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Se barnet på nytt varje dag

Abstract

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagogerna i förskolan undersöker och tar till 

vara på barns olika kulturella ramar i sin planerade verksamhet. Denna studie har fokus på 

matematik och begreppet rumsuppfattning. För att studera detta gjordes en litteraturstudie för 

att kunna definiera vad en kulturell ram är för något. En pedagog beskriver att en kulturell 

ram för ett barn är de erfarenheter och dom uppfattningar som de har fått/lärt sig under tiden 

de levt. Vidare undersöktes hur pedagogers syn är på matematik i förskolan?  samt vad som 

räknas till begreppet rumsuppfattning? Efter det genomfördes kvalitativa intervjuer med fem 

pedagoger  verksamma  på  olika  förskolor.  Resultatet  visar  på  att  pedagoger  idag  är 

intresserade av matematiken i vardagen och medvetna om hur viktigt det är att aktivt arbeta 

med matematiken. Att det är genom språket som djupare förståelse för begreppen kan bildas. 

Pedagogens roll är snarare att visa på begreppen i vardagen än att ha planerad verksamhet 

kring ämnet.  Att kartlägga barns förkunskaper är något som de flesta pedagoger önskade 

större  möjligheter  till,  att  det  idag  inte  skedde  i  den  önskvärda  omfattningen.  Den 

kartläggningsmetod som främst användes var observationer av olika varianter.

Ämnesord: kulturella ramar, förkunskaper, planering, förskola, rumsuppfattning   
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Förord

Våren  2003  påbörjade  jag  en  resa  som  jag  sällan  kommer  att  glömma,  då  började  jag 

nämligen Lärarutbildningen i Kristianstad. Så här när resan närmar sig slutdestinationen så 

börjar det bli dags att tänka tillbaka på vad som jag faktiskt har fått vara med om och vad som 

eventuellt skulle kunna ha gjorts annorlunda. Det mesta på resan har varit helt fantastiskt, men 

så finns det resmål där allt inte är guld och gröna skogar. Där förbindelserna med resten av 

världen är knappa och svårigheterna att ta sig därifrån kan få de flesta att ge upp. Lyckligt 

lottad  har  jag  de  bästa  i  min  närhet  som  gett  mig  stöd  och  råd  att  finna  lösningar  på 

problemen.

Så nu när jag är på raksträckan och målflaggan är inom synhåll vill jag rikta mina innerligaste 

tack till mina föräldrar, som lyssnat, ställt upp på flera olika sätt och stöttat mig hela vägen. 

Till min sambo som tar hand om familjelivet så jag fått tid över till att sitta med uppsatsen. Ett 

tack till  er  som ställde upp på intervjuer och gav mig ovärderligt  material  att  jobba med. 

Tidigare kurskamrater, lärarstudenter och kollegor som jag har kunnat bolla idéer med och 

som gett mig feedback med nya infallsvinklar. Till alla släktingar och vänner som hejat på 

mig hela vägen. Tack allihop! Till  sist  vill  jag tacka min handledare Ann-Charlotte.  Dina 

positiva ord i början på detta arbete gav den extra kick som verkligen behövdes för att orka 

sista biten. 
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1. Bakgrund och syfte

1.1 Bakgrund

Vägarna till att finna ett intresset ämnesval för en uppsats kan vara väldigt olika. Efter att jag 

har  studerat  till  lärare  vid  Högskolan  Kristianstad  har jag  hunnit  med  att  arbeta  inom 

förskolan ett par terminer, alla förskolor med olika förutsättningar. För min del har valet av 

ämne för examensarbetet växt fram under min tid som verksam i förskolan och genom de 

matematikkurser jag läst efter lärarutbildningen. Att valet föll just på  Kulturella ramar och 

matematikinlärning  föll  sig  nästan  naturligt.  Mitt  intresse  för  att  arbeta  med  matematik i 

förskolan har verkligen fått sig ett uppvaknande i samband med de matematikkurser jag läst. 

