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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att jämföra de uppfattningar om matematik och räkning som 
finns hos barn i förskoleklass och deras pedagoger. Jag har valt en kvalitativ metod i min 
studie med intervjuer av barn och deras pedagoger. Resultaten av intervjuerna visar att barnen 
kopplar matematik till att räkna, använda mattebok eller att göra läxor. Vad gäller räkningens 
innebörd så kan barnens svar delas in i fem olika kategorier. Barnen ser räkning som att säga 
en ramsa, att använda siffror, att rabbla upp talen i ordning, att utföra räkneoperationer samt 
att räkna kvantiteter. I intervjuerna med pedagogerna framkommer att de ser på matematik 
som något vardagsanknutet med praktiska användningsområden. De kopplar matematik för 
sin egen till att utföra räkneoperationer och att räkna kvantiteter men de vill förmedla något 
annat till barnen. Det de vill lära ut är att matematik är något lustfyllt och att matematik finns 
överallt. I diskussionen tar jag upp varför fokus inom matematik ligger på räkning, varför det 
finns skillnader mellan hur barnen och deras pedagoger ser på matematik samt några 
funderingar kring hur betydelsefullt det är för pedagoger att veta vad elever uppfattar som 
viktigt i undervisningen för att kunna individualisera undervisningen.    
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1. Inledning 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 
betonas att undervisningen ska utformas så att den passar alla elevers förutsättningar och 
behov. Skolan ska, genom att utgå från elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper, hjälpa eleven i dennes fortsatta kunskapsutveckling och lärande (Skolverket, 
2006). Individualisering är ett begrepp som ofta dyker upp i kurslitteratur, i media och ute på 
skolorna. Under min utbildning har jag dock ofta mött lärare som ser mer till elevens 
biologiska ålder än dennes individuella utveckling. Jag tror att ett första steg mot att bli en bra 
pedagog, med möjlighet att individualisera, undervisningen är att ta reda på vilka 
uppfattningar eleverna har om matematik. Genom att få en inblick i barnens tankevärld vet 
pedagogen på vilken nivå undervisningen ska läggas. Jag hoppas att jag genom att ta reda på 
mer inom detta problemområde kan hjälpa till att utveckla medvetenheten kring barns 
matematiska tänkande hos pedagoger.   

1.1 Bakgrund 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) har undersökt hur verksamma förskollärare, 
fritidspedagoger, grundskollärare och lärarutbildare tänker om matematik i förskolan, 
förskoleklass och de första åren i skolan. Svaren visade att många blandade ihop begreppen 
vad och hur, vilket även kan kallas innehåll och metod. Författarna menar också att det kan 
tyda på att pedagogerna i förskolan inte är vana vid att tänka kring matematik och 
matematiska begrepp och att lärarna i skolans tidigare år inte tycker att matematik är något 
man behöver arbeta systematiskt med i förskolan. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
1999). När jag i min studie intervjuat eller samtalat med barn om deras uppfattningar om 
något är det vad de uppfattar som står i fokus, hur de uppfattar innehållet i undervisningen. 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) kallar innehållet eller lärandets vad för 
lärandets objekt och definierar det som den förmåga eller det kunnande som barnet skall 
utveckla (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 20). Metoden eller lärandets 
hur benämner de som lärandets akt och beskriver det som en fråga om hur barn gör eller 

går till väga för att lära sig (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003 s. 21). Jag 
kommer i detta examensarbete att använda mig av begreppen vad respektive hur. Inom 
förskolepedagogiken har lärandets objekt aldrig haft en speciellt stark ställning med undantag 
för till exempel Fröbelpedagogiken där matematik lyfts fram. Lärandets akt däremot, har haft 
en stark roll genom förskolepedagogikens historia. Fokus har lagts på att fånga barns intresse 
och att väcka ett engagemang. Historiskt sett har tyngdpunkten i förskolan, och även skolans 
tidigare år, legat på hur barn gör när de lär sig något och vilka metoder de använder sig av 
istället för vad de faktiskt uppfattar av innehållet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 
2003). Detta kan ses som en motsägelse till vad som står i Lpo 94 om att utgå från varje elevs 
tidigare erfarenheter och kunskaper (Skolverket, 2006). Hur ska pedagogerna kunna arbeta 
med individualisering om de inte vet vad barnen och eleverna uppfattar som viktigt i skolans 
undervisning?  

När jag intervjuade åtta barn i förskoleklass om matematik ställde jag frågan vad matematik 
är för något. Två av barnen kunde inte uttrycka något svar men de resterande barnen gjorde 
alla kopplingar till att räkna, använda mattebok eller att göra läxor. Ett av barnen svarade att 
matematik är att lyssna på fröken och att göra som fröken säger. Ahlberg (2000) menar att det 
redan i de tidigare åldrarna är en stor spännvidd mellan barnens matematiska kunnande och 
medvetande. De bär alla med sig olika erfarenheter från hemmet och förskolan och genom att 
läraren tar dessa erfarenheter som utgångspunkt skapas en möjlighet att vidga barnens 
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lärande. Detta kan ske genom att ge dem nya upplevelser som väcker en nyfikenhet och en 
lust att lära. Om barn på ett tidigt stadium får intrycket att matematik bara handlar om att 
skriva siffror och att ge rätt svar så fort som möjligt kan de få felaktiga uppfattningar om vad 
matematik är och att de missar chansen att utforska den kreativitet och upptäckarglädje som 
finns inom matematiken (Ahlberg, 2000). Detta har fått mig att börja fundera över hur barn 
uppfattar matematik. Ser de matematik som enbart räkning? Och i så fall, hur ser de på 
räkning?   

1.2 Syfte och frågeställningar 
När jag inledde arbetet med mitt examensarbete hade jag för avsikt att undersöka hur barn i 
förskoleklass uppfattar matematik. När jag sedan började lyssna igenom de intervjuer jag har 
gjort i samband med examensarbetet märkte jag att samtliga barn kopplade matematik till 
räkning och ingenting annat. Jag upptäckte också att de pedagoger jag intervjuat gav uttryck 
för en annan syn på matematik än vad barnen i deras förskoleklasser gjorde. Så småningom 
växte tanken på att jämföra barnens och pedagogernas uppfattningar om matematik och 
räkning fram. För att kunna dela in barnens svar i kategorier har jag använt mig av en rapport 
gjord av Ahlberg och Hamberger (1995) där de intervjuat sexåringar om räkningens innebörd 
och sedan delat in svaren i kategorier. Även här utvecklades mitt ursprungliga syfte, från att 
använda dessa kategorier som ett redskap för att analysera mina intervjuer, till att använda 
dem till att utvärdera vad som hänt inom matematiken i förskoleklass på elva år. Syftet med 
examensarbetet är att jämföra de uppfattningar om matematik och räkning som finns hos barn 
i förskoleklass och deras pedagoger. Syftet preciseras genom nedanstående frågeställningar.  

Mina frågeställningar är: 
Hur ser barn i förskoleklass på begreppen matematik och räkning? 
Hur ser pedagoger i förskoleklass på begreppen matematik och räkning och vad vill de att 
barnen ska lära sig?  
Hur kan Ahlbergs och Hambergers (1995) kategoriseringar av räkning användas till att 
besvara frågeställning 1 och 2 och hur kan de utvecklas? 
Vilka skillnader finns mellan barnens och pedagogernas syn på matematik och räkning?  

1.3 Arbetets disposition 
Mitt examensarbete består av sex delar varav den första ger en både teoretisk och personlig 
bakgrund till varför jag valt att skriva om barns och pedagogers uppfattningar om matematik 
och räkning. I den första delen beskriver jag även hur syftet med mitt examensarbete vuxit 
fram och jag preciserar syftet genom mina frågeställningar.  

Nästa del, Tidigare forskning, ger en kort överblick på hur matematisk kunskap kan definieras 
och hur barn och pedagoger ser på matematik och räkning. Jag definierar även begrepp såsom 
uppfattningar, pedagog och barn.  

I den tredje delen, Metodologi, motiverar jag varför jag valt kvalitativa studier som metod 
samt beskriver undersökningens kontext.  

