar att vardagsmatematik finns med oss dagligen den tid som vi 

är vakna. Pedagoger och barn tillsammans kan upptäcka detta på förskolan. Om 

pedagoger är uppmärksamma på hur barnen i sin dagliga tillvaro tänker matematiskt och 

försöker relatera detta till barnens perspektiv kan de utveckla sina matematiska begrepp. 

Pedagoger behöver ha kunskaper om matematik för att kunna göra detta. Till slut blir det 

en automatisk medvetenhet som pedagogen väver in matematiken i de vardagliga 

aktiviteterna för barnen. Pedagogerna ska ge barn möjligheter till att använda alla sina 

sinnen när de utforskar matematiska begrepp i vardagen. Ett exempel på när barn får 

använda sina sinnen är vid bakning.  Författaren hävdar att barns lärande i matematik kan 

stimuleras vid bakning. När barn i förskolan bakar pepparkakor kan de efteråt när de är 

gräddade, kategorisera kakorna utifrån pepparkaksform, storlek och tjocklek. Det är 

pedagogen som vägledde barnen genom att ställa frågor som kan utveckla de 

matematiska begreppen. Barnen dokumenterade sina bakverk genom att rita av de olika 

pepparkaksformerna och under dem skriva hur många det fanns av varje sort.  

 

Emanuelsson (2006) anser att tidig erfarenhet av statistik i förskolan ska synliggöras för 

barn för att de sedan kritiskt ska kunna granska samt analysera den statistik de möter när 

de blir äldre. I den vardagliga tillvaron i samhället blir det allt mer betydelsefullt att 

kunna granska statistisk information enligt Skolverket. Stimulansen till barns kunnande i 

matematik grundläggs i förskolan och även deras erfarenheter och motivation till hur de 

sedan i skolan kommer att se på matematik.  

 

Enligt Andersson (2006) finns det inget som heter ”skolmatte” (s. 10) utan det är utvalda 

delar av det matematiska kunskapsområdet som har valts ut. Det är den egna kulturen 

som ligger bakom vilka kunskaper som ska ses som betydelsefulla samt traditioner vad 

barn/elever ska lära sig i skolan inom ämnet matematik. Författaren har åsikten att om 

matematik är bra för alla behöver barn uppmuntras till kreativa verksamheter för att 

upptäcka matematiken i sin omgivning. Andersson menar att det finns samband mellan 

matematik i musik, konst och filosofi. Vad som är matematik i egentlig mening är inte 

lätt att definiera utan det finns med utifrån de behov som samhället behöver. Rønning 

(2006) betonar att i dialogen mellan barn och vuxna är det den vuxne som styr 

utvecklingen av barnens begreppsvärld till exempel en fönsterbåge har den geometriska 

formen som en halvcirkel.  
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2.1.3 Mönster och former  
Matematik är olika former av mönster enligt Persson (2006) som tar upp Devin och hans 

syn på vad som ingår i detta ämne. När vi människor försöker skapa någon form av 

struktur i tillvaron handlar det egentligen om att skapa mönster. Händelser som upprepas 

är en form av mönster och i den dagliga tillvaron finns det mönster runtomkring oss. Barn 

håller på med mönster när de gör pärlplattor, pärlhalsband och bygger med legobitar med 

mera. Vi är också omgivna av former i den dagliga tillvaron. Utifrån geometriska former 

sorterar barn vardagsföremål. Barn behöver få jämföra former med olika föremål för att 

de ska kunna se de olika formerna och kunna kategorisera dem efter likheter samt 

skillnader. Adler (2001) förklarar att matematiken är biologiskt förankrad i individen 

sedan begynnelsen för att se strukturer och att kunna kategorisera. Detta gör barn redan i 

förskoleåldern och genom samspel med omgivningen utvecklas förmågan. Författaren 

anser att kunna se mönster och samband är egentligen mer matematik än att kunna räkna.   

 

2.1.4 Barns utveckling av matematisk förståelse 
Adler (2001) skriver att det nyfödda barnet efter ett par dagar fått förståelse för 

antalsuppfattning och kan se skillnader mellan om det finns en eller två saker framför det. 

Undan för undan börjar sedan det lilla barnet att kategorisera olika föremåls egenskaper 

efter färger, former och storlekar. Vid ett och ett halvt års ålder förstår barnet konkret att 

en del föremål kan ha gemensamma egenskaper. När barnet är i tre till fyra år kan det 

uppmärksamma antal som två eller tre och det börjar även kunna ramsräkna upp till fem 

men det förstår ännu inte innebörden av vad siffrorna symboliserar.  Vid femårsålder ser 

barnet till exempel att en hand har fem fingrar utan att behöva räkna antal fingrar på 

handen. Sterner och Lundberg (2004) menar att räkneramsor i förskolan ska stimuleras på 

olika sätt av pedagogerna för barn. Ramsor ger barn ypperliga tillfällen att förstå 

innebörden i dessa och blir sedan grundläggande för barn i sin talutveckling. 

  

Sterner och Lundberg (2004) hävdar att barn i förskolan borde få tillgång till utveckling i 

matematik på samma sätt som de får det språkligt. Författarna anser att det finns olika 

situationer och tillfällen till att införa grundläggande förståelse för matematik. Vid 

samling, dukning, språklek och temaarbete finns det möjligheter till att införa 

matematiska termer. Ginsburg (i Björklund, 2007) beskriver hur barn i sin 

problemlösning får erfara minskning och ökning, till exempel vid delning av frukt eller 

vid matsituationen när de tar till sig mat, detta tränar även barnens förståelse av de 

matematiska benämningarna. Dessa situationer tar även Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2006) upp som tillfällen att stimulera barns matematik vid måltiden, såsom 

utveckla deras förståelse av matematiska begrepp exempelvis hel och halv. Kronqvist 

(2006) hävdar att förskolan är matematikens mittpunkt, från denna punkt sprider 

kunskaperna ut sig. Problemsituationer ska ske i sådana tillfällen som har en innebörd 

och en betydelse för barnen samt att deras erfarenheter ska kunna tillämpas. Han tar upp 

att i sagan om Hans och Greta undrade några barn hur många stenar som fanns i fickorna 

på sagofigurerna. Hur långt barnen i sagan gick och om stenarna räckte hela vägen fram 

till häxans hus undrade barnen. I förskolan skapades då tillfälle för barnen att själva gå ut 

och se hur långt stenarna räcker genom att släppa dem efter sig. Barnen får erfarenheter 

av matematik om det skapas meningsfulla sammanhang för dem att lösa problemet. 

Ikäheimo (i Björklund, 2007) menar att barn kan få inlärningssvårigheter om förskolan 

för tidigt inför siffersymboler. Vidare kan detta leda till brister i barns förståelse av 



 

 

6 
 

siffrans innerbörd. Pedagogen behöver ha kunskap om hur barn utvecklar sitt tänkande 

kring matematik för att veta vad den kan utgå från i sin undervisning utifrån barns lek. 

 

2.1.5 Matematiken i språk 
Doverborg och Emanuelsson (2006) tar upp Vygostskijs åsikt om att barns språk och 

tänkande utmanas och utvecklas i samspel med den vuxne. Om den vuxne i förskolan 

använder de korrekta uttrycken och även barnens egna uttryck kommer de sedan att 

införliva detta i det egna ordförrådet, till exempel trekant blir triangel. Sterner (2006) 

anser att en del ord som förekommer i olika sammanhang får olika betydelse som ordet 

”Volym”, vilket betyder en sak i vardagen och en annan inom matematiken. Det gäller  

för pedagogen att skapa olika situationer som gör att barnen får en förståelse för vad 

dessa ord betyder i deras omvärld. Innebörden i orden hänger ihop i ett mönster som 

anger vad orden innebär och i vilket sammanhang de får olika betydelser. Barn behöver 

få rikliga erfarenheter av att tänka och diskutera för att kunna gruppera och sortera 

betydelsen av orden. Sterner lyfter att förmåga att tänka metakognitivt beror på 

individens kunskaper att ”tänka om vårt tänkande och vårt lärande” (s 50). De yngre 

barnens språk är situationsbundet och de behöver befinna sig själva i denna helhet för att 

utveckla sitt språk och tänkande. Barn behöver få tillgång till språk och ord för sina 

handlingar. Läraren ska prata med barnen om det som sker, benämna och ge dem nya ord 

på det de upplever. I leken när barn utforskar sin omgivning stimuleras deras 

rumsuppfattning och språk. Rumsuppfattning handlar om att förstå var man själv befinner 

sig i förhållande till något annat. Om barn ska börja använda nya matematiska ord i sina 

lekar behöver de tillgång till medvetna lärare som har som mål att stimulera deras 

matematik- och språkutveckling. 

  

Wittgenstein (i Björklund, 2007), anser att matematiska begrepp får sin matematiska 

innebörd först i en samspelande matematisk omgivning. Begrepp och symboler inom 

matematiken är alltid en fråga om tolkning men innebörden av dessa bör vara universell 

och behöver ha en kontext. Ahlberg (2001) hävdar att barn behöver få tillgång till sitt 

eget språk och få förklara matematik på sitt eget sätt för att förstå symbolspråket. De 

matematiska uppgifter som barnen får ska vara kopplade till deras erfarenheter och behov 

av matematik för att bli mer förståelig för dem. Bristfälliga språkkunskaper kan orsaka 

svårigheter i matematiken även om barnen är duktiga i ämnet. Björklund (2007) tar upp 

Gelman och Gallistel som anser att barn inte kan utveckla matematisk insikt samt 

förståelse utan något att bygga på, utan att det är genom erfarenheter som grunden i barns 

lärande om matematik utvecklas. Barn behöver få kognitiva uppgifter för att se sin egen 

kunskap. Häggblom (2000) ser dels skriftligt symbolspråk dels talat språk som barns 

tillgång för att kunna uttrycka sig, argumentera och lösa problem i sin vardag. 

Följaktligen kunna föra en diskussion om olika begrepp med andra människor i deras i 

omgivning. Författaren hävdar att det är i interaktionen mellan barnet/eleven och dess 

omvärld som ett begrepp får en innebörd. Språket blir därmed ett verktyg som hjälper till 

att bygga upp de matematiska förhållandena. Kommunikationen och språket har 

betydelse i stimulationen av kunskaper inom matematiken enligt Sterner och Lundberg 

(2004). Vidare menar författarna att om elever får tillfälle till att använda sitt språk och 

även skriva blir deras tankar synliga. Individen behöver kunna använda sitt inre språk och 

skapa en egen bild av problemet för att lösa problem i olika situationer. De betonar att 

elever som har läs- och skrivsvårigheter blir hjälpta av om de får tillgång till ett rikt 
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språk, till exempel matematiska begrepp. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) ser 

tillgång till språket för barn som nyckeln till att förstå matematik. 

 

2.1.6  Matematiken i leken  
Knutsdotter Olofsson (2003) anser att när barnen är aktiva i leken stimuleras deras 

kreativitet och lärande omedvetet, om det som för stunden engagerar barnet. Vidare 

innebär detta att barnet efteråt inte i alla situationer verbalt kan berätta vad det har lärt sig 

i leken. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) framhåller synsättet ”lek och 

lärande som sammanflätade.” (s. 214). Barnets lekförmåga utvecklas inte automatiskt 

utan denna kunskap tillägnar sig barn via träning. Författarna hävdar samtidigt att barn 

behöver träning för att utveckla förmågan att lära sig.  Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2006) samt Lindqvist (1996) skriver att Fröbel var för den fria leken, han 

ansåg att lekens utvecklande effekt bidrog både andligt, fysiskt och mentalt på barnen. 

