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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att få en bild om hur barn och pedagoger tänker 

kring begreppet matematik, för att sedan jämföra deras uppfattningar åt. Jag har valt 

att använda mig av en kvalitativ metod i min studie med intervjuer med barn och 

pedagoger på en förskola. Resultaten av intervjuerna visar att barn kopplar 

matematik till många olika moment såsom mätning, räkning, siffror, sortering och 

olika former. Barnen beskriver även hur dessa olika moment går till men det 

förekommer skillnader i deras uppfattningar kring hur man lär sig detta och när det 

inträffar. De uttrycker likaså att man behöver matematiken i olika sammanhang, till 

exempel i leken eller i praktiska vardagssammanhang. I intervjuerna med 

pedagogerna uppger de att matematiken är förskolans vardag och att de arbetar både 

med att synliggöra matematiken dagligen samt att de har lärarledda aktiviteter med 

barnen. Det råder dock skilda meningar bland pedagogerna om barnen uppfattar 

matematiken eller inte och deras uppfattningar skiljer sig ifrån barnens svar. I 

diskussionen lyfter jag sedan fram hur pedagogers attityder kring matematiken 

påverkar barnens uppfattningar kring begreppet.  

 

Nyckelord: uppfattning, matematik, synliggöra, förskolan 
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1. Inledning 

Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (1998), skall förskolan sträva efter att varje 

barn utvecklar sin förmåga att utforska och använda matematiken i meningsfyllda 

sammanhang. Verksamheten skall även stimulera barns nyfikenhet och förståelse av 

matematik. I förskolan läggs grunden till en matematisk förståelse, där barnen får 

möjlighet att reflektera över olika matematiska begrepp (Pramling- Samuelsson & 

Mårdsjö, 1997).  

 

Förskolans anfader Friedrich Fröbel, ansåg redan på 1800-talet att matematik var det 

yttersta målet för barns lärandeutveckling. Efter detta har det skett stora 

förändringar i förskolans verksamhet och tillgänglighet. Historiskt sett hade man inte 

medvetna mål att utveckla grundläggande matematisk förståelse hos barnen, 

samtidigt som man tog för givet att förskolans verksamhet var grundläggande för 

barnens lärande inom dessa områden. Dåtidens syn dominerades av ett 

mognadstänkande, där man antog att barnen skulle ha viss mognad innan de lärde 

sig använda matematiken. Därav har skolan länge haft monopol på detta. 

Förutsättningarna för att arbeta med matematiska begrepp har förändrats genom en 

omvandlad syn på lärande och kunskapsutveckling i officiella dokument och teorier 

om barn. Dessutom har förskolan fått en läroplan, som anknyts till skolans 

verksamhet (Doverborg & Pramling- Samuelsson 1999).  

 

Enligt Doverborg och Pramling- Samuelsson (1999) är förskolans verksamhet fylld av 

möjligheter till att skapa matematisk förståelse hos barnen, men samtidigt är det inte 

en självklarhet att barnen får uppleva detta utan att bli handledda. För att kunna 

erövra matematikens värld måste pedagogerna på förskolan hjälpa barnen att se, 

uppfatta och förstå matematikens språk. Ahlberg (2000) anser att pedagogens 

inställning till matematik präglar barnens förståelse av matematik i förskolan. 

Pedagogens egna uppfattningar om vad matematik är, styr till stor del vad de gör 

synligt av området i förskolan. Ahlberg menar att om man inte i förskolans 

verksamhet lyfter fram och synliggör matematiska begrepp, visar man barnen att 

detta ämne inte är viktigt. Det är därför viktigt att man som pedagog tar reda på hur 

barnens egna erfarenheter påverkar dem i deras sätt att uppfatta sig själva och att 
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tänka om sin omvärld, för att sedan kunna utgå från detta i den pedagogiska 

verksamheten.  

 

Emanuelsson (2006) hävdar att små barns möte med matematiken kan spela en 

avgörande roll för hur de förhåller sig till ämnet i fortsättningen av deras 

lärandeutveckling.  

 

Under min lärarutbildning har jag läst kurslitteratur som lyft fram matematikens 

viktiga betydelse för barns lärandeutveckling, samtidigt som förskolan stundtals 

kritiserats för att matematiken inte har ett tillräckligt tydligt innehåll i verksamheten. 

Jag har under min studietid sett både förskolor som arrangerat aktiviteter med 

matematiska begrepp i fokus och lyft fram matematiken i vardagliga situationer samt 

verksamheter där matematik inte har en given plats. I enlighet med Ahlberg (200o) 

anser jag att det är viktigt att ta reda på vilka barns uppfattningar är om matematik 

för att kunna utgå från barnens erfarenhetsvärld när man synliggör och lyfter fram 

matematiken i förskolans verksamhet. Genom att få en insyn i barnens tankevärld 

kan man även som pedagog få hjälp hur man kan anpassa matematiska aktiviteter för 

barnen. Studiens syfte är även ta reda på vilka uppfattningar pedagoger har om det 

matematiska begreppet, för att få en inblick i deras inställningar till matematik och 

om det i sin tur kan utmärka barnens syn på detta vida område.   

 

Jag har även tagit inspiration till detta arbete genom att läsa Erikssons (2006) 

examensarbete, Vad är matematik? Hennes arbete handlar om barns och pedagogers 

syn på matematiken i förskoleklassen och kan på så sätt komplettera mitt 

examensarbete genom att man får en inblick i hur barnen kan tänka om matematiken 

i senare ålder. Man kan även jämföra våra arbeten åt för att se om det finns några 

likheter och skillnader i hur barn och pedagoger resonerar om begreppet i förskolan 

respektive förskoleklassen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få större uppfattning om hur barn och deras pedagoger 

i förskolan tänker kring begreppet matematik, för att sedan även kunna jämföra deras 

uppfattningar. Syftet är även att undersöka hur pedagoger uppfattar att de synliggör 

matematiken för barnen i förskolan.  
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Syftet preciseras i följande forskningsfrågor. 

Frågeställningar: 

 

1. Hur ser förskolebarn på begreppet matematik och hur man lär sig detta? 

2. Hur ser pedagoger i förskolan på begreppet matematik och hur uppfattar de att de 

synliggör matematiken för barnen? 

3. Vilka skillnader finns mellan barnens och pedagogernas syn kring begreppet 

matematik? 

 

1.2 Arbetets disposition 

Mitt examensarbete består av sex delar, varav i den första delen beskriver jag varför 

jag har valt att skriva om barns och pedagogers uppfattningar kring matematik i 

förskolan med en förhållandevis teoretisk förankring. Syftet preciseras med 

tillhörande frågeställningar gällande det valda ämnet.  

 

Nästa del, Teoretisk bakgrund, lyfter jag fram litteratur och teorier som handlar om 

pedagogers syn på matematiken och hur man på förskolan kan synliggöra detta 

fenomen samt litteratur som speglar barnens matematiklärande.  

 

I den tredje delen, Metodologi, motiverar jag varför jag valt kvalitativa studier som 

metod och just intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag beskriver även hur jag gått 

tillväga för att intervjua barnen och pedagogerna på den utvalda förskolan samt hur 

jag sedan analyserat datamaterialet.  

 

Nästföljande del, Resultat, består av två understående delar. I den första delen 

redovisar jag för hur barnen ser på matematiken och hur man lär sig detta och i den 

andra delen hur pedagogerna ser på samma begrepp och hur de uppfattar att de 

synliggör matematiken.  
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I Slutsatser, är syftet att besvara mina frågeställningar om hur barn och pedagoger 

uppfattar matematiken för att sedan dra slutsatser utifrån dessa med stöd av tidigare 

redovisade teorier och litteratur.  

 

I Diskussionen som är den sjätte och avslutande delen, återknyter jag till inledningen 

i examensarbetet för att resonera vilket samband barns uppfattningar om 

matematiken har att göra med pedagogernas syn på det hela. Jag gör även kopplingar 

till hur detta kan vara till praktisk användning för pedagoger på förskolan. Slutligen 

ger jag förslag på vidare forskning kring matematik på förskolan.  

 

2. Teoretisk bakgrund 

Enligt Doverborg och Pramling- Samuelsson (1999) handlar hela förskolans värld om 

hur man förhåller sig till barn, vilka metoder man använder och leken i fokus.  

Det måste finnas en balans mellan innehåll och struktur, för att innehållet ska kunna 

lyftas fram och synliggöras.  