Nästföljande del, Resultat, består av två avsnitt. I det första avsnittet redogör jag för hur 
barnen ser på matematik och räkning och i det andra avsnittet hur pedagogerna ser på samma 
begrepp.  



    

6

 
I Slutsatser, som är den femte delen, har jag för avsikt att besvara mina frågeställningar och 
att försöka dra slutsatser utifrån dessa. Jag avslutar denna del med några personliga 
funderingar som väckts och som jag återkommer till i nästkommande del.  

Den sjätte och avslutande delen är Diskussion. Här följer jag upp de tankar och funderingar 
som väckts under arbetets gång. Jag återkommer även till de funderingar om individualisering 
som jag nämner i examensarbetets inledning samt gör kopplingar till hur detta examensarbete 
kan vara till praktisk nytta för verksamma lärare. Jag avslutar denna del med att ge förslag på 
vidare forskning. 

2. Tidigare forskning 
Denna del inleds med ett avsnitt om vad matematisk kunskap kan vara, både hos barn och hos 
pedagoger. Sedan följer ett exempel på hur barn ser på räkning. Jag avslutar med att definiera 
begreppen uppfattning, pedagog och barn.  

2.1 Matematisk kunskap 
Inom ämnet matematik är behovet av förförståelse och förkunskaper stort. Men vilka 
baskunskaper behöver man för att studera matematik? Och vilka matematiska förkunskaper 
har barn med sig när de börjar förskoleklass? Vad är kunskap i matematik? Enligt Löwing och 
Kilborn (2002) behöver elever dels vardagsnära och konkreta metoder och strategier för att 
kunna lösa matematiska uppgifter och dels behöver de ha en förståelse för att en stor del av 
matematiken bygger på tidigare kunskaper, att matematiken är kumulativt uppbyggd (Löwing 
& Kilborn, 2002). Små barn utvecklar tidigt en förmåga att uppfatta antal. Sterner och 
Johansson (2006) beskriver denna förmåga, som kallas subitizing på engelska1 , vilket betyder 
att människor har en medfödd förmåga att uppfatta antal upp till tre eller fyra i en blink. Detta 
i kombination med praktiska erfarenheter av att bestämma antal och räkna utvecklar 
människans förmåga att dela in omvärlden i kvantiteter. Författarna skriver om 
undersökningar som visar att spädbarn redan från första levnadsveckan kan skilja på antal upp 
till tre eller fyra objekt och att barn tidigt, redan vid sex månaders ålder, utvecklar vad 
författarna kallar aritmetiska förväntningar på addition och subtraktion, dvs. att barnen har en 
känsla för vad konsekvenserna blir om man tar bort eller lägger till saker från en känd mängd. 
Exempel på förmågan subitizing är att barn på en gång ser att de slagit en sexa på tärningen, 
att det finns fem fingrar på en hand eller att en leksaksbil har fyra hjul (Sterner & Johansson, 
2006).  

Sterner och Johansson (2006) beskriver Gelman och Gallistels fem principer på vilka 
uppräknandets idé bygger.  
Abstraktionsprincipen: alla mängder av, för barnen, väldefinierade och väl avgränsade 
föremål kan kvantifieras. Man kan ta reda på föremålens antal. 
Ett till ett - principen: när man ska jämföra antalet föremål i två olika mängder, så sker detta 
genom att föremålen i den ena mängden får bilda par med ett, och endast ett, föremål i den 
andra mängden. 
Principen om godtycklig ordning: när man ska räkna antalet föremål i en mängd så spelar det 
ingen roll i vilken ordning uppräknandet sker eller hur föremålen är grupperade. Däremot är 
det viktigt att särskilja de räknande föremålen från de oräknade. 
Principen om räkneordens ordning: varje räkneord följs av exakt ett annat räkneord. 
Räkneorden måste räknas upp i en bestämd ordning som definieras av talraden. 

                                                

 

1 Den svenska varianten subitisering används ibland i svensk litteratur. 
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Antalsprincipen: när varje föremål i mängd parats ihop med ett räkneord så kan antalet 
föremål i mängden anges med hjälp av räkneordet i det sista paret, alltså det sist nämnda ordet 
i talraden. 
Alla barn behärskar dessa principer innan de börjar skolan genom sin förmåga till subitizing i 
kombination med erfarenheter ur vardagen att räkna och bestämma antal (Sterner & 
Johansson, 2006).  

Enligt Hedrén (2001) finns det många sätt att se på vad kunskap inom matematik är för något. 
Författaren använder sig av den danske forskaren Skovmoses sätt att dela in matematisk 
kunskap i tre delkunskaper: matematisk kunskap, teknisk kunskap och reflekterande kunskap. 
Den matematiska kunskapen använder man när man tolkar ett matematiskt problem och 
försöker hitta en lösning genom att till exempel använda sig av ett eller flera av de fyra 
räknesätten. Den reflekterande kunskapen använder man sig av för att bedöma huruvida 
lösningen på problemet är rimlig eller ej. Slutligen, den tekniska kunskapen, är den man 
använder när man gör själva beräkningen genom att använda sig av exempelvis huvudräkning, 
överslagsräkning, någon skriftlig räknemetod eller miniräknare. Hedrén (2001) menar att 
räkning är en del av ämnet matematik men i och med att miniräknare och datorer idag 
används i hög utsträckning till att göra beräkningar så blir förmågan att göra beräkningar med 
papper och penna snabbt allt mindre viktig. Istället borde tyngdpunkten på lärande i 
matematik förskjutas från räkning till förståelse av och reflektion över matematiska 
sammanhang (Hedrén, 2001).   

I Förskolebarn i matematikens värld skrivs hur förskolepedagogernas syn på matematik kan 
beskrivas på tre olika sätt.   

1) Matematik är inget för förskolebarn utan ett skolämne som barn tids nog måste 
tränga in i. 2) Matematik utgör en naturlig del i alla situationer. Vardagen är full av 
matematik: när barn dukar, spelar spel, etc. Därför behöver man som pedagog inte göra 
något speciellt för att undervisa barn. 3) Matematik är en avgränsad aktivitet som 
förväntas vara skolförberedande: att träna att skriva siffror, räkna föremål, rita 
korresponderande antal föremål till en siffra, lära de fyra geometriska grundformerna, 
klockan, almanackan, etc. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999, s. 32).   

Vidare skriver Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) att pedagogerna anser att det 
viktiga är vad barnen gör i förskolan, det som ofta kallas konkret handlande. Pedagogerna 
menar att barnen måste få konkreta upplevelser och att det betyder att de ska räkna konkreta 
föremål. Till exempel menar många förskolepedagoger att barn lär sig matematik när de dukar 
men, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson så leder detta inte automatiskt till att barnen 
utvecklar en antalsuppfattning. Det kan i stället vara så att ett barn som dukar placerar ut 
tallrikar vid respektive barns plats utan att reflektera över det totala antalet tallrikar. 
Författarna menar att pedagogerna måste synliggöra matematiska begrepp för att barnen ska 
få en möjlighet att utveckla en förståelse (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999).  

I sin rapport Att möta matematiken i förskolan (1995) undersöker Ahlberg och Hamberger hur 
barns förståelse av räkningens innebörd ser ut. I intervjustudien ingick 103 barn fördelade på 
sex förskoleklasser. Könsfördelningen bland de intervjuade barnen var jämn med 52 flickor 
och 51 pojkar. Intervjun består av olika delar, där den första delen till karaktären är mer av ett 
samtal. Under den senare delen får barnen uppgifter att lösa som rör bland annat fingrar och 
antal samt problemlösning. Under den första delen av intervjun, som syftar till att ta reda på 
barnens uppfattningar om matematikens innebörd och funktion, ställde Ahlberg och 
Hamberger (1995) frågor som Vad är räkning? och Hur gör man när man räknar? Författarna 
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har sedan delat in barnens uppfattningar om vad räkning är i sex kategorier. I undersökningen 
hade alla barn minst en uppfattning om vad räkning är.  