Han utvecklade dessutom tjugo lekgåvor där några av dem utgår från geometri 

exempelvis klotet. Fröbel hävdade att ”leken är barnens första bildningsmedel.” (Uddén, 

2004, s.93). Fauskanger (2006) anser att pedagogerna borde kunna göra om miljön så att 

den stimulerar till lek som innehåller matematik, för att det ska lyckas behöver 

pedagogen anse att lek stimulerar till barns utveckling inom matematik.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar upp att för att skapa 

meningsinnehåll ska pedagogen delta och utmana samt stödja barnen i deras utveckling 

av leken genom att kommunicera och samspela med barnen. Kirova och Bhargava (2002) 

har en annan åsikt, de menar att när barn leker ska läraren inte gå in i leken och utmana 

barnen. Läraren ska istället observera utifrån vad barnen håller på med och sedan efteråt 

vid ett annat tillfälle aktivera dem för att få in matematiken. Läraren ska utgå från barns 

förståelse och bygga vidare på deras kunskaper i meningsfulla situationer. Detta 

lärandetillfälle ska kopplas till det som barnen lekte innan och pedagogen ska hjälpa dem 

med deras begreppsmässiga konstruktioner. De har observerat en lärares arbete i 

förskolan hur hon på ett positivt sätt för in de yngre barnen i matematikens värld. Via en 

form av checklista utifrån barns utveckling är det tre steg som bidrar till barns utveckling 

i matematik. Dessa är; ett till ett principen, klassificering och systematisering. Ifall 

läraren för en form av checklista i olika situationer på barns utveckling och förståelse av 

begrepp, kan läraren i sin planering utgå från var barnen är i sin matematiska utveckling. 

De menar att det är betydelsefullt att pedagogen i förskolan ställer utmanade frågor till 

barnen till exempel ”kan du hitta någonting som är rött och långt”. Samtidigt behöver 

barn få berätta i alla situationer hur de tänker och vad de gör. Vygotskij anser att språket 

kommer före tänkandet och om barn får prata om det de gör utvecklas deras tänkande 

(enligt Kirova och Bhargava, 2002). De tar även upp Vygotskijs ”proximala zoner” som 

innebär att barn kan utvecklas och utmanas genom att bygga vidare på deras erfarenheter 

och kunskaper. 

 

Det är en fördel att kunna tänka abstrakt kring lösningen av matematiska frågeställningar 

(Magne, 2002). Barnens föreställningsförmåga tränas när de leker låtsaslekar. Detta är 

något som barnet behöver kunna för all sorts undervisning (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

Leken har betydelse när barnen använder sig av samt förankrar sina kunskaper i 

matematik. I tillvaron med barnen i förskolan behöver pedagoger medvetet använda sig 

av matematiska begrepp för att skapa en förankring av dem hos barnen (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Vygotskij (1995) anser att när individen skapar eller 
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leker visar den förmågan till inlevelse och fantasi. Genom sin inlevelseförmåga kan 

individen ta del av andras erfarenheter för att vidga sin föreställning om världen. 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver hur Vygotskij anser att i leken vågar barnen mer, 

de blir ”huvudet högre” (s 72). Magne (2002) anser att genom lek ökar kunskapen hos 

barn om matematiken, barnen försöker hitta metoder att använda sig av genom att utgå 

från en situation som innehåller matematik. 

  

Johnson, Christie och Wardle (2005) skriver om lekens betydelse för barns utveckling, 

kognitivt, emotionellt, socialt och fysiskt. De tar upp hur Bruner föreslog att lek bidrog 

till barns problemlösningsförmåga genom att ge barnen mer handlingsmöjligheter. När 

barnen fått använda sig av ett mer ovanligt sätt att handla i leken kan de överföra detta 

beteende till att lösa problem som uppkommer i deras dagliga tillvaro. Johnson (1990)   

beskriver olika forskares syn på barns utveckling av sina kognitiva förmågor genom lek.  

Bretherton (i Johnson, 1990) anser att symbolisk lek (låtsaslek) ökar barns förmåga att 

tänka logiskt eftersom de i leken förutser vad som kommer att hända sedan och 

anledningen till detta. Enligt Johnson (1990) anser Hughes, Pepler, Rosen, Pepler och 

Ross att lek främjar problemlösningsförmågan samt dess användning. Hughes hävdar att 

experimenterande bidrar till barns förmåga att lösa problem på det sätt som det förväntas 

att de ska lösa det på (Johnson, 1990). Enligt Johnson (1990) har Vanderberg, Sylva, 

Smith och Dutton undersökt hur barns traditionella problemlösningar utvecklas genom 

lek. Hughes, Pepler, Sutton och Smith, Pepler och Ross, har undersökt barns nytänkande i 

problemlösningssituationer hur de väljer en kreativ och oväntad förklaring på problemet 

(Johnson, 1990). Barn behöver få tillgång till material som stimulerar till mer originella 

samt flexibla lösningar anser Pepler (Johnson, 1990). Denna forskning har enligt Löfdahl 

(2002) blivit kritiserad för sin brist på information om vad som påverkar i barnets lek 

samt dess validitet. Människor har accepterat den för att vara sann på grund av mängden 

av undersökningar som gjorts. Hon tror att det kommer att göras undersökningar 

angående lekens betydelse för matematiken i framtiden eftersom eleverna i de äldre 

åldrarna har problem med att klara av matematiken. 

 

Solem och Reikerås (2004) tar upp följande exempel på matematik som kan finnas i 

barns lek. När barnen bygger en koja får de fundera på hur många spikar som behövs, 

längden på brädorna som krävs, hur hög kojan behöver vara och så vidare. I leken 

Kurragömma kommer barnen att uppleva sin storlek i förhållande till föremål i rummet 

(rumsuppfattning). Placeringsorden tränar de när säger var någonstans de gömde sig. I 

leken Raketen tränar barnen på att räkna baklänges.  

 

2.1.7 Matematiken i musik 
Jederlund (2002) skriver om den förbättrade inlärningsförmågan i matematik och språk 

som musik åstadkommer under femton minuter, både om individen spelar själv eller 

lyssnar, den så kallade, Mozarteffekten. Fagius (2001) tar upp en uppföljning av 

Mozarteffekten, där 78 barn tre till fem år deltog, som jämförde barn med traditionell 

undervisning med dem som fått mer musikinslag. Jämförelsen visade att de som fått 

pianolektioner visade större förmåga till rums- och tidsuppfattning. Barnen fick i uppgift 

att pussla ihop en kamel av fyra pusselbitar. Enligt Solem och Reikerås (2004) är pussel 

en form av problemlösning som stimulerar barn till logiskt tänkande som handlar om att 

urskilja de olika delarna som helheten består av. Jederlund (2002) tar upp att Merker 

skrivit om att Mozarteffekten ifrågasätts i vetenskaplig litteratur. Författaren fortsätter 
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med att förklara att forskningen måste granskas men att mängden tyder på ”klara 

samband mellan skapande musikundervisning och förbättrad inlärning” (s. 113 ). Han tar 

också upp att det saknas forskning om exakt vad i musikundervisningen som bidrar till 

denna effekt. Författaren anser dock att de anledningarna inte krävs för att försvara 

musikens plats: ”Musik skapar hela människor.” (s. 12). Uddén (2004) skriver: ”Att 

kunna lyssna och uppmärksamma är en förutsättning för allt lärande /../” (s. 116). 

 

Doverborg och Pramling Samuelssn (2006) tar upp ramsorna: En elefant balanserade och 

Fem fina fåglar satt på en gren. Dessa ramsor har en melodi och handlar om subtraktion 

och addition. Författarna anser att barnen får erfara rytm i ramsor samt repetition. Magne 

(2002) beskriver att det är bra att kunna talramsan även om den inte är ett tecken på 

matematisk kunskap. Talramsan kommer senare vara viktig för utvecklingen av 

taluppfattningen eftersom den tränar vilken ordning som talen kommer i. Jederlund 

(2002) anser genom att uppleva rytm, med instrument samt hela kroppen, utvecklas 

samverkansförmågan mellan hjärnhalvorna.  Solem och Reikerås (2004) skriver att i 

sånger och ramsor där barn visar antal med fingrar tränar de på talbilden, det gör att 

barnen vet att tre fingrar är tre fingrar utan att räkna. Baklängesräkning och 

ordningstalsord finns i en del sånger och ramsor. Björklund (2007) beskriver hur små 

barn urskiljer skillnader och likheter på många olika sätt, även auditivt. De auditiva 

skillnaderna och likheter urskiljs av olika volymnivåer och hur takten förändras, det 

uttrycks med hjälp av matematik. Författaren hävdar att uppfatta skillnader och likheter är 

en förutsättning för lärande.  

  

Thisner (2006) skriver om hur de arbetar med matteburkar, från siffran noll till tio. De 

olika burkarna innehåller olika saker utom den för siffran noll som inte innehåller 

någonting. Till en del av burkarna finns det förslag på sånger till exempel ”Tio små 

indianer”, ”Fem fina fåglar”, ”Veckosång”. En annan burk har ”En liten båt blir ofta våt” 

som utgångspunkt. Den innehåller en båt, fiskar, blått tyg och en skattkista. Med hjälp av 

fiskarna kan barnen räkna hur många som är kvar och vilka som har fiskats upp. 

 

2.1.8 Matematiken i naturkunskap eller utomhus 
Naturkunskap använder sig av matematik som ett av sina redskap när den ska förklara 

fenomen i omvärlden (Ekstig, 2002). Första steget att stimulera barns naturvetenskapliga 

och matematiska tänkande är att låta dem observera, sedan sortera och kategorisera det 

iakttagna efter sina egenskaper. Förmågan att kunna studera likheter och olikheter och 

sedan få beskriva skillnader utifrån vad barnen har iakttagit är betydelsefullt för deras 

utveckling i naturvetenskap och matematik (Furness, 1998).  Klassificering kan göras 

med olika kriterier. Det beskrivs som att sätta ord på skillnader och likheter (Solem & 

Reikerås, 2004).  

 

Harlen (2006) beskriver att pedagogen kan få barnen att ställa frågor och bli bättre på att 

iaktta (jämföra, se likheter och skillnader) genom att öva sig i meningsfulla sammanhang.  

Sjøberg (2000) tar upp att barn har sina egna förklaringar om fenomen i naturkunskap 

redan i tidig ålder. Barnens vardagsföreställningar ska pedagogen bemöta eller utmana, 

när eleverna är äldre sker eventuellt motbevisning utifrån tidigare föreställningar. Ekstig 

(2002) samt Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) anser att barn bör få tillfälle till 

att göra någon form av dokumentation i form av att rita en bild av vad som de tror 

kommer att ske, vad som sker eller vad som har skett förekommer i naturkunskap. Inom 
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matematiken kan barn få rita svaret på sin problemlösning.  Dokumentationen är ett sätt 

för barnen att synliggöra sitt eget lärande. Emanuelsson (2006) skriver om att i ett 

undersökande arbetsätt får barn dels möjligheter att iaktta samt jämföra, dels chans att 

undersöka/experimentera och berätta om sina nya upptäckter av omgivningen. När barn 

får undersöka sin omgivning bidrar detta delvis till deras utveckling av sin 

rumsuppfattning. Ekstig (2002) menar att när något ska undersökas får individen ställa en 

hypotes och sedan försöka antingen bevisa att hypotesen stämmer eller inte med hjälp av 

observationer och experiment enligt ett undersökande arbetssätt. Detta arbetssätt 
ifrågasätts eftersom det inte är säkert att personen som utför det lär sig vad den ska lära 

sig, detta är beroende av tidigare erfarenheter och kunskaper. Haraldsson (enligt Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003) tar upp att ska barn få utgå från sin verklighet 

och få ha sitt eget synsätt angående naturvetenskap för att sedan utveckla frågor som kan 

förklaras mer vetenskapligt. 

 

Emanuelsson och Doverborg (2006 s. 103 - 109) skriver om matematikutövning i en 

förskola med ur och skurinriktning. Pedagogerna beskriver att matematiken arbetar de 

med laborativt både inne och ute i förskolan. Problemlösning, rumsuppfattning och 

begrepp ska barnen få möjlighet att utveckla. De anser att leken utgör en källa till 

erfarenheter och kunskaper samt utgör en bas till deras framtida matematikkunskaper.  

Ämtning (2006) beskriver hur en förskola tycker att matematik handlar om mätning, se 

olikheter och likheter, sortering och att jämföra. Allt som de behöver finns i naturen 

angående material och så vidare, de behöver inte ta med sig material från förskolan. De 

dokumenterar mycket eftersom de anser att bilden hjälper till när barnen ska reflektera 

över vad de lärt sig. Lärandet sker genom att barnen får upplevelser. Barnen får upptäcka 

skillnader och likheter med bland annat barr, pinnar, svamp, tickor och fjädrar som 

sorteras. Barnen får väga med en gungbräda till exempel tegel och mäta till exempel en 

snögubbe. Furness (1998) beskriver hur barn behöver få förståelse för måttsystem genom 

att få mäta i fot och steg. En anledning till detta är att de får förståelse för en enhet som är 

större än en centimeter och som inte kräver lika höga siffror.  
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3 Metod 
 

 

 

I kapitlet beskrivs vilka metoder som har används i studien, fortsättningsvis beskrivs 

urval och hur genomförandet gått till. Slutligen lyfts de etiska principer som är relevanta. 