 

Doverborg och Pramling- Samuelsson (1999) lyfter fram att Doverborg år 1987, 

genomförde en intervju- enkätstudie av förskolepersonals sätt att tänka om 

matematik i förskolan. Studien visade att det pedagoger kategoriserade som 

matematiska moment var ramsräkna, skriva siffror, tänka logiskt och uppfatta 

geometriska former. Vidare menar författarna att förskollärare anses ha svårt att 

uttrycka vad matematik innebär för förskolebarn. Däremot anser de att det är lättare 

att beskriva hur de arbetar med matematik. Förskolepedagogers syn på vad 

matematik är 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 anser författarna att förskollärare ofta inte ser skillnad på innehåll och metod, 

gällande vad matematik är i förskolan. Det kan betyda att man i förskolan, inte är 

vana att tänka kring matematiska begrepp. Det är konkreta handlingar som framstås 
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som det viktigaste. Många av förskolans pedagoger tar för givet att barn automatiskt 

utvecklar matematiska begrepp för att dessa finns i vardagen. I huvudsak finns det 

grundläggande möjligheter till detta, men då måste matematiska begrepp synliggöras 

för att barn ska få tillfällen att utveckla en förståelse.  

Doverborg (2006) hävdar att många pedagoger tror att barn får erfarenhet av 

handling som automatiskt övergår till meningsfullt erfarande, men så är det inte. 

Barnen måste i olika sammanhang få tillfälle att dokumentera och reflektera över den 

matematik de möter, för att den ska bli synlig och rimlig att tillägna sig.  Det är även 

få pedagoger som inser att barn utvecklas mot att förstå samma matematiska begrepp 

som i skolan (Doverborg och Pramling- Samuelsson, 1999). Åsman (1996) lyfter fram 

att om matematiken betraktas som ett skolämne, tar man avstånd från ett medvetet 

matematiskt innehåll i förskolan, samtidigt som man säger att matematiken kommer 

in överallt.  

 

Doverborg och Pramling- Samuelsson (2006) har också utfört en undersökning om 

hur lärare i förskolan tänker om matematik. Studien visar att förskollärare uppfattar 

att de arbetar med grundläggande matematik i förskolan. Det vanligaste 

förekommande är att pedagogerna beskriver att de arbetar med att utveckla barnens 

förståelse för antal. Vanligaste situationerna att arbeta med matematiken är vid 

samlingen eller vid måltiderna. Många förskollärare beskriver att de låter barnen 

räkna för att ta reda på hur många barn det är, men även att problematisera och göra 

jämförelser. De beskriver även längd och de fyra geometriska formerna som viktiga 

moment att bearbeta i förskolan. De flesta förskollärare i undersökningen, berör 

vikten av att arbeta med matematik i förskolan, för att förbereda barnen för skolan 

och livet. Endast ett fåtal av dem lyfter fram matematik som en viktig del för att barn 

skall kunna förstå sin omvärld. Det är vanligast att de beskriver det praktiska som 

grunden för barns matematiklärande, det vill säga vardagssituationer, experiment 

eller lek. Förskollärarna har ett perspektiv, där lärandet är detsamma som att göra 

något och att barn lär sig matematik genom att pedagogerna förklarar eller att barn 

övar och upprepar lärandet. Fåtal förskollärare beskriver vikten av att barn får 

reflektera och få utmaningar. Många av dem uttrycker att barn lär sig bäst då 

lärandet sker omedvetet. 
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Att matematik finns i förskolan, tar nästan alla förskollärare upp, men att 

matematiken skall lyftas fram, problematiseras och synliggöras för barnen uttrycker 

förskollärarna sällan. De menar däremot att barn möter matematiken i olika 

situationer. Många förskollärare hävdar att barnen inte behöver veta att det är just 

matematik som barnen möter i förskolan.  

Förskollärare hänvisar sällan att barn skall lära sig matematik i meningsfyllda 

sammanhang, trots att det står i läroplanen för förskolan. Doverborg och Pramling- 

Samuelsson (2006) menar att möjligtvis ser förskollärarna i denna studie inte 

matematik som något naturligt i barnens värld, utan ett ämne som barnen behöver 

undervisas mer aktivt i.  

 

Doverborg och Pramling- Samuelsson (2000a) lyfter fram att Fejde, 1997, utförde en 

studie, där förskollärare uttryckte att de uppfattar matematisk begreppsutveckling 

hos barn relaterat till vardagskunskaper, matematikboken, de fyra räknesätten, 

logiskt tänkande eller sociala faktorer.     

 

Vardagen i förskolan är full av fenomen som består av matematik, menar  

Doverborg och Pramling- Samuelsson (1999). Dessa fenomen påträffas i 

rutinsituationer, i leken och i vuxenledda aktiviteter. Genom att pedagoger uppfattar 

vad som kan ses som matematik i barnens värld och delar deras upplevelser och 

sätter ord på detta, så blir även förskolebarn involverade i matematikens värld. 

Heiberg Solem och Reikerås (2004) hävdar att det är viktigt att pedagoger har den 

kompetensen att känna igen matematiken och förstå barns sätt att uttrycka den. Med 

hjälp av kunskaper om vad matematik är, kan pedagoger analysera var och hur 

matematik förekommer, dess olika former och sammanhang. Kunskaper om de olika 

matematiska områdena och dess aktiviteter, kan hjälpa till att se och utmana barnens 

matematik.   

 

Ahlberg (2000) lyfter fram att forskning visar att en alltför traditionell och 

skolliknade undervisning i förskolan, kan vara ett hinder för barns utveckling.  I 

Skolverkets (2003) rapport Lusten att lära � med fokus på matematik, står det att 

forskare och praktiker hävdar att förskolan inte bör ägna sig åt formellt räknade. Det 

bör istället handla om att medvetna pedagoger skapar situationer, tar vara på 

upplevelser och aktiviteter som kan tematiseras samt problematiseras och som 
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barnen kan laborera och reflektera med. Barn får på detta sätt erfarenhet av olika 

begrepp och de utvecklar sin matematiska förståelse genom att begreppen 

återkommer i många olika situationer. Genom att använda sig av matematik i 

situationer som är meningsfulla för barnen, skapas nya utmaningar och barnen får 

tilltro till sitt eget tänkande.  

Ahlberg (2000) menar att barn upptäcker matematiken genom att på ett lekfullt sätt 

få uppfatta och uttrycka antal, att sortera och jämföra efter storlek, laborera med vikt, 

volym och längd.  

 

Ahlberg hävdar att flertal undersökningar visar att förskollärare har olika syn på hur 

matematiken kommer in i förskolans verksamhet. En del pedagoger fångar 

matematiken i vardagen medan andra organiserar situationer för lärande. Ahlberg 

(2000) beskriver att pedagoger som fångar matematiken i vardagen, inte planerar 

någon specifik situation där ett innehåll skall synliggöras. Samt att de anser att 

matematiken har ett naturligt inslag i alla situationer i förskolan, som barnen får 

chans att upptäcka på egen hand. Svårigheterna med detta synsätt, är att nå fram till 

alla barn som är intresserade, har goda kunskaper och lär mer. Även barn som skulle 

behöva denna stimulering, glöms lätt bort och får därför inte den uppmärksamhet 

som de är i behov av. Det finns även de pedagoger som organiserar skolförberedande 

undervisningssituationer och betraktar matematik som ett lärande som överförs från 

den vuxne till barnet. Ahlberg menar att man som pedagog bör ta tillvara på 

möjligheterna att träna matematiska begrepp och lösa problem som rymmer inom 

den dagliga verksamheten i förskolan, samt planera och organisera särskilda 

situationer där matematiken som omger barnen lyfts fram. Lek, fantasi och skapande 

aktiviteter bör användas för att ge barnen chans att möta matematiska begrepp i ett 

naturligt problemlösande samband. Genom att på detta sätt synliggöra matematiken, 

får alla barn tillfälle att vara med och lära.  

 

Doverborg (2000) hävdar att det inte räcker att pedagoger har en gemensam syn på 

barns lärande och på matematik i förskolan, utan de måste även veta hur barns 

föreställningar gällande grundläggande matematik ser ut. Pedagogerna måste ha 

översikt över vad deras barngrupp kan och hur de begrundar matematiken, annars 

blir det svårt att lyfta fram matematiken så den blir synlig för alla barn. Heiberg- 

Solem och Reikerås (2004) hävdar att pedagoger måste känna igen matematiken i 
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andra sammanhang, som en del av barnens vardag. Enligt Skolverkets rapport 

(2003) uttrycker många förskollärare att de känner sig osäkra hur de bäst ska 

stimulera barnens lust att lära matematik. De anser likaså att de behöver fördjupa 

sina kunskaper i matematik och i matematikdidaktik.  