Dessutom har jag även arbetat aktivt för att synliggöra matematiken på de förskolor där jag 

tjänstgjort. När jag läste om kulturella ramar var det som att det ringde en väckarklocka, och 

mina  tankar  började  arbeta.  Vad  gör  jag  i  mitt  arbete  för  att  ta  till  vara  på  barns  olika 

kulturella ramar? Tar vi i arbetslaget reda på dessa inför varje aktivitet eller är det som många 

författare  skriver  att  görandet  är  målet?  Vi  har  syften  med  aktiviteterna  och  jobbar  efter 

läroplanen. Men, jobbar vi efter barns kulturella ramar?

1.2 Kulturella ramar

När  jag  för  första  gången  kom i  kontakt  med  begreppet  kulturella  ramar var  det  på  en 

matematikutbildning för små barn i Växjö. Det diskuterades olika infallsvinklar och vilken 

betydelse det kunde ha för pedagogers planering i verksamheten.  När gruppen började sin 

diskussion så var den övervägande för att definitionen av kulturella ramar är enkel, att det rör 

sig  mycket  om vilken  nationalitet  man  tillhör,  men  även  social  klasstillhörighet.  Men  ju 

längre samtalen fortlöpte blev begreppet allt mer komplext, för de kulturella ramarna som är 

av vikt för oss som personal i förskolan, det är inte de som vi kan höra på språket, kan se på 

namnet eller bostadsort. Utan det är barnens faktiska kunskaper om det tilltänkta ämnet.

Kultur betyder odling och används oftast i betydelsen av andlig odling. Med detta menas att 

människan ägnar  sig åt  sådant  som inte  är  för att  överleva,  utan för  att  det  är  saker  och 

upplevelser som man tycker om. Kultur är även ett levnadssätt med traditioner och seder inom 

en  större  folkgrupp  exempelvis  från  ett  visst  land  eller  tillhörande  en  viss  religion 

(www.ne.se).
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Vi föds alla  in i  vår familjs  kultur  med allt  vad det innebär i valet  av bostadsort,  arbete, 

utbildning, ekonomiska förutsättningar, fritidsintressen osv. Alla de kunskaper vi idag besitter 

har tagit många generationer att skapa för att sedan skapa olika media så att kunskapen finns 

sparad för framtiden och öppnar möjligheter för att föra kunskapen vidare. Människan har 

möjligheten att lära sig mångdubbelt fler färdigheter än de faktiskt gör idag. Vilka av alla 

färdigheter som den enskilda människan slutligen utvecklar beror på vilka krav omgivningen 

ställer samt vilka redskap som finns tillgängliga. Vi formas av den miljö vi växer upp i, men 

den  bestämmer  inte  vad  eller  hur  vi  ska  lära  nya  saker  (Säljö,  2005).   Kulturen  är  ett 

fantastiskt  redskap  för  människan  när  det  gäller  att  förstå  omvärlden.  Det  är  genom 

meningsskapandet  i  de  olika  mötena  med  världen  och  kulturella  sammanhang  som  vi 

utvecklar våra kunskaper och medvetenhet om hur allting hänger samman (Björklund, 2007). 

Ett barns utveckling kan ta flera olika vägar genom sitt livs resa. Det är ett komplext landskap 

att  färdas genom utan GPS, och för att  förstå barns olika utveckling och lärande är detta 

viktiga aspekter att ha med sig. Barns utveckling och lärande är därmed inte alltid så fria och  

öppna som de klassiska utvecklingsteorierna kan ge intryck av. Visserligen sker utveckling 

individuellt,  men  den  sociala  omgivningen  sätter  upp  ramar  och  erbjuder  möjliga 

erfarenheter (Björklund, 2007 sid. 25).

Barnets uppväxtkultur är inte bara kopplat till barnets språk, det är även en byggsten i olika 

kunskaper.  I  planerade  lärandesituationer  såsom samlingar  i  förskolan  och skolans  under-

visning utgår  pedagogerna  ofta  ifrån vardagslivet,  kultur  och högtider  samt  för  barnen är 

kända saker. Det diskuteras kring pedagogisk vinnig om teman och uppgifter är förankrade i 

barnens  verklighet.  Men  från  vems  verklighet  menar  man  egentligen?  Ser  alla  barns 

verklighet likadan ut? Ett exempel Ladberg (2000) tar upp handlar om våra svenska årstider. 