1. Räkning är att säga en ramsa. Det kan vara en räkneramsa likväl som alfabetsramsan. 
2. Räkning är att använda siffror, att läsa och skriva siffror. 
3. Räkning är att använda räkneord, barnen säger inte räkneorden i talsekvensens ordning 

utan uppfattar dem som enstaka räkneord. 
4. Räkning är att rabbla upp talen i ordning, detta är den vanligaste uppfattningen, och 

några räknar även baklänges, ordningstal, tiotal eller på engelska. 
5. Räkning är att utföra räkneoperationer, att räkna plus eller minus. Många barn räknar 

med addition av två lika tal när de ska ge exempel. 
6. Räkning är att räkna kvantiteter, här ger de exempel på hur de räknar föremål eller 

människor i sin vardag.   

(Ahlberg och Hamberger, 1995, s. 50)    

2.2 Begreppsdefinition 
Enligt Pehkonen (2001) kan begreppet uppfattning beskrivas som en individs 
förhållandevis stabila subjektiva kunskaper (däri ingår även känslor) om en viss företeelse; 
dessa subjektiva kunskaper har inte alltid en hållbar objektiv grund. (Pehkonen, 2001, s. 
232). En människas uppfattningar om matematik kan indelas i olika kategorier; uppfattningar 
om vad matematik är för något, uppfattningar om hur man lär sig och undervisar i matematik 
och uppfattningar om sig själv som en person som lär sig matematik. Dock ska tilläggas att 
ofta kan en uppfattning sorteras in under flera av dessa ovanstående kategorier. Eftersom 
elevers uppfattningar om skolmatematiken påverkar deras inställning till hur man bäst lär sig 
eller lär ut matematik så kan en kategorisering av uppfattningar hjälpa till att strukturera 
(Pehkonen, 2001). I matematikundervisningen påverkar elevernas och lärarnas uppfattningar 
om matematik kvaliteten på undervisningen och inlärningen. Dessutom blir eleverna 
påverkade av de uppfattningar om matematik som de får via läromedelsförfattare, föräldrar 
och släktingar. Lärarens uppfattningar om matematik styr elevens inlärning, om läraren ser på 
matematik som ett räknesystem så får eleven utföra många räkneoperationer på lektionerna. 
Men även elevernas egna uppfattningar styr vad och hur de lär sig, om de ser på matematik 
som enbart räkning och att använda formler så kan de få problem vid exempelvis 
problemlösning då de först måste tänka efter och sedan besluta vilken metod som är lämplig 
(Pehkonen, 2001). Enligt Pehkonen så har elevers uppfattningar om matematik ett stort 
inflytande på om inlärningen ska bli framgångsrik eller ej. Riskerna som finns är att elevernas 
uppfattningar kan bli ett hinder för effektiv inlärning och att de eleverna med en konservativ 
eller negativ syn på matematik kan bli passiva och fokusera mer på minneskunskaper än 
förståelsen. Uppfattningar och lärande utgör en cirkel eftersom elevernas erfarenheter av 
matematik påverkar deras uppfattningar samtidigt som uppfattningarna påverkar hur och vad 
eleverna lär sig. På så sätt kan de uppfattningar som eleverna ger uttryck för i en vetenskaplig 
undersökning spegla den tradition som finns i klassrummet (Pehkonen, 2001).   

I detta examensarbete kommer jag att använda mig av begreppet pedagog i den meningen att 
det innefattar all personal som arbetar inom förskola, skola och fritidshem oavsett utbildning. 
Jag har valt att använda mig av begreppet barn istället för elev då jag menar de individer som 
går i förskoleklass och förskola eftersom jag ser en fara i att kalla dem för elever redan från 
ett års ålder. När jag i mitt examensarbete använder begreppet elever menar jag alla barn som 
går i grundskolan. 
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3. Metodologi 
Jag inleder den här delen med att motivera varför jag har valt en kvalitativ metod med 
intervjuer av barn och deras pedagoger. Efter det beskriver jag intervjuernas kontext och hur 
jag har gått tillväga.  

3.1 Val av metod 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod därför att jag vill fokusera på det enskilda 
barnets uppfattningar. Enligt Stukát är huvuduppgiften i kvalitativ forskning att tolka och 
förstå resultaten, istället för att generalisera och förklara. I bearbetningen av materialet ses 
forskarens egna förförståelse i form av egna tankar, erfarenheter och känslor som en tillgång 
för tolkningen. Nackdelen med kvalitativa metoder är, enligt Stukát, att den kan ses som 
subjektiv och att reliabiliteten ofta är osäker. Eftersom informanterna ofta är få är dessutom 
möjligheterna till generalisering begränsade (Stukát, 2005).  

Anledningen till att jag valde barnintervjuer som undersökningsmetod är att jag ville ta reda 
på hur barnen uppfattar undervisningen. Jag ville veta vad i matematikundervisningen2  som 
fastnar i barnens tankevärld, vilka uppfattningar de gör till sina egna. Ofta planerar 
pedagogerna sin undervisning utifrån ett vuxenperspektiv utan att ta hänsyn till vad barnen 
har för erfarenheter och tankar kring ett visst ämne. Detta kan medföra att barn och pedagoger 
tar olika saker för givna, det som är självklart för pedagogen blir obegripligt för barnet 
eftersom barnet skapat sitt eget förgivettagande utifrån sina egna erfarenheter. För att 
verkligen nå barnen och hjälpa dem i deras lärande så är det en nödvändighet att som pedagog 
ha tillgång till barnens erfarenhetsvärld vilket man kan få genom att intervjua barnen 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).   

3.2 Intervjuernas kontext 
Samtliga namn som förekommer i återgivningarna av intervjuerna är fingerade. Jag har 
intervjuat åtta barn från förskoleklasser på två skolor. Från respektive skola har jag intervjuat 
två flickor och två pojkar för att få en jämn könsfördelning. Jag har fått tillstånd av de 
medverkande barnens föräldrar att intervjua deras barn. På den ena skolan skickade jag hem 
brev till föräldrarna om intervjuernas bakgrund och syfte och de fick sedan skriftligen svara ja 
eller nej till att låta sitt barn bli intervjuat. Urvalet skedde genom att jag slumpvis valde ut två 
flickor och två pojkar bland de barn vars föräldrar svarat ja till att låta barnen bli intervjuade. I 
denna förskoleklass hade jag träffat barngruppen vid ett tidigare tillfälle. På den andra skolan 
skedde urvalet av barn genom pedagogerna som tog kontakt med barnens föräldrar för att få 
deras tillåtelse att intervjua, detta gjorde jag för att spara tid. Jag hade inte träffat några av 
dessa barn förut. De frågor som jag på förhand bestämt finns med som bilaga (se bilaga 1).  

Jag intervjuade dessutom de fyra pedagoger, två från respektive skola, som arbetar i de 
förskoleklasser där de barn jag intervjuat går i. Pedagogerna fick i förväg tillgång till de 
frågor jag skulle ställa under intervjun. Intervjufrågorna finns som bilaga (se bilaga 2).   

                                                

 

2 Med ordet matematikundervisning avser jag, i enlighet med Doverborg och Pramling Samuelsson (1999), att 
synliggöra matematiska begrepp i barnens vardag.  
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Jag intervjuade barnen och pedagogerna en och en i ett enskilt rum och intervjuerna 
dokumenterades genom ljudupptagning på kassettband. Intervjuerna bestod av ett antal 
förutbestämda frågor som under intervjutillfällena följdes upp med hjälp av följdfrågor. De 
förutbestämda frågorna ställdes inte i en strikt ordning utan ställdes i den ordning som 
passade in i intervjun. Stukát kallar denna metod för halv- eller semistrukturerad intervju där 
interaktionen mellan den som intervjuar och den som intervjuas utnyttjas för att få så 
uttömmande svar som möjligt och för att överbygga eventuella språkliga svårigheter (Stukát, 
2005). Efter intervjuerna lyssnade jag på kassettupptagningarna och transkriberade sedan 
intervjuerna i sin helhet. Jag valde att transkribera hela intervjuerna eftersom jag i det här 
skedet inte ville begränsa mig eller utesluta något som senare kanske skulle visa sig vara 
betydelsefullt. Jag har läst igenom transkriptionerna flera gånger för att hitta de uppfattningar 
varpå barnens och pedagogernas svar vilar och sedan har jag satt svaren i relation till ett 
teoretiskt ramverk som utarbetats av Ahlberg och Hamberger (1995). Under intervjuerna 
förekom en del störningsmoment i form av störande ljud från intilliggande rum och att dörren 
till rummet vid ett tillfälle öppnades. För några av barnen kan detta ha gjort att de under 
intervjun kände sig stressade och därför inte tog sig tid att fundera över frågorna.   