 

 

3.1 Metodval  
 

Studien är kvalitativ eftersom vi är intresserade av arbetslagens resonemang om olika 

förhållningsätt till matematik.  I en kvalitativ studie kan urval baseras på vad forskaren är 

intresserad av att veta. Fördelar i en kvalitativ metod är, enligt Holme och Solvang 

(1997), följsamhet, flexibilitet, närhet samt möjligheten till en djupare inblick. Forskaren 

vill se strukturer och sammanhang och studerar fenomenet inifrån. Nackdelen kan vara att 

intervjuaren med sin närvaro kan påverka resultatet på olika sätt, en av anledningarna till 

detta är att ett frågoformulär inte tillämpas. Där ordningen på frågorna sker efter en 

bestämd struktur oberoende av respondentens svar och där följfrågorna redan är bestämda 

i förväg. En annan nackdel kan vara att bilden inte blir speciellt omfattande av det valda 

problemet.  

 

Målet med den empiriska studien var att komma nära informanternas verklighet och få 

fram deras åsikter om matematikens roll i förskolan genom att höra deras olika 

resonemang om hur de förhåller sig till matematiken i förskolan. Erfarenheter om att 

arbeta med matematik samt användningen av matematiska begrepp efterfrågades. Var 

matematiken finns samt dess innebörd diskuterades med arbetslagen. En fördel med att 

flexibiliteten fanns med i den kvalitativa metoden var att intervjufrågorna kunde utgå från 

observationerna. Därmed kom inte de frågorna som handlade om matematik att ställas 

enligt en bestämd struktur utan dessa fick komma allteftersom situationen inbjöd till dem. 

Detta var en fördel i studien eftersom tillfälle gavs till följdfrågor och ytterligare 

beskrivningar. 

 

I samband med den empiriska undersökningen och transkriberingen av intervjuerna, 

valdes och lästes litteratur som hörde ihop med de områden som framkom från 

arbetslagens resonemang kring matematiskt förhållningssätt. Viss litteratur om matematik 

hade även lästs innan för att sätta sig in i ämnesområdet och kunna ställa relevanta frågor 

utifrån studiens syfte. Utifrån svaren skrevs sedan litteraturgenomgången in i uppsatsen.     

 

 3.1.1 Observationer 
Observationerna utgjorde utgångspunkten till intervjuerna och intervjuguidens frågor. 

Denna kvalitativa metod hjälpte till att fånga upp olika situationer som matematik kan 

tänkas framträda i. Detta skedde genom att inta rollen som icke deltagande observatörer, 

för att på avstånd kunna iaktta och upptäcka vad som förekom i verksamheten. Widerberg 



 

 

12 
 

(2002) hävdar att det kan vara en nackdel om observationerna utförs innan intervjun 

eftersom deltagarna är okända och därmed förstår inte forskaren varför deltagarna agerar 

på olika sätt. Vi ansåg dock att genom att utgå från denna struktur blev fördelen att frågor 

sedan kunde ställas till arbetslagen kring deras resonemang samt handlande via 

intervjuer. Med denna arbetsgång att använda både intervjuer och observationer ser 

Widerberg (2002) styrkan i att få fram ett mer tillförlitligt material för bearbetning, 

analys och tolkning.  

 

3.1.2 Gruppintervju 
Kvale (1997) anser att gruppintervjuer kan användas för spontana beskrivningar och 

gemensamma erfarenheter om det fenomen som diskuteras. En konsekvens av metoden 

kan vara att det blir svårt att dels få kontroll över gruppen dels intervjusituationen. Detta 

kan i sin tur medföra svårigheter att kunna analysera tillförlitlig data. Trost (2005) menar 

att denna form av intervju lämpar sig om forskaren vill få fram respondenternas 

erfarenheter och deras sätt att resonera om fenomen. En nackdel enligt författaren är att 

det är svårt att hinna med att anteckna grimaser och kroppsrörelser samt vem som säger 

vad i intervjusituationen. Det kan även förekomma etiska problem eftersom det som sägs 

i gruppen kan föras vidare. Fördelen med gruppintervjuer enligt Trost (2005) är att 

respondenterna har chansen att tänka vidare samt fortsätta på andras uttalanden. Stukát 

(2005) hävdar att nackdelarna som kan förekomma är att de mer tystlåtna inte får chansen 

att uttala sig. Respondenterna kan bli påverkade av grupptrycket samt att majoritetssvar 

kan förekomma. Han anser dock att gruppintervjuer är ett bra sätt att få tag på gruppens 

idéer samt erfarenheter, som är just det studien eftersträvar nämligen olika sätt att se på 

matematik. Widerberg (2002) menar att om forskaren väljer intervju som metod innebär 

det en närhet till respondenten, den sociala miljön samt sammanhanget som de befinner 

sig i. Det är ett bra redskap för att få tag på individens förståelse om något. 

 

I intervjusituationer tolkar respondenten, enligt Larsson (2000), frågor på ett sätt som inte 

alltid överensstämmer med intervjuarens avsikt med frågan. Innebörden av detta är att 

frågorna får omformuleras av intervjuaren när respondenten har gett sitt svar och därmed 

sin tolkning av frågans innebörd. Detta kan även göras med hjälp av följdfrågor. I 

gruppintervjuer får intervjuaren flera olika tolkningar av samma frågas innebörd och detta 

innebär en mångfald av uppfattningar.  

 

Under studiens gång skedde även två enskilda intervjuer som vi försökte få att efterlikna 

gruppintervjuerna i den utsträckning det var möjligt. Detta skedde genom att vi 

efterfrågade om det var hennes egen uppfattning eller om det var arbetslaget 

gemensamma åsikter. Vid dessa två tillfällen fick vi utförliga svar och de liknade 

gruppintervjuerna eftersom i vissa fall hade även de skilda åsikter som de uttryckte.  

 

3.2 Urval 
 

I en kvalitativ metod handplockar forskaren sin urvalsgrupp och väljer respondenter som 

är relevanta för studien för att få en så stor variationsbredd som möjligt. Urvalsgruppen 

ska ha kunskaper samt erfarenheter om samma fenomen (Starrin & Svensson, 1994). 

Larsson (2000) hävdar att urvalet i en kvalitativ studie kan göras genom att finna flera 
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olika grupper inom samma område fast med många skilda erfarenheter och åsikter. 

Fangen (2005) betonar att när informanter väljs sker detta genom ett strategiskt urval för 

att hitta bra exempel som utmanar problemställningen. Enligt Kvale (1997) kan antalet 

respondenter ökas tills syftet är uppnått och inga nya synpunkter tillkommer. Studiens 

urval baseras på att få fram förhållningssätt samt resonemang om hur arbetslagen på en 

förskoleavdelning ser på matematikens roll på olika sätt. Fyra förskolor valdes ut med 

olika profilering.  Ytterligare en förskola valdes ut vid ett senare tillfälle för att ytterligare 

berika studiens empiriska material. Eftersom studien inte utgick från att värdera den 

matematiska verksamheten på förskolorna var det oviktigt vilket område som 

undersöktes.  

 

 

3.3 Genomförande 
 

I studien valdes fyra förskolor ut med olika profileringar som innehöll beskrivningar av 

hur de arbetade med matematik, språk, natur och lek. Kontakt togs med förskolornas 

rektorer med förfrågan om deltagande i studien. Två av dessa förskolor valde att tacka nej 

och därmed valdes ytterligare två till. I samband med kontakt med rektorn skickades 

brevet via mail. Vid förfrågan med rektorer beslöts att föräldrarnas medgivande inte 

behövdes eftersom de enbart skulle observeras som aktörer i andra hand. Efter att ha 

intervjuat fyra förskolor valde vi, på grund av att vi inte erhållit tillräckligt med material, 

att observera och intervjua en femte förskola som var mer matematikintresserad. På de 

olika förskolorna intervjuades olika antal respondenter, deras antal var en två gånger och 

tre respondenter tre gånger.  

 

Vi observerade på samma förskola och förde löpande fältanteckningar, för att fånga olika 

situationer där matematiken åskådliggjordes. Vid några tillfällen har, för att berika 

studien med ett rikligare material, observationer genomförts på samma avdelning vid 

olika situationer. Endast vid ett tillfälle har sedan var och en skrivit enskilda 

anteckningar, vid de andra tillfällena har transkriberingen via datorn skett gemensamt. 

Den enskilda transkriberingen gav inte ett mer utförligt material än den gemensamma. 

Transkriberingen har skett en timme efteråt för att öka tillförlitligheten. Trots att 

observationen skett vid samma tillfälle har vi upptäckt olika situationer och beskrivit 

dessa på lite annorlunda sätt. Observationerna utfördes under samlingar och under 

interaktion mellan pedagogerna i arbetslaget och barnen men även när det skedde 

aktiviteter som kunde kopplas till matematik. Anteckningar fördes under tiden genom 

stickord, centrala meningar och korta beskrivningar vad som pågick. Stickorden var en 

grund till fältanteckningarna som sedan skrevs ut i sin helhet, detta skedde samma dag. 

Stickorden bidrog till en struktur och en form av kronologisk ordning av händelserna vid 

observationstillfället. Detta arbetssätt att utföra en observation anser Widerberg (2002) är 

lämpligt använda och som även vi fastnade för. Vid ett par tillfällen kom frågor till 

aktörerna att ställas om oklarheter. De gemensamma observationsanteckningarna vid de 

tillfällen matematik upptäckts har legat till grund för intervjufrågorna.  Utgångspunkten 

har varit de ämnen pedagogerna är mer intresserade av för att få igång konversationen. Vi 

har eftersträvat information om hur de arbetar med sin huvudinriktning för att få deras 

resonemang om hur arbetslaget lyfter in matematiken. Vid intervjutillfället deltog båda 

och kassettbandspelare användes. Den av oss som intervjuade satt snett mot dem som 
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intervjuades för att inte hela tiden ha ögonkontakt med dem som utfrågades. Det kunde 

annars eventuellt upplevas som ett stressmoment. En av oss satt bakom eller bredvid och 

antecknade dels svar på frågorna samt vilken respondent som svarade. Gester och övrigt 

som hände i rummet antecknades även. Den som antecknade kom även med inlägg och 

hjälpte till att föra diskussionen vidare samt uppmärksamma om något frågeområde inte 

kom upp.  En form av säkerhet om det hände något med tekniken även om allt inte hanns 

med och antecknas. Vem som intervjuade varierades för att bägge skulle få möjlighet att 

träna sin intervjuförmåga.  

 

Intervjufrågor som har förekommit i alla gruppintervjuerna: 

 

 Hur skulle ni beskriva matematik i ert arbetslag? 

 Vad är matematik i förskolan anser ni? 

 Hur arbetar ni med matematik på denna förskola? 

 Vilka situationer i förskolan innehåller matematik? 

 Brukar ni använda er av matematiska begrepp?  

 

3.3.1 Pilotstudie 
Pilotstudie genomfördes på en förskola som en förundersökning för att se om observation 

och intervju skulle komplettera varandra innan undersökningen påbörjades. Pilotstudien 

har fått ingå i resultatet eftersom den bidrog till studien på ett positivt sätt. Pilotstudien 

medförde att vi blev mer medvetna om hur det skulle vara att göra en gruppintervju. 

Denna grupp var väl medveten om hur en gruppintervju skulle genomföras bland annat 

inte prata i munnen på varandra. Patel och Davidson (2003) menar att en pilotstudie kan 

användas som ett hjälpmedel för att se om studiens val av intervjumetod är ett passande 

verktyg för studien. 