 

Barn har olika erfarenheter av matematiska begrepp och därmed en individuell 

förståelse av dessa (Doverborg & Pramling- Samuelsson, 1999). Den förståelse som 

barnen ger uttryck för är givetvis beroende av det sammanhang där intervjun 

genomförs och är många gånger tillfälligheter som bidrar till barnens svar (Ahlberg, 

2000). Enligt Bergius och Emanuelsson (2000) har många barn en stark uppfattning 

om att matematik hör till skolans värld. De ser likaså en praktisk användning av 

matematik kopplat till vardagssituationer, men det gäller inte dem själva i lika stor 

utsträckning som för föräldrarna. Ahlberg (2000) lyfter fram att den vanligaste 

uppfattningen hos barn är att de förknippar räkning med ordningstal. Barn kan även 

relatera räkning till att de räknar föremål eller människor i sitt vardagsliv, använder 

siffror eller att man behöver kunna räkna när man blir vuxen. Det är likaså många 

barn som inte uppfattar att räkning har någon funktion i sig, utan att de räknar för att 

man ska lära sig. Ahlberg menar att det finns risk att de barn som inte ser något 

användningsområde för matematiken förlorar lättare intresset och tilltro till sin 

förmåga än andra barn som inser att de använder matematiken på olika sätt i 

vardagen. Barn uttrycker ofta inte sin förståelse med matematiska ord och termer 

men de flesta har olika uppfattningar om vad matematik kan innebära. 

 

2.1 Teoretiskt ramverk 

Enligt Pramling- Samuelsson och Mårdsjö (1997) lär sig barn och uppfattar sin 

omvärld med alla sina sinnen. De strävar efter att förstå, att göra sina erfarenheter 

begripliga. Barns lärande är personligt, till den utsträckningen att saker framträder i 

deras perspektiv. När vuxna tror att barn inte försöker lära sig något, kan det handla 

om att de är ännu omedvetna om vad man kan lära sig och hur det går till. Barn kan 

inte uppleva eller skapa en förståelse för något som de inte har erfarenhet av och de 

uppfattar även sin omvärld med utgångspunkt i tidigare erfarenheter. Varje fenomen 

uppfattas och upplevs genom individens uppfattning och medvetande om fenomenet 

i fokus. Hur lärandet ser ut för barnen själva är en metakognitiv fråga, det vill säga 
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vilken medvetenhet barnen handlar utifrån. Det kommer till uttryck när de får lösa 

problem eller svara på frågor i olika situationer.  

 

Begreppet uppfattning avser en individs förhållandevis subjektiva kunskaper om ett 

visst fenomen.  

 

 

En individs matematikrelaterade uppfattningar kan ofta delas in i olika kategorier, 

exempelvis uppfattningar om vad matematik är, uppfattningar om hur man lär sig 

matematik och undervisar i ämnet samt uppfattningar om sig själv som lärande 

individ. Betydelsen av barns egna uppfattningar om matematik och sitt lärande är 

centrala delar av ett reglerande system för kunskapsstrukturerna.  

 

Pedagogen har en viktig roll som organisatör när det gäller barnens inlärningsmiljö, 

på så sätt är dennes uppfattningar betydelsefulla för att inlärning ska ske och för 

kvalitén på lärandet. Därför har pedagogens och barnens matematikrelaterade 

uppfattningar en avgörande roll när vi ska försöka förstå deras matematiska beteende 

(Pehkonen, 2001).  

 

Pramling- Samuelsson och Mårdsjö (1997) lyfter fram att Pramling, år 1983, visade 

att barns uppfattningar om vad de lär sig utvecklas från en idé om att man kan lära 

sig göra saker, till att lära sig veta och slutligen till att förstå något.  Bakom idén om 

att lära sig att göra, innebär att barn förknippar att lära med aktiviteter, färdigheter 

eller agerande. Barn som har denna uppfattning, har ännu ingen uppfattning om hur 

det går till att lära sig något. Att barn lär sig veta innebär att de relaterar sitt lärande 

till att de har kunskap om något. Det senare stadiet uppkommer när barnen är i 

skolåldern. Barn kan uppfatta att lärandet sker genom att man gör något eller 

upplever något och erfarandet kan se annorlunda ut för olika barn. Författarna 

menar att en del barn inte har utvecklat idén om att man lär sig, utan påstår istället 

att man gör något utan större bemödande. En del barn uppfattar att man lär sig att 

göra något genom att man får erfarenheter av olika slag. Det kan ske genom att någon 

visar eller säger hur man skall göra, men det kan även ske genom att man tränar och 

blir bättre på en färdighet. När barn ger uttryck för hur de lärt sig att göra, veta eller 
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förstå något, kan de mena att det har skett vid ett enstaka, upprepande eller 

återkommande tillfällen. En del barn uttrycker att de blir bättre genom att öva. 

 

Pramling- Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter fram Piagets utvecklingsteori, 

vilket innebär att barn genomgår ett antal utvecklingsstadier som är grundade på 

biologiska förutsättningar och påverkas av samspelet mellan barnet och omvärlden.  

Dessa utvecklingsstadier bestämmer vad som är möjligt för barn att begripa och 

intellektuellt hantera. Åsman (1999) beskriver att Piagets teori innebär att när barn 

är två till sju år befinner sig i det så kallade preoperationella stadiet. Det innebär att 

barn utvecklar en förmåga att genom symboler föreställa sig saker abstrakt. 

Förmågan att se olika möjligheter utvecklas, likaså förmågan att uttrycka sig om 

saker och händelser. Ett problem när det gäller barns förståelse, enligt Piaget, är att 

de inte kan tänka omvänt det vill säga se sambandet emellan orsak och verkan. 

 

I detta examensarbete använder jag mig av begreppet pedagog eller förskollärare, 

vilket innefattar all personal som arbetar inom förskolan oavsett utbildning. När jag 

använder begreppet barn, menar jag de barn som går på förskolans verksamhet. 

 

3. Metodologi 

Den här delen inleder jag med att redogöra för urvalet för studien och syftet till valet 

av intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag beskriver även hur jag gått tillväga, hur 

jag analyserat datamaterialet samt vilken trovärdighet materialet innehar och vilka 

etiska ställningsantaganden jag tagit hänsyn till. 

 

3.1 Urval 

Studiens syfte var att undersöka begreppet matematik ur en småskalig omfattning, 

för att få en uppfattning av förskolebarn och pedagogers syn på vad begreppet 

innebär. Studien baseras på en icke-sannolikhets urval, vilket Denscombe (2000) 

nämner. Detta på grund av att undersökningen var litet i urval till antal enheter. 

Denscombe (2000) anser att en icke-sannolikhets urval är en rimlig metod om det 

inte möjligtvis går att inkludera ett tillräckligt stort urval i studien. Det innebär att 

urvalet inte är slumpmässigt. I min undersökning fanns inte utrymme för ett 

slumpmässigt urval, på grund av att studien inte var tillräckligt omfattande och att 
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mitt intresse låg i att studera enskilda barn och pedagogers uppfattningar kring 

begreppet matematik.  

 

Syftet var att intervjua barn med normala språkliga förutsättningar, vilket innebär att 

de kan tydligt uttrycka sig. Anledningen till detta var att få ett rikt material som 

möjligt och att barnen skulle kunna förstå mina intervjufrågor.                                                   

Urvalet förekom på en kommunal förskola, där jag träffat barngruppen och deras 

pedagoger vid fler tidigare tillfällen. Det innebär att urvalet skedde i samråd med 

barnens pedagoger. Jag intervjuade åtta barn i femårsåldern som fanns på samma 

avdelning på förskolan. För att få intervjua de utvalda barnen sökte jag tillstånd hos 

förskolans rektor samt en skriftlig ansökan om tillstånd hos de aktuella barnens 

föräldrar. Dessutom intervjuades de tre pedagoger som fanns på de aktuella barnens 

avdelning på förskolan. 

 

På så sätt bestod urvalet av ett subjektivt urval, enligt Denscombe (2000).  

Det menas att människor medvetet blir utvalda till studien på grund av att de 

troligast bidrar med meningsfullt material. Fördelen med ett subjektivt urval är att 

man kan studera människor som man antar är väsentliga för den aktuella 

undersökningen.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Jag baserade min studie på en kvalitativ metod på grund av att jag ville fokusera på 

de enskilda barnens och pedagogernas uppfattningar. Stukat (2005) menar att 

huvuduppgiften i den kvalitativa forskningen är att kunna tolka och förstå resultat 

istället för att generalisera, förklara och förutsäga svaren. Vanliga angreppssätt inom 

den kvalitativa metoden är öppna intervjuer av olika slag. Intervjuer grundades även 

min studie på för att undersöka barns och pedagogers uppfattningar av det 

matematiska begreppet. Anledningen till att jag valde att intervjua barn i min studie 

är för att jag ville ta reda på hur barn uppfattar vad matematik är på förskolan. Jag 

ville få större uppfattning om vad barnen förknippar med begreppet matematik, vad 

det innebär och hur och när man lär sig matematik. Jag ville även intervjua 

pedagoger på förskolan, för att ta reda på om deras uppfattningar om vad matematik 

innebär skiljer sig från barnens åsikter.  
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Enligt Denscombe (2000) ger intervjuer en djupgående och detaljerad data. Syftet 

med valet av intervjuer var att kunna framställa data som var baserat på barnens och 

pedagogernas åsikter samt att de fick möjlighet att förklara och uttrycka sina tankar. 

