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Abstract 

Many theorists have the same opinion of how the play is a fundamental part in development 

of the children in preschool. Play and mathematics as a subject is well anchored in the 

curriculum. My experiences tell me that it’s obvious that in our preschools the play related to 

learning not is working satisfactory.  The educationists have therefore a very important part of 

the children’s learning and also to guide them on the right way to a successful result. The 

purpose of my work will be to investigate how educationist’s uses play as a tool in 

mathematic. 

 

I have meet five educationists in five different preschools and all of them agreed of the 

importance mathematics have in many situations during a day in preschool, such as dining a 

table or getting dressed, so it becomes a natural thing. But some of them asserted that it was 

necessary to use play in mathematic for children’s learning and some of them claimed that 

they learn mathematic automatic because it’s all around them all day long. 

 

Key words: pedagogical games, mathematic learning, educator’s way to act in front of the 

children. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Sammanfattning 

Många teoretiker tycks vara överens om att leken spelar en grundläggande roll i 

förskolebarnens utveckling. Att leken ska genomsyra hela förskolans verksamhet är något 

som är väl förankrat i läroplanen. Det gäller också ämnet matematik som även inrymmer en 

rad strävansmål. Jag upplever att vår förskolemetodik verkar bristfällig när det gäller lek 

sammankopplat till inlärning. Det finns tydliga intensioner om vad som ska främjas hos barn 

och riktningar att sträva mot, vilket gör att pedagogerna får en betydande roll i barns 

utveckling. Arbetets syfte blir därför att undersöka om pedagoger i förskolan använder sig av 

leken som ett pedagogiskt verktyg för matematikinlärning. 

 

En intervjustudie har gjorts med fem pedagoger från olika förskolor. Resultatet av min 

undersökning visar att alla pedagoger uttryckte hur viktig matematiken är i förskolan och att 

den utgör en naturlig del i alla situationer som när barn dukar, klär på sig, delar ut frukt osv. 

Att sammankoppla lek och matematik blir det som skiljer pedagogerna åt. Vissa pedagoger 

anser att lek är nödvändigt för att barn ska lära sig matematik, medan andra anser att barn 

automatiskt lär sig matematik eftersom den finns runt omkring oss i vardagen.  

 

Nyckelord: pedagogisk lek, matematikinlärning, pedagogers förhållningssätt 
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1. Inledning 

Under de år jag studerat på lärarutbildningen och vikarierat på förskolor har jag blivit allt mer 

fascinerad av leken som verksamhet och dess betydelse för barns utveckling. Leken kan stå 

till tjänst med den variation, upprepning, motivation och uthållighet som behövs för att man 

så småningom både ska uppnå förståelse och uppleva njutning av att behärska något (Moyles, 

2003). Många teoretiker tycks vara överens om att leken spelar en grundläggande roll i 

förskolebarnens utveckling. Men efter hand som min egen medvetenhet om lekens betydelse 

har ökat så upplever jag att vår förskolemetodik verkar bristfällig när det gäller lek och 

inlärning. Jag upplever att många pedagoger lämnar barnen ensam i leken istället för att vara 

med och ge dem verktyg att uttrycka det de lärt sig. 

 

Förskolan har sedan 1998 fått en egen läroplan (Lpfö 98) där det belyses att leken skall främja 

barns utveckling och lärande. Matematiken har också fått en betydande roll i Lpfö 98 och den 

innehåller en rad strävansmål inom ämnet matematik. Enligt Ljungblad finns många 

forskningsrapporter som pekar på elevernas bristande motivation och intresse för att lära 

matematik. I högre åldrar upplever jag att nyfikenheten till ämnet matematik dämpas och 

matematikboken får en allt mer central roll. Är det så att leken även i förskolan håller på att 

försvinna till förmån för mer ”skolinriktat lärande”? ”Håll dig lugn” eller ”sitt still” är vanliga 

fraser som pedagoger använder sig av. Det kan mycket väl vara så att dessa fraser minskar 

barnens matematiska utveckling eftersom de begränsar barns möjlighet till lek. Att synliggöra 

matematik tidigt i barns vardagsliv är nödvändigt för att få bukt på problemet (Ljungblad, 

2001). 

 

Med tanke på tidigare forskning är det inte fel att ifrågasätta hur matematikundervisningen 

ser ut. I förskolans läroplan finns numera tydliga intensioner om vad som ska främjas hos 

barn och riktningar att sträva mot. Självklart får då pedagogen en betydande roll i barns 

utveckling. Min uppsats kommer därför att undersöka om pedagoger arbetar utefter 

läroplanens (Lpfö 98) intensioner om leken som ett pedagogiskt verktyg till 

matematikinlärning.  
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1.1. Bakgrund 

Detta avsnitt är uppdelat i rubriker där olika författares tankar och åsikter om lek och 

matematikinlärning i förskolan presenteras. Rubrikvalen har gjorts utefter det problemområde 

som presenterats i inledningen dvs. bristfällighet gällande lek och matematikinlärning.  

 

1.1.2 Läroplanen 

Det har tidigare funnits övergripande mål och rekommendationer för förskolan, men inte en 

läroplan dvs. en plan för barns lärande. Förskolan har sedan 1998 en läroplan för första 

gången i historien, vilket gör att lärandets objekt inte längre kan förbises. 

I läroplanen (Lpfö 98) är endast strävansmål formulerade, men som tydligt visar vilka 

intentioner som skall främjas hos barnen. Leken genomsyrar hela förskolans läroplan 

(Lärarförbundet, 2002). 

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 

att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” 

(Lärarförbundet 2002:27). 

 

Förskolan skall främja lärande och ta tillvara barnets intresse och lust för lärande. Vidare kan 

man läsa i Lärarens handbok att strävansmålen inom matematikens lärande är följande: 

 

”Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen 

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

(Lärarförbundet, 2002:31). 

 

”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 

material och tekniker,” (Lärarförbundet, 2002:31). 

 

”Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och 

matematik,” (Lärarförbundet, 2002:31). 
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1.1.3 Teoretikers syn på lek och inlärning 

Piaget talar om inlärning när det för barnet sker meningsfulla aktiviteter, då utvecklar barnet 

förståelse och färdigheter genom aktivt handlande. Piaget skiljer på två inlärningsprocesser, 

den operativa inlärningen och den figurativa inlärningen. Den operativa inlärningen kan 

beskrivas som ett slags ”praktiskt intelligens” som inträffar när barnet är aktivt upptagen med 

att undersöka material eller situationer t ex när barnet ordnar klossar efter storlek. Den 

figurativa inlärningen beskrivs som en ”symbolisk intelligens” som inträffar när barnet 

imiterar sin omvärld t ex när barnet jollrar. De här två inlärningsprocesserna är beroende av 

varandra. Ett barn kan lära sig något rent figurativt t ex rabbla telefonnummer utantill. Om 

denna inlärning inte kan kopplas samman med den operativa inlärningen (förståelsen) blir 

innehållet meningslöst för barnet. Piagets uppfattning om lärande domineras av ett 

mognadstänkande. En viss mognad ska ha inträtt innan barn kan lära sig t ex matematik. 

Piaget menar att barnet så småningom växer in i matematiken. Lek ser han som redskap till 

förståelsen för omvärlden, därför att barn genom lekarna får färdigheter och 

handlingsmöjligheter. Piaget anser att leken är ett viktigt medel för att bearbeta de intryck, 

problem och motsättningar som barnet möter (Jerlang, Egeberg, Halse, Jonassen, Ringsted, 

Wedel-Brandt, 1996). 

 

Vygotski ser mötet mellan barnens individuella förståelse och miljön som omvärlden erbjuder 

som lärande. Vygotskij delar inte Piaget idéer om att barn leker av lust och överskottsenergi. 

Det finns istället andra aktiviteter som ger barn större lustuppfyllelse (Jerlang, Egeberg, 

Halse, Jonassen, Ringsted, Wedel-Brandt, 1996). Vygotskij och Piaget skiljer sig något i 

synen på lek och lärande. Vygotskij lade inte lika stor vikt vid den spontana och 

självkonstruerade insikten som Piaget gjorde. Undervisningen i skolan måste ligga före 

utvecklingen så att barn i samråd med läraren hittar utmaningar som passar dem (Lillemyr, 

2002). 

 

Fröbel är anfader till Kindergarten i Tyskland. Han betonar den fria lekens betydelse för barns 

lärande. Han framställde en rad olika lekmaterial inom ämnesområdet matematik. För att lära 

former fick barnen bygga med klossar och sysselsättas med att sy mönster, klippa och rita. 

Fröbel liksom Piaget menar att undervisningen skall komma efter det att barnet har utvecklats 

till en nivå där den kan ta till sig den (Nämnaren Tema, 2001).  
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Hos pedagogen Montessori finns ett avståndstagande från lek. Hon anser att barn får så 

mycket meningslösa leksaker istället för redskap som bidrar till att barnens intelligens 

utvecklas. Montessori är känd för sina undervisningsmaterial men som dock inte stämmer 

överens med Piagets teorier om lek och inlärning. Montessoris material har ett bestämt 

innehåll som bara kan användas på ett bestämt sätt. Med det här kan barnen själva kontrollera 

om deras lösning är rätt eller fel. Barnen har sk. ”sensitiva perioder”, med det menas att barnet 

under bestämda perioder är särskilt motiverat för särskilda ämnen därför skall undervisningen 

tillrättaläggas så att den befrämjar utvecklingen och styr den framåt. Det här är något som 

också delas av Vygotskij (Jerlang, Egeberg, Halse, Jonassen, Ringsted, Wedel-Brandt, 1996). 

 

1.1.4  Pedagogisk grundsyn 

Ovannämnda teoretiker tycks ha en klar och tydlig pedagogisk grundsyn. Pedagogisk 

grundsyn är pedagogens medvetna och omedvetna uppfattningar om vad fostran går ut på, 

varför man tycker så och hur man vill gå tillväga för att uppnå målen. Synen på barns lek 

under förskoleåldern har att göra med vad barn är, vad de kan och vad vi kan förvänta oss av 

dem. Den grundläggande uppfattningen man har om barns lek hänger samman med den syn 

man har på fostran. På detta sätt bidrar det med en referens på vad man tycker är viktigt att 

lära sig. Lillemyr anser att Pedagoger måste arbeta med att bli medvetna om sin pedagogiska 

grundsyn. Alla som arbetar med barn har egentligen en grundsyn även om man inte har klart 

för sig vad den innefattar. Pedagogens arbete med att medvetengöra sin pedagogiska 

grundsyn ger en bättre grund till att utveckla sin kompetens för att bli en professionell 

yrkesutövare. 

 

1.1.5 Lek som pedagogisk metod 

Lek som pedagogisk metod innebär att de vuxna tar barns lek på allvar vilket innebär att de 

vuxna har en grundlig kunskap och respekt för leken. Det finns många fördelar med att den 

vuxne går in i leken tillsammans med barnen, men det måste göras med försiktighet och på 

barnens villkor. Ska man ta leken på allvar finns två målsättningar, lekens egenvärde och 

lärande genom lek. Enligt Lillemyr lägger läroplanen allt för stor vikt på leken genom 

lärande. Användandet av lek som pedagogiskt redskap ska inte bli ett uteslutande redskap. 

Steinsholt är en man som under många år arbetat med en rad olika perspektiv på lek. 

Steinsholt tycker att leken inte ska ha något syfte. Steinsholt betraktar leken som en 
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förälskelse. Den är något som bara händer och ingen vill motivera varför, vi leker för att vi 

leker. Leken har inget mål och kan därför inte ha något mål i sig. Barn blir bra på att leka av 

leken och inget annat (Lillemyr, 2002). Pramling Samuelsson och Carlsson sätter sig helt 

emot detta synsätt. Leken är lustfylld, fri, spontan, symbolisk, engagerande och social. Detta 

är begrepp som de anser är mycket lämpbara i ett lärandeperspektiv. Det är med dessa 

begrepp som vi uppnår ett lustfyllt lärande (Pramling Samuelsson, Carlsson, 2003). 

 

Om man ska använda sig av leken som arbetsverktyg finns bl a en utarbetad arbetsmodell. 

Denna modell består av fyra olika nivåer och bygger på att pedagogen medvetet använder 

leken som redskap. Den första nivån är kunskapsnivån och innebär att pedagogen tillägnar sig 

kunskap om barn och lek så att man ska kunna förstå lekens innebörd. Kunskapsnivån bildar 

underlag för nästa nivå som är diskussionsnivån. Den innebär samarbete med andra pedagoger 

för att diskutera olika aspekter på barns lek. Dessutom har det stor betydelse att pedagogen 

samarbetar med föräldrarna. Den tredje nivån är kontaktnivån där pedagogen ska försöka ta 

sig in i leken utan att den störs. Arbetet med de här nivåerna bildar grund för den sista nivån, 

åtgärdsnivån. När pedagogen har kunskap, diskuterat leken med andra pedagoger och 

reflekterat över utmaningarna i barnens lek kan denna nivå genomföras och pedagogen kan på 

allvar börja använda leken som pedagogisk metod (Lillemyr, 2002). 

 

1.1.6  Att synliggöra matematik via lek 

Pramling Samuelsson och Carlsson liksom Vygotskij betonar hur viktiga pedagogerna är i 

samspel med barn och lärande. De anser att barn utvecklar förståelse för omvärlden med hjälp 

av leken och att matematik utgör en stor aspekt i barnens omvärld. Genom att vi ger barn 

förutsättningar att vidga omvärlden ökar vi också barns förutsättningar att erfara matematiken 

i omvärlden. Om vi pedagoger sätter på oss ”matematikglasögon” så ser vi att vardagen är full 

av företeelser som innehåller matematik. Vill man göra barn uppmärksamma på ett innehåll är 

ett bra alternativ att jobba med tema, där pedagogen har ett klart syfte och mål med temat.  De 

berättar om ett utvecklingsprojekt där elever fått arbeta med temat hästar. Där tillverkade 

barnen sina egna gossedjurshästar vilket krävde mycket mätning och jämförelse. Hästarna 

blev en del av barnens lek. När hästarna blev sjuka var de tvungna till en veterinär som skulle 

ordinera medicin i olika omfattning. Alla olika dimensioner de arbetade med krävde 

matematiskt agerande och tänkande (Pramling Samuelsson, Carlsson, 2003). 
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Pedagogerna måste göra matematiken synlig för barnen i meningsfulla sammanhang. Det 

handlar om att fånga det barnen är intresserade av och hjälpa dem att se det som matematik. 

Ett exempel är Vilgot är 3 år som intresserat sig för måttband. Han går omkring och mäter allt 

han ser. En pedagog fångas av Vilgots mätande och uppmanar honom till att mäta olika saker 

genom att ställa frågor som: Hur långt är bordet? Hur hög är stolen? Hur bred är tallriken? Att 

guida barn mot att erövra matematikens värld kräver pedagoger som ser vardagens matematik 

och som ser barnens värld (Doverborg, Pramling Samuelsson, 2001). 

 

Andra pedagoger som också anammat matematikens vardagliga situationer är de pedagoger 

som arbetar på förskolan Gläntan i Enskede. De beskriver matsituationerna som ett utmärkt 

tillfälle för barnen att erfara matematik. Därför är barnen alltid med och dukar fram till 

middagen. De får då träna att para ihop det de behöver och räkna hur många som ska äta. Det 

är viktigt att ställa frågor till barnen så de får reflektera över vad de gör. Ett barn skulle lätt 

kunna duka fram tallrikar till alla barn utan att veta hur många det är den tar fram. 

Pedagogerna på förskolan Gläntan fortsätter att berätta om när maten läggs på tallriken. Ett 

barn kanske vill ha fem pannkakor till middag, men som egentligen inte uppfattat hur mycket 

fem pannkakor är. Ger man barnet fem pannkakor så får den uppleva att det var för mycket 

och kanske ändrar sig till två. Antalsuppfattningen i denna situation blir väldigt tydlig. Under 

samlingen kommer också mycket matematiska begrepp upp då varje barn sätter upp sin 

namnlapp på en tavla. Var satte du ditt namn?, frågar pedagogen. Ovanför svarar barnet då. 

En flicka sätter sin lapp bredvid och så fortsätter diskussionerna så här. När lapparna är på 

plats räknar man vilka som är här och hur många som fattas. Pedagogerna på förskolan 

Gläntan förespråkar liksom ovanstående författare att fånga tillfället (Förskolan, nr 7, 2004). 

 

Under hela sin barndom konfronteras barn med matematiken oavsett om vi pedagoger inte 

uppmärksammar den. Ett annat exempel är Ville som bara är tretton månader som undersöker 

sin omvärld och hittar ett par tygskor under spisen. Han tar högerskon och sätter den på 

vänsterhanden och prövar den mot golvet. Sedan tar han vänsterskon och sätter den på 

högerhanden. Han tittar intensivt och byter vänster sko till vänster hand och tvärt om. Därefter 

kastar han först den ena skon och sedan den andra utefter golvet. I denna korta episod från 

Villes vardag möts han av matematik. När han tar på skorna parbildar han på flera sätt och 

han upplever delar och helhet, en hand till en sko och de två skorna tillsammans blir ett par. 

När han kastar skorna får han en upplevelse auditivt att det är två skor han kastat (Ahlberg, 

2001). 
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1.1.7 Lustfylld matematik 

Ljungblad är ytterligare en av författarna som är positiv till matematik i förskolan. Hennes 

uppfattning skiljer sig från Piagets mognadstänkande. Matematik handlar inte bara om ålder 

och mognad utan en medveten pedagog som riktar barns uppmärksamhet mot deras 

erfarenheter och intresse. Eftersom Ljungblad konstaterat att pedagogerna är viktiga i 

förskolan så måste personalen få fortbildning i matematik som kan leda till en mer 

matematisk medvetenhet. Det ska inte handla om något formellt räknande utan upptäckten av 

matematiken runt omkring oss i lekens form (Ljungblad, 2001). 