 

 

3.4 Analys 
 

Tillvägagångssättet för analysen är kvalitativ eftersom den utgår från helheten hur olika 

arbetslag resonerar om arbetet med matematik i förskolan. En kvalitativ analys enligt 

Starrin och Svensson (1994) har som syfte att upptäcka ”företeelser, egenskaper och 

innebörder” (s 29), som på olika sätt befruktar varandra, de olika delarna behöver ses 

utifrån den helhet som de representerar. Analysen påbörjades genom att de fem 

intervjuerna transkriberades, detta gjordes inte ordagrant, pauser, skratt och alla 

uppmuntrande hm-ljud skrevs inte ut. Däremot bestämde vi att de andra 

intervjuuttalandena av respondenterna skulle återges ordagrant.  Transkriberingen skulle 

användas till att ta del av respondenternas resonemang om deras förhållningssätt till 

matematikens roll i förskolan och inte till att analysera svaren ur ett psykologiskt syfte 

(Kvale, 1997).  Vi ansåg inte heller att dessa uttryck hade någon betydelse för studiens 

analys eftersom när det förekom fyllde en annan respondent på den påbörjade meningen. 

I de två enskilda intervjuerna, när det var längre pauser, efterfrågade oftast den 

intervjuade om mer tid eller berättade att hon behövde fundera en stund. Den som 

intervjuade genomförde också transkriberingen med hjälp av den andras anteckningar om 

vem som sade vad i gruppintervjuerna. Första analysen skedde genom att tolka 
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respondenternas svar under och efter transkriberingen. Efter detta lästes utskrifterna flera 

gånger och svaren eftersöktes utifrån intervjuguidens frågor, dessa frågor fick olika färg. 

Svaren ströks över med överstryckningspennor (Trost, 2005) och samlades för att en 

ytterligare tolkning skulle kunna ske. De olika svaren från gruppintervjuerna samlades 

under de olika frågorna oavsett vem som hade sagt vad. Efter att ytterligare läst igenom 

detta upptäcktes ett visst mönster som de olika svaren kunde delas in i. Dessa kategorier 

kunde samlas under två huvudrubriker vardagsmatematik och integrerad matematik. 

Under dessa områden upptäcktes olika delar där matematikens roll på olika sätt 

framträder i förskolan utifrån arbetslagens resonemang kring matematiskt 

förhållningssätt. Ytterligare genomläsning av utskrifterna gjordes för att få fram starkare 

och svagare synpunkter. Nedanstående bild förklarar ytterligare vår indelning av 

analysens resultat.  

 

 

Matematikens roll i förskolan 

 

 

                   

   Vardagsmatematik                                 Integrerad matematik 

 

 

 

 

      Problem          Planerad          Begrepp           Lek         No            Musik          Språk                      

 

 

3.5 Trovärdighet  
 

Studiens trovärdighet påverkas av att intervjuerna genomfördes av två olika personer, 

med olika intervjuteknik samt vana vid att göra intervjuer.  Bell (2000) menar att en form 

av skevhet kan uppstå om fler än en intervjuar eftersom samma fråga ställs på olika sätt. 

Medvetenhet om detta finns med i studien, men en viss skevhet finns alltid med i 

kvalitativa intervjuer. Samma författare påpekar att en viss from av skevhet alltid uppstår 

vid kvalitativa intervjuer eftersom inte svarsalternativen är fasta utan svaren påverkar i 

vilket sammanhang och ordningsföljd nästa fråga kommer. De olika svaren har påverkat 

följfrågorna och de efterföljande intervjuernas frågor. ”Att lära sig bli intervjuare sker 

genom att intervjua” (Kvale 1997, s 136). Författarens tankar om att intervjutekniken 

berikas genom träning medvetandegör att ytterligare träning krävs för att bli en duktig 

intervjuare. Medvetenheten finns med i studien att den första intervjun inte är lika 

utförligt gjord som den sista.  

  

Studiens syfte skulle uppfyllas genom att undersöka fem arbetslags resonemang kring 

deras matematiska förhållningssätt. Vid två tillfällen gjorde vissa omständigheter att en 

respondent intervjuades. Detta påverkar resultatet i form av att det mer blir en pedagogs 

åsikt istället för fleras. Utförligheten i respondenternas svar samt att intervjufrågorna var 

okända för deltagarna är två skäl till påverkan av studiens resultat. Vid en överlämning av 

intervjufrågorna innan skulle respondenterna fått chansen att förbereda sina svar. 
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Observationerna utgjorde grunden för vilka frågor som ställdes och hur de ställdes, vissa 

grundfrågor ställdes dock till samtliga respondenter. Dessa frågor ställdes utifrån det 

första fokuset där vi fokuserade på medveten och omedveten matematik. Fokuset 

förändrades dock under studiens gång till att undersöka matematikens roll i förskolan 

genom att studera fem arbetslags sätt att resonera kring deras matematiska 

förhållningssätt i förskolan med barn från tre till fem år.  

 

I kvalitativa studier kan studiens reliabilitet inte efterfrågas eftersom de kvalitativa 

intervjuerna är för få till antal för att säkerhetsställa ett mätbart resultat. Reliabilitet 

påpekar Trost (2005) är inte relevant vid utförandet av en kvalitativ studie eftersom ett 

mätbart värde inte finns. Intervjusituationen samt respondenternas erfarenheter påverkar 

svaren. Patel och Davidsson (2003) hävdar att det är svårt att få tillförlitlighet när det 

gäller validitet i en kvalitativ studie, det kan stärkas vid observationstillfället om det är 

två stycken som deltar. Enligt vår tolkning kan även en större validitet uppnås när två 

stycken är med på intervjutillfället. Studiens validitet hjälps i detta fall upp med de icke 

deltagande observationerna som gjorts. Fler icke deltagande observationer hade utgjort 

ytterligare kännedom om hur arbetslagen arbetar med matematik i praktiken. Ytterligare 

intervjuer med respondenterna hade kanske bidragit med mer utförlig information. 

  

 

3.6 Forskningsetik 
 

Innan respondenterna blev intervjuade/observerade upplystes de om att deltagandet var 

frivilligt (samtyckekravet), vilken högskola vi kommer ifrån och det övergripande syftet 

som materialet kommer att användas till. I samband med intervjutillfället erbjöds de 

deltagande att ta del av studien. Vid dessa tillfällen upplystes arbetslag om att de skulle 

förbli konfidentiella. Information om vilka förskolor som deltagit i studien lämnades inte 

ut vid något tillfälle (konfidentialitetskravet) enligt de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2007).  

 

Två betydelsefulla olikheter när det gäller att berätta om syftet med intervjun tar Trost 

(2005) upp. Han hävdar att han och Kvale har olika åsikter om vad respondenterna 

behöver upplysas om innan intervjun. Enligt Trost anser Kvale att forskaren ska upplysa 

om syftet samt om känsliga frågor kommer att tas upp innan intervjun medan han själv 

anser att forskaren enbart behöver upplysa om övergripande syftet samt svara på 

eventuella frågor som respondenten har. Studien kom att följa Trost linje eftersom vi 

ansåg att upplysningar om vad studien exakt eftersökte kunde detta eventuellt påverka 

respondenternas svar. Respondenterna kom att få del av att syftet med intervjun inte var 

att utvärdera verksamheten utan att ta del av olika arbetssätt. De svar som framkom var 

inte av känslig natur, förutom vid ett tillfälle där svaret blev bortfall med hänsyn till 

respondenternas integritet enligt rekommendationer i de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2007).  Frågorna kom endast att handla om deras förhållningssätt samt 

tankarna bakom dessa på avdelningarna. Beslut togs ihop med rektorer att tillstånd från 

föräldrar inte behövdes i studien. Barnen kom endast att observeras i andra hand 

exempelvis interaktionen mellan pedagog och barn. 
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3.6.1 Konfidentialitet 
Både de observerade barnen och de intervjuade pedagogerna har hållits konfidentiella. 

Nummer har använts för att pedagogerna inte skulle känna sig hindrade att uttala sin egen 

åsikt. Enligt Trost (2005) är det viktigt att man inte hittar på andra fakta om personerna 

eftersom de kan passa in på någon som finns i verkligheten. Pedagogernas namn var inte 

av betydelse för studien, de är ett urval som representerar området undersökningen 

gjordes i. Eventuella igenkänningsfaktorer filtrerades bort. I arbetet finns inbjudan till att 

vara med i studien med som bilaga utan namn. Lösa anteckningar och 

kassettbandinspelningar kom inte att innehålla namn från de olika förskolorna eller 

pedagogerna utan enbart identifieras med siffror. Det empiriska materialet kommer inte 

att användas mer än denna gång enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). Band 

samt lösa anteckningar kommer att förvaras hemma hos oss endast identifierade med 

förskola ett och så vidare samt att respondenterna namnges med siffran ett och så vidare. 

3.6.2 Komplikationer 
I gruppintervjuer finns en risk att de andra respondenterna som finns i rummet talar om 

vad som har sagts eftersom de inte innefattas av tystnadsplikten enligt Kvale (1997) och 

Trost (2005).  Trost (2005)  anser att gruppintervjuer inte ska tillämpas om ämnet är 

känsligt och förklarar att känsligheten avgörs av respondenten. Samme författare hävdar 

att gruppintervjun blir som ett samtal och det är lättare att säga saker som inte är 

genomtänkta och som personen ifråga ångrar sedan. Genom att vi gav följdfrågor fick 

respondenterna tillfälle att fundera igenom samt förklara sina yttranden mera under 

intervjun för att undvika missförstånd. Grupptrycket minskades genom att inte mer än tre 

stycken intervjuades åt gången. 
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4 Resultat  
 

 

 

Resultatkapitlet beskriver matematik som ett återkommande inslag i vardagen, samt 

resonemang kring matematik som integrerat i andra ämnen i förskolans verksamhet.    

 

 

4.1 Resonemang kring vardagsmatematik  
  

 

Detta stycke beskriver de fem avdelningarnas arbetsslag olika resonemang indelade i 

problemlösning, planerad matematik samt matematiska begrepp. Förskolorna presenteras 

inte utifrån vem som säger vad utan det är en sammanställning av de skilda 

resonemangen som framkom under observationer samt intervjuer. 

 

4.1.1 Problemlösning i vardagen 
Under rubriken finns matsituationer (dukning, fruktdelning), påklädning och skapande 

aktiviteter (syr dukar, pärlplattor m.m.). Dessa aktiviteter framkom i sammanställningen 

av analysen som olika aktiviteter där arbetslagen resonerade om tillfällen där matematik 

finns. Problemlösning ser respondenterna som att ge barnen konkreta matematiska 

problem som de kan lösa själva. Förskolans matematik är problemlösning, det är inte att 

barnen ska lära sig skriva siffror.  

 

Ett begrepp som uppkommer när respondenterna ska förklara förskolans matematik är 

vardagsmatematik. Detta betyder att matematiken framkommer vid vardagssituationer 

såsom vid inräkning av barnen (fler än, hur många saknas, hur många är här), samling, 

dukning, experiment (jämförelser, samt matematikbeskrivningar) och samtal vid måltider. 

Vid måltiden kan det handla om hur många potatisar barnen vill ha, hur många 

klyftor/delar av frukt de vill ha och hur många gånger behöver frukten delas för att det 

ska räcka åt alla barnen. Situationer som innehåller matematik (dukning, inräkning av 

barn med mera) är det svar som oftast kommer upp först vid efterfrågan av vad 

matematik är i förskolan. 

 

Andra tillfällen då barn använder sig av matematik kan vara pyssel såsom tillverka 

halsband, pärlplattor, sy dukar. Vid dessa tillfällen handlar det om olika mönster samt 

räkning. Det handlar om att ha en idé om den färdiga produktens utseende. Ett system till 

exempel i form av hur många pärlor i varje färg som ska användas vid trädning av 

halsband, samt vid påklädningsinstruktioner förslagsvis ”nu tar vi första vanten och sedan 

tar vi andra vanten”.  
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4.1.2. Planerad matematik 
Här nedan samlas olika exempel på hur den planerade matematiken finns med på olika 

sätt i verksamheten på förskolan, enligt de resonemang som respondenterna har fört under 

intervjun.  

 

Ta till vara på barns kommentarer är något som flera respondenter framhåller. En 

respondent anser att det är hennes skyldighet som pedagog att skapa situationer som 

innehåller problemlösning med hjälp av matematik.  Matematiken resonerar arbetslagen 

om att den ska vara konkret och komma in i vardagen på ett naturligt sätt. Vid bakning 

resonerar arbetslagen om att matematiken finns med i egenskap av mängd, volym, vikt 

och form. Ett exempel på hur barnen i förskolan kan använda sig av stapeldiagram är när 

de får svara på vilken färg deras tandborste har. Sedan skrivs ett streck med den färgen av 

pedagogen som med hjälp av barnen räknar ihop. Enligt respondenten kan detta varieras 

genom att göra staplar med klossar i de aktuella färgerna. Denna aktivitet är populär och 

efterfrågas av barnen. 