Denscombe (2000) lyfter fram att nackdelen med intervjuer är att de är tidskrävande 

på grund av att analysen kan vara svår samt att transkriberingen tar lång tid. Det kan 

även vara svårt att uppnå objektivet i intervjun.  

Man får även ta hänsyn till intervjuareffekten, vilket innebär att intervjuaren kan 

påverka intervjun med sin identitet. Trots nackdelar att ta hänsyn till, valdes 

intervjuer som datainsamlingsmetod.  

 

Därefter fanns det olika varianter av intervjuer att välja emellan. Jag använde mig av 

personliga intervjuer, vilket Doverborg och Pramling (2000b) menar är en fördel om 

man vill få uppfattning om enskilda barns tankesätt kring olika fenomen. Enligt 

Denscombe (2000) är personliga intervjuer det vanligaste när det gäller 

semistrukturerad eller ostrukturerad intervjuer. Jag valde att använda mig av den 

semistrukturerade intervjuformen, vilket innebär färdigbehandlade ämnen och frågor 

som behandlas i obestämd ordning. Svaren är öppna och fokus ligger på den 

intervjuade som utvecklar sina tankar (Denscombe, 2000).  

 

Intervjuerna med barnen och deras pedagoger bestod av ett antal öppna frågor som 

de fritt fick svara på. De fick även utveckla sina svar genom att följdfrågor ställdes 

utifrån deras svar, vilket Doverborg och Pramling- Samuelsson (2000) anser är 

viktigt för hur samtalet utvecklas. Pedagogerna fick i förväg tillgång till 

intervjufrågorna, för att på sätt kunna förbereda sig. Frågorna som ställdes till 

barnen var utformade med hänsyn till barnens ålder och erfarenheter.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Åtta barn på förskolan valdes ut till intervju, samt deras tre pedagoger. Barnen och 

pedagogerna blev tillfrågade innan om de ville delta i intervjun och jag berättade även 

syftet med detta. Jag hade god kontakt med de utvalda barnen innan intervjun, vilket 

är en fördel för att barnen ska kunna delge sina åsikter under intervjun, enligt 

Doverborg och Pramling- Samuelsson (2000b). Intervjuerna utfördes med ett barn i 

taget och de pågick så länge barnen kände sig bekväma i intervjusituationen och hade 

något att delge. Intervjuerna med barnen och pedagogerna genomfördes i ett enskilt 
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rum, så att intervjuerna kunde fortgå utan störningar, vilket är en förutsättning för 

att kvarhålla barnens uppmärksamhet. Intervjuerna med barnen pågick mellan tio 

och femton minuter, för att behålla barnens koncentration. Barnintervjuer bör 

anpassas efter barnets ålder och intresse. Tidsskillnaden beror på barnets 

erfarenheter, språkförmåga och koncentrationsförmåga (Doverborg och Pramling- 

Samuelsson, 2000b).     

Intervjuerna spelades in med bandspelare, så att materialet sedan kunde analyseras, 

vilket Denscombe (2000) anser är en fullständig dokumentation av en intervju och är 

att föredra.  

 

Svårigheterna med barnintervjuer var hur intervjufrågorna skulle utformas så att 

barnen skulle kunna förstå frågorna och därmed kunna uttrycka sina tankar. 

Frågorna skulle möjligen ha kunnat utformas annorlunda för att få ett annat resultat, 

men det är svårt att anpassa frågor till mindre barn, anser jag. När det gäller 

barnintervjuer bör frågetekniken utformas med mer specifika frågor för att barn skall 

kunna formulera sina åsikter, enligt Doverborg och Pramling- Samuelsson (2000b). 

Frågor som är av ledande karaktär bör inte användas, för att de kan skapa osäkerhet 

hos barn. Istället bör frågor ställas som uppmuntrar dem att fortsätta utveckla sina 

svar. Det underlättar för barn att reflektera över en konkret händelse, istället för ett 

begrepp. Under mina intervjuer med barnen ställde jag både övergripande och 

specifika frågor, som bestod av konkret karaktär och begreppsform, vilket kan ha 

påverkat barnens svar och förståelse.  

 

3.4 Analys av data 

Efter genomförandet av intervjuerna, lyssnade jag igenom det inspelade materialet 

för att sedan kunna transkribera intervjuerna, var och en för sig. Denscombe (2000) 

anser att all kvalitativ data måste organiseras innan de analyseras. Därefter 

jämfördes barnintervjuerna med varandra och intervjuerna med pedagogerna enskilt, 

för att upptäcka eventuella mönster i deras svar.  Enligt Doverborg och Pramling- 

Samuelsson (2000b) bör man analysera och tolka barnens svar, för att dra nytta av 

intervjuerna. Det viktiga är vad barnen uppfattat och gett uttryck för. Jag jämförde 

även resultaten från intervjuerna med barnen och pedagogerna, för att finna möjliga 

likheter och skillnader. Resultatet sammanställdes därefter i olika rubriker utifrån 

forskningsfrågorna, vilket är ett sätt att koda data enligt Denscombe (2000).  
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3.5 Trovärdighet 

Enligt Denscombe (2000) medför den kvalitativa forskningen ingen fullständig 

tillförlitighet, eftersom det absolut inte går att besvara frågan om någon annan skulle 

få samma resultat av studien eller dra samma slutsatser.  

Undersökaren utgör själva mätinstrumentet, vilket medför att all kvalitativ forskning 

är subjektiv i förhållande till forskarens tolkningar och förenklad framställning av 

datainsamlingen. Det kan resultera i att innehållet och resultatet blir alltför 

simplifierat. Intervjuareffekten gör det svårare att uppnå objektivitet, vilket inte var 

min avsikt. Kravet på tillförlighet innebär även huruvida studien kan utföras på nytt 

med likartade resultat.  Då min undersökning var av kvalitativ form, så var inte syftet 

att få ett generaliserbart resultat, utan enbart få en uppfattning av barnen och 

pedagogernas åsikter.  

 

Urvalet av intervjupersoner var även litet, att det är sannolikt att en upprepad 

undersökning med andra intervjupersoner skulle bidra med ett annat resultat. Enligt 

Denscombe (2000) bör forskaren redogöra för tre huvudaspekter för att studien skall 

kunna upprepas. Det bör finnas ett tydligt syfte med studien och dessutom bör det 

finnas en klar beskrivning av hur studien genomfördes. Jag anser att mitt arbete 

omfattar ett klart syfte och en tydlig redogörelse för utförandet av min studie, vilket 

ingriper de antaganden som ligger till grund för studien. Under intervjuerna 

uppfattade jag inte att yttre störningar förekom, vilket kan i annat fall sänka 

reliabiliteten. Jag upplevde att barnen kände sig bekväma under intervjuerna och 

svarade ärligt på alla frågor. Frågorna var inte av känslig karaktär, däremot kunde 

barnen ha svårt att förstå vissa frågor vilket kan bidra att resultatet skulle ha kunnat 

bli annorlunda. Risken för feltolkningar minskade även eftersom följdfrågor kunde 

ställas som bekräftade mina egna tolkningar. Syftet med intervjuerna var enbart att 

ta del av barnens och pedagogernas uppfattningar, istället för att få korrekta svar.  

 

Denscombe (2000) menar att man kan tillgodose studiens validitet, genom att 

klarlägga vissa angivna frågor i arbetet. Forskaren kan studera om undersökningens 

olika delar är belysta och redovisade på ett tydligt sätt, gällande forskningssyftet.  

Urvalet i detta arbete redovisas under en enskild rubrik och svaren från 

intervjupersonerna gav en insikt om barns och pedagogers åsikter om vad matematik 
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innebär. Intervjufrågorna var dessutom utformade med hänsyn till 

forskningsfrågorna. Därutöver kan validiteten säkerställas genom att forskaren 

jämför sina resultat med annan forskning. Det beaktades genom jag studerade 

relevant litteratur, för att sedan jämföra med resultatet från min studie.  

Slutligen bör forskaren analysera slutsatserna av studien för att bedöma om den 

avhåller sig från alltför stora generaliseringar och följer en röd tråd. Resultatet i min 

undersökning förhåller sig till den utvalda litteraturen och stämmer överens till stor 

del. Valet av litteratur, forskningsfrågor och metod utgjorde potentialen att uppnå 

studiens syfte.   

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2007) skall alla som bedriver någon form av humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning ta hänsyn till individskyddskravet, som omfattar 

fyra forskningsetiska huvudkrav.  

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar respondenten om syftet med 

studien. Respondenten ska delges om vilka villkor som råder samt att deras 

deltagande är frivilligt och kan avbrytas. I hänsyn till detta krav blev de utvalda 

barnen och pedagogerna tillfrågade om de vill delta i min studie och de blev 

informerade om syftet med studien. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att avgöra om de vill delta i 

studien och på vilka villkor i sådant fall. I vissa fall bör samtycke erhållas från 

föräldrar/vårdnadshavare om till exempel deltagarna är under 15 år. Medverkande 

personer har rätt att avbryta sitt deltagande utan personliga följder för dem. Hänsyn 

till detta krav togs genom att jag tillfrågade barnens föräldrar om samtycke till 

intervju och tillstånd söktes även hos förskolans rektor för att bedriva denna studie. 