 

Vuxna intresserar allt mindre sig för ämnet matematik. De ställer sig frågan om skolan inte 

lyckats få dem intresserade? Eller har de lyckats få dem att känna att de inte är de ”utvalda” 

matematikbegåvade barnen? Det är betydelsefullt att uppmärksamma matematik redan i 

förskolan på ett lustfyllt sätt så att intresset för matematik ska bibehållas. Detta gör man i 

utgångspunkten i barnens tidigare erfarenheter och vidgar efterhand deras erfarenhetsvärld 

genom nya upplevelser. Om barn möter allt för stora formella krav i den tidiga 

matematikundervisningen får de uppfattningen om att matematik bara handlar om siffror och 

beräkningar (Ahlberg, 2001). 

 

Matematik ska vara roligt för barnen. När barn leker har de roligt och syftet med matematik 

ska vara detsamma och därför ska dessa två aspekter komplettera varandra. Några andra 

fördelar med att lära sig matematik via lek är att barn lättare kan se matematiken i ett 

sammanhang. Leken gör också barnen mer kreativa. Med egen aktivitet kontrollerar barnen 

sig själva och ingen säger till dem vad och hur problem ska lösas. Leken kan stå till tjänst 

med den variation, upprepning, motivation och uthållighet som behövs för att man så 

småningom både ska uppnå förståelse och uppleva njutning av att behärska något (Moyles, 

2003). 
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1.2 Syfte 

Det finns många olika teorier om vad lek är. Den som söker en slutlig definition av lek får 

nog söka förgäves. Min uppsats försöker inte förklara leken som verksamhet utan diskutera de 

vuxnas roll när de gäller lek i förskolan. Med begreppet lek i min uppsats menar jag 

aktiviteter/handlingar som sker av barnen med eller utan pedagog.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur förskolan praktiskt arbetar med ämnet matematik och 

hur pedagogernas inställning är till lek som ett pedagogiskt verktyg för matematikinlärning. 

Eftersom lek och matematik är väl förankrade i läroplanen (Lpfö 98) känns det angeläget att 

jämföra några pedagoger för att se om deras arbetssätt lever upp till Lpfös intensioner om lek 

som ett sätt till matematikinlärning. 

 

1.3 Problemformulering 

Frågan som uppsatsen söker besvara är: 

� Hur uttrycker sig pedagogernas inställning till lek som ett pedagogiskt verktyg vid 

matematikinlärning? 
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2. Metod 

Mitt metodval presenteras utifrån urval, datainsamlingsmetod och procedur. Detta för att ge 

läsaren större förståelse för mitt val av metodik. 

2.1 Urval 

Det som är viktigt för undersökningen är det urval som sker. Inom kvalitativ metod skall 

informationsvärdet öka och en grund för perception av ämnet skapas. Urvalet sker inom ett 

medvetet urval där vissa kriterier är fastställda. Det är viktigt att få allmänhetens 

representation och inte abnorma situationer eller händelser. Viktigt är också att 

undersökningen skall ha stor variation gällande variabel i exempelvis ålder, kön eller kunskap 

(Holme, Solvang, 1997). 

 

I min undersökning ligger intervjuer till grund. Jag har inte på förhand valt ut de personer jag 

intervjuat, utan under arbetets gång har jag valt ut respondenter som stämmer överens med 

uppsatsens syfte. Eftersom min uppsats berör ämnena lek och matematik tyckte jag att 

förskolor var en plats som passade för min undersökning. Undersökningen har som syfte att ta 

reda på pedagogers medvetenhet till lek som ett pedagogiskt verktyg för matematikinlärning. 

För att få min intervjustudie så bred som möjligt ansåg jag att respondenterna inte skulle 

representera en och samma förskola då undervisningsmetoder, synsätt och tankar kring lek 

och matematik kan variera från förskola till förskola. Förskolor är ofta indelade i avdelningar, 

därför valde jag också pedagoger från olika avdelningar för att få så stor spridning som 

möjligt i undersökningen. Avdelningarna var indelade i åldrarna 1-3 år, 3-5 år och 1-5år. 

 

Jag intervjuade en pedagog från varje förskola och sammanlagt var jag på fem olika förskolor. 

Eftersom mitt syfte är att göra en beskrivning av hur några pedagogers inställning egentligen 

är om leken som verktyg för matematikinlärning valde jag att göra undersökningar i en 

kommun. För att kunna garantera intervjupersonernas absoluta anonymitet har jag valt att ge 

dem fiktiva namn samt varken nämna stad, område eller förskolans namn. Detta för att kunna 

få fram intressant information utan att respondenterna ska tänkas behöva svara för sina 

personliga funderingar. 
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Nedan följer en kort beskrivning av intervjupersonerna. (Namnen är fingerade) 

 

Anna är utbildad förskolelärare. Hon tog sin examen 1993 och har sedan dess arbetat på 

samma förskola i cirka 7 år. Efter utbildningstiden har hon varit mammaledig med sina två 

barn. Anna är i 40 årsåldern. 

 

Linda är i 45 årsåldern och har jobbat inom förskolan i 20 år. Hon utbildade sig till 

förskolelärare i Stockholm och har sedan utbildningstiden jobbat på olika förskolor. 

 

Ulla är utbildad förskolelärare. Sedan utbildningen har hon jobbat 19 år på en och samma 

förskola. Ulla är i 40 årsåldern.  

 

Maria är i grunden undersköterska och har jobbat som det fram till 1990. Efter det fick hon gå 

en utbildning på två år för att få titeln förskolelärare. Som förskolelärare har hon jobbat sedan 

1992. Den förskolan hon arbetar på nu är hennes tredje arbetsplats inom förskoleyrket. Maria 

är i 40 årsåldern 

 

Lena är också i 40 årsåldern och har sin examen som förskolelärare. Hon har jobbat 18 år på 

olika förskolor. 

 

Åldersvariabeln gällande mina intervjupersoner skiljer sig inte märkvärt, vilket kan ses som 

en brist i min uppsats. Alla har stor erfarenhet inom förskolan då de jobbat ett antal år som 

utbildade förskolelärare.  Det finns en spridning inom erfarenheter från olika förskolor. Vi 

kan urskilja att tre av pedagogerna har erfarenheter från andra förskolor än där de nu är 

verksamma.  

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Det finns två olika användningsområden, kvalitativmetod och kvantitativmetod. Skillnaden 

mellan dessa är att kvalitativmetod inriktar sig mot en specifik art och struktur medan 

kvantitativmetod inriktar sig mot volym, hur mycket eller stort något är (Lantz, 1993). 
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” Den kvalitativa forskningsintervjun söker beskriva och förstå meningen 

hos centrala teman i den intervjuades livsvärld. Huvuduppgiften är att 

förstå innebörden av vad den intervjuade säger” (Kvale 1997:34). 

 

Exempelvis kan man se att en kvalitativ forskningsintervju söker att förtydliga de grundtankar 

som är centrala i intervjun. Vilket jag kan likställa min uppsats med. Min undersökning har 

som avsikt att vara så djupgående som möjlig, därför finner jag en kvalitativ metod passande 

för undersökningens avsikt.  

 

En öppen intervju kan beskrivas där det subjektiva söks. Intervjuaren försöker sedan följa 

individens sätt att tänka inifrån (Lantz, 1993). Min intervjuform kan beskrivas som en riktad 

öppen intervju där frågeområden inryms samt vissa uppföljningsfrågor som kan ställas mot 

bakgrund av min förförståelse. Jag anser att denna metod bäst kan få fram den information jag 

söker, nämligen hur är pedagogernas inställning till lek som ett pedagogiskt verktyg för 

matematikinlärning.  

 

2.2.1 Frågeteknik 

Syftet med min kvalitativa intervju är att få så uttömmande svar som möjligt och därför är 

frågeområden bestämda med en del uppföljningsfrågor rörande uppsatsens syfte. De 

inledande frågorna tar upp respondentens ålder, examen, verksamma år osv. Detta för att få en 

bild av spridningen i variabeln ålder, kön, kunskap mm. Dessa efterföljs av frågor som berör 

verksamhetens uppbyggnad och miljö. Frågorna har som avsikt att ge läsaren en inblick i hur 

uppbyggnaden ser ur från förskola till förskola samt att lätta upp stämningen i intervjun inför 

de lite mer personliga frågeområdena som pedagogens egen syn på lek och 

matematikinlärning. Uppsatsens syfte är att ta reda på om pedagogerna arbetar medvetet med 

leken vid matematikinlärning. Därför ansåg jag att frågor som berör pedagogens egen syn och 

inställning till lek som var relevanta. Eftersom det nu finns en läroplan utformad för förskolan 

känns det väsentligt att ta upp detta frågeområde. Utifrån denna aspekt kan också pedagogens 

medvetenhet belysas. (Intervjufrågorna finns som bilaga) 
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2.2.2 Datakällor 

Man kan skilja på två olika sorters data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är den 

data som forskaren själv har samlat in, medan sekundärdata är den data som andra samlat in. 

Enligt den kvalitativa metoden är primärdata exempelvis intervjuer och iakttagelser 

(Andersen, 1998). Min uppsats intervjuundersökningar om pedagogers medvetenhet till leken 

som ett verktyg för matematikinlärning kan betraktas som primärdata. 

 

2.2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två vetenskapliga inriktningar positivism och hermeneutik. Positivism bygger på 

metoder som är neutrala från undersökningens ämne och genom denna neutralitet leds vi till 

sanningen. Hermeneutikens intension är att få en förståelse för innebörden i en text. Det sker 

en växling mellan helhet och del som gör att vi får en djupare förståelse (Lantz, 1993). 

 

Det finns teman i intervjutekniken som står i centrum för den kvalitativa forskningsintervjun, 

nämligen det postmoderna tänkandet, hermeneutiken, fenomenologin och dialektiken. Ett 

postmodernt perspektiv koncentrerar sig på det inbördes förhållandet i intervjun, på språkliga 

och interaktiva aspekter, skillnaden mellan muntlig och skriven text och framhäver berättelser 

som konstrueras genom intervjun. Det centrala för hermeneutiken är tolkningen av en 

specificerbar mening och de frågor som ställs till en text. Samtal och text är här väsentliga 

och uttolkarens kunskap om texten har stor betydelse. Fenomenologiskt perspektiv följer 

koncentrationen på livsvärden och öppenhet för den intervjuades upplevelser. Ett dialektiskt 

perspektiv inriktar sig på motsägelser i ett uttalande och deras relation till motsägelserna i den 

sociala och materiella världen (Kvale,1997). 

 

Min uppsats vetenskapliga förhållningssätt är hermeneutiskt, då jag ville ha förståelse för 

pedagogerna och den språkliga kommunikationen var ett instrument vid tolkningsprocesserna 

under intervjuerna. 
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2.3 Procedur 

Ett särskilt viktigt problem vid intervjuer är dokumentation av vad som sägs. Om intervjuaren 

hela tiden sitter och antecknar kan detta störa den intervjuade (Forsman, 1997). Därför valde 

jag att använda mig av bandspelare. Jag kunde då ägna mig helt åt intervjun och inte behöva 

koncentrera mig på att skriva ner svaren och vara rädd för att gå miste om någonting som 

sades. Många kan också vara rädda för bandspelaren. Jag ansåg ändå, att för mitt resultats 

tillförlitlighet krävdes att intervjun blev ordentligt dokumenterad. Dock informerades 

respondenterna väl om att de skulle bli bandade. 

 

För att få tag på lämpliga respondenter från olika förskolor började jag med att kontakta två 

olika rektorer som ansvarar för ett varsitt rektorsområde bestående av ett antal förskolor. Vid 

den första telefonkontakten med rektorerna presenterade jag mig själv och syftet med min 

undersökning. Jag bad om rekommendationer av pedagoger som skulle kunna bli användbara 

i min uppsats. Av rektorerna fick jag namn och nummer till ett antal pedagoger verksamma 

inom förskolan. Efter telefonsamtalen med rektorerna tog jag kontakt med berörda pedagoger 

där jag återigen presenterade mig själv och min uppsats syfte samt hur intervjun skulle gå 

tillväga. Alla fem pedagoger tackade ja till min förfrågan och tid och plats bestämdes redan på 

telefon.  

 

Innan intervjun gjorde jag en så kallad pilotintervju för att testa intervjuns hållbarhet och 

frågeområdenas förståelighet. Pilotintervjun bandades och efter att ha lyssnat igenom den 

insåg jag att några ledande frågor hade förekommit. Det här såg jag som lärorikt och som en 

påminnelse inför de kommande intervjuerna. Jag anser att denna pilotintervju gav mig en 

tankeställare för att undvika att uttrycka mina egna åsikter och ställa ledande frågor. 

 

Under mitt första möte med pedagogerna fick de själva välja vart vi skulle sitta. Vid alla 

intervjuer satt vi för oss själva där det var lugn och ro och där ingen kunde störa. I genomsnitt 

varade varje intervju en halvtimma. Jag valde att lägga en intervju per dag, men eftersom det 

var lucia denna vecka fick jag boka in två intervjuer samma dag, en på förmiddagen och en på 

eftermiddagen. Mina intervjuer pågick under en fyradagars period. En intervju per dag ser jag 

som lagom för att ha ork och engagemang att genomföra en bra intervju. Fler intervjuer per 

dag kan riskera oengagemang och kortare svar genom att man inte orkar ställa följdfrågor 

vilket kan påverka respondentens svar. Intervjuernas utformning skedde inte helt intakt. 
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Struktureringsgraden för den riktat öppna intervjun lämnar större utrymme för improvisation. 

Detta beroende på att respondenterna spontant kom att tala på något som var tänkt att belysas 

senare. Men alla frågeområden har blivit berörda och alla respondenter intervjuades på samma 

sätt. 

 

2.4 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Under intervjustudien insåg jag att mitt sätt som forskare har stor betydelse för resultatets 

utformning. Faran med intervjuer kan vara att intervjuaren, utan att själv märka det, uttrycker 

sina förväntningar och värderingar som därmed påverkar den intervjuades svar. Jag har 

försökt att undvika dessa typer av frågor så mycket som möjligt under intervjuerna. För att 

minimera denna risk hade jag väl genomtänkta frågeställningar och syftet formulerades klart 

och tydligt för den intervjuade. Jag gjorde också en pilotintervju som jag anser ha förberett 

mig väl inför intervjuerna.  

 

Jag har intervjuat fem pedagoger vilket är ett litet antal. Min ambition med denna uppsats är 

dock inte att säga något om alla pedagoger som arbetar i förskolan. Jag vill ge en bild av hur 

det kan se ut. Mitt resultat får sedan användas som inspiration till att göra en större 

undersökning. Jag anser att fem pedagoger var tillräckligt för att uppfylla mitt syfte. 

 

2.4.1 Datakvalitet 

Datans kvalitet diskuteras utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Reliabilitet berör datans 

pålitlighet. Det är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen. Flera olika typer av felbedömningar kan bli tydliga då man 

utför en intervju där den insamlade datan ska tas in, registreras och tolkas (Kvale, 1997). 

 

Under mina intervjuer har jag utgått från en öppen strukturerad intervju där den intervjuade 

förklarar ett fenomen och jag ställer följdfrågor. Jag har sett till att alla intervjuer utförts på 

lika sätt med en öppen strukturerad intervju där frågeområden blir belysta. Jag har också varit 

noga med att presentera mig och uppsatsens syfte på ett likartat sätt för varje respondent 

vilket kan stärka uppsatsens reliabilitet. Ingen av respondenterna fick se frågorna innan mötet 

för intervjun, för risken att intervjupersonerna skulle diskutera svaren med andra vilket skulle 

innebära lägre tillförlitlighet till mitt resultat. Innan intervjun gjorde jag en så kallad 



 

 15 

pilotintervju för att testa intervjuns hållbarhet och frågeområdenas förståelighet vilket jag 

också tycker stärker uppsatsen reliabilitet. Det är svårt att säga om alla respondenter skulle ge 

samma svar vid en annan tidpunkt. Jag tror att resultatet skulle bli ytterst lika då jag anser att 

respondenterna delgivit åsikter som de byggt upp under en längre tid. Enligt mig förändras 

inte åsikter av detta slag drastiskt under en dag eller vecka. Dock kan respondentens åsikter ha 

förändrats om undersökningen skulle utföras en annan termin. 

 

Bandspelaren användes under samtliga intervjuer som sedan transkriberades ordagrant, därför 

att ingen viktig information skulle missas under intervjun och att feltolkning av svaren skulle 

minskas. Samtliga intervjuer utfördes i ett för respondenten bekant grupprum utan 

störningsmoment vilket medför att respondenten känner sig trygg i miljön och att 

koncentrationen kunde bevaras under hela intervjun. Intervjuerna gjordes under en fyradagars 

period. En intervju per dag ser jag som lagom för att ha ork och engagemang att genomföra en 

bra intervju. Fler intervjuer per dag kan riskera oengagemang och kortare svar genom att man 

inte orkar ställa följdfrågor vilket kan påverka respondentens svar. 

 

Vidare kommer validitet att diskuteras under rubrik, 4.3 Synpunkter kring undersökningen, i 

avsnittet Diskussion.  
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3. Resultat 

Nedan följer resultatet från de fem intervjuer jag gjort med pedagoger från olika förskolor. Jag 

har valt att göra en indelning utefter de frågeområden som finns i intervjuformuläret. (Se 

bilaga) I varje frågeområde har jag lyft pedagogernas tankar och åsikter. För att underlätta för 

läsaren har jag också efter avslutat frågeområde sammanfattat det väsentligaste från 

pedagogerna som överensstämmer med mitt syfte. (Pedagogernas namn är fingerade)  

 

3.1 Beskrivning av verksamheten 

Pedagogen Anna arbetar med barn från 1-3 år. På denna småbarnsavdelning går totalt 14 barn. 