Hur ser en sommar ut i Kiruna i Lappland kontra i Varberg längs den halländska kusten? Hur 

ser en vinter i Simrishamn i Skåne ut kontra i Åre i Jämtlandsfjällen? Eller vad betyder svensk 

vinter och sommar för en som kommer från Thailand? Det som först verkade vara en enkel 

verklighetsanknytning,  som alla  har en referenspunkt till  blir  plötsligt  mer  komplex.  Som 

pedagog är det därför viktigt att analysera barnens faktiska verklighet. Föräldrarnas bakgrund 

kan ha väldigt stor betydelse för vad de för vidare till sina barn. Även om barnen är födda och 

uppvuxna i Sverige, betyder det inte automatiskt att de har det som för många är självklart 

med sig. Ett annat exempel från boken handlar om vatten. Att bara för att det finns tillgång till 

badhus,  ishall,  affärer  fyllda  med vattenleksaker  och en härlig  badplats  i  närheten  av vår 
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bostad,  betyder  det  inte faktiska  erfarenheter  av dessa saker.  Föräldrar  som kommer  från 

länder där vatten är en bristvara eller kan göra dig väldigt sjuk har en helt annan föreställning 

om vatten och erbjuder kanske därför inte möjligheterna till att utforska vatten och dess olika 

egenskaper jämfört med barn som är uppvuxna vid en sjö och fiskar på sommaren och åker 

skridskor på vintern (Ladberg, 2000).

I  Läroplanen för förskolan (i  fortsättningen kallad Lpfö98) är  det  tydligt  skrivet att  barns 

olikheter skall vara en tillgång för verksamheten. Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever  

i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa  

sammanhang  och  mening.  (Skolverket,  2009a  sid.5).  Ett  av  förskolans  uppdrag  är  att 

förbereda barnen i ett internationellt perspektiv. Fokus här ligger på att göra barnen medvetna 

om sitt  kulturarv,  hur  detta  kan  föras  vidare  till  andra,  men  även  förståelsen  för  andras 

kulturer (Skolverket, 2009a).

1.3 Syfte och problemformulering

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagogerna i förskolan undersöker och tar till 

vara barnens olika kulturella ramar i sin planerade verksamhet. 

Problemformuleringar

1. Hur  sker  pedagogers  kartläggning  av  barngruppen  inför  planering  av  ett 

lärandeobjekt? 

2. Hur ser pedagogerna på barns olika kulturella ramar i planerade matematikstunder?

1.4 Avgränsningar och urval

För  att  avgränsa  undersökningen  för  denna  uppsats  har  författaren  valt  att  fokusera  på 

förskolans verksamhet och personalen som arbetar där. I urvalet av personal är det enbart 

förskolelärare  som är aktuella  för undersökningen, då det är  denna yrkeskategori  som har 

lärarutbildning. Kulturella ramar är ett begrepp som innefattar väldigt mycket, därför är det 

avgränsat  med  att  inte  ta  med  de  bitar  som  behandlar  svenska som  andraspråk  samt 

främmande språk. I den matematiska inriktningen på undersökningen har författaren valt att 

enbart inrikta sig mot det innehåll som kan kopplas till rumsuppfattning. 
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1.4 Uppsatsens disposition

Kapitel 1 Bakgrund och syfte

I denna del ges en kort presentation av begreppet kulturella ramar som uppsatsen är baserad 

på.  Dels  författarens  egna  tankar,  dels  utifrån  litteratur  men  även  utifrån  läroplanen  för 

förskolan.  Syftet  och  problemformuleringen  till  uppsatsen  presenteras  här,  precis  som 

avgränsningarna för studien.

Kapitel 2 Litteraturgenomgång

Här presenteras litteratur och artiklar  kring matematiken i förskolan och barnens lärande samt 

lärarens  roll  i  matematiken.  Vidare  definieras begreppet  rumsuppfattning  och  hur man  i 

förskolan kan arbeta för att barnen ska bli medvetna om och förstå begreppet och vad som 

innefattas i detsamma.