4. Resultat 
Resultatdelen inleder jag med att redogöra för hur barnen ser på matematik och räkning för att 
sedan redovisa för hur pedagogerna ser på ovan nämnda begrepp. I återgivningarna av 
intervjuerna står I för intervjuaren och övriga bokstäver är första bokstaven i den intervjuades 
fingerade namn.    

4.1 Hur ser barn i förskoleklass på begreppen matematik och 
räkning? 
I följande stycke kommer jag att redovisa mina intervjuresultat indelade i de sex kategorier 
som Ahlberg och Hamberger (1995) tidigare använt. Varje barn har gett uttryck för fler 
uppfattningar.   

Räkning är att säga en ramsa 
Jonna associerar räkning inte bara till att räkna upp talen i ordningsföljd utan även till en 
räkneramsa.  

I: Vet du hur man gör när man räknar?  

J: Jaa, man säger ett, två, tre. Jag kan en sån här räkne i svarta barnkammarboken ett, två, tre, häxan kokar te, 
fyra, fem, sex, på spenar, blod och kex

  

När Karin och jag pratar om ifall man använder sig av räkning på fritiden så kopplar hon 
räkning till alfabetsramsan.  

K: Mm, så kan jag abc också  

I: Vad är det? Abc?  

K: Jag tjuvtränar men jag kan inte göra hela Ska jag prova?  

I: Ja  
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K rabblar alfabetet till och med bokstaven m.   

K: Jag kan inte m, det är väl l?  

Tre av barnen gav uttryck för denna kategori. Förutom räkneramsor och alfabetsramsan gav 
ett barn också veckodagarna som ett exempel på en ramsa som man kan räkna.  

Räkning är att använda siffror 
Jonas ger uttryck för denna uppfattning när han kopplar räkning till att kunna avläsa klockan.  

I:. Vet du hur man gör när man räknar?  

J: Mm

  

I: Kan du visa lite?  

J: Ska jag räkna upp till 100 eller räkna till 175?  

I: Oj, kan du räkna ända till 175?  

J: Jag kan räkna till 1000  

I: Oj, oj, oj  

J: Det är ganska långt  

I: (skratt) Jaa, det tar tid också. Du kan ju räkna ser du nåt här inne du kan räkna?  

J: Klockan eller finns det nån räknebok här inne? Det är ju ett bibliotek det här vänta lite, jag kan visa dig 
att jag kan läsa  

Två av barnen gav uttryck för denna kategori och båda två angav klockan som något där man 
använde sig av siffror.    

Räkning är att använda räkneord 
Ingen av de åtta barn jag intervjuade kopplade räkning till att det är att använda räkneord.  

Räkning är att rabbla upp talen i ordning 
Greta är först lite osäker på vad jag menar med att räkna.  

I: Vet du hur man gör när man räknar?  

G: Mm  

I: Det gör du?  

G: Vad menar du?  

E: Jaa, om du kan visa lite hur man räknar  

G: Vanligt?  

I: Ja  

G: Jag kan räkna hur långt som helst, till 200  
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Karin räknar på engelska  

I: Tror du det finns flera sätt som man kan räkna på?  

K: Engelska ska jag räkna det?  

I: Ja, gärna!  

Albin tycker att man, förutom på svenska, även kan räkna på engelska och danska.   

I: Vet du hur man gör när man räknar?  

A: Mm

  

I: Mm, kan du visa lite?  

A räknar till 39 och säger sedan 30 
- - - - -  

I: Tror du det finns flera sätt man kan räkna på?  

A: Mm, på engelska och danska  

Alla barn förutom ett svarade att räkning är att rabbla upp talen i ordning, flera stycken gav 
dessutom exempel på att man kan räkna på andra språk, till exempel engelska eller danska.  

Räkning är att utföra räkneoperationer 
Jonas gör en räkneoperation som ett exempel på hur man kan räkna på flera sätt än att bara 
rabbla räkneramsan.  

I: Finns det flera sätt som man kan räkna på?  

J: Jaa, jag kan räkna på alla sätt Jag kan räkna så här sju plus sju det blir vänta nej, vänta lite, fem plus 
fem det blir nio eller jag menar tio och fem plus fyra det blir nio mm (tyst ett tag) sju plus sju det blir sju 
plus sju (räknar på fingrarna) elva eller tolv, elva eller tolv blir det eller 13 elva tror jag  

Jonna gör också en räkneoperation som ett exempel på andra sätt att räkna på. Hon ger också 
prov på problemlösning när vi talar om att räkna pengar, vilket inte något av de andra barnen 
gör.  

I: Kan man räkna på nåt annat sätt tror du?  

J: Ja, man kan ett plus ett blir två och tre plus tre blir sex, två plus två blir fyra och fem plus fem blir tio  

- - - - -  

I: När kommer du och lära dig och räkna pengar tror du?  

J: Jag har räknat lite idag om det räckte till det där delfinhalsbandet, igår menar jag, och då räknade jag ju så här 
pengar och sånt och tog två tjugolappar, sen tog jag två femkronor och då räknade jag fem plus fem blir tio, om 
man kan matte kan man räkna pengar och sånt här tjugo plus tjugo, men noll plus två kan bli noll, noll plus noll 
blir noll för det är ju ingenting  

Tre av barnen uttryckte att räkning är att utföra räkneoperationer och de exempel de gav 
berörde alla addition av två lika tal.    
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Räkning är att räkna kvantiteter  
Tom är inne på att räkning kan vara att räkna olika kvantiteter, till exempel sina mjukdjur.   

I: Brukar du räkna nåt när du leker med kompisar?  

T: Mm vi brukar räkna mina leksaker, också räkna gosedjuren  

Även Albin ger ett exempel på att räkning kan vara att räkna hur många eller hur mycket det 
finns av något.  

I: Höll ni på och räknade nånting när ni gick på dagis?  

A: Öh, nej jo men (säger namnet på en kompis) och jag skulle räkna en sak, hur många steger (menar stegar) 
det var, en sån här man klättrar på det var nånting med 30  

Fyra av barnen kopplar räkning till att det är att räkna kvantiteter. Exempel på saker de tycker 
att man kan räkna är leksaker, pengar eller hur många skor man vill prova i en skoaffär.  

4.2 Hur ser pedagoger i förskoleklass på begreppen matematik och 
räkning? 
Det här avsnittet kommer jag att inleda med att redogöra för hur pedagogerna ser på 
matematik och hur de har svarat på frågan Vad är matematik för dig? Sedan följer en 
beskrivning över hur pedagogerna tror att barnen i just deras förskoleklass uppfattar 
matematik. Jag avslutar med att skildra vad pedagogerna tycker är viktigt att barnen lär sig 
inom matematiken i förskoleklass.  

4.2.1 Hur pedagogerna ser på matematik 
Alla pedagoger kopplar matematik till vardagssysslor och till praktiska användningsområden. 
Tre av dem nämner vardagsekonomi och att betala räkningar. De ger också exempel på att de 
använder matematik när de handlar, genom att överslagsräkna, eller när de bakar och följer ett 
recept. Gemensamt för dessa tre pedagogers svar är att de kopplar matematik till att utföra 
räkneoperationer och att räkna kvantiteter.  

Maria berättar vad matematik är för henne.  