 

Föräldrar kan komma till förskolan och berätta att nu kan mitt barn räkna till tjugofem 

men barnet har egentligen inte förståelse av talens innebörd i räkneramsan resonerar 

respondenterna om. Matematik är inget ämne för sig i förskolan, inga siffror utan 

problemlösning och sortering.  
 

Visst tycker barnen att det är roligt att skriva siffror men det viktiga är att få dem att förstå, för dem 

är siffran fem, siffran fem, men att förstå vad siffran fem är kan man göra på olika sätt. 

 

4.1.3. Matematiska begrepp  
En presentation av vad som respondenterna resonerade kring vad som är matematiska 

begrepp och dess användning. 

  

Vad som är matematiska begrepp samt dess användning varierar på förskolorna. Från en 

bestämd gång om året vid TRAS (tidig registrering) till att använda det varje dag i 

verksamheten. Exempel på vad som räknas till matematiska begrepp är: former (triangel, 

rektangel, trekantig, fyrkantig, rund, cirkel, avlång) liten, mindre, minst, större, störst, 

mer, mindre, yngre, äldre, före, framför, bakom, bredvid, under, över, längst, kortast, stor, 

liten, lång, kort, längre än, kortare än, fler, färre och lika många. Begreppen används vid 

experiment, sortering och klassificering dels i form av vardagliga samtal dels i form av 

sorterings-/placeringsövningar med konkret material. Arbetslagen anser att olika former 

finns att tillgå i utemiljön samt innemiljön, fabrikstillverkade former behöver inte bara 

användas. Genom att låta barnen leta efter former i olika miljöer får de en mer konkret 

bild av vad form innebär. Ytterligare arbetsätt kan vara att barn får klippa ut de olika 

formerna i tidningar upplyser respondenterna om.  
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4.2 Resonemang kring integrerad matematik    
 

Denna del av resultatkapitlet tar upp olika förhållningssätt som arbetslagen resonerade 

kring att integrera matematiken i andra ämnen i förskolans verksamhet såsom i lek, 

naturkunskap, språk samt musik. Detta avslutas med en slutsats av resultatet. 

 

4.2.1 Lek  
I analysen har framkommit att leken främjar fantasin eftersom den får flöda fritt. Andra 

fördelar med leken är att barnen får social träning, språkträning, motorisk träning. Inte 

minst får de dessutom bearbeta händelser, möjligheter till att använda sina kunskaper 

ihop med andra samt bearbeta och eventuellt tillföra nya lärdomar. Arbetslagen anser att 

leken innebär att barn utvecklas och det är en förberedelse för det kommande livet. Det 

har framkommit vikten av vuxnas närvaro i barns lek. En förskola för fram hur 

arbetslaget genom att barnen får leka får en fin, lugn och trygg barngrupp, som är 

nödvändigt för att barnen ska kunna ta till sig ny kunskap. När barn leker kommer även 

matematiken in på ett naturligt sätt. De flesta förskolor har framhållit att leken stimulerar 

barns lärande i allting. Enligt läroplanen (Lpfö 98) skall barnen få möjlighet till 

medbestämmanderätt vilket de får möjlighet till i leken.  

 

4.2.2 Naturkunskap  
I de flesta förskolor ägnas det en dag i veckan att tillbringa tid i skogen, detta sker oftast 

genom mulleverksamhet, vilket innebär att barnen får vana att vara i skogen. De fem 

förskolorna har olika tankar om vad denna vistelse ska innebära för barnens utveckling. 

Fördelar med verksamheten i skogen är dels kunskaper om beteende, dels en förståelse 

för vad allemansrätten innebär. Respondenten poängterar att projektarbete som påbörjas 

inomhus kan fortsätta ute i skogen. All verksamhet som sker inomhus kan även ske 

utomhus till exempel samling, vila och matlagning. Matematikövningar som sker i 

skogen blir intressantare och mer konkreta för barnen. Vid mätning kan barnen i stället 

för att använda ett måttband få plocka ett antal kottar i skogen som motsvarar deras 

längd, använda sig av sina fötter eller hela sin kroppslängd. Förståelse för hur högt ett 

träd är kan barnen få på ett konkret sätt genom att lägga sig efter varandra på led. En 

annan övning i mätning som barnen fick göra var att lägga så många kottar motsvarande 

deras längd.  

 

I övningen att tillverka en egen ”Lövis” (figur av naturmaterial), kommer 

samarbetsövningar, matematiken och språket in på ett lustfyllt sätt. Barnen fick i uppdrag 

att hitta ett löv som var lika stort som deras hand och en pinne som var lika lång som 

deras underarm. Friskare barn är en motivering till utevistelsens fördelar, andra skäl som 

framkommer är motorisk träning i ojämn terräng. Respondenterna framhåller att det ska 

vara roligt att tillbringa tid i skogen och för detta krävs bra kläder och engagerade 

pedagoger. Fler uppdrag kan vara att någon har stulit fruktburken och barnen blir  

tilldelade en karta för att hitta frukten, eller en tipspromenad. I den fria leken ute i skogen 

stimuleras barns fantasi på ett annat sätt än inomhus. Under observationen skedde en viss 

klassificering exempelvis när barnen lekte vid låtsaselden och vid kojbygget. Vid dessa 

tillfällen valde barnen ut pinnar i en viss längd samt tjocklek som de bestämt innan. När 
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barnen gjorde en egen gunga av en bräda på en sten använde de den som en form av en 

våg i sin lek. 

4.2.3 Språk   
Arbeta med språkträning anser alla respondenter är betydelsefullt för barns lärande, det 

prioriteras. Språklekar, språksamlingar, rimmemory, rimloppor, språkpåsar, berättarstol, 

dramatisera en saga och ramsor är exempel på aktiviteter där språket tränas. Drama 

medför att barn får leva sig in i en tilldelad sagoroll, de tränar på att tala inför andra samt 

att respektera och lyssna på varandra. Rimlopporna är som vanliga loppor av papper fast 

med bilder av saker som rimmar på varandra. Berättarstolen ger barnen tillfälle att få 

berätta om händelser som har skett, om favoritdjur och ibland leka en gissningslek. Leken 

går ut på att ett barn blir intervjuad om egenskaper (färg, hård, mjuk etc) hos ett hemligt 

medtaget föremål av sina kamrater som ska komma fram till vilken sak som är gömd i en 

påse. I leken får barnen träna sin beskrivande förmåga. Användningen av rätt begrepp och 

ord tar flera förskolor upp vikten av bland annat vid instruktioner till barnen. Begreppen 

innehåller även matematik.  

 

Betydelsen av att prata med barnen och därmed vidga deras ordförråd sker inte endast vid 

samlingar utan i alla aktiviteter som barn deltar i under en dag. Respondenter lyfter fram 

betydelsen av att använda detaljerande ord såsom ”innerdörr” och ”ytterdörr”.  I orden 

ingår det differenser som betyder olika saker och barn behöver få tillgång till detta för att 

kunna ta med sig dessa olikheter upp i de högre åldrarna. Elever ska kunna läsa texter av 

olika slag och förstå innehållet i dessa.  Inte ge barn ett ”torftigt språk” genom att endast 

peka och säga gå dit. Vid felsägning tar respondent upp att upprepning av vad barnet 

säger ska ske med rätt ord utan att rätta barnets felaktiga ord. Värdet av att ta vara på 

varje tillfälle för språkträning anser flertalet av respondenterna som centralt i barns 

språkliga utveckling. Barn får samtidigt träning i matematiska begrepp i vardagen till 

exempelvis i instruktionen ”tvätta händerna över handfatet” och inte enbart säga ”gå och 

tvätta händerna”. 

 

4.2.4 Musik 

Matematiken kommer in vid ramsräkning i olika sånger. Antalsuppfattningen får barn 

uppleva med hela kroppen när de konkret får dels använda sina fingrar och själva får 

representera olika siffror. Vid sången ”Fem fina fåglar satt på en gren” får pedagogen in 

subtraktion genom att fem barn får representera fåglarna, en efter en får sedan barnen 

sätta sig ner. Detta sker på ett lekfullt och glädjefullt sätt som respondenterna lyfter upp 

betydelsen av. När barn sjunger tränas deras förmåga att känna rytm i kroppen och det är 

nyttigt för den språkliga medvetenheten. Motoriken tränas genom att barnen får göra 

rörelser av olika slag med hela kroppen till sången, även munmotoriken tränas samt 

tungans placering i munnen vid ljudbildning. Vid observation av en musikpedagog som 

vid tillfället var i förskolan framkommer att musiken har betydelse för barns lärande av 

matematik när barn får klappa rytmen i ¼ och 1/8 dels takt, de leker djurspår. 

Läsinriktning och turtagning är andra fördelar med musikens plats i förskolan. Pedagogen 

behöver sjunga med en ljus röst som är mer naturligt för barnens röster för att få en 

samstämmig sång i förskolan samt att få med barn i sången.  
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4.2.5 Slutsats på resultatkapitlet 
I den dagliga tillvaron för barnen ”smyger sig matematiken in” enligt pedagogerna 

beroende på vad matematik innebär för arbetslagen. En annan röst tar upp att vad som är 

matematik är svårt att beskriva eftersom ”det är så självklart på något sätt och så 

integrerat i tänkandet så man inte kan segregera det”.  Matematiken kommer in i tillvaron 

lite gratis på samlingen även om huvudsyftet med den egentligen är språket tar en 

respondent upp. I beskrivningen av vad matematik är i förskolan framkommer 

rumsuppfattning, antalsuppfattning, kroppsuppfattning, kategorisering och statistik. 

 

Arbetslagen har varierade åsikter om betydelsen av samt intresse av att arbeta med 

matematik i förskolan, åsikterna gick ibland isär inom arbetslagen. Vilken prioritet som 

matematiken har hos respondenterna är olika, att matematiken har lägre prioritet än 

språket är något som framkommit av analysen. Ingen har matematiksamlingar utan detta 

får ingå när olika situationer i barns tillvaro inbjuder till detta. Flera respondenter 

framför: ”fånga barns kommentarer”, en del anser att pedagogen ska göra problem som 

barnen får i uppgift att lösa. En del respondenter har framhållit att matematik är allt 

runtomkring. Lek, språk och utevistelse har lyfts fram som centrala samt prioriterade val 

av aktivitet i förskolans verksamhet. Åsikter om att matematik inte är ett ämne för sig 

utan att det ingår i andra ämnen samt att det hör ihop med språket framförs. Respondenter 

tar upp att matematiken ska konkretiseras för att det ska bli mer förståeligt för barnen, 

detta kan ske både ute och inne. Betydelsen av språket i matematiken har de olika åsikter 

om, antingen som en helhet eller att språket kommer före matematiken. Temaarbete kring 

matematik resonerar arbetslagen om hör till skolan. Matematiken ser de mer som ett 

ämne som finns ändå i verksamheten.  
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5 Diskussion 
 

 

 

I metoddiskussionen sker en argumentation främst om fördelar och nackdelar med 

genomförande av gruppintervjuer som metod med hänvisningar till läst litteratur och egna 

erfarenheter.  Resultatdiskusson tar upp hur resultatet blev, litteraturhänvisningar och den 

empiriska undersökningen, samband och skiljepunkter. Detta sammanbinds med egna 

reflektioner. Vidare beskrivs återkoppling till syftet, de didaktiska implikationer som 

studien kan orsaka och ytterligare forskningsfrågor.    

  

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Observationerna som grund till vilka intervjufrågor som sedan ställdes var ett relevant val 

att utgå från eftersom det var ett gemensamt utgångsläge. Utifrån den gemensamma 

sammanställningen av fältanteckningarna under observationerna fann vi olika situationer, 

utifrån deras intressen samt studiens syfte, som kunde vidareutvecklas. Situationerna låg 

till grund för att sedan komma in på de gemensamma frågorna om matematik som 

samtliga arbetslagen fick. Detta sätt att först utgå från observation och sedan ställa 

relevanta frågor blev ett bra men tidskrävande val.  