Kapitel 3 Metodgenomgång

I metodgenomgången beskriver författare hur undersökningen har genomförts och vilka delar 

som  har  varit  extra  viktiga  att  tänka  på.  Vilka  faktorer  kan  exempelvis  ha  påverkat 

undersökningen i någon riktning?

Kapitel 4 Resultatredovisning

Här redovisas resultatet av undersökningen, svaren presenteras under fyra huvudfrågor. För 

att förtydliga svaren kategoriserades dessa och redovisas i figur i två av frågorna. 

Kapitel 5 Analys och diskussion

I  detta  kapitel  presenteras  en analys  och diskussion av resultatet.  Det  görs kopplingar  till 

teoridelen och den litteratur som är presenterad där, både där resultatet överensstämmer, men 

även där det skiljer sig från den tidigare forskningen. Vidare presenteras hur yrkesrollen har 

utvecklats av studien. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning.

Kapitel 6 Sammanfattning

Här presenteras hela uppsatsen i korthet för att  ge en övergripande bild av vad uppsatsen 

handlar om.
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2. Litteraturgenomgång

2.1  Matematik och lärande

Vad  är  matematik?  Vilket  svar  du  får beror  på  vem  du  frågar.  I  Nationalencyklopedin 

förklarar  man att  matematik  är  en  vetenskap.  Den är  kommen ur  olika  problem och blir 

abstrakt  eftersom den  tas  bort  från  sitt  konkreta  ursprung.  Matematiska  tillämpningar  är 

generella, och går därför att använda i många olika situationer. Det ger även redskap för att 

lösa olika problem, men innehåller även förtydningar över vilka begränsningar som de olika 

matematikmetoderna har (www.ne.se).

Andersson (2002) vågar i sin artikel sig inte på att definiera vad matematik är för något. Ett 

försök att beskriva vad matematik kan tänkas komma ifrån är att det skapas utifrån samhällets 

olika behov. I  takt  med samhällets  utveckling  kom det  behov av att  kunna mäta  längder, 

vikter, volymer och arealer. Det behövdes matematiska system för handel samt att kunna hålla 

reda på antal. Att vi människor idag kan så mycket inom matematiken beror på att den är 

kumulativ, det vi lär oss idag är resultatet av en lång utvecklingskedja som började för många 

år  sedan.  Vi  tillägnar oss  kunskaperna  över  generationer.  Vidare  skriver  Andersson i  sin 

artikel att matematik är helt internationell och står över alla eventuella kulturella och etniska  

gränser, den finns överallt och vi har alla del i och rätt till den  (Andersson, 2002 sid.10).  

Men om det nu är så som Andersson skriver, då borde det väl inte finnas några hinder eller 

svårigheter  i  skolans  matematikundervisning  eller  de  matematiska  samtalen  i  förskolan? 

Riktigt  så  enkelt  är  det  nog  trots  allt  inte.  Vad  är  det  då  som  kan  försvåra  lärandet  i 

matematik?

För  att  ta  reda  på vad det  är  inom matematiken  det  är  som anses  viktigt  i  förskolan får 

pedagogerna tolka läroplanen.  I Lpfö98 står det att alla som arbetar i förskolans arbetslag 

skall stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik. Det 

finns även mål som förskolan skall sträva efter att varje barn tillägnar sig. Flera av målen 

berör den språkliga biten som även är en stor del i matematiken, beroende på pedagogens syn 

på matematik. Låt mig beskriva hur jag menar med hjälp av läroplanen: För att bli en god 

problemlösare är det viktigt att barnen  utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera  

och ge uttryck för sina uppfattningar. När det gäller att hitta mönster och geometriska figurer 
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i andra miljöer än de som barnen vanligtvis möter skall förskolan sträva efter att varje barn 

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att  

förstå sin omvärld. Det finns även mål som har direkt anknytning till matematik,  förskolan  

skall  sträva  efter  att  varje  barn utvecklar  sin  förståelse  för  grundläggande egenskaper  i  

begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum (Skolverket, 

2009a sid. 9-10).