M: Jaa, du, det är väl, och som jag säger, vardagsekonomin, räkna bankkontot, nej, men typ, att man gör såna 
saker och sen, och om man då ska säga när man bakar och kolla på recept och såna saker, inte går jag och räknar 
matte annars men det är ju, det är vardagsekonomin, när man sköter såna saker, tycker jag, annars går inte jag 
och tänker sådär  

Ulla ger ett liknande svar på samma fråga   

U: Jaa, det är ju mycket är det men som man jobbar nu så är det ju inte så där jättemycket man räknar om 
man säger riktig matematik. Det är en gång i månanden med räkningarna man sitter plus och minus och sådär, 
annars så är det ju så här praktisk matematik, man går i affären och gör överslagsräkningar, tänker hur mycket 
jag handlat för och jaa

  

Även Lena är inne på samma spår när hon berättar vad matematik är för henne och när hon 
använder sig av den.  
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L: Jag använder mig ju av det i min undervisning men för övrigt min fritid om nån säger matematik så 
tycker jag det är tråkigt jaa, det tycker jag faktiskt, det är tråkigt, (skratt), alltså inte så här då men för övrigt 
så sen använder man sig då när man handlar och räknar ut hur mycket man fick i lön att man inte fått för lite 
egentligen. Ja, i vardagssituationer så använder man det ju, men man använder sig ju inte av några svårare 
ekvationer eller andra saker direkt, inte jag i alla fall, det gör jag ju inte men att räkna ut olika saker som man 
måste i sin vardag inget annat.  

Den fjärde pedagogen, Hanna, har fått en lite annan syn på matematik i och med en 
påbyggnadsutbildning som hon nyligen gått.  

I: Vad är matematik för dig?  

H: Ja, det har ju lyckats bli nånting annat, det var så förut för mig också att det var tal och siffror och så. Hade 
nån intervjuat mig bara rätt upp och ner på stan, frågat mig vad är matematik för dig? då kan jag tänka mig att 
man hade sagt att ja, att det är nåt svårt och att man håller på och räkna och så (skratt). Men det har blivit nåt helt 
annat för mig, det har blivit nånting, alltså som man använder i vardagen, jag ser på gardinerna nu, det är en 
massa cirklar där, så att man ser, och rektanglar, och ja, mer ett sammanhang tror jag, att det finns en mening och 
ett mål på nåt sätt och att man ser verkligen matematiken hela tiden, när man äter, man delar köttbullarna, man 
kan dela dom i halvor, eller delar brödet och man delar frukter och fjärdedelar och så bygger man ihop äpplet 
igen då hoppsan, nu vart det ett helt äpple! eller oj, nu vart det så liksom. Så det har blivit helt annorlunda, 
man jobbar annorlunda absolut.  

4.2.2 Hur pedagogerna tror att barnen uppfattar matematik 
Under mina intervjuer med pedagogerna ställde jag frågan Vad tror du matematik är för dina 
barn? för att på så sätt få en bild av hur väl insatta pedagogerna är i vilka uppfattningar som 
finns om matematik i just deras barngrupp.   

Ulla och Lena, som använder sig av en mattebok i sin förskoleklass, tror båda att deras barn 
förknippar matematik med boken. Lena funderar över hur barnen ser på ordet matematik.  

I: Vad tror du matematik är för dom här barnen, hur tror du dom uppfattar matematik?  

L: Alltså, ordet matematik använder man ju inte så mycket, egentligen, själva ordet som sådant, det gör man ju i 
samband med att man tar fram dom här matteböckerna men annars ingår ju det som i verksamheten hela tiden, 
det smyger sig ju in, i lek och på olika roliga sätt, så det beror ju på vad du menar med det egentligen, tycker 
jag, om det är själva ordet matematik, om du frågar det.  

I: Alltså det är både ordet och innehållet så att säga

  

L: Men själva ordet tror jag jaa, då kanske dom säger att det är boken för det är ju liksom det ord som man 
hört i samband med det, annars allt vi gör för övrigt i vardagen så här, det kallar man ju inte för matematik 
precis

  

Ulla tror att barnen i hennes förskoleklass kopplar matematik, inte bara till matematikboken, 
utan även till att utföra räkneoperationer.  

I: Vad tror du matematik är för de här barnen, vad betyder matematik för dom?  

U: Jag tror att dom tänker mer i skolan, ett plus ett och jag tror det att dom har det lite i sig men sen kan 
man ju räkna saker hur många kulor har du och jag har så många och så där det är ju också kanske men 
jag vet inte så mycket men jag tror dom tänker mycket i siffror, det som kommer i ettan mer sen.  

I: Men tror du dom känner att dom har nån form av matematik här i förskoleklassen?  



    

15

 
U: Jaa, det tror jag eftersom vi kallar boken matteboken och att det är ibland är det siffror på det här att de ska 
måla vissa färger och att det som har med siffror att göra det tror jag att dom känner att det är lite matematik, det 
tror jag bokstäver är nåt annat.  

Hanna och Maria, som inte använder några matematikböcker i sina förskoleklasser, tror att 
matematik för barnen i deras respektive grupper är att utföra räkneoperationer. Hanna svarar 
på frågan hur hon tror att barnen i hennes förskoleklass uppfattar matematik.  

H: Det frågade jag dom, gjorde jag första jag har alltså ett par stora glasögon (skratt) ett par gamla solglasögon 
som jag tog på mig och dom har liksom färgade glas på och då undrade dom vad gör du Hanna? , nej men nu 
tar jag på mig mina matteglasögon och då frågade jag vad som är matte för dom och det är ju alltså, dom 
förknippar det med siffror, plus och minus säger en del och såna saker, så det har ju, ja, så tror jag att dom 
uttrycker sig med ord liksom att matte, jo men Hanna, det är plus och minus ja, siffrorna då och tal, ingenting 
annat.  

Maria får samma fråga och funderar då lite kring varifrån barnen får sina uppfattningar.  

M: Jaa, det märks ju att dom hemifrån har det här med sig än idag, fast det är unga föräldrar idag som har sina 
barn här, så är det i alla fall det här med siffror, ett plus ett som är matte, det känner jag. Jag har en, den gruppen 
som jag har dom är ganska, vad ska jag säga dom är dom är jättepratiga men jättekreativa och ganska smarta 
va, så det var en kille som sa häromdan faktiskt att, när vi skulle ha matte så sa han man kan säga att vi har 
matte sa han men vi har ju inte matte som man egentligen har med ett och två och sådär för vi gör ju andra 
saker  / /  

4.2.3 Vad pedagogerna vill lära ut 
Under intervjun ställde jag frågan Är det något inom matematiken som du tycker är extra 
viktigt att barnen får med sig inför framtiden eller när de börjar första klass? Alla 
pedagogerna betonar särskilt att matematiken ska vara lustfylld och positiv och att det är bra 
om barnen får var kreativa och plocka med olika föremål. Två av pedagogerna tycker att det 
är viktigt att förmedla en annan bild av matematik än att det bara handlar om siffror och 
räkneoperationer. Maria ger ett exempel på denna åsikt när hon berättar vilka färdigheter hon 
vill att barnen ska ha med sig från förskoleklassen.   

M: Jaa, det är ju det här att man att man ser att det ju inte bara är ett plus ett som är matte och siffror och så 
utan att matte det är former, det som är viktigt att dom har med sig det är liksom, det är ju att dom har lite 
begrepp och att dom kan former och sen att, naturligtvis, att dom har kanske noll till fem och att dom har de 
begreppen med sig och kan laborera med det, men fem till tio är ju också bra då förstås men att noll till fem är 
det första, så man har ju dom grunderna liksom att dom, att vi jobbar och plockar med mycket kastanjer eller vad 
som, alltså att man har, slår tärning, ta tre och att man tar tärningsbegreppet och såna saker / /  

Lena och Ulla betonar att det är viktigt att barnen inte känner sig rädda för matematiken utan 
att de istället ska känna trygghet. Lena uttrycker det så här på frågan vad hon vill att barnen 
ska få med sig inom matematiken tills de börjar första klass:  

L: Jaa, det är ju glädjen och en positiv inställning, att man inte är rädd som många, bland annat jag själv har 
varit eller är fortfarande så det tycker jag det är ju det viktigaste och upptäcka att ja, att det finns 
matematik, få upp intresset. Dom upptäcker ju olika saker vartefter och det och det kan man räkna och göra si 
och så Men en positiv inställning, att det är roligt, att det är nåt som är kul och nåt som man kan känna sig 
trygg i tycker jag är det viktigaste. Och första klass vad vi tittar på så är det ju siffrorna, inte skriva siffrorna 
utan känna till siffrorna och antalsuppfattning och lite ramsräkning och det är ju det vi tittar på om de kan 
när vi släpper dom till ettan.   