Barnen och de aktuella pedagogerna tillfrågades därefter personligen om de ville vara 

delaktiga i min undersökning.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ansvarar för att deltagarnas 

personuppgifter skyddas från obehöriga. Detta följdes genom att barnens och 

pedagogernas namn eller deras förskola inte publiceras i detta arbete.  
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Resultatet sammanställdes på ett sådant sätt att inga enskilda intervjupersoner 

kommer att kunna spåras.  

 

Nyttjandekravet innebär att forskaren enbart får nyttja sina resultat i 

forskningssammanhang. Med hänsyn till detta användes enbart mina resultat till min 

opposition och godkännande av examensarbete. 

 

4. Resultat 

Resultatdelen inleds med en redogörelse för hur förskolebarn ser på matematik och 

hur man lär sig detta. Därefter redovisas pedagogernas syn på begreppet matematik 

och hur de uppfattar att de synliggör detta för barnen. I skildringarna av intervjuerna 

står I för intervjuaren och övriga bokstäver är första bokstaven i den intervjuades 

fingerade namn.  

 

4.1 Hur ser förskolebarn på begreppet matematik och hur man 

lär sig detta? 

Detta avsnitt kommer jag att inleda med att redogöra för hur barnen ser på 

matematik, för att därefter beskriva hur de uppfattar att de lär sig matematik och 

slutligen redogöra hur barnen uppfattar vilken användning det har av detta.  

 

4.1.1 Hur ser barnen på matematik 

Några av barnen var till en början tveksamma vad matematik kunde innebära. 

Barnen uttrycker att matematik kan vara former, att räkna, siffror, sortering och 

mäta saker. Adam förklarar i sitt svar vad sortering innebär. 

 

I: Vad tycker du är matte? 

A: Matte tror jag är, när man tar pärlor fast man blandar inte ihop dem, utan man sorterar. 

 

Karin associerar matematik till en siffra. 

 

I: Vad tänker du på när du hör ordet matte? 

K: Då tänker jag på siffran sex, för att den är en bra siffra. 
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Många av barnen uttrycker hur man utför vissa matematiska moment, till exempel 

att man sorterar efter sakers egenskaper och att man mäter för att se hur långt något 

är. Barnen uttrycker även att många av dessa moment är roliga att utföra.  

 

4.1.2 Hur uppfattar barnen att de lär sig matematik 

En del av barnen uttrycker osäkerhet på hur man lär sig matematik och många av 

dem formulerar att man bara lär sig det. Många av barnen uttrycker att de lär sig 

matematik hemma av någon förälder. Johan framhåller att man lär sig när fröken 

säger det och man lär sig när man behöver det. Adam associerar hur man lär sig 

matematik till aktiviteter och övning. 

 

I: Hur lär du dig att mäta saker? 

A: Man tar en mätare och så mäter man hur långt det är, till exempel 50 meter. 

I: Hur lär du dig att räkna? 

A: Jag lärde inte mig, utan jag bara provade. Till slut kunde jag räkna ända till mer än 100. 

I: Hur lär man sig att se former? 

A: Man ser att en är rund, en är fyrkantig.  

 

Ett stort antal av barnen uttalar att de utför matematiska aktiviteter hemma, som att 

de räknar saker och även på engelska, håller på med siffror och mäter saker. Sofia 

beskriver att hon behöver kunna sortera hemma, för om det är blandat vet man inte 

vad saker är. Adam menar att han lärde sig räkna hemma på egen hand. 

 

I: Var lär du dig att räkna? 

A: Jag lärde mig inte, tills jag räknade till 100 och mer. Jag tittade på boken och räknade till 100, sen 

mer, sen en till. Sen var det jätte mycket. Jag räknade med en bok hemma. Jag lärde mig det hemma. 

 

Sara anser att hon lär sig räkna med kompisar. När jag frågade barnen om de höll på 

med matematiska aktiviteter på förskolan, så fick jag blandade svar. Några barn anser 

att de inte har någon matematik på förskolan medan de andra beskriver aktiviteter 

som de utför i verksamheten. Barnen beskriver att de räknar saker och människor på 

förskolan, sorterar pärlor och leksaker och håller på med olika former. När jag 

samtalar med Karin om de har aktiviteter innehållande former på förskolan, berättar 

hon att de kollar så att de lär sig former på hennes förskola. 

 

I: Vad gör ni då? 
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K: Man får varsin form och säga vilken färg det är och vilken form det är. Då använder vi det, det är 

kul! 

 

4.1.2 Vilken användning ser barnen att de har av 

matematiken? 

Ett flertal av barnen uttrycker att det är bra att kunna matematik och att man lär sig 

det. Två barn anser att man behöver kunna matematik när man går in i en affär. 

Markus menar att han har användning av matematiken när han räknar. Ett fåtal av 

barnen anser att man behöver matematiken när man ska gå i skolan. En del av 

barnen uttrycker även att man behöver kunna olika moment ur matematiken för att 

kunna utföra olika sorters aktiviteter, till exempel kunna räkna människor och saker, 

kunna mäta saker så man vet hur långa de är och kunna sortera om det är stökigt 

hemma. Anna formulerar det så här: 

 

I: Varför behöver man kunna mäta saker? 

A: När man ska bygga ett hus eller någonting. 

I: Varför är det bra att kunna sortera? 

A: Så att man kan se vilken pärla man vill ha. 

 

Maria menar att man behöver kunna räkna för olika orsaker. 

 

I: När behöver du kunna räkna? 

M: När vi leker kurragömma, för då ska man räkna när man gömmer sig. Eller slå ett telefonnummer. 

 

Karin associerar räkning till vuxenlivet.  

 

I: Varför är det bra att kunna räkna? 

K: Det är bra för när man är vuxen så har man lärt sig det, så man inte behöver fortsätta med det sen. 

Det är bra att lära sig så att man kan räkna. 

 

4.2 Hur ser pedagoger i förskolan på begreppet matematik och 

hur uppfattar de att de synliggör matematiken för barnen? 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för hur pedagoger ser på matematiken.  

Därefter följer en beskrivning för hur de uppfattar att de synliggör matematiken för 

barnen i förskolan. Slutligen skildras hur pedagogerna tror att barnen uppfattar 

matematiken.  
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4.2.1 Hur ser pedagogerna på matematik i förskolan 

De intervjuade pedagogerna berättar att de har olika utbildningsbakgrunder, två av 

pedagogerna har gått förskollärarutbildningen och arbetat som förskollärare i över 17 

år. Medan Lena har arbetat på förskolan i mindre än ett år och har läst 

lärarprogrammet mot tidigare år. Alla pedagogerna menar att matematik finns 

överallt i förskolans vardag. Lena berättar vad matematik på förskolan är enligt 

henne. 

 

L: Massor! Hela tiden kan man arbeta med matematiken, med färg, form, längre, kortast, vid 

matbordet och vid leken. Hela tiden kan man ju se till att få det här med, så att det blir en vardag för 

barnen. Matematik är förskolans vardag. Matematik är allt, för att förbereda barnen för skolan.  

 

Ann lämnar ett liknade svar på samma fråga.  

 

A: Det är någonting som vi ständigt ska arbeta med, för det finns ju hela tiden bland oss, med oss. Det 

är ett sätt för barnen att förstå omvärlden. 

 

Stina anser även hon att matematik finns överallt, till exempel när de äter frukt, sitter 

i samlingen, räknar antalet barn eller när de sorterar saker. Ann uttrycker likaså 

aspekter hon förknippar med förskolans matematik.  

 

A: De begrepp vi gör här är ju för att synliggöra att man kan räkna antal, varför det är bra att kunna 

räkna, färg och form, sortera, tid. Vissa delar är väldigt abstrakta, så man måste på något vis 

underlätta för barnen att lära sig det. Om man räknar hur många barn som är här och hur många det 

är som är sjuka. Färger tränar ju dem dagligen, till exempel innan lunch när de får gå till måltiden 

efter färger. Form får de också träna dagligen, genom att de väljer den form som passar bäst med till 

exempel legobitar. Sedan har vi legobitar, det blir väldigt tydligt att man kan räkna om man tar en etta, 

eller en sexa till exempel.  

 

4.2.2 Hur pedagogerna uppfattar att de synliggör matematiken 

för barnen 

Både Lena och Ann har en klar uppfattning hur de tror att de synliggör matematiken 

för barnen, medan Stina anser att det finns en låg medvetenhet hos henne gällande 

detta. Men hon redogör att matematiken lyfts fram i moment när de delar frukt i 
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delar samt pratar om olika former och storlekar i skilda sammanhang. Lena beskriver 

hur hon synliggör matematiken i verksamheten.  