Verksamheten är utformad med ett lekrum, ett sovrum, ett mysrum och en köksavdelning där 

frukost och lunch avnjutes tillsammans. Varje morgon börjar med frukost för de barn som 

kommer tidigt, första barnet kommer vid sextiden. Vid niotiden är det samling för dem som 

kommit och då läser de en saga. Efter samling försöker de vara ute och leka fram tills det är 

dags för lunch. Innan lunch har de alltid en minisamling där de räknar vilka barn som är 

närvarande och vilka som fattas. Efter lunch sover alla barn middag och sedan är det lugna 

aktiviteter på eftermiddagen.  

 

Ulla arbetar också med barn upp till 3 år på en uteförskola. Även på denna förskola är totalt 

14 barn inskrivna. En uteförskola innebär att de tillbringar större delen av dagen ute, från 

klockan nio tills sista barnet går hem klockan fyra.  Lokalerna inomhus blir inte så flitigt 

använda. Endast mottagningen på morgonen och frukost förekommer inomhus. Lokalerna 

inomhus är dock stora och de har tillgång till en stor samlingssal/leksal, avslappningsrum och 

matsal.  

 

Pedagogen Linda arbetar på en avdelning med barn från 3-5 år. På hennes avdelning är totalt 

21 barn inskrivna. Här finns ett stort kök med matplatser, lekrum och två smårum där de kan 

läsa sagor och mysa till det. På morgonen har de alltid samling där barnen får ta reda på hur 

många som är närvarande. Samlingen är på förmiddagen då de flesta barn ankommit. För de 

barn som kommer tidigt på morgonen äts frukost innan samlingen. Dagens upplägg varierar 

från dag till dag. Denna avdelning har alltid något projektarbete igång, då pedagogen har ett 

mål med arbetet som alltid sker i lekform. Övrig tid spenderar barnen med fri lek dvs. de leker 

utan att pedagogen styr. 
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Lena som också jobbade med barn från 3-5 år kan likställas med Lindas avdelning. Också här 

är 21 barn inskrivna. Lena har liksom Linda alltid något arbete i kraft som de arbetar med 

under samlingen, sedan är det valfritt att jobba vidare med arbetet. Nu arbetar de med ett tema 

som handlar om en nyckelpiga. Detta tema försöker innefatta många kunskapsområden b la. 

empati, språk och matematik. Styrda aktiviteter förekommer oftast på förmiddagen då det är 

mest barn och personal på förskolan. Vidare försöker de alltid komma till skogen minst en 

gång per vecka. 

 

Marias avdelning måste ofta delas in i grupper eftersom det är så stor spridning på barnen. 

Totalt går 19 stycken barn på hennes avdelning från 1 år upp till 5 år. Samlingar hålls aldrig 

gemensamt utan småbarnen, 1-3 år, har en egen samling och de större barnen, 4-5 år, har sin 

samling. Detta för att man lättare ska kunna tillgodose alla barns behov. Det är inte varje dag 

som samlingar hinns med då det är brist på personal. De små barnen kräver mycket tid i form 

av blöjbyte, vilket medför att de stora barnen inte får lika mycket tid. Liksom de andra 

förskolorna är Marias avdelning utformad på samma vis med lekrum, mysrum, kök osv. 

Frukost och lunch äter alla gemensamt och på eftermiddagen sover de små barnen och de 

större barnen har vila. Upplägget för en dag är aldrig densamma. Det styrs av vilken 

åldersgrupp av barn det är mest av. Aktiviteterna måste hela tiden anpassas så därför är det 

lättast att dela upp barngruppen i kategorierna 1-3 år och 4-5 år.  

 

Sammanfattning 

Alla förskolor har i stort sett lika rymliga lokaler där det på varje avdelning finns minst ett 

lekrum, mysrum och matsal. Småbarnsavdelningarna, 1-3 år, påminner om varandra då 

pedagogerna inte har så mycket styrda aktiviteter utan mycket tid går åt till omhändertagande. 

Båda pedagogerna som jobbade med småbarn poängterade vikten av att vara utomhus. De 

pedagoger som jobbade med barn från 3-5 år hade mer planerad verksamhet, i samlingar, 

temaarbete och övriga projekt. 

 

3.2 Pedagogens syn på lek 

Leken är något som på Annas förskola är integrerad i allt, förutom vid matsituationerna. 

Inlärning förekommer hela tiden i förskolan och det tycker Anna ska ske på ett roligt sätt, 

därför används leken hela tiden. Anna är för det mesta alltid själv delaktig i leken. Hon 
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förklarar att de yngre barnen har svårt för att leka själva. De flesta barnen på avdelningen är 

runt 2 år och då fortfarande inne i bredvidleken dvs. de leker för sig själva. De barn som är 1 

år tillbringar inte så lång tid i början på förskolan utan är där kortare stunder och då tyr de sig 

till de vuxna. Därför sitter alltid pedagogerna med på golvet och är med i leken, förklarar 

Anna. Det finns mycket leksaker framme för att barnen själva och spontant ska kunna ta till 

leken när de vill. Oftast leker de i ett och samma rum för att barnen lättare ska kunna ta till sig 

leken och inte springa runt. I lekrummet avskärmar de olika avdelningar t ex dockvrå, 

byggvrå, spelvrå mm. Anna ser leken som ett verktyg till inlärning vilket förskolan anammat, 

i synnerhet gällande matematiken. 

 

Ulla som också jobbar med barn från 1-3 år tycker att leken ska genomsyra hela 

verksamheten. Eftersom de tillbringar dagarna ute blir leken en självklar del i verksamheten 

För närvarande har de en majoritet av mindre barn, från 1 år till 1,5 år. Liksom Anna 

instämmer Ulla att det endast förkommer bredvidlek hos barnen. Dock styr inte Ulla leken så 

mycket. Självklart cirkulerar hon omkring och observerar leken, men barnen har inget 

problem med leken så pedagogerna behöver inte inspirera dem till lek. Allt lekmaterial som 

finns på Ullas förskola är i begränsad upplaga. Pedagogerna plockar fram diverse leksaker 

som de tycker barnen ska få leka med. Ulla förklarar att för mycket leksaker bidrar till en 

orolig lek och barnen har inte användning för alla leksaker. Dessutom har naturen så mycket 

att erbjuda och därför leks det mycket med naturmaterial som barnen själva finner, vilket Ulla 

ser leder till mer kreativa barn. 

 

Linda som jobbar med barn från 3 år upp till 5 år förespråkar att leken alltid ska ges utrymme. 

I hennes verksamhet förkommer mycket egen fri lek där pedagogerna inte är med och håller i 

trådarna. Men ibland måste pedagogerna gå in i leken om de ser att leken urartar i form av att 

några barn blir osams. För det mesta fungerar det bra och pedagogerna kan bara vara med och 

observera. De är en stor barngrupp och Linda berättar att det är svårt att alltid vara med och 

observera leken. Ibland känner de sig otillräckliga. Ändå är en hel del av tiden pedagog styrd 

dvs. att förskolan jobbar utifrån ett aktuellt tema och har planerade gemensamma lekar som 

passar in på temat. Tanken är att temat ska inspirera barnen till att själva gå vidare med det i 

sin egen lek. Material och leksaker runt temat finns alltid framme även om projektet avslutats. 

 

Lena arbetar också med barn från 3 år till 5 år och anser att deras barn lär sig mycket av leken 

såväl genom fri lek som pedagogstyrd lek. I den fria leken leker barn med sådant material 
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som pedagogerna anser bidra till inlärning t ex klossar, lego, pussel, mm. Det material som 

finns framme är genomtänkt av pedagogerna. Ofta sitter pedagogerna med barnen på golvet 

och leker, det är något som uppskattas otroligt mycket av barnen. Det här bidrar till att barnen 

blivit mycket befästa av det material som finns just för att pedagogerna visat och lekt med det 

tillsammans med dem.  

 

Marias barnavdelning sträcker sig från 1 år upp till 5 år. Här leker barnen nästan alltid fritt 

och leker med vad de vill. Liksom de andra pedagogerna poängterar Maria att man självklart 

måste vara med och observera barnen, då i syfte om att de ska hålla sams. Eftersom de är 

många barn på avdelningen och i så spridd ålder är det svårt att styra upp lekar som gör att 

alla barn får sina behov tillgodosedda. Det är brist på tid hos pedagogerna och därför sköter 

sig barnen mycket själva i leken. Leken tycker Maria är viktig och ser den som ett sätt till 

lärande med eller utan pedagog. Leken är mycket social och det sociala samspelet kommer 

automatiskt även om pedagogerna inte har ett mål bakom leken.  

 

Sammanfattning 

Leken blir annorlunda när det gäller småbarn. De är fortfarande inne i en brevidlek som gör 

att de inte leker så mycket tillsammans med andra barn. Hos Anna bidrar det till att 

pedagogerna oftast sitter med på golvet hos de små. Hos Ulla behövs inte pedagogerna i 

samma utsträckning för att få igång leken. Hennes barn tar till sin egenlek med en gång när de 

är ute. Ulla ser att utemiljön inte kan stoppa leken, det sker automatiskt. Hos Anna är leken 

mycket pedagogstyrd och hos Ulla är leken inte alls pedagogstyrd. De äldre barnen 3-5 år har 

inga problem att leka tillsammans därför utgörs en stor del av tiden av fri lek. Lena anser att 

hennes barn lär sig via leken för att de har så bra anpassat lekmaterial som barnen själva kan 

leka med. Men för att få en varierad verksamhet planerar de också temaarbeten som har en 

pedagogisk baktanke där leken innefattar läroplanens strävansmål. Utefter denna riktlinje 

arbetar också Linda. Hon berättar att barnen tycker det är roligt när vi pedagoger hittar på ett 

tema som de ska arbeta med.  Marias integrerade avdelning med barn från 1-5 år har inte så 

styrda aktiviteter. Det temaarbetet som görs med 5 åringarna ses som ett krav utifrån vad 

läroplanen säger och inte som ett sätt att bedriva en varierad verksamhet. 
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3.3 Matematik i förskolan   

Anna anser att det som är viktigast att lära sig i förskolan är social kompetens. Det är grunden 

till allt lärande. Så hela verksamheten bygger på att barnen fungerar socialt. Utöver den 

sociala kompetensen försöker de göra barnen uppmärksamma på matematik. Matematik ses 

som en viktig del i förskolan som alltför ofta glöms bort.  

 

”Det har varit otroligt mycket arbete kring språk den senaste tiden, därför har vi 

funderat på att matematiken också måste få lika mycket tid. Sen har vi blivit 

inspirerade efter att ha läst mycket litteratur bland annat från Förskolan” 

 

Varje termin görs ett arbete utefter en utformad planeringsmodell. Efter senaste utvärderingen 

kom de fram till att matematiken fått alldeles för lite utrymme. Det mesta arbetet inom 

förskolan har handlat om språk. Så hela denna termin har de arbetat med matematik. I ämnet 

inryms räknesagor, räkneböcker, siffror i olika slags valörer. Just nu arbetade de med 

Bockarna bruse som de bl a dramatiserade, ritade och sjöng till. Mycket av de leksaker som 

finns består av matematik och mycket material har de tillverkat själva t ex kottar, pinnar och 

stenar som barnen kan sortera. Anna anser att hela vardagen är full med matematiken, så 

arbetet med matematik sker hela dagarna. T ex en sådan situation som när barnen ska ta på sig 

kläder räknar de alltid hur många fötter de har som ska i skorna och hur många fingrar som 

ska i vanten. När de går till skogen räknar de hur många som står i ledet och i skogen räknar 

de kottar. Det ställs inga krav på barnen utan Anna vill bara ge dem upplevelsen av vad 

mycket i det vardagliga som är matematik och att detta ständigt upprepas för barnen så att de 

kommer ihåg. 

 

Matematik är något som Ulla inte jobbar kontinuerligt med, då de inte har något mål och syfte 

med lekarna. Däremot använder de sig av många olika matematiska begrepp i språket och vid 

varje mattillfälle så räknas det högt hur många man ska duka till. Mer än så förekommer inte 

matematik i Ullas verksamhet för tillfället. Det är svårt att få in matematik med yngre barn, 

anser Ulla. Mycket av tiden går åt till omhändertagande t ex blöjbyte, sov stunder mm. De 

yngre barnen är inte på förskolan långa stunder, därför har ett sammanhållande arbete med 

matematik inte varit aktuellt. Ändå anser Ulla att de vardagliga situationerna som t ex lunchen 

och samlingen innefattar matematik och att det ger barnen en upplevelse av matematik i 

förskolan. Ulla tycker att man med de yngre barnen kan upplysa dem om vad som är 

matematik och med de äldre barnen kan man arbeta mer ingående gällande matematik. För 
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fyra år sedan arbetade de med ett matematiktema med barn som var 3 år. Idén kom upp efter 

att de märkt att barnen räknade och sorterade mycket när de lekte. Eftersom de är en 

uteförskola så var matematik tvunget att anpassas utomhus. De lekte mycket med kottar och 

pinnar som de sedan sorterade. De räknade alla slags naturmaterial för att lära sig ramsräkna. 

När de startade detta temaarbetet läste de lite litteratur som gjorde att de blev mer medvetna 

om hur mycket runt omkring som är matematik.  

 

 ”Det gjorde oss själva som pedagoger mer medveten om matematiken och hur 

mycket matematik det ligger i det vardagliga” 

 

Därför poängterar Ulla att de yngre får upplevelser av matematiken i enkla vardagliga 

situationer. 

 

Linda är en av förskolelärarna som fastnat för ämnet matematik och anammat det i sin 

verksamhet.  

 

”Vi har tänkt på hur man ska få in matematiken i vardagen, det är den stora biten, att 

man reflekterar över vad som är matematik? Å inte bara tar det för givet utan har det i 

medvetandet, tycker jag som personal. Den simplaste situationen kan va matematik i 

vardagen och att man gör barnen uppmärksam på det”  

 

Linda förklarar hur mycket som faktiskt är matematik runt omkring oss och hur vi som 

pedagoger måste fånga upp det och ge den upplevelsen till barnen. T ex vid fruktstunden så 

får barnen tala om hur stor del eller hur många klyftor de vill ha av apelsinen. Upplevelser i 

matematik har de jobbat mycket med och haft längre temaarbeten som de visat upp för 

föräldrarna. Även om temaarbetet är avslutat så förekommer matematik i verksamheten varje 

dag. Vid samlingen får varje barn sätta upp en varsin pusselbit på väggen och när alla 

pusselbitar är uppsatta diskuterar de hur pusslet ser ut. Hur många barn fattas eller är pusslet 

helt. Detta är ett bra sätt för att få en uppfattning om helhet – del, anser Linda.  De utövar 

alltid lite smålekar t ex kramleken. Pedagogen säger kramas två och två, tre och tre osv. 

Liksom Anna jobbar de också med matematiska sagor som pedagogerna och barnen sedan 

dramatiserar. Figurerna i sagan finns som leksaker som de sedan får leka med. Allt material 

finns alltid framme så att barnen spontant kan leka med det de vill utan att pedagogerna säger 

till dem att göra det. 
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Lena upplever att det riktas mer fokus på matematik i förskolan nu än vad det gjordes förr. 

Allt i vardagen innehåller matematik och det gäller för pedagogerna att försöka förstå det. 

Därför arbetar de inte enbart utefter planerade aktiviteter utan fångar stundens ingivelse 

gällande matematik.   

 

”Det gäller att få barna med i det här tänket också, att det är matte vi håller på med 

och att vi då använder termerna i matematik för barna, så de vet att nu är det 

faktiskt matte vi håller på med” 

 

Mycket av matematiken arbetas utifrån det material som finns i barnens närhet. Alla de 

leksaker som barnen har i lekrummet påvisar att de innehåller matematik. Men också liksom 

Linda så planerar pedagogerna matematiken. Samtidigt som språket tränas så klappar de 

stavelser vilket innefattar matematik. De sorterar och klassificerar klossar och spelar mycket 

spel som också innefattar matematik. 

 

Maria som jobbar med barn från 1-5 år arbetar med matematik för tillfället endast med 

femåringarna. En förmiddag i veckan är de ute i skogen och har matematik. De har precis 

färdigställt ett stapeldiagram där barnen har fått leta efter pinnar, ris, löv och kottar mm för att 

sedan sammanställa antalet av varje material till ett stapeldiagram. De har också samlat kottar 

för antal bokstäver i sitt namn och med de kottarna har de kastat prick. Antal träffar har de 

infört i ett personligt diagram. Utöver denna dag i veckan förekommer det inte mycket 

matematik. Visserligen förekommer matematik vid maten och fruktstunden då den som dukar 

får räkna tallrikar och räkna hur mycket frukt som ska plockas fram. 

 

”Räknar tycker jag egentligen vi gör ganska mycket även om man inte gör det 

medvetet alla gånger” 

 

Tanken med att bara jobba med femåringar är att det är mycket lättare att få in matematiken 

hos dem och så är det skolförberedande. Det förekommer ingen styrd aktivitet för de yngre. 

 

Sammanfattning 

Ulla och Maria delar samma tanke med att det är svårt att få in matematiken hos de yngre 

barnen. Dock verkar båda två medvetna om de vardagliga situationerna som innefattar 

matematik t ex lunch och påtagning av kläder. Dessa situationer anser de räcka för att göra 
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barnen medvetna om matematik. Anna skiljer sig lite från detta mönster trots att hon också 

arbetar på småbarnsavdelning.  Hon ser leken som ett enkelt sätt att påvisa matematiken för 

de yngre. Därför läser de sagor innehållande matematik som de sedan dramatiserar och leker 

utefter. De pedagoger som arbetar med de äldre barnen 3-5 år har liksom Anna planerade 

temaarbeten gällande matematik. Men samtidigt har de också synsättet att matematiklekar ska 

fortgå även om temaarbetet avslutats. Anna, Linda och Lena som arbetar med planerad 

matematik gör det på ett lekfullt sätt för att barnen ska bli inspirerade till ämnet matematik.  