Skolverket har i uppdrag av regeringen fått till  uppgift att komma med förtydliganden och 

kompletteringar  till  de  tidigare  formulerade  målen  i  Lpfö98.  Detta  har  resulterat  i  att 

Skolverket lagt fram ett förslag om att det i nya läroplanen skall finnas ett eget avsnitt där 

målen i matematik behandlas. Speciellt två av målen är av intresse när de sätts i relation till 

arbetet kring kulturella ramar. Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att  

ge varje barn rika tillfällen att i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska  

matematik i vardagen,  samt  bearbeta sin förståelse av matematiska begrepp och samband i  

samspel med andra barn och vuxna med hjälp av olika uttrycksformer (Skolverket, 2009b 

sid.17)

Hur lär sig barn matematik i förskolan? När jag läser resultatet i Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2004) studie finner jag det intressant att pedagogernas svar kan vara så tudelade. 

På frågan: Varför skall förskolan arbeta med matematik? framkom två olika synsätt, dels att 

barnen lär sig hela tiden och lärandet i den åldern är oproblematisk. Det andra var att det är 

pedagogens ansvar att väcka barnens intresse och att stimulera dem i sitt lärande. Studerar 

man sedan svaren på Hur uppfattar du att förskolebarn lär matematik? svarade pedagogerna 

att barnen lär sig bäst när de själva inte märker det, t.ex. i leken. Att pedagogen har en aktiv 

roll i barnens lärande var det inte många pedagoger som påtalade i svaren. Barns lärande i 

matematik kommer genom att göra (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). 

2.2 Barn lär sig rumsuppfattning

I förskolans matematik arbetas det med flera olika områden, därför har jag valt att avgränsa 

just  den  matematiska  delen till  att  fokusera  på  begreppet  rumsuppfattning  och  vad  det 

innebär. För att tolka innebörden i begreppet rumsuppfattning har jag studerat Analysschemat  

för matematik (Skolverket, 2000). I slutet på detta analysschema finns det en översikt av vad 
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de  olika  styrdokumenten  i  det  svenska  skolsystemet  tar  upp  om  just  begreppet 

rumsuppfattning.  Från Lpfö98 har de tagit upp målet:  Förskolan ska sträva efter att varje  

barn utvecklar  sin förståelse för grundläggande egenskaper i  begreppen tal,  mätning och 

form samt sin förmåga att  orientera sig i  tid och rum  (Skolverket,  2009a sid.  9).  Utifrån 

målen har de sedan gjort grupperingar med matematikbegrepp som tydliggör vilka delar som 

hör till  begreppet rumsuppfattning. Att ha en god rumsuppfattning för ett barn i förskolan 

innebär bland annat att ha kunskap om hur man kan mäta och jämföra olika längder, volymer, 

massor, areor och tider. Vidare ska barnet ha kännedom om hur man går tillväga när man 

jämför, sorterar, känner igen och beskriver olika geometriska objekt, hur man tolkar enklare 

ritningar  och  kartor  samt  hur  man  kan  göra  egna.  Dessutom  gäller  att  de  har  enklare 

begreppsförståelse vad det gäller längd, volym, massa och area samt förstår matematiska ord 

som längre, tyngre och störst. Barnen ska också kunna uppfatta föremåls olika storlek, form 

och placeringar (Skolverket, 2000). 

Utifrån beskrivningen av allt som rör Rumsuppfattning i Analysschemat så finns det tydliga 

kopplingar till de olika strävansmålen i Lpfö98.  Förskolan skall sträva efter att varje barn 

utvecklar  sin  förmåga att  bygga,  skapa och  konstruera  med hjälp  av  olika  material  och 

tekniker. Ett  annat mål  är att  varje barn  utvecklar  sin förmåga att  upptäcka och använda 

matematik  i  meningsfulla  sammanhang.   Det  tredje  målet  är  att  varje  barn  utvecklar  sin 

förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga  

att orientera sig i tid och rum (Skolverket, 2009a sid.9).