 

L: Vi säger inte till barnen att just detta är matematik, för det tror jag inte de kan ta till sig och förstå. 

Vi får fram det i allt vi gör i deras vardag, även när vi är ute och vid matbordet. Till exempel när vi är 

ute kan vi titta på pinnar och andra saker och titta på vilken som är längst och så vidare. Be dem till 

exempel hämta en lång pinne, för att se hur dem uppfattar det olika. Pratar om det och att de får 

fundera och berätta. Sen vid matbordet, när man häller i mjölk i glasen, kan man prata om vem som 

fick minst och mer, eller lika mycket som någon annan.  

 

Ann uttrycker att man jämnt kan synliggöra matematiken i verksamheten. 

 

I: Hur tycker du att du synliggör matematiken för barnen? 

A: Hela tiden egentligen. Vid samlingar, till exempel när vi ställer oss i en cirkel. Hela tiden så lyfter 

man ju fram matematiken. Men man kanske inte säger till barnen att just detta är matematik. Men det 

är nog mest på samlingen, när man har rena matematikövningar som man säger att man ska ha 

matematik. Man får hela tiden när man arbetar som pedagog tänka över hur man agerar.  

 

Stina anser även hon att man inte behöver säga till barnen att det är just matematik 

de håller på med. 

 

I: Ska man säga till barnen att just detta är matematik? 

S: Nej det tycker jag inte. Frågar någon så säger man ju att detta är matematik. Men man går ju inte in 

och säger att detta är matematik, eftersom det är en del av vardagen. Det primära för barnen är inte 

vad det heter. Det blir mer när det är äldre och börja se sammanhang.  

 

Alla pedagogerna uppfattar att de både lyfter fram matematiken som ett naturligt 

inslag i förskolans vardag samtidigt som de ibland har inplanerade aktiviteter. Ann 

redogör för hur de arbetar med dem. 

 

I: Har ni några planerade aktiviteter? 

A: Ja, varje vecka har vi samling, Vi delar upp gruppen i mindre grupper så en grupp har matematik. 

Då arbetar de med att sortera, former och att räkna antal. Det är en lärarledd aktivitet, men för det 

arbetar vi inte med matematik dagligen. Utan matematik finns i alla situationer. 

 

Lena anser att de inte på förskolan ska lägga tyngden på siffror, utan barnen ska få ett 

tal och begreppsuppfattning först. Stina medger att hon har en dålig insyn om hur 
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man arbetar med matematik på förskolan och att det finns matematik som man inte 

tänker på.  

Alla pedagogerna framhäver betydelsen av att synliggöra matematiken för att 

förbereda barnen för skolan. Ann uttrycker varför hon anser det är viktigt att lyfta 

fram matematiken för barnen.  

 

A: Jag tror att det är viktigt, för att öppna upp barnen för omvärlden. Sen är det väldigt förberedande 

innan de börjar skolan, så att mycket redan sitter hos barnen när de kommer till skolan. Så att det inte 

blir så konstigt när de kommer till skolan sen, utan de har det med sig. De är trygga i det som de kan 

redan och då behöver det inte bli lika svårt för dem.  

 

Även Lena framhåller vikten av att synliggöra matematiken. 

 

L: För att lättare få dem att ta till sig matematiken när dem kommer till skolan, att dem får begreppen 

och det här tänkandet, att det blir en naturlig del för dem. Och så ser man att en del barn får det här 

hemma medan andra inte har det alls. Barn tycker om att lära sig och gör man det på ett sätt som 

passar dem, så tycker de att det är roligt.  

 

Lena berättar även att hon är matematikansvarig på förskolan. Det innebär att hon 

har möten med andra pedagoger inom samma arbetsenhet för att diskutera hur de 

arbetar i förhållande till den lokala matematikplanen samt kommer med idéer och 

förslag till varandras verksamheter.  

 

I: Har det lett till något positivt för förskolan? 

L: Ja, det tycker jag. Vi tänker nu alla tre pedagoger på avdelningen på ett annat vis. Att vi utnyttjar 

mer situationerna och sen ser vi hur barnen snappar upp.  

I: Använder ni denna matematikplan i er verksamhet? 

L: Vi använder den till den planerade matematiken, som ett stöd av att gå igenom dessa bitar av 

matematiken. 

 

Både Ann och Stina uttrycker även att de vill lära sig mer om hur man ska synliggöra 

matematiken i förskolan och vill arbeta ännu mer med matematiken med barnen.  

 

4.2.3 Hur pedagogerna tror att barn uppfattar matematiken 

Alla pedagogerna uppfattar att barn inte riktigt förstår vad matematik är. Stina 

uttrycker att hon tror att ordet matematik inte finns i barnens begreppsvärld. Lena 

hänvisar barnens matematikförståelse till deras mognadsprocess. 
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L: Barnen förstår inte riktigt att det är matematik vi pratar om, men när vi håller på med det här 

verkar som de tycker det är kul och snappar upp det här och lär sig. Sedan ser man ju stor skillnad var 

barnen ligger i sin mognadsprocess. En del barn har otroligt lätt att ta till sig det här medan andra 

avvaktar och lyssnar och sen kan det ta några gånger innan de tar till sig. När barnen börjar skolan har 

en del barn svårare att ta till sig det lärandet medan andra snappar upp det mesta direkt. Och har man 

börjat med det här redan på förskolan och fått in det här sättet att tänka, då få barnen lättare i skolan 

att ta till sig detta tänkande, för då har vi börjat träna på det här. Barnen får vara i sin mognadsprocess 

och ta till sig det här i sin takt.  

 

Ann framhåller att hon tror att det är i lärarledda lektioner som barnen uppfattar 

matematiken.  

 

A: Jag tror att barnen i lärarledda lektioner, tror att de har matematik. Det kanske inte alltid går upp 

för dem att de är matematiken man lär sig. Det är lite abstrakt. Man säger ju inte hela tiden att detta är 

matematik, att man sätter ord på det. Ibland gör vi det och ibland inte. Det finns ju hela tiden och man 

kan ju inte hålla på att tjata om att detta är matematik. Det är inte alltid barnen vet heller att det är 

matematik vi håller på med.  

 

Både Lena och Stina framhäver att de tror att barnen förknippar matematik med 

siffror och att räkna. Stina tror även att barnen uppfattar matematik som regelrätt 

räkning som man ska lära sig i skolan. Ann uttrycker vad hon upplever att barn ser 

som matematik. 

 

I: Vad tror du barnen ser som matematik? 

A: Jag tror att barnen tycker det är spännande, när de kommer på det. När de får den här aha-

upplevelsen, vad det är de gör. När de upptäcker att de kan räkna och vad de kan använda räkningen 

till. Att man t.ex. kan räkna barnen i gruppen och hur många barn som fattas. När de kommer på de 

här sakerna, det är både subtraktion och addition. De kommer på hur man gör, både färger och form 

och hur de bemästrar de. Och sen att de upptäcker att de kan använda det här. Jag tror att de både ser 

räkning och färg och form, sortera som matematik. För det är lätt för dem. 

 

5. Slutsatser 

I denna del är avsikten att kunna besvara mina frågeställningar och att dra slutsatser 

utifrån detta. Frågeställningarna kommer att behandlas var och en för sig, för att på 

så sätt få en tydlighet i arbetet. De teorier och litteratur som tidigare presenteras 

kommer jag använda för att ge tyngd åt mina slutsatser.   
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Hur ser förskolebarn på begreppet matematik och hur man lär sig detta? 

I intervjuerna uttrycker några av barnen tveksamhet om vad matematik kan innebära 

medan andra uttrycker att matematik är olika sorters moment, såsom mätning, 

sortering, att räkna och hålla på med former. Barnen uttrycker likaså att dessa 

aktiviteter är roliga att utföra. Pramling- Samuelsson och Mårdsjö (1997) lyfter fram 

att hur lärandet ser ut för barnen själva beror på vilken medvetenhet de agerar 

utifrån.  

 

Ahlberg (2000) lyfter även fram att barn inte ofta uttrycker sin förståelse med 

matematiska termer men att de flesta har någon uppfattning vad detta begrepp kan 

innebära. Man får likaså ha i åtanke att den förståelse barn ger uttryck för är 

beroende av intervjuns sammanhang och att tillfälligheter styr barnens svar.  

Barnen berättar i intervjuerna hur vissa matematiska moment utförs och enligt de 

preoperationella stadiet, så besitter barnet förmågan att uttrycka sig om saker 

(Åsman, 1999).  