 

Användning av gruppintervju var en ny metod för oss att utföra intervjuer på. Valet av 

intervjumetod baserades på egna åsikter om att det var enklare för pedagogerna att uttala 

sig eftersom de kommer att vara fler respondenter än intervjuare. Det kunde också göra 

att de kände sig tryggare att uttala sin åsikt eftersom de kunde få stöd av sina 

arbetskamrater och fler kanske tackade ja till att bli intervjuade. I de olika arbetslagen var 

flertalet positiva till gruppintervju även om det medförde mer planering för att passa 

deras verksamhet. Oftast kontaktades en annan avdelning som fick ta hand om deras barn. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser avskiljt från barnen. Detta 

anser vi inte var negativt varken för respondenterna eller för intervjuarna eftersom 

intervjuerna skedde i lugn och ro. Tiden har varit en faktor att räkna med, frågan uppkom 

oftast hur lång tid som intervjun beräknade att ta. Intervjuarna uppmärksammade tiden 

och tidsramen var tjugo till trettio minuter. En nackdel med metoden var delvis, som 

Stukat (2005) tar upp, att några respondenter inte uttalar sig utan får rollen som den 

tystlåtne. Detta upplevdes vid ett tillfälle utav tre gruppintervjuer. Vid de andra 

gruppintervjuerna upplevde vi den fördel, som Trost (2005) tar upp, att respondenterna 

tänker vidare samt fortsätter på varandras uttalanden. Ibland blev gruppintervjuerna som 

enskilda intervjuer vid vissa frågor med följden av ett flertal olika svar. Två intervjuer 

fick utföras med enskilda pedagoger på grund av personliga skäl samt vid ett tillfälle gick 

det inte att få hela arbetslaget på avdelningen.  

 

Stukat (2005) anser gruppintervju som ett bra sätt att få ta del av erfarenheter som finns i 

en grupp. Komplikation när det gäller de etiska reglerna som studien inte kunde frångå är 

om det som diskuterades vid intervjutillfället stannade inom gruppen eller inte. Alla som 

arbetar på förskolan vet vad som innebär med tystnadsplikt och det som uppkommer inte 
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diskuteras vidare utanför gruppens ram. Information om att svaren som respondenterna 

gav inte skulle föras vidare ansågs inte relevant att informera om.  Detta på grund av att 

klimatet var öppet vid gruppintervjuerna och oftast fortsatte respondenterna på varandras 

svar. Vid information som respondenter uppgav som inte verkade relevant för studien 

samt kunde ifrågasättas med tanke på respondenternas svar, räknades som bortfall. 

Medvetenhet om att bortfallen kan berika studien finns med men detta övervägs av 

respekten för respondenterna. 

 

Valet av informationen om studiens exakta syfte som gavs till respondenterna innan 

observation samt intervjun gjordes utefter studiens första syfte. Studien efterfrågade då 

den medvetna och den omedvetna matematiken och hade arbetslaget upplysts skulle detta 

troligtvis påverkat studiens resultat. Detta utgjorde ett problem med insamlades svar och 

gjorde att materialet inte blev så utförligt om enbart matematik utan även innehöll olika 

arbetssätt i ett flertal ämnen. Studiens syfte har vid ett flertal tillfällen ifrågasatts eftersom 

allt material ansågs relevant att använda och diskutera. Ett syfte som uppkom var att 

skriva om alla arbetssätt på förskolorna men detta skulle krävt större omfattning än de 

sidor som rekommenderas inom tidsramen för denna studie. Forskningsetiska principer 

som upplysning av studiens exakta syfte blev inte uppfyllda helt men arbetslagen har fått 

ta del av övergripande information om att arbetssätt efterfrågades. Efter intervjuerna 

upplystes ett flertal om att arbetet kommer att vara matematikinriktat. I början av arbetet 

var vi mer fokuserade på den medvetna och omedvetna matematiken. Frågorna var därför 

formulerade utifrån det fokuset. Allteftersom datainsamlingen fortlöpte blev vi istället 

mer specifikt intresserade av matematikens roll i förskolan.   Studien efterfrågade därmed 

arbetslagens förhållningssätt för att besvara syftet. Resultatet blev därmed en 

sammanställning av fem förskoleavdelningars arbetslags resonemang kring matematik, 

inte en förskola som har matematik som prioriterat. 

 

  

5.2 Resultatdiskussion  
  
Här nedan följer en diskussion utifrån analysen om matematikens integrering i andra 

ämnen såsom lek, naturkunskap, språk och musik. Dessutom diskuteras matematiken 

plats i vardagen. Kärnan i diskussionen är arbetslagens resonemang om förhållningssätt i 

förskolan.  

 

5.2.1 Lek med matematikinslag 
Pedagogerna berättar att barnen i leken får social-, språk-, motorisk- och matematisk 

träning. Lekens betydelse för barnen är att den innehåller allt och inte minst en trygg 

barngrupp. Vilket de poängterar är huvudsaken för att någon form av lärande 

överhuvudtaget kan ske. I leken anser respondenterna även att matematiken finns med på 

olika nivåer, när barn leker kommer matematik in på ett naturligt sätt. Författare i 

litteraturgenomgången har olika uppfattningar om pedagogernas agerande i barns lek för 

att få in matematiska inslag. En uppfattning är att pedagogen ska gå in i leken och 

medverka samt handleda den framåt, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003). Nästa uppfattning är att utifrån observera barnens fria lek för att skapa den vid ett 

annat tillfälle och vidareutveckla den matematiken som fanns, enligt Kirova och 
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Bhargava (2002). Författarna tar upp Vygotskij som anser att vuxna ska vara närvarande 

samt utmana barnens tankar inom den ”proximala zonen”.  Pedagogen kan genom att 

tidigare ha observerat var barnen är i sin matematiska utveckling utmana dem vidare. 

Observation tycker vi att man kan använda sig av för att undersöka vad barnen kan i 

matematiken och för att utmana barnen på rätt nivå samt skapa situationer utifrån deras 

matematiska utveckling.  Vi anser att pedagogen genom att inta den aktiva rollen i 

barnens lek får en möjlighet att på ett lekfullt medvetet sätt få in matematik i leken. 

Erfarenheter av matematiska situationer och begrepp behöver barn ha för att de ska kunna 

använda sig av sin fantasi för att få in matematik i leken. Leksaker som inbjuder till barns 

matematiska utveckling behövs dels att pedagoger går in och skapar matematiska element 

i leken. Vi uppfattar en koppling till Fröbel (i Doverborg, 2006) som ansåg att barnen 

skulle få stimulans utifrån tjugo olika lekgåvor där några av dem stimulerade deras 

matematiska förmåga inom geometri. 

 

Under studiens observationer uppmärksammades matematiska inslag i förskolemiljön 

såsom sorteringsburkar, samt material, räkneburkar, kulrader som visade hur många barn 

som var där. Vid intervjun togs detta upp och svaren från respondenterna visade att den 

matematiska miljön inte var medvetet skapad för att stimulera matematik förutom 

samlingshörnan. Fauskanger (2006) menar att det behöver skapas en matematisk miljö i 

förskolan som inspirerar barn till lek och skapande med inslag av matematik. I slutskedet 

av studien reflekterar vi över hur en matematisk miljö kan finnas i verksamheten men att 

den ändå inte får en central plats. Kan det bero på olika intressen av att lyfta in 

matematiken i verksamheten? Vi tycker att miljön borde planeras utifrån barnens behov 

men att den även ska inbjuda till språk, matematik och lek. Med tanke på läroplanen 

(Lpfö 98) strävansmål ska förskolan erbjuda möjligheter för barn att använda samt 

utveckla sin matematiska förmåga (Utbildningsdepartementet, 1998). Pedagogers 

professionalitet handlar om att införliva läroplansmål i den dagliga verksamheten via 

leken som därmed bidrar till barns lärande och utveckling, för att barnen ska kunna träna 

sina förmågor på ett lekfullt sätt. 

 

Respondenterna framför att problemlösning är matematik och att detta ska ske på ett 

konkret sätt. I leken får de dessutom bearbeta händelser, möjligheter till att använda sina 

kunskaper ihop med andra samt bearbeta och eventuellt tillföra nya lärdomar. Lekens 

möjligheter att utveckla barns problemlösningsförmåga är ny kunskap för oss och kan 

vara relevant att forska vidare om. Ingen av respondenterna har heller lyft upp detta men 

de anser att leken är en förberedelse för det kommande livet. Bruner (i Johnson, Christie 

och Wardle, 2005) hävdar att lek ökar barns problemlösningsförmåga. I leken får barn 

handlingsutrymme att välja olika lösningar på problem som uppstår under leken. Dessa 

tankar om på vilket sätt leken har betydelse för barns problemlösningsförmåga diskuterar 

Löfdahl (2002). Hon kritiserar Johnsons hopsamlade forskning om vilken betydelse leken 

har för barns utveckling av problemlösningsförmågan som är en del av matematiken. Det 

finns ännu inte tillförlitliga bevis utan det krävs fortsatt forskning om lekens påverkan på 

barns kognitiva förmåga. Löfdahl diskuterar vidare att på grund av att äldre elever har 

problem med att klara av matematiken kommer troligtvis ytterligare forskning bedrivas 

med detta i åtanke.  Enligt Magne (2002) ökar barns matematikkunskaper när de får leka, 

speciellt barnens förmåga att hitta andra sätt att lösa problem som uppstår i leken. Vi 

håller med Löfdahl om att ytterligare forskning krävs speciellt med tanke på Skolverkets 

rapport om avgångselevernas matematikbetyg (14 augusti, 2007). Lekens betydelse för 

barns hela utveckling har vi fått kunskap om i utbildningen. Detta lyfter samtliga 
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respondenter upp i deras resonemang om vad som ska prioriteras mest i förskolan 

förutom språket, i leken finns allt.   

5.2.2 Natur med matematikinslag:  
Skogen som läroplats för matematik anser respondenterna gör att övningar blir mer roliga 

och konkreta. Bland annat framkom under en intervju ett exempel när barnen fick lägga 

sig på marken i rad för att ta reda på längden hos ett träd. Detta knyter vi till Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2006) som tar upp att barn behöver få använda sin egen 

kroppslängd för att få en uppfattning av längden som uttrycks exempelvis av meter. 

Under intervjun framkom att barnen fick lägga så många kottar motsvarande deras längd. 

Vi tycker att det är intressant att sättet att använda sin kropp för att mäta eller skapa sig 

en uppfattning använder sig även vuxna av exempelvis vid ommöblering. På detta sätt 

behövs inte en måttstock om inte ett exakt mått efterfrågas. Äldre måttsystem lever kvar 

än idag och kommer troligtvis att leva kvar i framtiden. Arbetssättet att få använda sin 

egen kropp för att uppskatta mått anser vi är betydelsefullt att barnen får lära sig för att få 

en mer konkret uppfattning av hur stor en centimeter med mera är. Vi tycker att man kan 

använda sig av skogen och utevistelse när man tränar matematik. Detta för att variera 

upplevelsen av matematikträningen för barnen men också för att matematiken ska bli 

meningsfull.  

 

Under intervjun framkom att barnen får en uppfattning av tid samt längd när pedagogen 

beskriver hur långt en hare kan springa i sträck, och beskriver med ortsnamn som barnen 

har åkt i mellan. Barnen fått en uppfattning om hur lång tid det tar att åka den sträckan 

även om detta inte stämmer med hur lång tid det skulle ta för haren är de medvetna om 

detta också. Vår uppfattning är att de får en upplevelse av hur lång sträckan blir eftersom 

de själva inte kan spinga den utan att stanna. Kronqvist (2006) tar upp att barn ska få 

möjlighet att bli ett med problemsituationen, uppleva problemet i verkligheten eller få en 

uppfattning om hur problemet kan gestaltas i en förenklad variant.  Författaren hävdar att 

matematik utgör centrum i förskolan och alla andra ämnen berikas utav barnens 

problemlösningar i matematiken.  