Det lilla  barnet börjar tidigt  utveckla  sin rumsuppfattning i leken med sin kropp och sina 

sinnen.  I takt med barnens ålder blir även rummet större och större. Från att det lilla barnet i 

magen buffat och sparkat i mammas mage, blir rummet enormt på bara en kort stund. Barnet 

kan ligga trångt och mysigt i mammas och pappas famn, sparka och vifta fritt på en filt, men 

inom en snar framtid börjar nya områden utforskas genom att barnet vänder sig, kryper, ställer 

sig upp och går mellan olika punkter. Alla dessa nya kunskaper gör att barns rumsuppfattning 

förbättras hela tiden. För den djupare förståelsen är det dock viktigt med språket och att kunna 

sätta ord på vad som händer. Sterner menar på att det är här som pedagogen har en viktig roll 

att sätta ord på det som sker och föra en aktiv dialog med barnet. Men det är även viktigt att 

göra återkopplingar till begreppen i andra situationer (Sterner, 2007).
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När väl barnet lärt sig att förflytta sig och börjar få en insikt om sin omgivning fördjupas 

barnens rumsförståelse. Med det menas att barnen har rumsförståelse när de har kunskap om 

rummet samt hur deras egna position kan ändra förhållandena i rummet  (Heiberg Solem & 

Reikerås, 2004). 

I takt med att barnen blir mer och mer rörliga kan de utforska sin omgivning på många olika 

sätt. Genom sitt utforskande får de en massa olika nya sinnesintryck, som läggs till barnens 

tidigare erfarenheter  och skapar nya  insikter för dem. Persson (2007) presenterar ett  antal 

aspekter  som har  betydelse  när  barnen  utvecklar  sin  rumsuppfattning.  Koordinationen av 

olika rörelser är viktig att träna upp för barnen för att de inte skall behöva lägga sin energi på 

rörelsen som de ska utföra, utan kan koncentrera sig på att vad de vill göra. Ett exempel är 

hand-öga rörelser då barnen kastar boll eller ritar en teckning. En annan aspekt som påverka 

lärandet är bakgrund, dvs. förmågan att kunna urskilja saker från dess bakgrund. Ett exempel 

på detta är i leken med Duplo. Där blir bakgrunden hela högen med klossar, och om barnet 

vill bygga enbart med röda klossar är det viktigt att kunna urskilja dessa från de resterande i 

högen. I leken med bollar är en viktig förmåga att kunna följa bollen och kunna se vart den tar 

vägen (Persson, 2007). 

Syn  och  känsel  är  två  sinnen  som  barnen  använder  i  stor  omfattning  när  det  gäller 

utvecklandet av rumsuppfattningen. Det är viktigt att lära sig känna igen olika former, även 

om de är av olika storlek eller vända åt olika håll. Persson (2007) benämner denna aspekt som 

konstans, formen är konstant, men storlek varierar. Läge tränar barnen aktivt när de förflyttar 

sig.  Lägesaspekten  kan  definieras  som förmågan  att  kunna  uppskatta  ett  visst  föremål  i 

förhållande till sig själv.  För att kunna se t.ex. en femma på tärningen och veta att det är en 

femma utan att räkna prickarna varje gång sparas detta i vårt  synminne  som en minnesbild. 

Detta är till  stor hjälp när det senare gäller att räkna större antal föremål och att då kunna 

skapa grupperingar för att underlätta räknandet. Abstrakt seende är den sista aspekten som tas 

upp. Det handlar om att barn lär sig att skapa egna bilder, som de sedan kan fantisera sig in i 

och sedan komma ihåg (Persson, 2007). Alla dessa aspekter är saker som vi i förskolan kan 

träna aktivt med barnen i vår verksamhet på olika sätt.
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2.3 Pedagogens roll i förskolans matematik

Det finns många pedagoger i förskolan som är avvaktande till matematik i förskolan. För att 

kunna arbeta med detta behövs det en förändring i sättet att tänka. Innan det är dags att börja 

jobba med barnen är det av vikt att man som vuxen reflekterar över vad det är i ens vardag 

som berör matematiken men som vi tar för givet och att man lär sig uppfatta den matematik 

som finns i vardagen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007).

Pedagogens roll i förskolan är att stimulera barns intresse för och upptäckter i matematik. 