 

Många av barnen visste inte hur de lärde sig matematik, utan att de lärde sig det per 

automatik. I enlighet med Pramling- Samuelsson och Mårdsjö (1997) har dessa barn 

inte utvecklat iden om att man lär sig, utan relaterar lärandet till aktiviteter och 

färdigheter. Ett av barnen uttrycker att han blev bättre på en färdighet genom övning, 

vilket även det presenteras i Pramlings studie år 1983. De flesta av barnen ansåg att 

de lärde sig matematik av någon förälder eller av någon pedagog, vilket även det är en 

vanlig förekomst bland förskolebarn. De flesta av barnen såg en praktisk anknytning 

till matematiken i vardagssituationer, men som Bergius och Emanuelsson (2000) 

lyfter fram så gäller det deras föräldrar i högre grad än dem själva. Ett fåtal av barnen 

anser att man behöver matematiken i skolan, vilket inte överensstämmer med 

Bergius och Emanuelssons åsikt att många barn har inställningen att matematik hör 

till skolans värld.  

 

Många av barnen uttrycker att man behöver matematiken för att kunna utföra olika 

sorters moment och att de relaterar räkning till att de räknar människor, föremål, 

använder siffror eller behöver kunna räkna som vuxen.  
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Det menar Ahlberg (2000) är en vanlig uppfattning hos barn. Barnen i denna studie 

kopplade räkning och andra matematiska moment till olika användningar, vilket 

enligt Ahlberg är sällsynt. Ahlberg anser att de barn som ser matematikens 

användning i vardagen har lättare att behålla och stärka sin tillit till matematiken. 

Pehkonen (2001) lyfter likaså fram att barns egna uppfattningar om matematik och 

sitt lärande har betydelse för deras kunskapsutveckling.  

 

Hur ser pedagoger i förskolan på begreppet matematik och hur uppfattar 

de att de synliggör matematiken för barnen? 

De tre pedagogerna uttrycker tydligt att matematik finns överallt i förskolans vardag 

samtidigt som man måste arbeta med matematiken i olika moment för att förbereda 

barnen för skolan. Enligt Doverborg och Pramling- Samuelsson (1999) kategorisering 

av förskollärares matematiska uppfattningar, har dessa nämna pedagoger två olika 

synsätt, nämligen att de ser matematik som en naturlig del i alla situationer och 

dessutom som något skolförberedande. I Doverborg och Pramling- Samuelssons 

(2006) studie är det vanligt förekommande att förskollärare beskriver matematik 

som en viktig övning innan barnen börjar skolan. Deras studie överensstämmer även 

med min gällande att pedagogerna uppfattar att de arbetar med grundläggande 

matematik med barnen och att de beskriver antal, längd och former som viktiga 

moment. Pedagogerna kopplar här barns matematiklärande till praktiken, 

exempelvis vardagssituationer, utmaningar och lek. Lärandet handlar här om att göra 

något, vilket även presenteras i författarnas studie.  

 

Förskollärarna i Doverborg och Pramling- Samuelssons (2006) studie beskriver 

sällan vikten av att synliggöra matematiken, medan två av pedagogerna i min studie 

anser att de gör det och på vilket sätt. De uttrycker olika situationer och moment när 

de tror att matematiken lyfts fram för barnen och att samlingen och måltiderna är 

lämpliga pedagogiska tillfällen att öva detta på, vilket är en vanlig uppfattning bland 

förskollärare. Det är även ofta förekommande att förskollärare beskriver att de finner 

osäkerhet hur man bäst ska stimulera barnens matematikkunskaper, vilket en 

pedagog i min studie uttrycker (Skolverket, 2003). I både min och Doverborg och 

Pramling- Samuelsson (2006) studie hävdar pedagogerna att barn inte behöver veta 

att det är just matematik de håller på med, eftersom det är en del av vardagen och 

kan verka svårbegripligt för barnen.  
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Doverborg och Pramling- Samuelsson (1999) menar att det är viktigt att synliggöra 

matematiska begrepp så att barnen utvecklar en förståelse för dem. Doverborg 

(2006) anser att många pedagoger har den uppfattningen att barn får erfarenhet av 

handling medan det egentligen handlar om att skapa tillfällen för barnen att 

dokumentera och reflektera över den matematik dem möter.  

 

Ahlberg (2000) studie visar att en del pedagoger fångar matematiken i vardagen 

medan andra organiserar situationer för detta, medan pedagogerna i min studie lyfter 

fram att de både planerar lärarledda aktiviteter samtidigt som de fångar matematiken 

dagligen. Detta kan möjligtvis bero på att förskolan har en given matematikplan som 

de arbetar utifrån samt att pedagogerna vill och försöker utveckla sitt matematiska 

kunnande och tänkande. På detta sätt kan pedagoger ta tillvara på möjligheterna att 

öva matematiska moment med barnen i den vardagliga verksamheten, samtidigt som 

de kan planera in tillfällen där matematiken lyfts fram ytterligare, enligt Ahlberg. På 

så sätt får likaså alla barn möjlighet att lära sig matematik. En av pedagogerna 

framhåller betydelsen av att barnen får ta till sig matematikkunskapen i sin takt och 

Ahlberg (2000) hävdar att en alltför skolliknade undervisning kan göra barnens 

utveckling svårare. En av pedagogerna menar likaså att de i förskolan inte ska lägga 

fokus på siffror, utan barnen ska först och främst få utveckla sin tal- och 

begreppsuppfattning, vilket även Skolverkets (2003) rapport lyfter fram är av 

betydelse. 

 

Vilka skillnader finns mellan barnens och pedagogernas syn kring 

begreppet matematik? 

Pedagogerna anser att matematik finns överallt i vardagen såsom form, mätning, 

sortering, räkning och så vidare, men samtidigt uppfattar de inte att barnen riktigt 

begriper matematiken och att det inte finns i deras begreppsvärld. En av pedagogerna 

tror även att barnens matematikförståelse hör ihop med deras mognadsprocess. 

Doverborg och Pramling- Samuelsson (1999) menar att barn har olika erfarenheter 

av matematik och på så sätt innehar olika förståelse av detta. En annan pedagog 

uttrycker att det är lärarledda aktiviteter barnen förknippar med matematik. Två av 

pedagogerna tror att det är siffror och räkning som barnen ser som matematik medan 

en annan pedagog anser att det är även färg och form och sortering. Barnen uttrycker 

att matematik är både räkning, former, siffror, sortering och att mäta föremål.  
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Det visar att barnen har en vidare syn gällande begreppet matematik än pedagogerna 

tror, detta kan bero på att de på förskolan arbetar med andra moment än just bara 

räkning och på så sätt har de vidgat barnens synsätt.  

 

Enligt Pehkonen (2001) är pedagogens uppfattningar viktiga för att barns inlärning 

ska säkras. Det är även av betydelse att pedagoger har en översikt över vad deras 

barngrupp bemästrar gällande matematiken, så att de kan lyfta fram och synliggöra 

den för barnen, enligt Doverborg (2000). Heiberg och Reikerås (2004) menar likaså 

att kunskaper om vad matematik är och förekommer kan hjälpa pedagoger att se och 

utmana barnens matematik. Pedagogerna i min studie framhåller även vikten av att 

få barnen att tänka matematiskt för att underlätta deras fortsätta lärande i skolan.  

 

Alla barnen anser att matematiska moment är roliga och en av pedagogerna tror att 

detta beror på att barnen kommer på vad de gör och att de får användning av deras 

kunskaper. Många av barnen uttrycker att de lär matematiska moment hemma, vilket 

en av pedagogerna framhäver ger skillnader i utvecklingen av deras lärande. Det 

framkommer även i Fejdes undersökning att förskollärare relaterar den matematiska 

begreppsutvecklingen bland annat till sociala faktorer (Doverborg och Pramling- 

Samuelsson, 2000a). Några av barnen uttrycker även att de inte håller på med 

matematik på förskolan, medan de andra barnen beskriver olika matematiska 

aktiviteter i verksamheten. Man kan fråga sig om det har och göra med att barnen 

befinner i olika mognadsprocesser som en pedagog påstår och därmed innehar olika 

förstålelser för detta fenomen eller att inte pedagogerna inte tillräckligt tydliggör 

matematiken för alla?  Det kan möjligtvis vara så att Piagets teori stämmer att barnen 

är under det preoperationella stadiet, och därmed har svårt att se sambandet 

emellan varför man lär sig något och vilken inverkan det får (Åsman, 1999). 

 

6. Diskussion 

I denna del kommer jag att diskutera hur pedagogers inställningar kring 

matematiken kan påverkar barnens uppfattningar kring begreppet. Jag kommer även 

att diskutera vikten av att i förskolan ta del av barnens uppfattningar, för att kunna 

utveckla barnen som tänkande, matematiska individer.  
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Skolan har historiskt sätt haft monopol på matematikundervisningen, men dagens 

förskola har större förutsättningar att arbeta med matematiken på grund av en 

förändrad syn på lärandet och en läroplan med ett tydligt matematikinnehåll. Både 

läroplanen för förskolan och tidigare nämnda författare lyfter fram att i förskolan 

läggs grunden till barnens matematikförståelse. Förskolan ska enligt läroplanen 

(Lpfö98) sträva efter att utveckla barns förmåga att använda matematiken i 

meningsfyllda tillfällen. Doverborg och Pramling- Samuelsson (1999) lyfter fram att 

barnen måste bli handledda för att få möjligheter att skapa en matematisk förståelse. 