De kunskaper inom matematik som pedagogerna nämner att de vill att barnen ska lära sig är 
att de ska känna till siffrorna i talområdet ett till tio, få en antalsuppfattning samt att de kan en 
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del begrepp och geometriska former. Även på denna fråga skiljer sig Hannas svar något från 
de andras eftersom hon anser att lusten att lära är det viktigaste och att kunskaperna då 
kommer automatiskt. Hanna uttrycker det så här:  

H: Jaa, det är ju alltså lusten, lusten att lära, det innebär ju inte bara matematik men om vi talar om det så liksom 
få upp, ta på sig matteglasögonen och se liksom att matte i vardagen då liksom att det är faktiskt inte bara siffror 
och skriva i böcker och matematik utan det är så mycket annat. Att skapa lust och att det faktiskt är roligt, lätt, 
alla som har varit här har frågat vad tycker du om matte, är det svårt Det är inte alls svårt, det är jättelätt om 
man ser vardagsmatematiken när man bakar och när man pratar, överhuvudtaget / / så lusten det vill jag att 
dom har med sig när dom går vidare sen, egentligen ingenting annat rent kunskapsmässigt, nej, utan, ja kanske 
förståelse för begrepp och såna saker, men har man lusten då kommer det automatiskt, gör det  

5. Slutsatser 
I denna del har jag för avsikt att besvara mina frågeställningar och att dra slutsatser utifrån 
dessa. Jag kommer att avhandla frågeställningarna en och en för att få en tydlighet. Jag 
kommer att använda mig av de teorier och den litteratur som jag tidigare behandlat i del ett 
och två för att ge tyngd åt mina slutsatser.   

Hur ser barn i förskoleklass på begreppen matematik och räkning? 
Som inledande fråga i mina intervjuer med åtta barn i förskoleklass undrade jag om de kunde 
berätta för mig vad matematik är för något. Två av barnen kunde inte uttrycka något svar men 
de resterande barnen gjorde alla kopplingar till att räkna, använda mattebok eller att göra 
läxor. Ett av barnen svarade att matematik är att lyssna på fröken och att göra som fröken 
säger. Enligt Ahlberg (2000) finns det vissa risker i att barn får intrycket att matematik bara 
handlar om siffror och att ge rätt svar så fort som möjligt eftersom de då kan gå miste om 
möjligheten att utforska den kreativitet och upptäckarglädje som finns inom matematiken 
(Ahlberg, 2000). För att få ut mer av intervjuerna styrde jag in frågorna på räkning, 
räkningens innebörd och dess funktion. I samband med dessa frågor gav barnen mer 
uttömmande svar. Barnen ser räkning som att säga en ramsa, att använda siffror, att rabbla 
upp talen i ordning, att utföra räkneoperationer samt att räkna kvantiteter. Den vanligaste 
uppfattningen som de intervjuade barnen gav uttryck för var att räkning är att rabbla upp talen 
i ordning, vilket alla barn utom ett gav exempel på. Detta stämmer väl överens med resultaten 
i Ahlbergs och Hambergers (1995) undersökning då även de kom fram till att detta är det 
vanligaste sättet som barn i förskoleklass ser på räkning. En av kategorierna som Ahlberg och 
Hamberger (1995) tyckt sig se, att räkning är att använda räkneord, gav inget av de barn som 
jag intervjuade uttryck för.   

Hur ser pedagoger i förskoleklass på begreppen matematik och räkning och vad vill de 
att barnen ska lära sig?  
Alla fyra pedagogerna ser matematik som något vardagsanknutet med praktiska 
användningsområden. Tre av dem nämner att de använder matematik då de ska betala sina 
räkningar eller för att gå igenom sin vardagsekonomi. Andra användningsområden som 
nämns är att överslagsräkna värdet på varorna i matkorgen eller att följa ett recept då hon 
bakar. Gemensamt för dessa pedagogers svar är att de kopplar matematik till att utföra 
räkneoperationer och att räkna kvantiteter. Enligt Pehkonen (2001) påverkar elevernas och 
lärarnas uppfattningar om matematik kvaliteten på undervisningen och inlärningen. Lärarnas 
uppfattningar om matematik påverkar elevernas inlärning och ett exempel på det kan vara att 
om lärarna ser matematik som ett räknesystem så får eleverna utföra många räkneoperationer 
(Pehkonen, 2001). Kanske är det då inte så konstigt att av de åtta av dessa pedagogers barn 
som jag intervjuade kopplade sex av dem ihop matematik med att räkna, att använda 
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matteboken eller att göra läxan. En av pedagogerna utrycker en annan syn på vad matematik 
är för henne och när hon använder sig av den. Hon berättar att hon tidigare sett matematik 
som något svårt och att det är att räkna men att hon nu, i och med en fortbildning, ser på 
matematik på ett annat sätt. Nu ser hon matematik som något som finns överallt, hon ser 
mönster, sammanhang, delar och helheter.  

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) kan förskolepedagogers syn på matematik 
beskrivas på tre olika sätt. En del ser matematik som ett skolämne och anser att det behöver 
inte förskolebarn arbeta med. Andra anser att matematik utgör en naturlig del av vardagen, till 
exempel vid dukning, och som pedagog behöver man därför inte undervisa barnen. Ett tredje 
synsätt är att matematik ses som en avgränsad aktivitet som är skolförberedande genom att 
man till exempel tränar på att skriva siffror och att lära sig almanackan (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 1999). Bland de pedagoger som jag har intervjuat tycker jag mig se två 
av dessa uppfattningar. Tydligast uttryckt är uppfattningen att matematik är en naturlig del av 
vardagen. Den andra uppfattningen som jag tycker mig se, att matematik är en avgränsad 
aktivitet, uttrycks lite vagare. Exempel på när denna uppfattning uttrycks är när två av 
pedagogerna talar om att de bara använder ordet matematik i samband med att de arbetar med 
matematikboken.   

Samtliga pedagoger vill förmedla en positiv känsla gentemot matematik och att barnen ska 
tycka att det är roligt. För att nå detta mål beskriver de hur barnen får arbeta kreativt och att 
de får plocka med olika föremål. Två av pedagogerna vill förmedla en annan bild av 
matematik än att det enbart handlar om siffror och räkneoperationer och de andra två 
pedagogerna betonar att det är viktigt att barnen inte upplever matematik som något 
skrämmande utan att de istället känner sig trygga. Kunskaper inom matematik som 
pedagogerna nämner att de vill att barnen lär sig är att känna igen siffrorna ett till tio, få en 
antalsuppfattning samt känna till vissa begrepp och geometriska former. En av pedagogerna 
hade ett litet annat svar på vad hon ville att barnen ska lära sig i förskoleklassen. Hon anser att 
lusten att lära och förmågan att se matematiken i vardagen är det allra viktigaste och att 
förståelse för begrepp och dylikt då kommer automatiskt.   

Hur kan Ahlbergs och Hambergers (1995) kategoriseringar av räkning användas till att 
besvara frågeställning 1 och 2 och hur kan de utvecklas? 
De olika uppfattningar om matematik som barnen i min studie gav uttryck för går utan större 
svårighet att dela in i de kategorier som Ahlberg och Hamberger (1995) konstruerat i sin 
rapport. I nämnda rapport skriver författarna att den mest förekommande uppfattningen som 
barn uttrycker är att Räkning är att rabbla upp talen i ordning. Samma resultat fick jag i min 
studie då sju av åtta barn gav uttryck för denna uppfattning. I min studie var det dock en av 
Ahlbergs och Hambergers (1995) kategorier som inget utav barnen gav uttryck för. Det är 
kategorin Räkning är att använda räkneord. Enligt Ahlberg och Hamberger (1995) ser de 
barn som uppfattar räkning på detta sätt inte räkneorden som en sekvens som är kopplade till 
varandra i en bestämd ordning. Anledningen till att inget av de barn jag intervjuade svarade 
på detta sätt kan vara att samtliga förstått principen om räkneordens ordning som Sterner och 
Johansson (2006) beskriver som att räkneorden måste räknas upp i en bestämd ordning vilka 
definieras av talraden.   