 

3.4 Läroplanen 

Anna arbetar inte utefter en speciell pedagogik. Det som styr hennes verksamhet helt och 

hållet är Läroplanen.  Det ska finnas en röd tråd i förskolan och hon är medveten om att 

matematiken bör ges större utrymme. Planeringsmodellen är utformad efter läroplanen, vilken 

hon tycker är bra så man har översikt och ser att man inte missar något.  

 

Ulla är inspirerad av ”ur och skur” förskola som grundar sig på utomhuspedagogiken. De är 

inte helt ”ur och skur” för det skulle innebära för mycket dokumentation. Därför har de 

plockat de gottigaste från pedagogiken vilket bidrar till att de får kalla sig uteförskola. 

Verksamheten följer läroplanen. I och med kvalitetsredovisningarna så måste läroplanen 

följas och verksamheten utvärderas utifrån den. Ulla tycker det är viktigt att hela tiden 

informera föräldrarna om deras arbetssätt och pågående projekt och då kopplar de alltid 

arbetet till läroplanen. 

 

Även Linda är på samma linje som Ulla. Där läroplanen genomsyrar alla deras temaarbeten 

och projekt. Läroplanen för förskolan innehåller inte så mycket och till slut sätter den sig i 

ryggmärgen. Däremot har Linda inte blivit inspirerad av någon pedagogik utan liksom Anna 

utgår arbetet helt från läroplanen. Man tar del av mycket litteratur och gör om det till sitt eget. 

Alla sätt passar inte för barngruppen så därför anpassas arbetssätt utifrån barnen. 

 

Läroplanen har inte förändrat Marias arbetssätt. Skillnaden nu är att de måste göra vissa 

arbeten, det ställs krav på dem. Hon tycker att det är bra för då blir det gjort och barnen får sin 

rättighet. 

 



 

 24 

Lena däremot tycker att läroplanen har ändrat deras tankesätt. De har blivit mer medveten om 

att barnen ska få kunskap om matematik. I och med att det är ett krav så har man alltid 

läroplanen med sig. Matematik försöker de få in på ett lekpedagogiskt sätt.  

 

Sammanfattning 

Alla pedagoger utgår från läroplanen. Till skillnad från förr är det deras skyldighet att arbeta 

utifrån den. Alla kvalitetsredovisningar som görs måste innehålla de nationella målen.  Alla 

ser läroplanen som ett bra arbetsredskap. Endast Lena poängterar att läroplanen gjort dem mer 

medvetna om matematik i förskolan.               
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4. Diskussion 

I detta avsnitt har jag som avsikt att med hjälp av mina egna åsikter och tankar sammanfattat 

mitt resultat. Avsnittet inleds med en slutsats sedan följer en diskussion krig 

problemformuleringen och uppsatsens syfte. Jag har även valt att behandla min intervjustudie 

och tankar om fortsatt forskning. 

4.1 Slutsats 

Resultatet visar att de pedagoger som arbetar med 3 till 5 åringar ofta hade styrda lekar vid 

matematikinlärning. B l a så genomfördes längre temaarbeten innehållande matematik. Olika 

lekar förekomm i verksamheten som exempelvis kramleken där barnen får tränas att krama 

två och två, tre och tre osv. I denna lek tränare de antalsuppfattningen. De arbetade också med 

sagor som exempelvis bockarna Bruse som innehåller antalsuppfattning, liten och stor mm. 

Till denna saga knöt de an dramatisering, sång, bild mm, olika aktiviteter som barnen tyckte 

var roliga. När de var ute i skogen samlade de kottar som de räknade, byggde mönster och 

kastade prick med. Pedagogerna anser att det är viktigt att ge barnen verktyg så att de kan få 

uttrycka sin matematik. T ex om ett barn är med och dukar till lunchen så förekommer mycket 

matematik bl a antalsuppfattning. Det är då viktigt att barnen får vara med och räkna, sortera 

gafflar och knivar. Skulle man bara ställa fram tallrikar och be barnen duka fram så skulle de 

inte reflektera över att det är exempelvis åtta stycken de dukar till. Pedagogerna vill bjuda på 

upplevelsen och barnen ska vara i fasen upptäckarvärden. De poängterade vikten av att 

fortsätta med det matematiska tänkandet fast temaarbetet avslutats. Styrda aktiviteter/lekar 

förekommer inte hela dagarna utan barnen har även sk. fri lek där pedagogerna inte är med 

och styr. När vi talar om matematik så förespråkade tre pedagoger lekar styrda av 

pedagogerna som användbar och tyckte att barn lär sig av deras styrda lekar.  

 

Pedagogen som arbetade med småbarnen 1 till 3 år använde sig inte av styrda lekar som ett 

sätt till matematikinlärning. Leken uttrycker sig fritt hos barnen där pedagogen inte är med 

och styr. Hon anser att barn lär sig ändå utan att en pedagog måste vara med och styra upp 

leken. Matematiken tycker pedagogen att barnen lär sig automatiskt. De får den kunskap om 

matematik de behöver genom vardagliga upplysningar genom att de använder matematiska 

begrepp i språket.  
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4.2 Resultatdiskussion 

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka hur pedagoger praktiskt arbetar med 

matematik i förskolan och om de möjligtvis ser leken som ett pedagogiskt redskap för 

matematikinlärning. I min undersökning ställde jag frågan: Hur uttrycker sig pedagogernas 

inställning till lek som ett pedagogiskt verktyg vid matematikinlärning? 

 

Låt oss börja med att titta på om pedagogerna överhuvudtaget anammat matematiken i 

förskolan och vad de har för tankar om vad matematik är. Ingen av pedagogerna tycks ha 

svårt att uttrycka vad matematik är i förskolan. Alla har förklarat att matematiken i förskolan 

utgör en naturlig del i alla situationer där vardagen är full av matematik som när barn dukar, 

klär på sig, delar ut frukt mm. Några pedagoger hade ett synsätt om att man som pedagog 

måste lära sig att upptäcka det man tar för givet och uppfatta matematiken i vardagen. 

Därefter ska man göra matematiken synlig för barnen i meningsfulla sammanhang. Det räcker 

inte med att tro att barnen får sina upplevelser av matematik genom att de bara får vara med 

och duka till lunchen. Pedagogerna måste hjälpa dem att se detta som matematik. Eftersom 

leken är en central del i barnens vardag blir också matematiken det. Genom barnens lek kan 

man lyfta fram matematik. Pedagogerna måste sätta på sig ”matematikglasögon” för att 

upptäcka hur mycket i vardagen som består av matematik (Doverborg, Pramling Samuelsson, 

2001).  

 

Barn är nyfikna och vill lära sig mycket och det tycker jag man ska ta till vara. Jag tror inte att 

det är någon risk för en ”skolinriktad” förskola bara för att pedagogen är med ibland och styr 

upp leken. Det handlar inte om att de har styrda lekar hela dagen utan mestadels så har de fri 

lek. Det som jag tycker är en fara för en ”skolinriktad” förskola är om man börjar ställa krav 

på barnen. Begreppet lek och undervisning är två begrepp som för mig ligger varandra nära. 

Jag ser lek som en typ av undervisning. Pedagogerna som planerar temaarbeten bedriver 

egentligen undervisning. De har en arbetsplan med riktlinjer som de vill att barnen ska sträva 

mot. Så länge alla aktiviteter sker på ett lustfyllt sätt för barnen så kan undervisningen i detta 

fall bara bli till något positivt. Leken är en självklar del i förskolan för pedagogerna. Det ska 

inte vara någon kravstyrd verksamhet i förskolan så därför arbetar ingen av dem särskilt 

skolförberedande angående ämnet matematik. Med skolförberedande menar pedagogerna att 

de inte behöver uppfylla ett visst mål, även om vissa har uppsatta mål i sin 
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kvalitetsredovisning. Om stundens ingivelse säger att ett barn vill sätta sig och måla istället 

för att bygga med klossar så ska de få göra det. 

 

Pedagogerna gav mig exempel på hur de på ett lustfyllt sätt arbetat med matematik i deras 

verksamhet. Pedagogens uppgift som jag ser det handlar om att hjälpa barn att uttrycka sina 

tankar om matematik. För att nå dit måste man ge dem utmaningar och leda dem in på tankar 

som gör att de på olika sätt kan visa hur de tänker och illustrera detta med olika redskap. För 

att vi pedagoger ska förstå barnen fullt ut krävs en observation och dokumentation som jag 

saknat hos alla pedagoger. Jag tror att man måste se vad som händer för att kunna förstå och 

sedan handla utifrån det. Läroplanens strävansmål är alla pedagoger väl medvetna om och kan 

dem utantill. Men det måste finnas ett samspel mellan strävansmål, barnen och pedagogernas 

världar. När dessa tre komponenter möts tror jag man uppnår ett lustfyllt och livslångt 

lärande. 

 

I Läroplanen finns nu en rad strävansmål formulerade. Alla pedagoger säger sig arbeta utefter 

läroplanen. Denna undersökning visar tydligt hur olika vi då tolkar läroplanen och hur olika 

vår syn på lärande ser ut. Pedagogen som arbetar med de minsta barnen 1 till 3 år anser att de 

får kunskap om matematik automatiskt eftersom matematiken finns runt omkring dem hela 

tiden. Te x när det tar på sig kläder lär de sig att det är två skor de tar på sig, barnen lär sig 

matematik fast de kanske inte alltid är medvetna om det. Leken ska vara en aktivitet för sig 

själv som pedagogen inte ska komma nära. Med detta synsätt så förhåller sig pedagogen väl 

till läroplanen. Lika så de pedagoger som arbetade med de äldre barnen från 3 till 5 år, fast de 

hade ett annat synsätt på matematikinlärning. De framhävde vikten av att pedagogerna ska 

poängtera att det är matematik vi håller på med nu och helst ska den matematiken förknippas 

med lek som är något positivt för barnen. I båda dessa fall anser sig pedagogerna uppfylla 

läroplanens intensioner väl fast det uttrycks på två helt skilda sätt. 

 

Alla pedagoger tycker att leken ska genomsyra förskolan och alla arbetar utefter det. Det som 

skiljer dem åt är pedagogens egen insats i leken. Utifrån tre av pedagogernas berättelser om 

arbetet med matematik så har de inställning som talar för delvis styrda lekar som verktyg för 

matematikinlärning. De ansåg sig ha ett bra representativt material som inrymmer mycket 

matematik som barnen också kan ta del av i sin egen lek. Det finns oanade möjligheter att 

använda material på sätt som är meningsfullt och viktigt för lärandet. Barnen ges tillfälle att 

själva pröva saker gång på gång tills de känner att de behärskar något. Steinsholt satte sig 
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emot detta synsätt och tycker att leken bara är något som händer och ingen behöver motivera 

varför (Pramling Samuelsson, Carlsson, 2003). Under Steinsholt åsikter skulle jag vilja 

placera två av pedagogerna som inte bedriver matematik genom lek. De tycker inte att leken 

behöver ha något syfte och därför blir inte barnens lek pedagogstyrd.  De använder då inte 

leken som ett verktyg för matematikinlärning utan utgår endast från vardagliga situationer 

som dyker upp t ex ta på sig kläder. Risken som jag ser det är att barnen inte blir medvetna 

om att det är matematik de lär sig. Ingen kan komma undan matematiken i vardagen, för vi 

alla tar del av den, men oftast omedvetet. Om man som pedagog är med och poängterar 

matematiken för barnen tror jag de får en ökad förståelse för matematiken som sedan 

underlättar för inlärningen i de högre åldrarna. 

 

Matematik anser jag är ett viktigt ämne att uppmärksamma redan i tidig ålder. Idag är det stor 

brist inom de naturvetenskapliga linjerna på såväl gymnasiet som högskola. Det finns helt 

enkelt inte tillräckligt med vuxna som intresserar sig för matematikens innehåll. Då gäller det 

att man från början får en positiv bild av matematiken och förståelse för varför den är så 

användbar. Jag tror att barn får denna positiva bild genom att de leker in matematiken. 

 

Två av de pedagoger som arbetade med småbarn tyckte att det är svårt att få in matematiken 

med de yngre barnen. Det sågs som lättare att arbeta med matematik om barnen var över tre år 

eftersom de då var mer mottagliga för att lära in matematik. Detta synsätt påminner om Piaget 

mognadstänkande då han menar att barnen växer in i matematiken. Vygotskij kan likställas 

med två av de pedagoger som arbetade med barn från 3-5 år och en av de pedagoger som 

arbetade med barn från 1-3 år. Han liksom pedagogerna betonade vikten av att 

undervisningen ska tillrättaläggas så att den befrämjar utvecklingen och styr den framåt. Detta 

menar pedagogerna görs genom att de planerar aktiviteter. 

 

 

4.3 Synpunkter kring undersökningen 

Resultatets tillförlitlighet diskuteras utifrån begreppet Validitet, vilket betyder ett 

konstaterande och dess beständighet, om det som var avsett att undersökas, undersöktes. Det 

kan sammanfattas som en kontroll på forskningsresultatet, om resultatets trovärdighet, 

rimlighet och tillförlitlighet (Kvale,1997). Intervjustudierna gick över förväntan och alla 

respondenterna har varit positivt inställda till min undersökning. Jag har fått känslan av att 
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alla svarat uppriktigt på mina frågor. Som eventuell felkälla bör det tas hänsyn till att 

respondenterna inte talar sanningsenligt. Som jag ser det har detta inte varit någon fara i min 

undersökning eftersom frågorna, inte varit av för känsliga eller stötande karaktär. 

 

Min undersökning utgick ifrån en öppen strukturerad intervju där frågeområden inrymdes 

grundade på uppsatsens problemformulering. Hade en ännu mer strukturerad form valts, 

skulle intervjuaren ha blivit mer låst om respondenten svarat att han/hon inte vet, på frågorna. 

Med hjälp av en öppen intervjuform kan detta problem kringgås, genom att frågornas 

ordningsföljd och form kan korrigeras under själva intervjusituationen. Här finns också 

möjlighet att ställa följdfrågor utifrån vad respondenten svarar och följa upp de svar som fås. 

Den mer öppna intervjuformen kan dock kräva en högre kompetens av intervjuaren än en mer 

strukturerad metod. Eftersom jag innan intervjuerna gjorde en så kallad pilotintervju anser jag 

att uppsatsen fyller god validitet.  

 

Efter att ha genomfört min undersökning anser jag att uppsatsens syfte och 

problemformulering blivit besvarat. Jag anser att jag fått mig en god uppfattning om de 

yrkesverksamma pedagogernas tankar kring lek och matematikinlärning. Denna undersökning 

har berikat mig och gett mig mer erfarenhet från läraryrket. Jag har fått tagit del av intressanta 

arbetssätt och idéer som jag troligtvis kommer att återskapa på ett passande sätt för min 

barngrupp i mitt kommande yrke som pedagog. Oavsett om min pedagogiska grundsyn inte 

stämmer överens med alla pedagoger jag intervjuat så har jag ändå fått erfara olika arbetssätt, 

vilket gjort mig mer medveten om mitt förhållningssätt till lek och lärande.  

 

Denna undersökning har gjort en beskrivning av hur några pedagoger ser på leken som ett sätt 

till matematisk inlärning. Problematiken som idag råder, att förskolan blir allt för 

”skolinriktad” måste alla ta sig an och fundera på hur man själv ser på lärande. Som jag nämnt 

tidigare tror jag inte att det är någon fara med att vara med ibland och styra upp lekar och 

framhäva matematiken ur leken. Gör man det så blir barnen medvetna om att det är matematik 

de lär sig. Då skapas också en positiv bild av matematik, att det är något som är roligt och inte 

så stereotypt och tråkigt som det kan värka i de högre årskurserna. Denna förskolemetodik 

borde smitta av sig och följas med upp i högre åldrar. Att leka är något vi ska göra hela livet 

och kanske är det då vi uppnår ett livslångt lärande. 
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4.4 Vidare forskning 

Min undersökning innefattade ett litet urval av pedagoger. Min tanke med undersökningen var 

att skapa mig en bild av hur det kan se ut på vissa förskolor. För vidare forskning skulle ett 

bredare urval av pedagoger kunna göras med ännu bredare ålderskategori bland barnen. 

Undersökningen skulle kunna sträcka sig upp mot förskoleklass och lågstadiet och med denna 

spridning skulle man kunna söka skillnader på arbetssätt och tankar om lek och matematik 

beroende på vilken ålder man jobbar med. 
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Abstract 

Many theorists have the same opinion of how the play is a fundamental part in development 

of the children in preschool. Play and mathematics as a subject is well anchored in the 

curriculum. My experiences tell me that it’s obvious that in our preschools the play related to 

learning not is working satisfactory.  The educationists have therefore a very important part of 

the children’s learning and also to guide them on the right way to a successful result. The 

purpose of my work will be to investigate how educationist’s uses play as a tool in 

mathematic. 

 

I have meet five educationists in five different preschools and all of them agreed of the 

importance mathematics have in many situations during a day in preschool, such as dining a 

table or getting dressed, so it becomes a natural thing. But some of them asserted that it was 

necessary to use play in mathematic for children’s learning and some of them claimed that 

they learn mathematic automatic because it’s all around them all day long. 

 

Key words: pedagogical games, mathematic learning, educator’s way to act in front of the 

children. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Sammanfattning 

Många teoretiker tycks vara överens om att leken spelar en grundläggande roll i 

förskolebarnens utveckling. Att leken ska genomsyra hela förskolans verksamhet är något 

som är väl förankrat i läroplanen. Det gäller också ämnet matematik som även inrymmer en 

rad strävansmål. Jag upplever att vår förskolemetodik verkar bristfällig när det gäller lek 

sammankopplat till inlärning. Det finns tydliga intensioner om vad som ska främjas hos barn 

och riktningar att sträva mot, vilket gör att pedagogerna får en betydande roll i barns 

utveckling. Arbetets syfte blir därför att undersöka om pedagoger i förskolan använder sig av 

leken som ett pedagogiskt verktyg för matematikinlärning. 