Pedagogerna i min studie beskriver att de på förskolan synliggör matematiken i 

vardagen samtidigt som de har lärarledda matematiska aktiviteter, på så sätt kan 

barnen få hjälp att se, uppleva och förstå matematikens innehåll.  

 

Pedagogerna uttrycker att matematiken innehåller många aspekter såsom tal, 

mätning, form och sortering. Enligt Ahlberg (2000) styr pedagogens uppfattningar 

vad de gör synligt av ämnet, vilket överensstämmer med dessa pedagogers sätt att 

arbeta med matematiken på förskolan. Ahlberg menar även att pedagogens 

inställning påverkar barnens förståelse av matematik. I min studie ger barnen uttryck 

för en relativ bred syn gällande vad matematik kan innebära och hur olika 

matematiska moment går till. Detta kan möjligtvis bero på att barnens pedagoger har 

en vidgad syn och visar för barnen att matematiken är ett viktigt fenomen att lyfta 

fram. Det är oerhört viktigt eftersom barnens första möte med matematiken i 

förskolan blir avgörande för hur de förhåller sig till detta ämne i fortsättningen av 

deras livslånga lärande (Emanuelsson, 2006).  

 

I den teoretiska delen redovisas ett antal studier som stämmer till stor del överens 

med pedagogernas uppfattningar i min studie. Dock anser jag att pedagogerna här 

har en mer bredare syn gällande vad matematik kan vara och hur detta kommer till 

uttryck i verksamheten, än i de redovisade studierna. Detta kan möjligen bero på att 

man i förskolan börjar arbeta mer aktivt med ett matematiskt innehåll genom lokala 

matematikplaner, fortbildning och litteratur som lyfter fram förskolans matematik. 

Det kan medföra att pedagogerna i förskolan blir mer vana att tänka kring 

matematiska begrepp och på så sätt kan det bli lättare att se skillnad på innehåll och 

metod, vilket Doverborg och Pramling- Samuelsson (1999) menar behövs för att 

kunna synliggöra matematiken.  
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Författarna menar även att det är få pedagoger som inser att förskolebarn utvecklas 

mot att förstå samma begrepp som i skolan. Jag anser att de intervjuade pedagogerna 

inser detta när de uttrycker att de i verksamheten behöver arbeta aktivt med 

matematiken för att förbereda barnen för skolan. På så sätt visar man även tydligt att 

lärandet börjar i förskolan. Jag tror även att dessa pedagogers olika 

utbildningsbakgrunder och arbetslivserfarenhet har medfört att de tillsammans hittat 

en gynnad arbetssätt för att utveckla barnens matematiska tänkande och kunskaper. 

Pedagogernas positiva inställning till att utveckla sina egna matematikkunskaper och 

didaktiktänkande, kan även medföra till ett medvetet förhållningssätt gällande hur 

man synliggör matematiken på ett lämpligt sätt. Dessutom är det nog av stor vikt att 

de anordnar möten där de diskuterar och lyfter fram matematiken tillsammans, 

vilket kan leda till att matematiken får en given plats i förskoleverksamheten. 

 

Mitt examensarbetes resultat kan man även jämföras med det tidigare presenterade 

arbetet av Eriksson (2006) och det visar att våra resultat skiljer sig åt. Hennes arbete 

visar att barn och pedagoger i förskoleklassen ser matematik i första hand som 

räkning medan mina resultat uppvisar en bredare syn på begreppet. Om pedagogerna 

i hennes studie uppfattar matematiken främst som räkning är det inte konstigt att 

barnen får samma uppfattning eftersom pedagogers inställningar till matematiken 

visar vad de gör synligt i verksamheten samt påverkar barnens tankesätt. I 

examensarbetet redogör Eriksson att pedagogerna vill komma bort från synsättet att 

matematik handlar enbart om de fyra räknesätten, samtidigt som hon frågar sig 

varför så lite har förändrats i verksamheten. Möjligtvis kan det vara så att man i 

förskolan börjar få en mer förnyad och bredare syn på matematiken medan skolan 

fortfarande har en mer traditionell syn på detta ämne. Det jag ifrågasätter efter att ha 

läst Erikssons arbete, är varför barnens vidgade synsätt kring exempelvis 

matematiken förändras och smalnar av när de väl börjar förskoleklassen och skolan? 

Detta kan troligtvis bero på att i vissa skolor har de för snävt arbetssätt gällande 

matematikundervisningen och lärarnas egen uppfattning består av att matematik 

handlar främst om räkning. Man borde istället i förskolan och skolan ta vara på 

varandras arbetssätt för att barnen ska kunna se matematiken som mycket mer än 

bara räkning.  
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Pedagogerna i min studie har skilda uppfattningar om hur de tror barnen uppfattar 

matematiken och deras svar skilde sig till viss del ifrån barnens svar. Därför är det 

viktigt att kontinuerligt ta reda på vilka barns uppfattningar är gällande matematiken 

för att kunna utgå från barnens subjektiva kunskaper och tankar när man planerar 

och synliggör detta i den pedagogiska verksamheten. Doverborg och Pramling- 

Samuelsson (1999) hävdar att om pedagoger har en insyn om vad som kan uppfattas 

som matematik i barnens värld och delar deras erfarenheter samt sätter ord på detta 

blir barnen involverade i matematikens värld. Ur den aspekten är intervjuer en bra 

metod för att kunna få en uppfattning om barnens kunskaper och inställning kring 

matematiken, för att sedan kunna reflektera och analysera var och hur matematiken 

förekommer och dess olika former och sammanhang. Detta kan leda till att man i 

arbetslaget får en gemensam syn på deras barns lärande och på så sätt lättare att 

kunna vidareutveckla barnens kunskaper och tankesätt tillsammans.  

 

Under intervjuerna svarade ofta barnen att de lärde sig olika matematiska moment 

hemma av någon förälder och såsom en pedagog uttrycker är barnens hemmiljö en 

viktig faktor när det gäller deras uppfattningar kring ämnet. Det borde pedagogerna 

på förskolan ta användning av genom att involvera och samarbeta mer med barnens 

föräldrar kring detta. Det skulle kunna ta uttryck genom att pedagogerna tar nytta av 

vad barnen gör i deras hemmiljö som innebär matematik samt introducerar 

föräldrarna hur de kan lyfta fram matematiken i barnens hemmiljö, för att på bästa 

möjliga sätt få med alla barn i matematikens värld. Jag hoppas jag genom mitt 

examensarbete kan hjälpa till och frambringa en medvetenhet hos pedagoger för hur 

barn i förskolan kan uppfatta matematiken och hur de i sin tur kan arbeta för att 

skapa de bästa försättningar för att utveckla barnens fortsatta matematiklärande.  

 

Vidare forskning 

Under utformningen av mitt examensarbete har tankar och funderingar uppkommit 

om hur man kunde ha gjort studien annorlunda. Efter att ha läst Erikssons (2006) 

examensarbete vore det intressant att undersöka om förskollärare och lärare i de 

tidigare åren har skilda uppfattningar kring vad matematik är. Vilka är förskollärares 

och lärares uppfattningar kring begreppet matematik och finns det några likheter 

eller skillnader i deras svar?  
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Vilka likheter och skillnader finns i deras sätt att arbeta med matematik i deras 

respektive verksamheter? Där kan man även titta på om förskollärarens eller lärarens 

utbildning spelar någon roll i deras sätt att tänka och arbeta med matematiken, 

eftersom tidigare presenterade studier visar att pedagoger uttrycker att de har 

bristande kunskap gällande matematikdidaktik. 

 

En annan ide som kan vara lämplig att studera vidare är, hur olika förskolor arbetar 

med matematiken i deras verksamheter och jämföra dem åt för att se om det finns 

några likheter och skillnader i deras arbetssätt. På så sätt kan man få en större bild av 

hur förskolor arbetar med matematiken och se om pedagogerna enbart lyfter fram 

matematiken i vardagen eller även arrangerar lärarledda matematikaktiviteter med 

barnen.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagoger 

 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

 

Vad är matematik på förskolan enligt dig? 

 

Hur synliggör du matematiken för barnen på förskolan? 

 

Hur tror du att barnen uppfattar matematik? 

 

När lär sig barnen matematik? 

 

Hur arbetar ni med matematik på förskolan? 

 

När arbetar ni med matematik? 

 

Varför är det viktigt att synliggöra matematiken för barnen? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till barn 

 

Vad är matematik tycker du? (Vad tänker du på när du hör ordet matte?) 

 

Hur lär du dig matematik t.ex. att räkna, mäta saker, former, sortera? 

 

När har du användning för matematik?  

 

Var lär du dig matematik? (På förskolan, hemma, med kompisar) 

 

Var gör ni på förskolan som är matematik tycker du? 

 

Varför är det bra att kunna matematik? 

 

 

 

 

 

 