Jag kunde inte använda mig av Ahlbergs och Hambergers (1995) kategorier för att dela in de 
uppfattningar om matematik och räkning som pedagogerna i min studie gav uttryck för. 
Möjligtvis kan det bero på att jag ställde olika frågor till barnen och pedagogerna men det kan 
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också bero på att pedagogerna har en annan och vidare syn på matematik och räkning än vad 
barnen har vilket jag återkommer till i nedanstående stycke.  

Vilka skillnader finns mellan barnens och pedagogernas syn på matematik och räkning? 
Medan sex av åtta barn i min studie kopplar matematik till räkning, att arbeta i mattebok och 
att göra läxor så har pedagogerna en mer komplex syn på matematik och räkning. På det sätt 
pedagogerna uttrycker sig i svaren på frågor om matematik och räkning tyder en del på att de 
gör skillnad på vad matematik är i barnens och i de vuxnas värld. På frågan Är det något inom 
matematiken som du tycker är extra viktigt att barnen får med sig inför framtiden eller när de 
börjar första klass? svarar pedagogerna att de vill förmedla en positiv inställning till 
matematik och att det inte ska upplevas som skrämmande utan kännas tryggt. De vill att 
barnen ska förstå att matematik är något mer än att använda siffror och att utföra 
räkneoperationer. När pedagogerna ger exempel på vad de arbetar med inom matematiken i 
förskoleklass så tar de upp begrepp som jämföra, sortera och arbeta med geometriska former. 
De tycker alla att det är viktigt att se matematiken i vardagen och att upptäcka att matematik 
finns överallt.   

När pedagogerna svarar på frågan Vad är matematik för dig och när använder du dig av 
matematik? kopplar pedagogerna, i likhet med barnen, matematik till räkning när de ger 
exempel på när de använder sig av matematik. Några saker som de ger som exempel är att 
betala räkningar, sköta vardagsekonomin, överslagsräkna och att baka. Alla exempel kan 
härröras till att utföra räkneoperationer och att räkna kvantiteter. Slutsatsen jag drar av detta är 
att pedagogerna gör en åtskillnad mellan vad de själva har för uppfattningar om matematik 
och hur de vill att barnen ska uppfatta matematik. Med andra ord uttryckt som att 
pedagogerna vill förmedla andra uppfattningar till barnen än vad pedagogerna själva har.  

Eftersom Ahlbergs och Hambergers undersökning är från 1995 är det märkligt att barn i 
förskoleklass 2006 har precis samma uppfattningar om vad matematik och räkning är för 
något. Man kan fråga sig åt vilket håll utvecklingen går och om det behövs en större tydlighet 
från pedagogernas sida? Det är också märkligt att sex av åtta barn direkt kopplar matematik 
till räkning eftersom pedagogerna har en helt annan bild av vad de vill förmedla för syn på 
matematik till barnen. Visst kan det vara så att barnen fått sina uppfattningar om matematik 
hemifrån via föräldrar och syskon men bör inte pedagogerna i förskoleklass då utgöra en 
motvikt till det synsättet? Ytterligare en viktig aspekt är att pedagogernas svar på frågan Vad 
tror du matematik är för dina barn? stämmer väl överens med vad barnen faktiskt svarade.  
Pedagogerna svarade att de tror att barnen förknippar matematik med matteböckerna eller att 
utföra räkneoperationer. Om pedagogerna tror att barnen har de uppfattningarna om 
matematik fastän pedagogerna själva vill förmedla något annat vore det kanske lämpligt att 
ändra på något i matematikundervisningen?  

6. Diskussion 
I denna del kommer jag att diskutera varför fokus inom matematik ligger på räkning, hur 
barns och pedagogers syn på matematik skiljer sig åt samt svårigheterna som många 
pedagoger har att särskilja begreppen vad och hur. Efter det kommer jag att ta upp några 
aspekter kring individualisering kopplat till mitt examensarbete och ge några förslag till hur 
innehållet i mitt examensarbete kan användas av redan praktiserande pedagoger. Jag avslutar 
med att ge några uppslag till vidare forskning.   
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När jag, på ett inledande stadium i mitt arbete med detta examensarbete, läste Ahlbergs och 
Hambergers (1995) rapport undrade jag varför författarna valt att fokusera på tal och räkning 
då de ska undersöka barns möte med matematiken i förskoleklass. Varför lade författarna inte 
fokus på andra delar av matematiken? I Ahlbergs och Hambergers (1995) rapport skriver de 
att de vill undersöka barns uppfattningar om matematikens innebörd men frågorna de ställt till 
barnen handlar enbart om räkning. Kan det vara så att författarna, omedvetet eller medvetet, 
styrt barnens tankar genom valet av frågor? Personligen tycker jag att det är synd att 
författarna inte tog tillfället i akt och ställde frågor som innehöll begreppet matematik istället 
för räkning. I den undersökning jag gjort i samband med mitt examensarbete framkommer att 
både barn och pedagoger lägger sitt matematiska fokus på räkning och tal. Kanske gjorde 
Ahlberg och Hamberger (1995) samma upptäckt som jag, att barn uppfattar matematik först 
och främst som räkning? Jag anser det dock vara underligt att inte mer har hänt inom 
matematiken i förskoleklass under de elva år som gått sedan Ahlberg och Hamberger (1995) 
genomförde sin undersökning. Jag uppfattar det som att det finns en strävan hos både 
pedagoger i förskoleklass och många rektorer ute på skolorna att satsa på att utveckla barns 
och elevers matematiska kunnande. Pedagogerna i min studie uttrycker alla en önskan om att 
förmedla en positiv bild av matematik och de vill komma bort ifrån synen om att matematik 
bara är de fyra räknesätten. Men om denna vilja till utveckling och förändring finns, både hos 
personal och hos ledning, varför har så lite förändrats? Kanske spelar barnens föräldrar i det 
här sammanhanget en stor roll. En av pedagogerna i min studie var inne på att barnen får sina 
uppfattningar om matematik från hemmet, via föräldrar och äldre syskon och jag är benägen 
att hålla med. Enligt Pehkonen (2001) påverkas barns och elevers uppfattningar om 
matematik av lärare, föräldrar, släktingar samt läromedelsförfattare (Pehkonen, 2001). Sett ur 
det perspektivet krävs kanske ett utökat samarbete och bättre kommunikation mellan skola 
och hem för att pedagoger, barn och föräldrar ska kunna sträva mot samma mål.   

En av frågorna som jag ställt mig under arbetet med detta examensarbete är huruvida 
matematikbegreppet har utvidgats eller inte. Har pedagoger och barn i dag samma syn på 
matematik eller finns det skillnader? Och, i så fall, varför finns skillnaderna? Vid en första 
anblick på pedagogernas svar på frågorna i min studie tyckte jag mig se att de representerade 
en vidare, mer modern syn på matematik eftersom de talade om att de inte ville förmedla 
bilden av matematik som något statiskt eller tråkigt samt att de ville att barnen skulle uppfatta 
matematik som något annat än enbart räkning. Vid en mer djupgående granskning av 
intervjusvaren upptäckte jag dock att pedagogerna i stort sett har samma syn på matematik 
som barnen har men att pedagogerna ändå vill förmedla och lära ut något helt annat. Det finns 
alltså en skillnad mellan vad pedagogerna tänker och säger att de gör och vad de sedan i själva 
verket faktiskt gör. Varför denna skillnad finns vet jag inte men jag tror att även i detta fall 
kan det vara bra att som pedagog ha ett reflekterande och kritiskt förhållande till sitt eget 
arbete samt att ibland låta någon annan, utomstående, komma och observera hur man arbetar i 
barngruppen för att få tips på hur man kan utveckla sin undervisning. Som jag var inne på i ett 
tidigare avsnitt så stämde pedagogernas svar på frågan Vad tror du matematik är för dina 
elever? väl överens med vad barnen svarade, nämligen att barnen förknippar matematik med 
matteböckerna eller att utföra räkneoperationer. Jag blev mycket förvånad över att 
pedagogerna tror att barnen har de uppfattningarna, i synnerhet som pedagogerna vill 
förmedla en helt annan bild av matematik. Jag undrar varför inte mer görs för att förändra och 
utveckla den bild barnen har av matematik   