 

En intervjustudie har gjorts med fem pedagoger från olika förskolor. Resultatet av min 

undersökning visar att alla pedagoger uttryckte hur viktig matematiken är i förskolan och att 

den utgör en naturlig del i alla situationer som när barn dukar, klär på sig, delar ut frukt osv. 

Att sammankoppla lek och matematik blir det som skiljer pedagogerna åt. Vissa pedagoger 

anser att lek är nödvändigt för att barn ska lära sig matematik, medan andra anser att barn 

automatiskt lär sig matematik eftersom den finns runt omkring oss i vardagen.  

 

Nyckelord: pedagogisk lek, matematikinlärning, pedagogers förhållningssätt 
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1. Inledning 

Under de år jag studerat på lärarutbildningen och vikarierat på förskolor har jag blivit allt mer 

fascinerad av leken som verksamhet och dess betydelse för barns utveckling. Leken kan stå 

till tjänst med den variation, upprepning, motivation och uthållighet som behövs för att man 

så småningom både ska uppnå förståelse och uppleva njutning av att behärska något (Moyles, 

2003). Många teoretiker tycks vara överens om att leken spelar en grundläggande roll i 

förskolebarnens utveckling. Men efter hand som min egen medvetenhet om lekens betydelse 

har ökat så upplever jag att vår förskolemetodik verkar bristfällig när det gäller lek och 

inlärning. Jag upplever att många pedagoger lämnar barnen ensam i leken istället för att vara 

med och ge dem verktyg att uttrycka det de lärt sig. 

 

Förskolan har sedan 1998 fått en egen läroplan (Lpfö 98) där det belyses att leken skall främja 

barns utveckling och lärande. Matematiken har också fått en betydande roll i Lpfö 98 och den 

innehåller en rad strävansmål inom ämnet matematik. Enligt Ljungblad finns många 

forskningsrapporter som pekar på elevernas bristande motivation och intresse för att lära 

matematik. I högre åldrar upplever jag att nyfikenheten till ämnet matematik dämpas och 

matematikboken får en allt mer central roll. Är det så att leken även i förskolan håller på att 

försvinna till förmån för mer ”skolinriktat lärande”? ”Håll dig lugn” eller ”sitt still” är vanliga 

fraser som pedagoger använder sig av. Det kan mycket väl vara så att dessa fraser minskar 

barnens matematiska utveckling eftersom de begränsar barns möjlighet till lek. Att synliggöra 

matematik tidigt i barns vardagsliv är nödvändigt för att få bukt på problemet (Ljungblad, 

2001). 

 

Med tanke på tidigare forskning är det inte fel att ifrågasätta hur matematikundervisningen 

ser ut. I förskolans läroplan finns numera tydliga intensioner om vad som ska främjas hos 

barn och riktningar att sträva mot. Självklart får då pedagogen en betydande roll i barns 

utveckling. Min uppsats kommer därför att undersöka om pedagoger arbetar utefter 

läroplanens (Lpfö 98) intensioner om leken som ett pedagogiskt verktyg till 

matematikinlärning.  
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1.1. Bakgrund 

Detta avsnitt är uppdelat i rubriker där olika författares tankar och åsikter om lek och 

matematikinlärning i förskolan presenteras. Rubrikvalen har gjorts utefter det problemområde 

som presenterats i inledningen dvs. bristfällighet gällande lek och matematikinlärning.  

 

1.1.2 Läroplanen 

Det har tidigare funnits övergripande mål och rekommendationer för förskolan, men inte en 

läroplan dvs. en plan för barns lärande. Förskolan har sedan 1998 en läroplan för första 

gången i historien, vilket gör att lärandets objekt inte längre kan förbises. 

I läroplanen (Lpfö 98) är endast strävansmål formulerade, men som tydligt visar vilka 

intentioner som skall främjas hos barnen. Leken genomsyrar hela förskolans läroplan 

(Lärarförbundet, 2002). 

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 

att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” 

(Lärarförbundet 2002:27). 

 

Förskolan skall främja lärande och ta tillvara barnets intresse och lust för lärande. Vidare kan 

man läsa i Lärarens handbok att strävansmålen inom matematikens lärande är följande: 

 

”Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen 

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

(Lärarförbundet, 2002:31). 

 

”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 

material och tekniker,” (Lärarförbundet, 2002:31). 

 

”Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och 

matematik,” (Lärarförbundet, 2002:31). 
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1.1.3 Teoretikers syn på lek och inlärning 

Piaget talar om inlärning när det för barnet sker meningsfulla aktiviteter, då utvecklar barnet 

förståelse och färdigheter genom aktivt handlande. Piaget skiljer på två inlärningsprocesser, 

den operativa inlärningen och den figurativa inlärningen. Den operativa inlärningen kan 

beskrivas som ett slags ”praktiskt intelligens” som inträffar när barnet är aktivt upptagen med 

att undersöka material eller situationer t ex när barnet ordnar klossar efter storlek. Den 

figurativa inlärningen beskrivs som en ”symbolisk intelligens” som inträffar när barnet 

imiterar sin omvärld t ex när barnet jollrar. De här två inlärningsprocesserna är beroende av 

varandra. Ett barn kan lära sig något rent figurativt t ex rabbla telefonnummer utantill. Om 

denna inlärning inte kan kopplas samman med den operativa inlärningen (förståelsen) blir 

innehållet meningslöst för barnet. Piagets uppfattning om lärande domineras av ett 

mognadstänkande. En viss mognad ska ha inträtt innan barn kan lära sig t ex matematik. 

Piaget menar att barnet så småningom växer in i matematiken. Lek ser han som redskap till 

förståelsen för omvärlden, därför att barn genom lekarna får färdigheter och 

handlingsmöjligheter. Piaget anser att leken är ett viktigt medel för att bearbeta de intryck, 

problem och motsättningar som barnet möter (Jerlang, Egeberg, Halse, Jonassen, Ringsted, 

Wedel-Brandt, 1996). 

 

Vygotski ser mötet mellan barnens individuella förståelse och miljön som omvärlden erbjuder 

som lärande. Vygotskij delar inte Piaget idéer om att barn leker av lust och överskottsenergi. 

Det finns istället andra aktiviteter som ger barn större lustuppfyllelse (Jerlang, Egeberg, 

Halse, Jonassen, Ringsted, Wedel-Brandt, 1996). Vygotskij och Piaget skiljer sig något i 

synen på lek och lärande. Vygotskij lade inte lika stor vikt vid den spontana och 

självkonstruerade insikten som Piaget gjorde. Undervisningen i skolan måste ligga före 

utvecklingen så att barn i samråd med läraren hittar utmaningar som passar dem (Lillemyr, 

2002). 

 

Fröbel är anfader till Kindergarten i Tyskland. Han betonar den fria lekens betydelse för barns 

lärande. Han framställde en rad olika lekmaterial inom ämnesområdet matematik. För att lära 

former fick barnen bygga med klossar och sysselsättas med att sy mönster, klippa och rita. 

Fröbel liksom Piaget menar att undervisningen skall komma efter det att barnet har utvecklats 

till en nivå där den kan ta till sig den (Nämnaren Tema, 2001).  
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Hos pedagogen Montessori finns ett avståndstagande från lek. Hon anser att barn får så 

mycket meningslösa leksaker istället för redskap som bidrar till att barnens intelligens 

utvecklas. Montessori är känd för sina undervisningsmaterial men som dock inte stämmer 

överens med Piagets teorier om lek och inlärning. Montessoris material har ett bestämt 

innehåll som bara kan användas på ett bestämt sätt. Med det här kan barnen själva kontrollera 

om deras lösning är rätt eller fel. Barnen har sk. ”sensitiva perioder”, med det menas att barnet 

under bestämda perioder är särskilt motiverat för särskilda ämnen därför skall undervisningen 

tillrättaläggas så att den befrämjar utvecklingen och styr den framåt. Det här är något som 

också delas av Vygotskij (Jerlang, Egeberg, Halse, Jonassen, Ringsted, Wedel-Brandt, 1996). 

 

1.1.4  Pedagogisk grundsyn 

Ovannämnda teoretiker tycks ha en klar och tydlig pedagogisk grundsyn. Pedagogisk 

grundsyn är pedagogens medvetna och omedvetna uppfattningar om vad fostran går ut på, 

varför man tycker så och hur man vill gå tillväga för att uppnå målen. Synen på barns lek 

under förskoleåldern har att göra med vad barn är, vad de kan och vad vi kan förvänta oss av 

dem. Den grundläggande uppfattningen man har om barns lek hänger samman med den syn 

man har på fostran. På detta sätt bidrar det med en referens på vad man tycker är viktigt att 

lära sig. Lillemyr anser att Pedagoger måste arbeta med att bli medvetna om sin pedagogiska 

grundsyn. Alla som arbetar med barn har egentligen en grundsyn även om man inte har klart 

för sig vad den innefattar. Pedagogens arbete med att medvetengöra sin pedagogiska 

grundsyn ger en bättre grund till att utveckla sin kompetens för att bli en professionell 

yrkesutövare. 

 

1.1.5 Lek som pedagogisk metod 

Lek som pedagogisk metod innebär att de vuxna tar barns lek på allvar vilket innebär att de 

vuxna har en grundlig kunskap och respekt för leken. Det finns många fördelar med att den 

vuxne går in i leken tillsammans med barnen, men det måste göras med försiktighet och på 

barnens villkor. Ska man ta leken på allvar finns två målsättningar, lekens egenvärde och 

lärande genom lek. Enligt Lillemyr lägger läroplanen allt för stor vikt på leken genom 

lärande. Användandet av lek som pedagogiskt redskap ska inte bli ett uteslutande redskap. 

Steinsholt är en man som under många år arbetat med en rad olika perspektiv på lek. 

Steinsholt tycker att leken inte ska ha något syfte. Steinsholt betraktar leken som en 
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förälskelse. Den är något som bara händer och ingen vill motivera varför, vi leker för att vi 

leker. Leken har inget mål och kan därför inte ha något mål i sig. Barn blir bra på att leka av 

leken och inget annat (Lillemyr, 2002). Pramling Samuelsson och Carlsson sätter sig helt 

emot detta synsätt. Leken är lustfylld, fri, spontan, symbolisk, engagerande och social. Detta 

är begrepp som de anser är mycket lämpbara i ett lärandeperspektiv. Det är med dessa 

begrepp som vi uppnår ett lustfyllt lärande (Pramling Samuelsson, Carlsson, 2003). 

 

Om man ska använda sig av leken som arbetsverktyg finns bl a en utarbetad arbetsmodell. 

Denna modell består av fyra olika nivåer och bygger på att pedagogen medvetet använder 

leken som redskap. Den första nivån är kunskapsnivån och innebär att pedagogen tillägnar sig 

kunskap om barn och lek så att man ska kunna förstå lekens innebörd. Kunskapsnivån bildar 

underlag för nästa nivå som är diskussionsnivån. Den innebär samarbete med andra pedagoger 

för att diskutera olika aspekter på barns lek. Dessutom har det stor betydelse att pedagogen 

samarbetar med föräldrarna. Den tredje nivån är kontaktnivån där pedagogen ska försöka ta 

sig in i leken utan att den störs. Arbetet med de här nivåerna bildar grund för den sista nivån, 

åtgärdsnivån. När pedagogen har kunskap, diskuterat leken med andra pedagoger och 

reflekterat över utmaningarna i barnens lek kan denna nivå genomföras och pedagogen kan på 

allvar börja använda leken som pedagogisk metod (Lillemyr, 2002). 

 

1.1.6  Att synliggöra matematik via lek 

Pramling Samuelsson och Carlsson liksom Vygotskij betonar hur viktiga pedagogerna är i 

samspel med barn och lärande. De anser att barn utvecklar förståelse för omvärlden med hjälp 

av leken och att matematik utgör en stor aspekt i barnens omvärld. Genom att vi ger barn 

förutsättningar att vidga omvärlden ökar vi också barns förutsättningar att erfara matematiken 

i omvärlden. Om vi pedagoger sätter på oss ”matematikglasögon” så ser vi att vardagen är full 

av företeelser som innehåller matematik. Vill man göra barn uppmärksamma på ett innehåll är 

ett bra alternativ att jobba med tema, där pedagogen har ett klart syfte och mål med temat.  De 

berättar om ett utvecklingsprojekt där elever fått arbeta med temat hästar. Där tillverkade 

barnen sina egna gossedjurshästar vilket krävde mycket mätning och jämförelse. Hästarna 

blev en del av barnens lek. När hästarna blev sjuka var de tvungna till en veterinär som skulle 

ordinera medicin i olika omfattning. Alla olika dimensioner de arbetade med krävde 

matematiskt agerande och tänkande (Pramling Samuelsson, Carlsson, 2003). 
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Pedagogerna måste göra matematiken synlig för barnen i meningsfulla sammanhang. Det 

handlar om att fånga det barnen är intresserade av och hjälpa dem att se det som matematik. 

Ett exempel är Vilgot är 3 år som intresserat sig för måttband. Han går omkring och mäter allt 

han ser. En pedagog fångas av Vilgots mätande och uppmanar honom till att mäta olika saker 

genom att ställa frågor som: Hur långt är bordet? Hur hög är stolen? Hur bred är tallriken? Att 

guida barn mot att erövra matematikens värld kräver pedagoger som ser vardagens matematik 

och som ser barnens värld (Doverborg, Pramling Samuelsson, 2001). 

 

Andra pedagoger som också anammat matematikens vardagliga situationer är de pedagoger 

som arbetar på förskolan Gläntan i Enskede. De beskriver matsituationerna som ett utmärkt 

tillfälle för barnen att erfara matematik. Därför är barnen alltid med och dukar fram till 

middagen. De får då träna att para ihop det de behöver och räkna hur många som ska äta. Det 

är viktigt att ställa frågor till barnen så de får reflektera över vad de gör. Ett barn skulle lätt 

kunna duka fram tallrikar till alla barn utan att veta hur många det är den tar fram. 

Pedagogerna på förskolan Gläntan fortsätter att berätta om när maten läggs på tallriken. Ett 

barn kanske vill ha fem pannkakor till middag, men som egentligen inte uppfattat hur mycket 

fem pannkakor är. Ger man barnet fem pannkakor så får den uppleva att det var för mycket 

och kanske ändrar sig till två. Antalsuppfattningen i denna situation blir väldigt tydlig. Under 

samlingen kommer också mycket matematiska begrepp upp då varje barn sätter upp sin 

namnlapp på en tavla. Var satte du ditt namn?, frågar pedagogen. Ovanför svarar barnet då. 

En flicka sätter sin lapp bredvid och så fortsätter diskussionerna så här. När lapparna är på 

plats räknar man vilka som är här och hur många som fattas. Pedagogerna på förskolan 

Gläntan förespråkar liksom ovanstående författare att fånga tillfället (Förskolan, nr 7, 2004). 

 

Under hela sin barndom konfronteras barn med matematiken oavsett om vi pedagoger inte 

uppmärksammar den. Ett annat exempel är Ville som bara är tretton månader som undersöker 

sin omvärld och hittar ett par tygskor under spisen. Han tar högerskon och sätter den på 

vänsterhanden och prövar den mot golvet. Sedan tar han vänsterskon och sätter den på 

högerhanden. Han tittar intensivt och byter vänster sko till vänster hand och tvärt om. Därefter 

kastar han först den ena skon och sedan den andra utefter golvet. I denna korta episod från 

Villes vardag möts han av matematik. När han tar på skorna parbildar han på flera sätt och 

han upplever delar och helhet, en hand till en sko och de två skorna tillsammans blir ett par. 

När han kastar skorna får han en upplevelse auditivt att det är två skor han kastat (Ahlberg, 

2001). 
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1.1.7 Lustfylld matematik 

Ljungblad är ytterligare en av författarna som är positiv till matematik i förskolan. Hennes 

uppfattning skiljer sig från Piagets mognadstänkande. Matematik handlar inte bara om ålder 

och mognad utan en medveten pedagog som riktar barns uppmärksamhet mot deras 

erfarenheter och intresse. Eftersom Ljungblad konstaterat att pedagogerna är viktiga i 

förskolan så måste personalen få fortbildning i matematik som kan leda till en mer 

matematisk medvetenhet. Det ska inte handla om något formellt räknande utan upptäckten av 

matematiken runt omkring oss i lekens form (Ljungblad, 2001). 

 

Vuxna intresserar allt mindre sig för ämnet matematik. De ställer sig frågan om skolan inte 

lyckats få dem intresserade? Eller har de lyckats få dem att känna att de inte är de ”utvalda” 

matematikbegåvade barnen? Det är betydelsefullt att uppmärksamma matematik redan i 

förskolan på ett lustfyllt sätt så att intresset för matematik ska bibehållas. Detta gör man i 

utgångspunkten i barnens tidigare erfarenheter och vidgar efterhand deras erfarenhetsvärld 

genom nya upplevelser. Om barn möter allt för stora formella krav i den tidiga 

matematikundervisningen får de uppfattningen om att matematik bara handlar om siffror och 

beräkningar (Ahlberg, 2001). 

 

Matematik ska vara roligt för barnen. När barn leker har de roligt och syftet med matematik 

ska vara detsamma och därför ska dessa två aspekter komplettera varandra. Några andra 

fördelar med att lära sig matematik via lek är att barn lättare kan se matematiken i ett 

sammanhang. Leken gör också barnen mer kreativa. Med egen aktivitet kontrollerar barnen 

sig själva och ingen säger till dem vad och hur problem ska lösas. Leken kan stå till tjänst 

med den variation, upprepning, motivation och uthållighet som behövs för att man så 

småningom både ska uppnå förståelse och uppleva njutning av att behärska något (Moyles, 

2003). 
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1.2 Syfte 

Det finns många olika teorier om vad lek är. Den som söker en slutlig definition av lek får 

nog söka förgäves. Min uppsats försöker inte förklara leken som verksamhet utan diskutera de 

vuxnas roll när de gäller lek i förskolan. Med begreppet lek i min uppsats menar jag 

aktiviteter/handlingar som sker av barnen med eller utan pedagog.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur förskolan praktiskt arbetar med ämnet matematik och 

hur pedagogernas inställning är till lek som ett pedagogiskt verktyg för matematikinlärning. 