     

Barnen får samarbeta, orientera sig, jämföra, räkna, sortera, kategorisera samt träna sin 

rumsuppfattning ute i naturen. Det är intressant att flertalet av respondenterna lyfte fram 

naturens utbud till att stimulera till matematik på olika sätt. Vid observationstillfället 

uppmärksammades att barnen hade fått skapa en gubbe som skulle tillverkas av löv och 

grenar i olika mängd och storlekar. Problemlösning är en aktivitet som de flesta anser att 

utevistelsen stimulerar till. Under intervjun framkom ett exempel när barnen fick leta upp 

frukten som tjuven tagit med hjälp av en karta. Furness (1998) menar att ett steg i barns 

matematiska och naturvetenskapliga tänkande är att barnen får möjlighet att sortera 

föremål efter olika egenskaper och sedan förklara varför de har sorterat som de gjort. Vid 

observationen observerade vi att barnen gjorde en viss kategorisering vid låtsaselden 

eftersom det var bara utvalda pinnar i en viss längd samt tjocklek som fick användas, 

samt när barnen letar upp pinnar som är tillräckligt långa för att användas till kojbygge. 

Emanuelsson och Doverborg (2006) anser att barns matematikkunskaper berikas utomhus 

samt att de ska få arbeta laborativt med matematik. Detta är något som visats i 

observationerna bland annat när barnen gör en egen gunga som de använder som en form 

av en våg i sin lek.  Vår tanke blir att barns utevistelse via leken ska berikas med olika 

inslag av matematik, för att på så sätt göra den rolig och begriplig. I framtiden anser vi att 

även de äldre barnen i skolan ska få möjligheter att få erfara laborativ matematik 
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utomhus. Problemlösning anser vi är ett bra och konkret sätt att träna matematik på både 

för yngre och äldre barn.  

  

5.2.3 Musik med matematikinslag 
Ett av arbetslagen lyfter fram att matematik kan ingå i musiken i form av ramsräkning 

och antalsuppfattning. Musiken gör det mer glädjefullt som respondenterna lyfter fram 

som betydelsefullt. Förutom matematik lyfter de upp betydelsen av musik när barns ska 

lära sig språk. Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) hävdar att barn även om de 

inte lär sig räkna subtraktion och addition får de träna talföljden i sånger som innebär 

antingen minskning eller ökning av antalet. Barnen får även träna sig på talbilden enligt 

Solem och Reikerås (2004) och ordningstalsord.  Jederlund (2002) och Fagius (2001)  

berättar om musikens effekt på lärandeförmågan, Mozarteffekten, barnen påverkas 

genom att dels lyssna på musik och dels spela själva. Ytterligare forskning behövs för att 

påvisa denna effekt. Jederlund (2002) anser att musiken inte behöver bevisad effekt utan 

den har sin plats genom att skapa en känsla av sammanhållning. Studien har bidragit med 

ny kunskap för oss att träning av matematik sker även under sång och musik. Musik och 

sång är något som vi innan associerade enbart med språkträning. Rörelserna till musiken 

tränar barns kroppsuppfattning och talbilden förstärks genom att barnen får använda hela 

sin kropp. Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) hävdar att barn i tidiga åldrar ska 

få uppleva matematik med hela sin kropp. Musiken är ytterligare ett verktyg som kan 

hjälpa barn till matematisk utveckling likväl som språklig utveckling. Sterner och 

Lundberg (2004) nämner att barn borde få tillgång till matematisk stimulans likvärdigt 

den språkliga stimulansen, detta kan ske på olika sätt. Det är intressant att även genom 

musiken kan barn få träna sin matematiska förståelse. Vi anser att musiken är en tillgång 

för en varierad upplevelse av bland annat räkneramsan. Vi reflekterar över om musiken 

ska prioriteras mer i förskolan samt skolan för dess betydelse för rytm, språk men även 

matematik. 

 

 Musikens takt, när barnen får klappa rytmen, har betydelse för tidsuppfattningen anser en 

pedagog under observationen. Genom musik får barn en upplevelse av hur tiden går som 

annars är något som små barn inte har en uppfattning om. Barnen får uppleva hur snabbt 

en 1/8 takt är mot en ¼ takt. Barnen uppleva att tid kan gå långsamt men även att samma 

tid upplevs att försvinna fort. Vi anser att de kan få en upplevelse av tid genom att få 

sjunga en sång under en minut respektive fem minuter, då samma sång framförs. 

Användning av timglas kan tillämpas för att konkret synliggöra detta för barnen. Det är 

ny kunskap för oss att tidsuppfattning hos barn kan konkretiseras genom musikens takt. 

Ett stimulerande arbetssätt att reflektera vidare över hur detta kan användas på olika sätt 

för att gynna barns uppfattning av tid i förskolan och skolan. Björklund (2007) hävdar att 

barns förmåga att urskilja skillnader och likheter ska ske även auditivt, detta beskrivs 

med matematik. Denna urskiljningsförmåga är betydelsefull för allt lärande. Jederlund 

(2002) lyfter fram stimulering av samverkan mellan hjärnhalvorna. Musikens betydelse 

för barns lärande är ett forskningsområde som det skulle vara intressant att få forska 

vidare om. Kopplingen mellan matematik i musik är ett område som Andersson (2006) 

skriver om. Ytterligare forskning om inlärningsstilar betydelse för barns lärande skulle 

vara intressant att få ta del av.  
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5.2.4 Språk med matematikinslag 
Matematiken finns i språket hävdar samtliga arbetslag som ingår i studien. Vikten av att 

använda rätt begrepp och ord samt öka barnens ordförråd genom mer detaljerade ord 

bland annat i instruktioner: ”Tvätta händerna över handfatet och inte säga gå och tvätta 

händerna”. Respondenterna lyfter fram att pedagogen ska prata med barnen under hela 

dagen inte endast planerade tillfällen. ”Inte ge barnen ett torftigt språk”. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) hävdar att språket behövs för att matematiken och dess 

begrepp ska få innebörd för barnen. Detta ska ske i den dagliga tillvaron med barnen. 

Konsekvenser av att inte pedagoger använder sig av ett rikligt ordförråd när de pratar 

med barnen innebär att barnen inte förstår. Sterner (2006) betonar att när individen 

bygger upp sitt ordförråd får detta ske i omgångar för samma ord kan ha olika betydelser. 

När individen hör ordet prövas de olika betydelserna av ordet, det har skapats ett mönster 

av olika betydelser av samma ord.  

 

Vi reflekterar vi över om detta leder till att det svenska språket kommer att tunnas ut i 

framtiden. Detta var en påminnelse för oss hur lätt det är att glömma av och inte använda 

sig utav det rikliga ordförråd som svenska språket innehar. Vissa ord försummas 

användningen av, i den dagliga tillvaron, eftersom de är så självklart integrerade i det 

egna tänkandet. Detaljerade ord har silats bort eftersom språket sker i ett sammanhang 

och detaljerna krävs inte för förståelsen av betydelsen, utan vid flertalet av dessa tillfällen 

visar personen med sitt kroppsspråk i ett muntligt samtal som en förstärkning av orden 

som används, till exempel orden ytterdörr och innerdörr. Ett ord och likaså ett 

matematiskt begrepp behöver ha ett sammanhang för att man ska förstå exakt vad ordet 

eller begreppet står för i denna situation. Ordet volym är ett uttryck som används för hår, 

bakning, innehåll som ryms i en form, i barnens fria lek. Vi förstår nu att det behöver 

visas i sitt sammanhang vad begreppet betyder i olika situationer. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2006) hävdar att språket är vägen till att barn ska förstå matematiken. Detta 

är även något som respondenterna lyft fram att språket kommer först matematiken 

kommer efter. Vi håller med om att språket är väsentligt i förskolan och att barnen 

behöver sitt språk för att förklara sina matematiska uträckningar. Matematikens termer 

ska introduceras allt eftersom barns språk utvecklas för att berika deras ordförråd anser 

vi.  

  

Problemlösning i matematik är något som flera respondenter för fram som matematik i 

förskolan. Vi tycker att problemlösningen antingen kan ske genom en handling eller/och 

att barnen får förklara lösningen genom att använda sig av sitt språk. Genom att 

problemlösningen får ske i situationer som barn känner igen och som har betydelse för 

barnen, får matematik en mer central roll för barnen. De förstår vad, varför och hur man 

kan använda sig av matematik. Kronqvist (2006) hävdar att barn ska erfara 

problemlösning i matematik i ett meningsfullt sammanhang för dem  

 

En av respondenterna resonerar om att det är pedagogens skyldighet att ta till vara på 

eller skapa situationer som innehåller matematik om de inte uppstår naturligt. Doverborg 

(2006) menar att pedagogen ska ta tillvara på de tillfällen till matematik som uppstår och 

inte använda sig av styrda aktiviteter. Detta är något som vi håller med respondenten om 

att pedagogen ska göra, matematiken ska ha en plats i samlingen såväl som språket.  

 

Ett arbetslag resonerar om språkets utveckling när barn får dramatisera en saga, 

respondenterna kopplar inte detta till matematik under intervjun. Detta är istället något 
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som Kronqvist (2006) tar upp, i barns egen dramatisering av sagor kan 

matematikutövning ske till exempel deras problemlösningsförmåga tränas. Sagornas 

användning till matematik samt språkträning är något som vår utbildning gett oss. 

5.2.5 Vardagssituationer som inte ingår i de ovanstående områdena 
Bakning tar respondenterna upp som en verksamhet som har matematiska inslag 

exempelvis mängd, volym, vikt och form såväl som att alla sinnena används.   

Emanuelsson (2006) anser att bakning kan användas som inspiration till matematiskt 

utveckling hos barnen. På ett konkret sätt får barnen uppleva olika mått, räkna de mått 

som behövs följa en instruktion (recept) med både bild och text. Vi ser en koppling av 

respondenternas resonemang till Socialstyrelsen (i Pramling Samuelsson och Mårdsjö, 

2006) som hävdar att barns matematiska förståelse är ovanstående begrepp som 

pedagogen på olika sätt ska låta barn få uppleva. Därmed tycker vi det är synd att 

förskolorna inte kan använda sig av bakning i högre grad. Upplevelsen av att baka får 

barnen med alla sina sinnen: lukt, känsel, smak, syn, hörsel. På ett positivt sätt får 

pedagogen in att matematiken har sin plats även i köket. 

     

Pyssel ser en del arbetslag på att matematiken ”smyger in” på ett naturligt sätt för barnen.  

I dessa situationer får barnen tillfälle till att skapa egna mönster, de har ett system. Pyssel 

kan även ske utan att de har ett system och då innefattar detta inte matematik. Resultatet 

visar att inte alla förskolor räknar detta som matematik. Persson (2006) anser att 

matematik egentligen är mönster i olika former, Adler (2001) anser att se mönster är 

medfött och är mer matematik än räkning.  I den frågan som ställdes till respondenterna 

om vad som är matematik svarade flertal av arbetslagen att det är problemlösning. 

Däremot nämnde arbetslagen inte mönster som svar på denna fråga som enligt Persson 

och Adler är matematik. Vi undrar över om det beror på att pyssel är en inarbetad del av 

verksamheten och att pedagogerna inte längre reflekterar över varför de pysslar. Eftersom 

de resonerar om att matematiken finns med i olika sorters pyssel. Vi tycker att pyssel är 

ett sätt att införa mönster på men att det även ska finnas andra aktiviteter som stimulerar 

att barn upptäcker och använder sig av mönster. Ett exempel är att iaktta mönster på 

barns kläder och barn kan få gå till maten efter vilka mönster på kläderna de har.  

 

Alla arbetslag har lyft fram att matsituationer innehåller matematik, hur många potatisar 

vill barnet ha, en hel eller en halv biff med mera. Ett arbetslag lyfter fram matsituationen 

där de får tillfälle att prata med barnen och att matematiken kommer in i samtalen som 

sker under tiden. Framdukning till barnen tas också upp men ingen av observationerna 

understödjer detta. Detta finns det olika anledningar till, såsom sjukt barn och praktiska 

omständigheter. Fruktstunden är även ett tillfälle för barnen att få problemlösnings 

övningar exempelvis hur många barn räcker det till om vi delar all frukt i två delar. 