De pedagoger som jag intervjuat har alla givit flera exempel på hur de arbetar i sina 
respektive förskoleklasser men de har inte givit lika många exempel på vad de arbetar med. 
Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) är det vanligt att pedagoger har svårt att 
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hålla isär begreppen vad och hur och författarna menar att det kan tyda på att pedagoger i 
förskolan inte är vana vid att tänka kring matematik och matematiska begrepp. Författarna 
anser också att det är viktigt att pedagoger synliggör matematiska begrepp för att barnen ska 
utveckla en förståelse eftersom detta inte kommer automatiskt, som många pedagoger menar 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Jag har märkt att pedagogerna som ingått i min 
studie uttrycker en osäkerhet inför skillnaden mellan begreppen vad och hur. När jag har bett 
dem berätta om vad de gör i matematikundervisningen i förskoleklassen har de oftast berättat 
om hur de bedriver sitt arbete. Jag upplevde också en osäkerhet från flera av pedagogerna när 
jag ställde frågor som krävde att de reflekterade över sitt eget arbetssätt, till exempel frågor 
om val av arbetsmaterial eller huruvida de använder sig av begreppet matematik eller ej. 
Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) har fokus inom förskolan och 
skolans tidigare år, historiskt sett, legat på hur barn gör när de lär sig något snarare än på vad 
de uppfattar av innehållet. Överhuvudtaget tror jag att många pedagoger i förskoleklass skulle 
behöva få möjlighet till att diskutera och utveckla sina idéer mer i sina arbetslag för att på så 
sätt höja medvetenheten kring det sätt de arbetar med matematik. Ofta kan det vara så att 
många pedagoger bara gör saker utan att reflektera över varför och utan att ta reda på hur 
barnen uppfattar det som pedagogerna tar upp. Kanske kan det vara så att många pedagoger 
behöver få mer återkoppling på sitt arbete än vad de får idag?  

Som jag skrev i inledningen betonas i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, att undervisningen ska utformas så att den passar 
alla elevers förutsättningar och behov. Skolan ska, genom att utgå från elevens bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper, hjälpa eleven i dennes fortsatta 
kunskapsutveckling och lärande (Skolverket, 2006). Jag har under detta examensarbetes gång 
vid flera tillfällen funderat över hur jag som pedagog ska kunna arbeta med individualisering 
om jag inte vet vad barnen och eleverna uppfattar som viktigt i min undervisning. Hur ska jag 
ta reda på vad mina barn och elever uppfattar i det innehåll jag vill förmedla? Och när jag 
tagit reda på det, vad gör jag med den kunskapen? Kan det vara så att barnen och eleverna 
faktiskt kan lära av varandra genom att delge varandra sina olika tankar och idéer om ett visst 
innehåll? Jag har fått en större insikt i hur viktigt det är för mig som pedagog att verkligen ta 
reda på vilka förkunskaper och erfarenheter var och en av mina elever har med sig eftersom 
jag tror att det är avgörande för hur elevernas fortsatta kunskapsutveckling kommer att te sig. 
Jag har också lärt mig hur viktigt det är att, som ett fortgående arbete, stämma av med 
eleverna vad de har uppfattat av ett visst innehåll för att på så sätt kunna arbeta vidare mot ett, 
för pedagogen och eleven, gemensamt mål. Jag har slagits av hur stor skillnad det kan vara 
mellan vad pedagogen vill lära ut och vad barnen eller eleverna uppfattar som viktigt. För att 
överbygga denna skillnad tror jag att det är en nödvändighet att som pedagog hela tiden kolla 
av var eleverna befinner sig. Det kan dessutom fungera som ett utvärderingsredskap för mig 
som pedagog och kan hjälpa mig att utvecklas i mitt arbete. Jag hoppas att jag genom detta 
examensarbete kan hjälpa till att utveckla medvetenheten hos pedagoger om hur viktigt det är 
att ta reda på vad just deras barn eller elever uppfattar som viktigt i undervisningen.  

Vidare forskning  
Som jag tidigare berört har flera frågor och funderingar dykt upp under tiden som jag arbetat 
med detta examensarbete. Några av dessa frågor har jag själv försökt besvara, till exempel 
varför det ligger så stort fokus på just räkning inom matematiken eller om 
matematikbegreppet inom förskoleklass har blivit vidare. Andra frågor har jag lämnat 
obesvarade för att de lämpar sig bättre för vidare forskning. En sådan aspekt är de skillnader, 
som jag tyckt mig se, mellan vad pedagoger uttrycker och vad de faktiskt gör. Vad beror 
denna spännvidd mellan det de säger att de gör och det de faktiskt gör på? Är pedagoger 



    

21

 
själva medvetna om att det är så och hur skulle man kunna göra för att minska denna skillnad 
mellan tanke och agerande?  

En annan tanke som har dykt upp, och som jag tycker kan vara lämplig att studera närmre, är 
vilken betydelse fortbildning har för en pedagogs inställning till ett ämne. Av de pedagoger 
som jag intervjuat var det en som nyligen gått en fortbildningskurs under ett års tid i 
matematik för de tidigare skolåren. Jag tyckte mig ana att denna pedagog hade en annan 
inställning till matematik än vad de andra pedagogerna hade. Hon hade också en lite annan 
bild av vad hon ville att barnen i hennes förskoleklass skulle lära sig. Jag tycker att det skulle 
vara intressant att djupare studera vilken påverkan fortbildning har på en pedagogs arbete.                                        



    

22

 
7. Referenser  

Ahlberg, A. & Hamberger, B. (1995) Att möta matematiken i förskolan. 6-åringars förståelse 
av tal och räkning. Rapport 1995:08. Institutionen för pedagogik. Göteborgs universitet.  

Ahlberg, A. Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande. Johansson, B. & Emanuelsson, L. 
red. (2000). Nämnaren TEMA: Matematik från början. Göteborgs universitet: Nationellt 
Centrum för Matematikutbildning   

Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (1999). Förskolebarn i matematikens värld. 
Stockholm: Liber  

Doverborg, E & Pramling Samuelsson, I. (2000) Att förstå barns tankar. Metodik för 
barnintervjuer. Stockholm: Liber  

Hedrén, R. Räkning i skolan i dag och i morgon. (2001). Grevholm, B. (red) 
Matematikdidaktik  ett nordiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur  

Löwing, M. & Kilborn, W. (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. 
Lund: Studentlitteratur  

Pehkonen, E. Lärares och elevers uppfattningar som en dold faktor i 
matematikundervisningen. (2001). Grevholm, B. (red) Matematikdidaktik  ett nordiskt 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur  

Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2003). Det lekande lärande barnet i en 
utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber  

Skolverket. (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Fritzes  

Sterner, G & Johansson, B. Räkneord, uppräkning och taluppfattning. Doverborg. E & 
Emanuelsson, G. red. (2006) Små barns matematik. Göteborgs universitet: Nationellt 
Centrum för Matematikutbildning  

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur                



    

23

 
Bilaga 1 
Intervjufrågor till barn  

Kan du berätta för mig vad matematik är?  

Har ni matematik här i förskoleklassen? 
Vad gör ni då?  

Hur gör man när man räknar? 
Kan du visa?  

Finns det fler sätt man kan räkna på?  

Varför behöver vi lära oss räkna?  

Vad händer om man inte kan räkna?                                
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till pedagoger  

Vad för inriktning har du på din lärarutbildning? 
Vilken utbildning har du?  

Är det något inom matematiken som du tycker är extra viktigt att barnen får med sig inför 
framtiden? 
Vad tycker du att barnen bör ha med sig när de börjar första klass?  

Hur ska miljön vara för att barnen ska fångas upp och uppleva matematiken som positiv? Vad 
krävs det av dig som lärare?  

Tror du att lärare har goda kunskaper om elevers uppfattningar om matte?  

Hur tycker du det är att undervisa i matematik? 
Tror du att dina barn känner av vad du tycker?  

Vad tror du matematik är för dina barn?  

Berätta vad matematik är för dig? 
Kan du ge några exempel på när du använder matematik på jobbet och på din fritid?    
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