Eftersom lek och matematik är väl förankrade i läroplanen (Lpfö 98) känns det angeläget att 

jämföra några pedagoger för att se om deras arbetssätt lever upp till Lpfös intensioner om lek 

som ett sätt till matematikinlärning. 

 

1.3 Problemformulering 

Frågan som uppsatsen söker besvara är: 

� Hur uttrycker sig pedagogernas inställning till lek som ett pedagogiskt verktyg vid 

matematikinlärning? 
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2. Metod 

Mitt metodval presenteras utifrån urval, datainsamlingsmetod och procedur. Detta för att ge 

läsaren större förståelse för mitt val av metodik. 

2.1 Urval 

Det som är viktigt för undersökningen är det urval som sker. Inom kvalitativ metod skall 

informationsvärdet öka och en grund för perception av ämnet skapas. Urvalet sker inom ett 

medvetet urval där vissa kriterier är fastställda. Det är viktigt att få allmänhetens 

representation och inte abnorma situationer eller händelser. Viktigt är också att 

undersökningen skall ha stor variation gällande variabel i exempelvis ålder, kön eller kunskap 

(Holme, Solvang, 1997). 

 

I min undersökning ligger intervjuer till grund. Jag har inte på förhand valt ut de personer jag 

intervjuat, utan under arbetets gång har jag valt ut respondenter som stämmer överens med 

uppsatsens syfte. Eftersom min uppsats berör ämnena lek och matematik tyckte jag att 

förskolor var en plats som passade för min undersökning. Undersökningen har som syfte att ta 

reda på pedagogers medvetenhet till lek som ett pedagogiskt verktyg för matematikinlärning. 

För att få min intervjustudie så bred som möjligt ansåg jag att respondenterna inte skulle 

representera en och samma förskola då undervisningsmetoder, synsätt och tankar kring lek 

och matematik kan variera från förskola till förskola. Förskolor är ofta indelade i avdelningar, 

därför valde jag också pedagoger från olika avdelningar för att få så stor spridning som 

möjligt i undersökningen. Avdelningarna var indelade i åldrarna 1-3 år, 3-5 år och 1-5år. 

 

Jag intervjuade en pedagog från varje förskola och sammanlagt var jag på fem olika förskolor. 

Eftersom mitt syfte är att göra en beskrivning av hur några pedagogers inställning egentligen 

är om leken som verktyg för matematikinlärning valde jag att göra undersökningar i en 

kommun. För att kunna garantera intervjupersonernas absoluta anonymitet har jag valt att ge 

dem fiktiva namn samt varken nämna stad, område eller förskolans namn. Detta för att kunna 

få fram intressant information utan att respondenterna ska tänkas behöva svara för sina 

personliga funderingar. 
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Nedan följer en kort beskrivning av intervjupersonerna. (Namnen är fingerade) 

 

Anna är utbildad förskolelärare. Hon tog sin examen 1993 och har sedan dess arbetat på 

samma förskola i cirka 7 år. Efter utbildningstiden har hon varit mammaledig med sina två 

barn. Anna är i 40 årsåldern. 

 

Linda är i 45 årsåldern och har jobbat inom förskolan i 20 år. Hon utbildade sig till 

förskolelärare i Stockholm och har sedan utbildningstiden jobbat på olika förskolor. 

 

Ulla är utbildad förskolelärare. Sedan utbildningen har hon jobbat 19 år på en och samma 

förskola. Ulla är i 40 årsåldern.  

 

Maria är i grunden undersköterska och har jobbat som det fram till 1990. Efter det fick hon gå 

en utbildning på två år för att få titeln förskolelärare. Som förskolelärare har hon jobbat sedan 

1992. Den förskolan hon arbetar på nu är hennes tredje arbetsplats inom förskoleyrket. Maria 

är i 40 årsåldern 

 

Lena är också i 40 årsåldern och har sin examen som förskolelärare. Hon har jobbat 18 år på 

olika förskolor. 

 

Åldersvariabeln gällande mina intervjupersoner skiljer sig inte märkvärt, vilket kan ses som 

en brist i min uppsats. Alla har stor erfarenhet inom förskolan då de jobbat ett antal år som 

utbildade förskolelärare.  Det finns en spridning inom erfarenheter från olika förskolor. Vi 

kan urskilja att tre av pedagogerna har erfarenheter från andra förskolor än där de nu är 

verksamma.  

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Det finns två olika användningsområden, kvalitativmetod och kvantitativmetod. Skillnaden 

mellan dessa är att kvalitativmetod inriktar sig mot en specifik art och struktur medan 

kvantitativmetod inriktar sig mot volym, hur mycket eller stort något är (Lantz, 1993). 
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” Den kvalitativa forskningsintervjun söker beskriva och förstå meningen 

hos centrala teman i den intervjuades livsvärld. Huvuduppgiften är att 

förstå innebörden av vad den intervjuade säger” (Kvale 1997:34). 

 

Exempelvis kan man se att en kvalitativ forskningsintervju söker att förtydliga de grundtankar 

som är centrala i intervjun. Vilket jag kan likställa min uppsats med. Min undersökning har 

som avsikt att vara så djupgående som möjlig, därför finner jag en kvalitativ metod passande 

för undersökningens avsikt.  

 

En öppen intervju kan beskrivas där det subjektiva söks. Intervjuaren försöker sedan följa 

individens sätt att tänka inifrån (Lantz, 1993). Min intervjuform kan beskrivas som en riktad 

öppen intervju där frågeområden inryms samt vissa uppföljningsfrågor som kan ställas mot 

bakgrund av min förförståelse. Jag anser att denna metod bäst kan få fram den information jag 

söker, nämligen hur är pedagogernas inställning till lek som ett pedagogiskt verktyg för 

matematikinlärning.  

 

2.2.1 Frågeteknik 

Syftet med min kvalitativa intervju är att få så uttömmande svar som möjligt och därför är 

frågeområden bestämda med en del uppföljningsfrågor rörande uppsatsens syfte. De 

inledande frågorna tar upp respondentens ålder, examen, verksamma år osv. Detta för att få en 

bild av spridningen i variabeln ålder, kön, kunskap mm. Dessa efterföljs av frågor som berör 

verksamhetens uppbyggnad och miljö. Frågorna har som avsikt att ge läsaren en inblick i hur 

uppbyggnaden ser ur från förskola till förskola samt att lätta upp stämningen i intervjun inför 

de lite mer personliga frågeområdena som pedagogens egen syn på lek och 

matematikinlärning. Uppsatsens syfte är att ta reda på om pedagogerna arbetar medvetet med 

leken vid matematikinlärning. Därför ansåg jag att frågor som berör pedagogens egen syn och 

inställning till lek som var relevanta. Eftersom det nu finns en läroplan utformad för förskolan 

känns det väsentligt att ta upp detta frågeområde. Utifrån denna aspekt kan också pedagogens 

medvetenhet belysas. (Intervjufrågorna finns som bilaga) 
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2.2.2 Datakällor 

Man kan skilja på två olika sorters data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är den 

data som forskaren själv har samlat in, medan sekundärdata är den data som andra samlat in. 

Enligt den kvalitativa metoden är primärdata exempelvis intervjuer och iakttagelser 

(Andersen, 1998). Min uppsats intervjuundersökningar om pedagogers medvetenhet till leken 

som ett verktyg för matematikinlärning kan betraktas som primärdata. 

 

2.2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två vetenskapliga inriktningar positivism och hermeneutik. Positivism bygger på 

metoder som är neutrala från undersökningens ämne och genom denna neutralitet leds vi till 

sanningen. Hermeneutikens intension är att få en förståelse för innebörden i en text. Det sker 

en växling mellan helhet och del som gör att vi får en djupare förståelse (Lantz, 1993). 

 

Det finns teman i intervjutekniken som står i centrum för den kvalitativa forskningsintervjun, 

nämligen det postmoderna tänkandet, hermeneutiken, fenomenologin och dialektiken. Ett 

postmodernt perspektiv koncentrerar sig på det inbördes förhållandet i intervjun, på språkliga 

och interaktiva aspekter, skillnaden mellan muntlig och skriven text och framhäver berättelser 

som konstrueras genom intervjun. Det centrala för hermeneutiken är tolkningen av en 

specificerbar mening och de frågor som ställs till en text. Samtal och text är här väsentliga 

och uttolkarens kunskap om texten har stor betydelse. Fenomenologiskt perspektiv följer 

koncentrationen på livsvärden och öppenhet för den intervjuades upplevelser. Ett dialektiskt 

perspektiv inriktar sig på motsägelser i ett uttalande och deras relation till motsägelserna i den 

sociala och materiella världen (Kvale,1997). 

 

Min uppsats vetenskapliga förhållningssätt är hermeneutiskt, då jag ville ha förståelse för 

pedagogerna och den språkliga kommunikationen var ett instrument vid tolkningsprocesserna 

under intervjuerna. 
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2.3 Procedur 

Ett särskilt viktigt problem vid intervjuer är dokumentation av vad som sägs. Om intervjuaren 

hela tiden sitter och antecknar kan detta störa den intervjuade (Forsman, 1997). Därför valde 

jag att använda mig av bandspelare. Jag kunde då ägna mig helt åt intervjun och inte behöva 

koncentrera mig på att skriva ner svaren och vara rädd för att gå miste om någonting som 

sades. Många kan också vara rädda för bandspelaren. Jag ansåg ändå, att för mitt resultats 

tillförlitlighet krävdes att intervjun blev ordentligt dokumenterad. Dock informerades 

respondenterna väl om att de skulle bli bandade. 

 

För att få tag på lämpliga respondenter från olika förskolor började jag med att kontakta två 

olika rektorer som ansvarar för ett varsitt rektorsområde bestående av ett antal förskolor. Vid 

den första telefonkontakten med rektorerna presenterade jag mig själv och syftet med min 

undersökning. Jag bad om rekommendationer av pedagoger som skulle kunna bli användbara 

i min uppsats. Av rektorerna fick jag namn och nummer till ett antal pedagoger verksamma 

inom förskolan. Efter telefonsamtalen med rektorerna tog jag kontakt med berörda pedagoger 

där jag återigen presenterade mig själv och min uppsats syfte samt hur intervjun skulle gå 

tillväga. Alla fem pedagoger tackade ja till min förfrågan och tid och plats bestämdes redan på 

telefon.  

 

Innan intervjun gjorde jag en så kallad pilotintervju för att testa intervjuns hållbarhet och 

frågeområdenas förståelighet. Pilotintervjun bandades och efter att ha lyssnat igenom den 

insåg jag att några ledande frågor hade förekommit. Det här såg jag som lärorikt och som en 

påminnelse inför de kommande intervjuerna. Jag anser att denna pilotintervju gav mig en 

tankeställare för att undvika att uttrycka mina egna åsikter och ställa ledande frågor. 

 

Under mitt första möte med pedagogerna fick de själva välja vart vi skulle sitta. Vid alla 

intervjuer satt vi för oss själva där det var lugn och ro och där ingen kunde störa. I genomsnitt 

varade varje intervju en halvtimma. Jag valde att lägga en intervju per dag, men eftersom det 

var lucia denna vecka fick jag boka in två intervjuer samma dag, en på förmiddagen och en på 

eftermiddagen. Mina intervjuer pågick under en fyradagars period. En intervju per dag ser jag 

som lagom för att ha ork och engagemang att genomföra en bra intervju. Fler intervjuer per 

dag kan riskera oengagemang och kortare svar genom att man inte orkar ställa följdfrågor 

vilket kan påverka respondentens svar. Intervjuernas utformning skedde inte helt intakt. 
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Struktureringsgraden för den riktat öppna intervjun lämnar större utrymme för improvisation. 

Detta beroende på att respondenterna spontant kom att tala på något som var tänkt att belysas 

senare. Men alla frågeområden har blivit berörda och alla respondenter intervjuades på samma 

sätt. 

 

2.4 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Under intervjustudien insåg jag att mitt sätt som forskare har stor betydelse för resultatets 

utformning. Faran med intervjuer kan vara att intervjuaren, utan att själv märka det, uttrycker 

sina förväntningar och värderingar som därmed påverkar den intervjuades svar. Jag har 

försökt att undvika dessa typer av frågor så mycket som möjligt under intervjuerna. För att 

minimera denna risk hade jag väl genomtänkta frågeställningar och syftet formulerades klart 

och tydligt för den intervjuade. Jag gjorde också en pilotintervju som jag anser ha förberett 

mig väl inför intervjuerna.  

 

Jag har intervjuat fem pedagoger vilket är ett litet antal. Min ambition med denna uppsats är 

dock inte att säga något om alla pedagoger som arbetar i förskolan. Jag vill ge en bild av hur 

det kan se ut. Mitt resultat får sedan användas som inspiration till att göra en större 

undersökning. Jag anser att fem pedagoger var tillräckligt för att uppfylla mitt syfte. 

 

2.4.1 Datakvalitet 

Datans kvalitet diskuteras utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Reliabilitet berör datans 

pålitlighet. Det är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen. Flera olika typer av felbedömningar kan bli tydliga då man 

utför en intervju där den insamlade datan ska tas in, registreras och tolkas (Kvale, 1997). 

 

Under mina intervjuer har jag utgått från en öppen strukturerad intervju där den intervjuade 

förklarar ett fenomen och jag ställer följdfrågor. Jag har sett till att alla intervjuer utförts på 

lika sätt med en öppen strukturerad intervju där frågeområden blir belysta. Jag har också varit 

noga med att presentera mig och uppsatsens syfte på ett likartat sätt för varje respondent 

vilket kan stärka uppsatsens reliabilitet. Ingen av respondenterna fick se frågorna innan mötet 

för intervjun, för risken att intervjupersonerna skulle diskutera svaren med andra vilket skulle 

innebära lägre tillförlitlighet till mitt resultat. Innan intervjun gjorde jag en så kallad 
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pilotintervju för att testa intervjuns hållbarhet och frågeområdenas förståelighet vilket jag 

också tycker stärker uppsatsen reliabilitet. Det är svårt att säga om alla respondenter skulle ge 

samma svar vid en annan tidpunkt. Jag tror att resultatet skulle bli ytterst lika då jag anser att 

respondenterna delgivit åsikter som de byggt upp under en längre tid. Enligt mig förändras 

inte åsikter av detta slag drastiskt under en dag eller vecka. Dock kan respondentens åsikter ha 

förändrats om undersökningen skulle utföras en annan termin. 

 

Bandspelaren användes under samtliga intervjuer som sedan transkriberades ordagrant, därför 

att ingen viktig information skulle missas under intervjun och att feltolkning av svaren skulle 

minskas. Samtliga intervjuer utfördes i ett för respondenten bekant grupprum utan 

störningsmoment vilket medför att respondenten känner sig trygg i miljön och att 

koncentrationen kunde bevaras under hela intervjun. Intervjuerna gjordes under en fyradagars 

period. En intervju per dag ser jag som lagom för att ha ork och engagemang att genomföra en 

bra intervju. Fler intervjuer per dag kan riskera oengagemang och kortare svar genom att man 

inte orkar ställa följdfrågor vilket kan påverka respondentens svar. 

 

Vidare kommer validitet att diskuteras under rubrik, 4.3 Synpunkter kring undersökningen, i 

avsnittet Diskussion.  
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3. Resultat 

Nedan följer resultatet från de fem intervjuer jag gjort med pedagoger från olika förskolor. Jag 

har valt att göra en indelning utefter de frågeområden som finns i intervjuformuläret. (Se 

bilaga) I varje frågeområde har jag lyft pedagogernas tankar och åsikter. För att underlätta för 

läsaren har jag också efter avslutat frågeområde sammanfattat det väsentligaste från 

pedagogerna som överensstämmer med mitt syfte. (Pedagogernas namn är fingerade)  

 

3.1 Beskrivning av verksamheten 

Pedagogen Anna arbetar med barn från 1-3 år. På denna småbarnsavdelning går totalt 14 barn. 

Verksamheten är utformad med ett lekrum, ett sovrum, ett mysrum och en köksavdelning där 

frukost och lunch avnjutes tillsammans. Varje morgon börjar med frukost för de barn som 

kommer tidigt, första barnet kommer vid sextiden. Vid niotiden är det samling för dem som 

kommit och då läser de en saga. Efter samling försöker de vara ute och leka fram tills det är 

dags för lunch. Innan lunch har de alltid en minisamling där de räknar vilka barn som är 

närvarande och vilka som fattas. Efter lunch sover alla barn middag och sedan är det lugna 

aktiviteter på eftermiddagen.  

 

Ulla arbetar också med barn upp till 3 år på en uteförskola. Även på denna förskola är totalt 

14 barn inskrivna. En uteförskola innebär att de tillbringar större delen av dagen ute, från 

klockan nio tills sista barnet går hem klockan fyra.  Lokalerna inomhus blir inte så flitigt 

använda. Endast mottagningen på morgonen och frukost förekommer inomhus. Lokalerna 

inomhus är dock stora och de har tillgång till en stor samlingssal/leksal, avslappningsrum och 

matsal.  