Ginsburg (enligt Björklund, 2007) anser att barn tränar minskning och ökning när de får 

uppleva konkret problemlösning till exempel vid delning av frukt eller vid matsituationen 

när de tar till sig mat, vidare tränar barnen sitt ordförråd. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2006) ser också styrkan och möjligheterna som matsituationen erbjuder 

pedagogerna att introducera matematiken för barn. Detta gör att vi ser på matsituationen 

möjligheter med nya ögon och att vardagssituationer inbjuder till att uppmärksamma 

matematiken omkring barnen. Det behöver inte enbart ta tillvara på samlingstillfällen 

utan det som behövs är pedagoger som är intresserade av och medvetet använder sig av 

matematiken i vardagen.  
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Påklädning lyfter respondenterna fram som ett tillfälle använda sig av matematiska 

begrepp ”nu tar vi första vanten, nu tar vi andra vanten”. Det är även ett tillfälle till 

problemlösning, när barnen sätter på sig fel. Påklädningstillfälle lyfts även upp som ett 

tillfälle till språklig träning. Ovanstående situation är något som samtliga arbetslag 

framfört att matematiken har sin plats i. Det finns en spännvidd i vad arbetslagen 

resonerar om är matematiska begrepp och betydelsen av att använda dessa i den dagliga 

tillvaron med barnen. Rønning (2006) hävdar att begreppen lärs ut i samspel med vuxna 

medan Andersson (2006) hävdar vilka matematiska kunskaper som barn tillägna sig beror 

på förskolans kultur. Ahlberg (2001) anser att kunskapen om matematiska begrepp beror 

på språket. Wittgensteins beskriver att tolkningen av matematiska begrepp beror på i 

vilken samspelande omgivning de förekommer (Björklund, 2007). Det är intressant 

tycker vi att denna spännvid förekommer och den kan bero dels på vad som 

respondenterna räknar till matematiska begrepp dels dess innebörd. Användningen av 

matematiska begrepp anser vi är betydelsefull för både barnens matematiska kunskaper 

samt deras språkliga ordförråd.   

 

Stapeldiagram resonerar ett fåtal som ett arbetssätt att göra en annan form av 

matematiken synlig för barnen på. Konkretisering av staplarna sker via färgade klossar 

som staplar eller som fyrkantiga färgade pappersbitar som sätts fast på papper. Exempel 

på stapeldiagram användning i förskolan är: tandborstar och luciaroller. Doverborg och 

Emanuelsson (2006) tar upp Skolverket, som hävdar att barn behöver få träning tidigt i att 

läsa av statistik.  Den statistiska informationen som finns i samhället ska barnen kritiskt 

kunna granska när de bli äldre. Vår åsikt är att enkel statistik som är konkret och har en 

betydelse för barnen har sin plats i förskolan, exempelvis siffrorna i glasen kan barnen få 

skapa stapeldiagram av. Barnen får träning på att utläsa enkla tabeller med pedagogens 

hjälp.  

 

I resultatet har det framkommit att i förskolan anser respondenterna inte att barnen ska 

träna på att skriva siffror, det hör skolan till. Ikäheimo (enligt Björklund, 2007) menar att 

inlärningssvårigheter kan bli följden om förskolan inför siffersymboler för tidigt. Detta är 

intressant eftersom barn enligt vår erfarenhet ofta är intresserade för siffror och dess 

utseende. Frågan är vad Ikäheimo menar med för tidigt och hur forskningen han gjort gått 

till. Vi har i dagsläget inte kunnat hitta mer forskning som styrker detta påstående. På 

grund av bristande språkkunskaper i finska har vi inte kunnat läsa originalkällan.   

 

5.3 Slutsats av studien   
  

Medvetenheten finns hos arbetslagen om att de ska införa matematiken i förskolan. Det 

framkom under studien att språket prioriteras före matematiken. Däremot finns olika 

grader av integrering av matematiken i naturkunskap, musik, språk och lek. Matematik 

som ett fristående tema/projekt förekommer inte i dagsläget på de undersökta 

förskolorna.  Utan arbetslagen resonerar om att matematiken finns i vardagssituationer 

som respondenterna berättar att ”matematiken smyger sig in” eller ”matematiken kommer 

in lite gratis”. Reflektioner över dessa kommentarer är att läroplanen (Lpfö 98) 

poängterar att matematiken ska ske i meningsfulla sammanhang och vid dessa tillfällen 

ska barnen få utveckla sin förmåga att upptäcka och förstå matematiken. Dessa tankar att 

införliva matematiken finns med hos arbetslagen. Reflektioner om skillnader i att ha 
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matematik som huvudsyfte och få in antingen naturkunskap, musik, språk eller lek har 

uppkommit under studien. Skulle verksamheten i förskolan se annorlunda ut om 

matematiken prioriteras? Det skulle vara intressant att forska vidare om och kanske 

endast fokusera på förskolor som i huvudsak är inriktade mot matematik.  Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) hävdar att specialisera sig på enbart en innehållsaspekt 

som ämnen i skolan handlar inte förskolans verksamhet om utan arbeta utifrån ett 

integrerande arbetssätt. Matematik och språk är något som vi funderar över är beroende 

av varandra i den dagliga tillvaron i handlingar, beskrivningar och som hjälpmedel. 

 

Vi anser att pedagogerna kan arbeta med matematiken i förskolan på ett roligt och 

samtidigt konkret sätt. När barnen kommer till skolan är det positivt om de inte har en 

negativ inställning till matematiken. Respondenterna resonerade om att matematik finns i 

vardagen, pedagogen har skyldighet att skapa situationer samt fånga barns kommentarer 

som innehåller matematik. Flertalet av respondenterna i arbetslagen berättar om att de har 

gått matematikkurser medan andra efterfrågar ytterligare utbildning. Relevansen av 

utbildning reflekterar vi över eftersom en del av de som hade utbildning i matematik 

prioriterat bort matematiken till förmån för språket av olika skäl.   

 

Studien visar endast hur arbetslaget resonerar kring matematik inte hur de arbetar. 

Tanken var att se mer matematik under observationerna och detta hade vi troligtvis tagit 

del av om vi hade berättat syftet mer detaljerat.  Det resultat som framkommit i studien är 

grundat på respondenternas resonemang och tolkningar av deras svar. Därmed vet vi inte 

om tolkningar stämmer med respondenternas verklighet. En annan sak som flertalet 

respondenterna inte har tagit upp är betydelsen av barns dokumentation för att se sitt eget 

lärande. Emanuelsson (2006), Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) samt Ekstig 

(2002) har däremot hävdat att barn ska se sitt eget lärande, genom att få dokumentera på 

olika sätt. Inte minst är detta arbetssätt meningsfullt i matematiken. Vi anser att det 

troligtvis inte kom fram på grund av att denna fråga inte ställdes till arbetslagen. 

Dokumentation anser vi är ett sätt för att barnen samt pedagogerna att se barnens 

utveckling samt vad barnen tagit till sig av exempelvis en samling.  

 

En del av respondenterna beskriver att det är svårt att segregera matematiken eftersom det 

är så integrerat i tänkandet. Vi reflekterar över om svaret hade blivit detsamma om vi 

hade efterfrågat om språket. Vi anser att det troligtvis inte blivit det eftersom betydelsen 

av språket betonas av alla arbetslag. Det är intressant att arbetslagen inte resonerar om att 

till exempel språket eller naturkunskapen smyger sig in i den övriga verksamheten utan 

detta framkommer endast vid resonemang om matematikens roll i förskolan.   

 

Studien kanske hade blivit mer innehållsrik om vi från början hade haft det nuvarande 

syftet eftersom vi mer direkt frågat om matematik. Detta kunde gjort att vi fått fram mer 

olikheter och skillnader i arbetslagens resonemang inom och på de olika avdelningarna 

om matematikens roll i förskolan. Vi anser att studien för fram en intressant aspekt om att 

integrera matematiken i förskolan som kanske inte kommit fram om frågorna varit 

annorlunda ställda.  

 

5.3.1 Återkoppling till syftet 
Arbetslagen arbetar med att lyfta fram matematiken genom att ta till vara på barns 

kommentarer och skapa problemsituationer. Respondenterna resonerar om att i 
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vardagliga situationer såsom vid samlingar kommer det in lite gratis. Matematiken finns 

med överallt. Vad som är matematik i förskolan har respondenterna svarat att det är 

problemlösning eller att det hör ihop med språket. Rumsuppfattning, antalsuppfattning, 

kroppsuppfattning, kategoriseringsförmåga och att läsa av statistik får barnen enligt 

respondenterna träna på i förskolan. Matematiken finns i vardagen vid dukning, 

påklädning, pyssel, matsituationer med mera. Matematiken smyger sig in i språket, 

naturkunskapen, musik och lek. En del av respondenterna hävdar att finns inte 

matematiska situationer ska pedagogen skapa dessa. Vad som räknas till matematiska 

begrepp varierar likaså användningen av dessa. Matematikens roll i förskolan kan man 

inte helt utläsa men det är tydligt att matematiken inte har första prioritet samt att den 

integreras i den övriga verksamheten på olika sätt. Syftet blir därmed besvarat utifrån den 

empiriska undersökningen och de förutsättningar som den bidragit med. Vilket då innebär 

att matematikens roll i förskolan inte har första prioritet. Matematiken integreras dock i 

den övriga verksamheten på olika sätt. 

 

5.3.2 Didaktiska implikationer  

Pedagogiska konsekvenser för deltagande i studien kan bli att de börjar reflektera över 

hur de arbetar med matematik i förskolan. Detta kan orsaka att de börjar ifrågasätta sitt 

arbetssätt men också att de känner sig stolta över vad de uppnår. Resultatet av studien 

blev inte så djupgående om ämnet matematik utan kom mer att få en ytligare kunskap om 

hur matematik kan integreras i ett flertal områden. Resultatet är för litet för att 

långtsiktiga forskningsslutsatser kan dras från den. Läsarna kan få ett intresse av att 

reflektera över ytterligare integrering av matematik inom olika områden i förskolan. 

Behovet av fortutbildning har framkommit från respondenternas resonemang om att 

stimulera barnens matematiska förmåga/förståelse i förskolan.  
 

5.3.3 Ytterligare forskningsfrågor 

Dessa forskningsfrågor har uppkommit under arbetet med studien. Det är 

forskningsfrågor som om tiden funnits studien skulle ha innefattat.  

    

 Hur ser förskolor på läroplanens strävansmål (Lpfö 98)? 

 Olika sätt att arbeta naturkunskapsinspirerat i förskolan. 

 Musikterapins roll i förskolan. 

 Olika sätt att arbeta med språkmedvetenhet i förskolan? 

 Hur arbetar man i förskolan när det gäller utomhuspedagogik/ur och skur?  

 Vilken betydelse har massagens förmåga att förbättra elevers förmåga till 

matematik? 
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Hej!  

 

Vi är två studenter som går sista terminen på lärarutbildningen med inriktning mot barn i 

tidiga åldrar från 0-10 år. En av uppgifterna som ingår i terminen innebär att skriva ett 

examensarbete. Vi har valt att inrikta oss på barns lärande ur ett pedagog/lärarperspektiv  

i förskolan. För att begränsa oss har vi valt en verksamhet med barn i 4-5 års ålder. De 

empiriska metoder som vi har valt i studien är att observera och intervjua arbetslaget på 

den avdelning där studien utförs. Studien syftar till att få syn på olika arbetssätt i 

förskolan och därtill även få ta del av dessa olika metoder som inspiration för de arbetslag 

som arbetar ute på fältet men också för de nyutbildade pedagogerna. Genom att få ta del 

av andra arbetslags tankar och erfarenheter kan det styrka de nyutbildades arbetssätt i 

förskolan. Vår avsikt med denna studie är inte att utvärdera eller värdera er verksamhet 

utan för att få en mångfald av olika sätt att arbeta med barn i förskolan.  

 

Vi ser därmed fram mot att få komma och observera under en halv dag till exempel 

mellan klockan 09.00-13.00. Givetvis är vi öppna för andra förslag på tider när det gäller 

observationen. Vid ett annat tillfälle efter observationen vill vi gärna få intervjua 

arbetslaget eller någon representant för detta om deras synpunkter kring det vi observerat 

samt ställa några andra frågor som uppkommit. Intervjun är tänkt att inte ta längre tid än 

ca 20 – 30 min, men det är svårt att beräkna den exakta tiden beroende på de intressanta 

synvinklar som uppkommer under intervjutillfället.  

 

Ni får också gärna höra av er om ni har andra frågor. 
 

Mvh.  Annika Ohlsanius  telefonnummer:  

           Katharina Olsson  telefonnummer:  

 

 

 
 