 

Pedagogen Linda arbetar på en avdelning med barn från 3-5 år. På hennes avdelning är totalt 

21 barn inskrivna. Här finns ett stort kök med matplatser, lekrum och två smårum där de kan 

läsa sagor och mysa till det. På morgonen har de alltid samling där barnen får ta reda på hur 

många som är närvarande. Samlingen är på förmiddagen då de flesta barn ankommit. För de 

barn som kommer tidigt på morgonen äts frukost innan samlingen. Dagens upplägg varierar 

från dag till dag. Denna avdelning har alltid något projektarbete igång, då pedagogen har ett 

mål med arbetet som alltid sker i lekform. Övrig tid spenderar barnen med fri lek dvs. de leker 

utan att pedagogen styr. 
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Lena som också jobbade med barn från 3-5 år kan likställas med Lindas avdelning. Också här 

är 21 barn inskrivna. Lena har liksom Linda alltid något arbete i kraft som de arbetar med 

under samlingen, sedan är det valfritt att jobba vidare med arbetet. Nu arbetar de med ett tema 

som handlar om en nyckelpiga. Detta tema försöker innefatta många kunskapsområden b la. 

empati, språk och matematik. Styrda aktiviteter förekommer oftast på förmiddagen då det är 

mest barn och personal på förskolan. Vidare försöker de alltid komma till skogen minst en 

gång per vecka. 

 

Marias avdelning måste ofta delas in i grupper eftersom det är så stor spridning på barnen. 

Totalt går 19 stycken barn på hennes avdelning från 1 år upp till 5 år. Samlingar hålls aldrig 

gemensamt utan småbarnen, 1-3 år, har en egen samling och de större barnen, 4-5 år, har sin 

samling. Detta för att man lättare ska kunna tillgodose alla barns behov. Det är inte varje dag 

som samlingar hinns med då det är brist på personal. De små barnen kräver mycket tid i form 

av blöjbyte, vilket medför att de stora barnen inte får lika mycket tid. Liksom de andra 

förskolorna är Marias avdelning utformad på samma vis med lekrum, mysrum, kök osv. 

Frukost och lunch äter alla gemensamt och på eftermiddagen sover de små barnen och de 

större barnen har vila. Upplägget för en dag är aldrig densamma. Det styrs av vilken 

åldersgrupp av barn det är mest av. Aktiviteterna måste hela tiden anpassas så därför är det 

lättast att dela upp barngruppen i kategorierna 1-3 år och 4-5 år.  

 

Sammanfattning 

Alla förskolor har i stort sett lika rymliga lokaler där det på varje avdelning finns minst ett 

lekrum, mysrum och matsal. Småbarnsavdelningarna, 1-3 år, påminner om varandra då 

pedagogerna inte har så mycket styrda aktiviteter utan mycket tid går åt till omhändertagande. 

Båda pedagogerna som jobbade med småbarn poängterade vikten av att vara utomhus. De 

pedagoger som jobbade med barn från 3-5 år hade mer planerad verksamhet, i samlingar, 

temaarbete och övriga projekt. 

 

3.2 Pedagogens syn på lek 

Leken är något som på Annas förskola är integrerad i allt, förutom vid matsituationerna. 

Inlärning förekommer hela tiden i förskolan och det tycker Anna ska ske på ett roligt sätt, 

därför används leken hela tiden. Anna är för det mesta alltid själv delaktig i leken. Hon 
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förklarar att de yngre barnen har svårt för att leka själva. De flesta barnen på avdelningen är 

runt 2 år och då fortfarande inne i bredvidleken dvs. de leker för sig själva. De barn som är 1 

år tillbringar inte så lång tid i början på förskolan utan är där kortare stunder och då tyr de sig 

till de vuxna. Därför sitter alltid pedagogerna med på golvet och är med i leken, förklarar 

Anna. Det finns mycket leksaker framme för att barnen själva och spontant ska kunna ta till 

leken när de vill. Oftast leker de i ett och samma rum för att barnen lättare ska kunna ta till sig 

leken och inte springa runt. I lekrummet avskärmar de olika avdelningar t ex dockvrå, 

byggvrå, spelvrå mm. Anna ser leken som ett verktyg till inlärning vilket förskolan anammat, 

i synnerhet gällande matematiken. 

 

Ulla som också jobbar med barn från 1-3 år tycker att leken ska genomsyra hela 

verksamheten. Eftersom de tillbringar dagarna ute blir leken en självklar del i verksamheten 

För närvarande har de en majoritet av mindre barn, från 1 år till 1,5 år. Liksom Anna 

instämmer Ulla att det endast förkommer bredvidlek hos barnen. Dock styr inte Ulla leken så 

mycket. Självklart cirkulerar hon omkring och observerar leken, men barnen har inget 

problem med leken så pedagogerna behöver inte inspirera dem till lek. Allt lekmaterial som 

finns på Ullas förskola är i begränsad upplaga. Pedagogerna plockar fram diverse leksaker 

som de tycker barnen ska få leka med. Ulla förklarar att för mycket leksaker bidrar till en 

orolig lek och barnen har inte användning för alla leksaker. Dessutom har naturen så mycket 

att erbjuda och därför leks det mycket med naturmaterial som barnen själva finner, vilket Ulla 

ser leder till mer kreativa barn. 

 

Linda som jobbar med barn från 3 år upp till 5 år förespråkar att leken alltid ska ges utrymme. 

I hennes verksamhet förkommer mycket egen fri lek där pedagogerna inte är med och håller i 

trådarna. Men ibland måste pedagogerna gå in i leken om de ser att leken urartar i form av att 

några barn blir osams. För det mesta fungerar det bra och pedagogerna kan bara vara med och 

observera. De är en stor barngrupp och Linda berättar att det är svårt att alltid vara med och 

observera leken. Ibland känner de sig otillräckliga. Ändå är en hel del av tiden pedagog styrd 

dvs. att förskolan jobbar utifrån ett aktuellt tema och har planerade gemensamma lekar som 

passar in på temat. Tanken är att temat ska inspirera barnen till att själva gå vidare med det i 

sin egen lek. Material och leksaker runt temat finns alltid framme även om projektet avslutats. 

 

Lena arbetar också med barn från 3 år till 5 år och anser att deras barn lär sig mycket av leken 

såväl genom fri lek som pedagogstyrd lek. I den fria leken leker barn med sådant material 
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som pedagogerna anser bidra till inlärning t ex klossar, lego, pussel, mm. Det material som 

finns framme är genomtänkt av pedagogerna. Ofta sitter pedagogerna med barnen på golvet 

och leker, det är något som uppskattas otroligt mycket av barnen. Det här bidrar till att barnen 

blivit mycket befästa av det material som finns just för att pedagogerna visat och lekt med det 

tillsammans med dem.  

 

Marias barnavdelning sträcker sig från 1 år upp till 5 år. Här leker barnen nästan alltid fritt 

och leker med vad de vill. Liksom de andra pedagogerna poängterar Maria att man självklart 

måste vara med och observera barnen, då i syfte om att de ska hålla sams. Eftersom de är 

många barn på avdelningen och i så spridd ålder är det svårt att styra upp lekar som gör att 

alla barn får sina behov tillgodosedda. Det är brist på tid hos pedagogerna och därför sköter 

sig barnen mycket själva i leken. Leken tycker Maria är viktig och ser den som ett sätt till 

lärande med eller utan pedagog. Leken är mycket social och det sociala samspelet kommer 

automatiskt även om pedagogerna inte har ett mål bakom leken.  

 

Sammanfattning 

Leken blir annorlunda när det gäller småbarn. De är fortfarande inne i en brevidlek som gör 

att de inte leker så mycket tillsammans med andra barn. Hos Anna bidrar det till att 

pedagogerna oftast sitter med på golvet hos de små. Hos Ulla behövs inte pedagogerna i 

samma utsträckning för att få igång leken. Hennes barn tar till sin egenlek med en gång när de 

är ute. Ulla ser att utemiljön inte kan stoppa leken, det sker automatiskt. Hos Anna är leken 

mycket pedagogstyrd och hos Ulla är leken inte alls pedagogstyrd. De äldre barnen 3-5 år har 

inga problem att leka tillsammans därför utgörs en stor del av tiden av fri lek. Lena anser att 

hennes barn lär sig via leken för att de har så bra anpassat lekmaterial som barnen själva kan 

leka med. Men för att få en varierad verksamhet planerar de också temaarbeten som har en 

pedagogisk baktanke där leken innefattar läroplanens strävansmål. Utefter denna riktlinje 

arbetar också Linda. Hon berättar att barnen tycker det är roligt när vi pedagoger hittar på ett 

tema som de ska arbeta med.  Marias integrerade avdelning med barn från 1-5 år har inte så 

styrda aktiviteter. Det temaarbetet som görs med 5 åringarna ses som ett krav utifrån vad 

läroplanen säger och inte som ett sätt att bedriva en varierad verksamhet. 
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3.3 Matematik i förskolan   

Anna anser att det som är viktigast att lära sig i förskolan är social kompetens. Det är grunden 

till allt lärande. Så hela verksamheten bygger på att barnen fungerar socialt. Utöver den 

sociala kompetensen försöker de göra barnen uppmärksamma på matematik. Matematik ses 

som en viktig del i förskolan som alltför ofta glöms bort.  

 

”Det har varit otroligt mycket arbete kring språk den senaste tiden, därför har vi 

funderat på att matematiken också måste få lika mycket tid. Sen har vi blivit 

inspirerade efter att ha läst mycket litteratur bland annat från Förskolan” 

 

Varje termin görs ett arbete utefter en utformad planeringsmodell. Efter senaste utvärderingen 

kom de fram till att matematiken fått alldeles för lite utrymme. Det mesta arbetet inom 

förskolan har handlat om språk. Så hela denna termin har de arbetat med matematik. I ämnet 

inryms räknesagor, räkneböcker, siffror i olika slags valörer. Just nu arbetade de med 

Bockarna bruse som de bl a dramatiserade, ritade och sjöng till. Mycket av de leksaker som 

finns består av matematik och mycket material har de tillverkat själva t ex kottar, pinnar och 

stenar som barnen kan sortera. Anna anser att hela vardagen är full med matematiken, så 

arbetet med matematik sker hela dagarna. T ex en sådan situation som när barnen ska ta på sig 

kläder räknar de alltid hur många fötter de har som ska i skorna och hur många fingrar som 

ska i vanten. När de går till skogen räknar de hur många som står i ledet och i skogen räknar 

de kottar. Det ställs inga krav på barnen utan Anna vill bara ge dem upplevelsen av vad 

mycket i det vardagliga som är matematik och att detta ständigt upprepas för barnen så att de 

kommer ihåg. 

 

Matematik är något som Ulla inte jobbar kontinuerligt med, då de inte har något mål och syfte 

med lekarna. Däremot använder de sig av många olika matematiska begrepp i språket och vid 

varje mattillfälle så räknas det högt hur många man ska duka till. Mer än så förekommer inte 

matematik i Ullas verksamhet för tillfället. Det är svårt att få in matematik med yngre barn, 

anser Ulla. Mycket av tiden går åt till omhändertagande t ex blöjbyte, sov stunder mm. De 

yngre barnen är inte på förskolan långa stunder, därför har ett sammanhållande arbete med 

matematik inte varit aktuellt. Ändå anser Ulla att de vardagliga situationerna som t ex lunchen 

och samlingen innefattar matematik och att det ger barnen en upplevelse av matematik i 

förskolan. Ulla tycker att man med de yngre barnen kan upplysa dem om vad som är 

matematik och med de äldre barnen kan man arbeta mer ingående gällande matematik. För 
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fyra år sedan arbetade de med ett matematiktema med barn som var 3 år. Idén kom upp efter 

att de märkt att barnen räknade och sorterade mycket när de lekte. Eftersom de är en 

uteförskola så var matematik tvunget att anpassas utomhus. De lekte mycket med kottar och 

pinnar som de sedan sorterade. De räknade alla slags naturmaterial för att lära sig ramsräkna. 

När de startade detta temaarbetet läste de lite litteratur som gjorde att de blev mer medvetna 

om hur mycket runt omkring som är matematik.  

 

 ”Det gjorde oss själva som pedagoger mer medveten om matematiken och hur 

mycket matematik det ligger i det vardagliga” 

 

Därför poängterar Ulla att de yngre får upplevelser av matematiken i enkla vardagliga 

situationer. 

 

Linda är en av förskolelärarna som fastnat för ämnet matematik och anammat det i sin 

verksamhet.  

 

”Vi har tänkt på hur man ska få in matematiken i vardagen, det är den stora biten, att 

man reflekterar över vad som är matematik? Å inte bara tar det för givet utan har det i 

medvetandet, tycker jag som personal. Den simplaste situationen kan va matematik i 

vardagen och att man gör barnen uppmärksam på det”  

 

Linda förklarar hur mycket som faktiskt är matematik runt omkring oss och hur vi som 

pedagoger måste fånga upp det och ge den upplevelsen till barnen. T ex vid fruktstunden så 

får barnen tala om hur stor del eller hur många klyftor de vill ha av apelsinen. Upplevelser i 

matematik har de jobbat mycket med och haft längre temaarbeten som de visat upp för 

föräldrarna. Även om temaarbetet är avslutat så förekommer matematik i verksamheten varje 

dag. Vid samlingen får varje barn sätta upp en varsin pusselbit på väggen och när alla 

pusselbitar är uppsatta diskuterar de hur pusslet ser ut. Hur många barn fattas eller är pusslet 

helt. Detta är ett bra sätt för att få en uppfattning om helhet – del, anser Linda.  De utövar 

alltid lite smålekar t ex kramleken. Pedagogen säger kramas två och två, tre och tre osv. 

Liksom Anna jobbar de också med matematiska sagor som pedagogerna och barnen sedan 

dramatiserar. Figurerna i sagan finns som leksaker som de sedan får leka med. Allt material 

finns alltid framme så att barnen spontant kan leka med det de vill utan att pedagogerna säger 

till dem att göra det. 
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Lena upplever att det riktas mer fokus på matematik i förskolan nu än vad det gjordes förr. 

Allt i vardagen innehåller matematik och det gäller för pedagogerna att försöka förstå det. 

Därför arbetar de inte enbart utefter planerade aktiviteter utan fångar stundens ingivelse 

gällande matematik.   

 

”Det gäller att få barna med i det här tänket också, att det är matte vi håller på med 

och att vi då använder termerna i matematik för barna, så de vet att nu är det 

faktiskt matte vi håller på med” 

 

Mycket av matematiken arbetas utifrån det material som finns i barnens närhet. Alla de 

leksaker som barnen har i lekrummet påvisar att de innehåller matematik. Men också liksom 

Linda så planerar pedagogerna matematiken. Samtidigt som språket tränas så klappar de 

stavelser vilket innefattar matematik. De sorterar och klassificerar klossar och spelar mycket 

spel som också innefattar matematik. 

 

Maria som jobbar med barn från 1-5 år arbetar med matematik för tillfället endast med 

femåringarna. En förmiddag i veckan är de ute i skogen och har matematik. De har precis 

färdigställt ett stapeldiagram där barnen har fått leta efter pinnar, ris, löv och kottar mm för att 

sedan sammanställa antalet av varje material till ett stapeldiagram. De har också samlat kottar 

för antal bokstäver i sitt namn och med de kottarna har de kastat prick. Antal träffar har de 

infört i ett personligt diagram. Utöver denna dag i veckan förekommer det inte mycket 

matematik. Visserligen förekommer matematik vid maten och fruktstunden då den som dukar 

får räkna tallrikar och räkna hur mycket frukt som ska plockas fram. 

 

”Räknar tycker jag egentligen vi gör ganska mycket även om man inte gör det 

medvetet alla gånger” 

 

Tanken med att bara jobba med femåringar är att det är mycket lättare att få in matematiken 

hos dem och så är det skolförberedande. Det förekommer ingen styrd aktivitet för de yngre. 

 

Sammanfattning 

Ulla och Maria delar samma tanke med att det är svårt att få in matematiken hos de yngre 

barnen. Dock verkar båda två medvetna om de vardagliga situationerna som innefattar 

matematik t ex lunch och påtagning av kläder. Dessa situationer anser de räcka för att göra 
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barnen medvetna om matematik. Anna skiljer sig lite från detta mönster trots att hon också 

arbetar på småbarnsavdelning.  Hon ser leken som ett enkelt sätt att påvisa matematiken för 

de yngre. Därför läser de sagor innehållande matematik som de sedan dramatiserar och leker 

utefter. De pedagoger som arbetar med de äldre barnen 3-5 år har liksom Anna planerade 

temaarbeten gällande matematik. Men samtidigt har de också synsättet att matematiklekar ska 

fortgå även om temaarbetet avslutats. Anna, Linda och Lena som arbetar med planerad 

matematik gör det på ett lekfullt sätt för att barnen ska bli inspirerade till ämnet matematik.  

 

3.4 Läroplanen 

Anna arbetar inte utefter en speciell pedagogik. Det som styr hennes verksamhet helt och 

hållet är Läroplanen.  Det ska finnas en röd tråd i förskolan och hon är medveten om att 

matematiken bör ges större utrymme. Planeringsmodellen är utformad efter läroplanen, vilken 

hon tycker är bra så man har översikt och ser att man inte missar något.  

 

Ulla är inspirerad av ”ur och skur” förskola som grundar sig på utomhuspedagogiken. De är 

inte helt ”ur och skur” för det skulle innebära för mycket dokumentation. Därför har de 

plockat de gottigaste från pedagogiken vilket bidrar till att de får kalla sig uteförskola. 

Verksamheten följer läroplanen. I och med kvalitetsredovisningarna så måste läroplanen 

följas och verksamheten utvärderas utifrån den. Ulla tycker det är viktigt att hela tiden 

informera föräldrarna om deras arbetssätt och pågående projekt och då kopplar de alltid 

arbetet till läroplanen. 

 

Även Linda är på samma linje som Ulla. Där läroplanen genomsyrar alla deras temaarbeten 

och projekt. Läroplanen för förskolan innehåller inte så mycket och till slut sätter den sig i 

ryggmärgen. Däremot har Linda inte blivit inspirerad av någon pedagogik utan liksom Anna 

utgår arbetet helt från läroplanen. Man tar del av mycket litteratur och gör om det till sitt eget. 

Alla sätt passar inte för barngruppen så därför anpassas arbetssätt utifrån barnen. 

 

Läroplanen har inte förändrat Marias arbetssätt. Skillnaden nu är att de måste göra vissa 

arbeten, det ställs krav på dem. Hon tycker att det är bra för då blir det gjort och barnen får sin 

rättighet. 
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Lena däremot tycker att läroplanen har ändrat deras tankesätt. De har blivit mer medveten om 

att barnen ska få kunskap om matematik. I och med att det är ett krav så har man alltid 

läroplanen med sig. Matematik försöker de få in på ett lekpedagogiskt sätt.  

 

Sammanfattning 

Alla pedagoger utgår från läroplanen. Till skillnad från förr är det deras skyldighet att arbeta 

utifrån den. Alla kvalitetsredovisningar som görs måste innehålla de nationella målen.  Alla 

ser läroplanen som ett bra arbetsredskap. Endast Lena poängterar att läroplanen gjort dem mer 

medvetna om matematik i förskolan.               
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4. Diskussion 

I detta avsnitt har jag som avsikt att med hjälp av mina egna åsikter och tankar sammanfattat 

mitt resultat. Avsnittet inleds med en slutsats sedan följer en diskussion krig 

problemformuleringen och uppsatsens syfte. Jag har även valt att behandla min intervjustudie 

och tankar om fortsatt forskning. 

4.1 Slutsats 

Resultatet visar att de pedagoger som arbetar med 3 till 5 åringar ofta hade styrda lekar vid 

matematikinlärning. B l a så genomfördes längre temaarbeten innehållande matematik. Olika 

lekar förekomm i verksamheten som exempelvis kramleken där barnen får tränas att krama 

två och två, tre och tre osv. I denna lek tränare de antalsuppfattningen. De arbetade också med 

sagor som exempelvis bockarna Bruse som innehåller antalsuppfattning, liten och stor mm. 

Till denna saga knöt de an dramatisering, sång, bild mm, olika aktiviteter som barnen tyckte 

var roliga. När de var ute i skogen samlade de kottar som de räknade, byggde mönster och 

kastade prick med. Pedagogerna anser att det är viktigt att ge barnen verktyg så att de kan få 

uttrycka sin matematik. T ex om ett barn är med och dukar till lunchen så förekommer mycket 

matematik bl a antalsuppfattning. Det är då viktigt att barnen får vara med och räkna, sortera 

gafflar och knivar. Skulle man bara ställa fram tallrikar och be barnen duka fram så skulle de 

inte reflektera över att det är exempelvis åtta stycken de dukar till. Pedagogerna vill bjuda på 

upplevelsen och barnen ska vara i fasen upptäckarvärden. De poängterade vikten av att 

fortsätta med det matematiska tänkandet fast temaarbetet avslutats. Styrda aktiviteter/lekar 

förekommer inte hela dagarna utan barnen har även sk. fri lek där pedagogerna inte är med 

och styr. När vi talar om matematik så förespråkade tre pedagoger lekar styrda av 

pedagogerna som användbar och tyckte att barn lär sig av deras styrda lekar.  

 

Pedagogen som arbetade med småbarnen 1 till 3 år använde sig inte av styrda lekar som ett 

sätt till matematikinlärning. Leken uttrycker sig fritt hos barnen där pedagogen inte är med 

och styr. Hon anser att barn lär sig ändå utan att en pedagog måste vara med och styra upp 

leken. Matematiken tycker pedagogen att barnen lär sig automatiskt. De får den kunskap om 

matematik de behöver genom vardagliga upplysningar genom att de använder matematiska 

begrepp i språket.  
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4.2 Resultatdiskussion 

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka hur pedagoger praktiskt arbetar med 

matematik i förskolan och om de möjligtvis ser leken som ett pedagogiskt redskap för 

matematikinlärning. I min undersökning ställde jag frågan: Hur uttrycker sig pedagogernas 

inställning till lek som ett pedagogiskt verktyg vid matematikinlärning? 

 

Låt oss börja med att titta på om pedagogerna överhuvudtaget anammat matematiken i 

förskolan och vad de har för tankar om vad matematik är. Ingen av pedagogerna tycks ha 

svårt att uttrycka vad matematik är i förskolan. Alla har förklarat att matematiken i förskolan 

utgör en naturlig del i alla situationer där vardagen är full av matematik som när barn dukar, 

klär på sig, delar ut frukt mm. Några pedagoger hade ett synsätt om att man som pedagog 

måste lära sig att upptäcka det man tar för givet och uppfatta matematiken i vardagen. 

Därefter ska man göra matematiken synlig för barnen i meningsfulla sammanhang. Det räcker 

inte med att tro att barnen får sina upplevelser av matematik genom att de bara får vara med 

och duka till lunchen. Pedagogerna måste hjälpa dem att se detta som matematik. Eftersom 

leken är en central del i barnens vardag blir också matematiken det. Genom barnens lek kan 

man lyfta fram matematik. Pedagogerna måste sätta på sig ”matematikglasögon” för att 

upptäcka hur mycket i vardagen som består av matematik (Doverborg, Pramling Samuelsson, 

2001).  

 

Barn är nyfikna och vill lära sig mycket och det tycker jag man ska ta till vara. Jag tror inte att 

det är någon risk för en ”skolinriktad” förskola bara för att pedagogen är med ibland och styr 

upp leken. Det handlar inte om att de har styrda lekar hela dagen utan mestadels så har de fri 

lek. Det som jag tycker är en fara för en ”skolinriktad” förskola är om man börjar ställa krav 

på barnen. Begreppet lek och undervisning är två begrepp som för mig ligger varandra nära. 

Jag ser lek som en typ av undervisning. Pedagogerna som planerar temaarbeten bedriver 

egentligen undervisning. De har en arbetsplan med riktlinjer som de vill att barnen ska sträva 

mot. Så länge alla aktiviteter sker på ett lustfyllt sätt för barnen så kan undervisningen i detta 

fall bara bli till något positivt. Leken är en självklar del i förskolan för pedagogerna. Det ska 

inte vara någon kravstyrd verksamhet i förskolan så därför arbetar ingen av dem särskilt 

skolförberedande angående ämnet matematik. Med skolförberedande menar pedagogerna att 

de inte behöver uppfylla ett visst mål, även om vissa har uppsatta mål i sin 
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kvalitetsredovisning. Om stundens ingivelse säger att ett barn vill sätta sig och måla istället 

för att bygga med klossar så ska de få göra det. 

 

Pedagogerna gav mig exempel på hur de på ett lustfyllt sätt arbetat med matematik i deras 

verksamhet. Pedagogens uppgift som jag ser det handlar om att hjälpa barn att uttrycka sina 

tankar om matematik. För att nå dit måste man ge dem utmaningar och leda dem in på tankar 

som gör att de på olika sätt kan visa hur de tänker och illustrera detta med olika redskap. För 

att vi pedagoger ska förstå barnen fullt ut krävs en observation och dokumentation som jag 

saknat hos alla pedagoger. Jag tror att man måste se vad som händer för att kunna förstå och 

sedan handla utifrån det. Läroplanens strävansmål är alla pedagoger väl medvetna om och kan 

dem utantill. Men det måste finnas ett samspel mellan strävansmål, barnen och pedagogernas 

världar. När dessa tre komponenter möts tror jag man uppnår ett lustfyllt och livslångt 

lärande. 

 

I Läroplanen finns nu en rad strävansmål formulerade. Alla pedagoger säger sig arbeta utefter 

läroplanen. Denna undersökning visar tydligt hur olika vi då tolkar läroplanen och hur olika 

vår syn på lärande ser ut. Pedagogen som arbetar med de minsta barnen 1 till 3 år anser att de 

får kunskap om matematik automatiskt eftersom matematiken finns runt omkring dem hela 

tiden. Te x när det tar på sig kläder lär de sig att det är två skor de tar på sig, barnen lär sig 

matematik fast de kanske inte alltid är medvetna om det. Leken ska vara en aktivitet för sig 

själv som pedagogen inte ska komma nära. Med detta synsätt så förhåller sig pedagogen väl 

till läroplanen. Lika så de pedagoger som arbetade med de äldre barnen från 3 till 5 år, fast de 

hade ett annat synsätt på matematikinlärning. De framhävde vikten av att pedagogerna ska 

poängtera att det är matematik vi håller på med nu och helst ska den matematiken förknippas 

med lek som är något positivt för barnen. I båda dessa fall anser sig pedagogerna uppfylla 

läroplanens intensioner väl fast det uttrycks på två helt skilda sätt. 

 

Alla pedagoger tycker att leken ska genomsyra förskolan och alla arbetar utefter det. Det som 

skiljer dem åt är pedagogens egen insats i leken. Utifrån tre av pedagogernas berättelser om 

arbetet med matematik så har de inställning som talar för delvis styrda lekar som verktyg för 

matematikinlärning. De ansåg sig ha ett bra representativt material som inrymmer mycket 

matematik som barnen också kan ta del av i sin egen lek. Det finns oanade möjligheter att 

använda material på sätt som är meningsfullt och viktigt för lärandet. Barnen ges tillfälle att 

själva pröva saker gång på gång tills de känner att de behärskar något. Steinsholt satte sig 
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emot detta synsätt och tycker att leken bara är något som händer och ingen behöver motivera 

varför (Pramling Samuelsson, Carlsson, 2003). Under Steinsholt åsikter skulle jag vilja 

placera två av pedagogerna som inte bedriver matematik genom lek. De tycker inte att leken 

behöver ha något syfte och därför blir inte barnens lek pedagogstyrd.  De använder då inte 

leken som ett verktyg för matematikinlärning utan utgår endast från vardagliga situationer 

som dyker upp t ex ta på sig kläder. Risken som jag ser det är att barnen inte blir medvetna 

om att det är matematik de lär sig. Ingen kan komma undan matematiken i vardagen, för vi 

alla tar del av den, men oftast omedvetet. Om man som pedagog är med och poängterar 

matematiken för barnen tror jag de får en ökad förståelse för matematiken som sedan 

underlättar för inlärningen i de högre åldrarna. 

 

Matematik anser jag är ett viktigt ämne att uppmärksamma redan i tidig ålder. Idag är det stor 

brist inom de naturvetenskapliga linjerna på såväl gymnasiet som högskola. Det finns helt 

enkelt inte tillräckligt med vuxna som intresserar sig för matematikens innehåll. Då gäller det 

att man från början får en positiv bild av matematiken och förståelse för varför den är så 

användbar. Jag tror att barn får denna positiva bild genom att de leker in matematiken. 

 

Två av de pedagoger som arbetade med småbarn tyckte att det är svårt att få in matematiken 

med de yngre barnen. Det sågs som lättare att arbeta med matematik om barnen var över tre år 

eftersom de då var mer mottagliga för att lära in matematik. Detta synsätt påminner om Piaget 

mognadstänkande då han menar att barnen växer in i matematiken. Vygotskij kan likställas 

med två av de pedagoger som arbetade med barn från 3-5 år och en av de pedagoger som 

arbetade med barn från 1-3 år. Han liksom pedagogerna betonade vikten av att 

undervisningen ska tillrättaläggas så att den befrämjar utvecklingen och styr den framåt. Detta 

menar pedagogerna görs genom att de planerar aktiviteter. 

 

 

4.3 Synpunkter kring undersökningen 

Resultatets tillförlitlighet diskuteras utifrån begreppet Validitet, vilket betyder ett 

konstaterande och dess beständighet, om det som var avsett att undersökas, undersöktes. Det 

kan sammanfattas som en kontroll på forskningsresultatet, om resultatets trovärdighet, 

rimlighet och tillförlitlighet (Kvale,1997). Intervjustudierna gick över förväntan och alla 

respondenterna har varit positivt inställda till min undersökning. Jag har fått känslan av att 
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alla svarat uppriktigt på mina frågor. Som eventuell felkälla bör det tas hänsyn till att 

respondenterna inte talar sanningsenligt. Som jag ser det har detta inte varit någon fara i min 

undersökning eftersom frågorna, inte varit av för känsliga eller stötande karaktär. 

 

Min undersökning utgick ifrån en öppen strukturerad intervju där frågeområden inrymdes 

grundade på uppsatsens problemformulering. Hade en ännu mer strukturerad form valts, 

skulle intervjuaren ha blivit mer låst om respondenten svarat att han/hon inte vet, på frågorna. 

Med hjälp av en öppen intervjuform kan detta problem kringgås, genom att frågornas 

ordningsföljd och form kan korrigeras under själva intervjusituationen. Här finns också 

möjlighet att ställa följdfrågor utifrån vad respondenten svarar och följa upp de svar som fås. 

Den mer öppna intervjuformen kan dock kräva en högre kompetens av intervjuaren än en mer 

strukturerad metod. Eftersom jag innan intervjuerna gjorde en så kallad pilotintervju anser jag 

att uppsatsen fyller god validitet.  

 

Efter att ha genomfört min undersökning anser jag att uppsatsens syfte och 

problemformulering blivit besvarat. Jag anser att jag fått mig en god uppfattning om de 

yrkesverksamma pedagogernas tankar kring lek och matematikinlärning. Denna undersökning 

har berikat mig och gett mig mer erfarenhet från läraryrket. Jag har fått tagit del av intressanta 

arbetssätt och idéer som jag troligtvis kommer att återskapa på ett passande sätt för min 

barngrupp i mitt kommande yrke som pedagog. Oavsett om min pedagogiska grundsyn inte 

stämmer överens med alla pedagoger jag intervjuat så har jag ändå fått erfara olika arbetssätt, 

vilket gjort mig mer medveten om mitt förhållningssätt till lek och lärande.  

 

Denna undersökning har gjort en beskrivning av hur några pedagoger ser på leken som ett sätt 

till matematisk inlärning. Problematiken som idag råder, att förskolan blir allt för 

”skolinriktad” måste alla ta sig an och fundera på hur man själv ser på lärande. Som jag nämnt 

tidigare tror jag inte att det är någon fara med att vara med ibland och styra upp lekar och 

framhäva matematiken ur leken. Gör man det så blir barnen medvetna om att det är matematik 

de lär sig. Då skapas också en positiv bild av matematik, att det är något som är roligt och inte 

så stereotypt och tråkigt som det kan värka i de högre årskurserna. Denna förskolemetodik 

borde smitta av sig och följas med upp i högre åldrar. Att leka är något vi ska göra hela livet 

och kanske är det då vi uppnår ett livslångt lärande. 
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4.4 Vidare forskning 

Min undersökning innefattade ett litet urval av pedagoger. Min tanke med undersökningen var 

att skapa mig en bild av hur det kan se ut på vissa förskolor. För vidare forskning skulle ett 

bredare urval av pedagoger kunna göras med ännu bredare ålderskategori bland barnen. 

Undersökningen skulle kunna sträcka sig upp mot förskoleklass och lågstadiet och med denna 

spridning skulle man kunna söka skillnader på arbetssätt och tankar om lek och matematik 

beroende på vilken ålder man jobbar med. 

 

 

 



 

 31 

5. Litteraturförteckning 
 
Ahlberg, Ann, Bergius, Berit, Doverborg, Elisabet, Emanuelsson, Lillemor, Olsson, Ingrid, 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sterner Görel (2001). Matematik från början. Göteborg: 

Nämnaren NCM 

 

Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten. Lund:Studentlitteratur 

 

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2001). Förskolebarn i matematikens 

värld. Stockholm: Liber AB 

 

Forsman, Birgitta (1997). Forskningsetik- En introduktion. Lund: Studentlitteratur 

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

Jerlang, Espen, Egeberg, Sonja, Halse, John, Jonassen, Ann Joy, Ringsted, Suzanne & Wedel-

Brandt, Birte (1996). Utvecklingspsykologiska teorier. Arvlöv: Berlings 

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lantz, Annika (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

Lillemyr, Ole Fredrik (2002). Lek- upplevelse- lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber 

AB 

 

Ljungblad, Ann-Louise (2001). Matematisk Medvetenhet. Varberg: Argument Förlag AB 

 

Lärarförbundet (2002). Lärarens handbok. Solna: Tryckindustri Information 

 

Moyles, Janet R (2003). Släpp in leken i skolan. Malmö: Prinfo/Team Offset & Media 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Carlsson Asplund, Maj (2003). Det lekande lärande barnet i 

en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm:Liber AB 



 

 32 

Artikel 

Björkman, Karin (2004, 14 oktober). Matte med de yngsta. Förskolan nr 7, s 25-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

1 

Intervjufrågor 
 
Övergripande information om pedagogen 
 

o Utbildning 
o Examensår 
o År i denna verksamhet 
o Erfarenhet från andra förskolor 

 
 
Förskolan som verksamhet 
 

o Hur ser verksamheten ut? 
 

Antal barn 
Barnens ålder 
Lekrum 
Material  
Leksaker 

 
o Hur ser upplägget ut för en dag på förskolan? 

 
Frukost 
Samling 
Lunch 
Utevistelse 
Styrda aktiviteter 
Fri lek 

 
 
Pedagogens syn på lek 
 

o Arbetar ni efter en specifik pedagogik? 
 

o Vad anser du är viktigt att lära sig i förskolan? 
(Skolförberedelser eller vardagserfarenheter) 

 
o Hur viktig tycker du att leken är?  

(Lekens användning i lärandet) 
 

o Är pedagogerna ofta med i leken?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 

  

Matematik i förskolan 
 

o Förekommer det inslag av matematik i verksamheten? 
 

Hur jobbar man med det 
Exempel från verkligheten 
Tematiskt arbetssätt 
Lek sammankopplat till matematik 
 
 

Läroplanen 
 

o Vad anser du om att läroplanen införts i förskolan? 
 
o Har  läroplanen påverkat ert arbetssätt? 

(Mer medveten om matematik) 
 

o Har ni uppsatta mål inom matematik som utgår från Lpfö 98? 
 
 
 