Barnens tankar och erfarenheter skall ligga till grund för arbetet och grundas i en verklig eller 

fiktiv problemmiljö. För att få reda på vilka miljöer som verkligen angår barnen så är det 

nödvändigt att  samtala  med barnen enskilt.  Det är genom dessa samtal  vi får reda på hur 

barnen tänker kring olika saker. För att det ska bli ett givande samtal och pedagogerna får den 

bakgrund de tänkt sig är syftet med samtalet väldigt viktigt, samt vad det verkligen är vi vill 

få svar på. Pedagogen spelar en nyckelroll i förskolans arbete med matematik, inte bara för 

barnen, utan även för att få med sig kollegorna i arbetet med att synliggöra matematiken. Ett 

lustfyllt lärande blir det med engagerade pedagoger som använder olika metoder och arbetar 

kring olika begrepp och som tar tillvara på barnens olika erfarenheter och uppfattningar kring 

sitt  lärande i matematik och hjälper dem att koppla dessa till  andra kunskaper (Bergius & 

Emanuelsson, 2000).

Hur arbetar duktiga pedagoger? I en omfattande studie genomförd i Australien har de sökt 

svaret på vad det är som gör vissa pedagoger så framgångsrika i sitt arbete. De fann ett antal 

avgörande aspekter. I val av uppgift kännetecknades dessa av att vara öppna uppgifter där det 

fanns flera olika lösningsstrategier kunde användas, samt att barnen diskuterade hur de tänkte 

med varandra, viktigt att de engagerar barnen i sitt arbete samt att den blir varaktig. I samtalen 

med barnen används en variation på frågor för att bekräfta barnens tankar samt utmana dem i 

deras tänkande och resonemang kring problemen. Vidare uppmuntras alla barnen att beskriva 

sitt tänkande och presentera sina idéer. En viktig del i arbetet är att barnen tar del av varandras 

tankar och idéer samt problematiserar vidare eller ger förslag på användbara lösningsmetoder 

(Clarke & Clarke, 2002).

Ofta gäller det för pedagogen att våga släppa taget och låta barnen utforska det på egen hand, 

att  pröva  sina  egna  idéer  samt  formulera  sina  egna  tankar  (Doverborg  &  Pramling 
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Samuelsson, 2007). Något som ofta diskuteras är hur pedagoger kan formulera frågor så att de 

stimulerar barns tänkande i olika matematiksituationer. Nedan följer några av de frågor som 

pedagogerna använde i sina samtal med barnen i den australiensiska undersökningen.

- Hur kom du på det?
- Kan du göra på något annat sätt? På vilket sätt är de här två föremålen lika, och hur är 

de olika?
- Vad händer om jag ändrar det här?
- Vad/Hur kan du göra nu?
- Ser du något mönster i det du gjort?
- Hur kan du hitta på en ny uppgift  genom att  använda samma material?  (Clarke & 

Clarke, 2002 sid.58).

Vad har du som pedagog för inställning till matematiken? I en studie där de studerade vad 

pedagogerna  arbetade  med  för  matematik  i  förskoleverksamheten  var  det  inte  en  enda 

pedagog  som  lyfte  att  de  arbetade  med  rumsuppfattning  (Doverborg  och  Pramling 

Samuelsson,  2004).   Under  åren  1987  och  1998  genomfördes  två  studier  oberoende  av 

varandra där man studerade pedagogernas tankar om matematik i förskolan. I den tidigare 

studien framkom det att matematik i förskolan var räkneramsor, siffror, geometriska figurer 

samt logiskt tänkande. I resultatet av studien skiljde sig svaren åt mer beroende på vilken 

förskoleverksamhet  pedagogen  arbetade  inom  än  på  skillnaderna  i  deras  utbildning. 

Matematiken  i  daghemmen  hade  anknytning  till  vardagen  medan  matematiken  i 

deltidsförskolan arbetade mer skolförberedande. I den senare studien från år 1998 hade inte 

svaren förändrats i någon större utsträckning. Det man kunde tyda av resultatet var att fler av 

förskolans  aktiviteter  knutits  an  till  matematiken.  Även  om  momenten  med 

matematikanknytning  ökat,  så  betyder  inte  det  nödvändigtvis  att  barnens  matematiska 

kunskaper  ökade  då  fokus  låg  på  aktiviteten  snarare  än  själva  matematiken  i  aktiviteten 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007).

2.4 En resa i barns tankevärld

2.4.1 ”Se barnet på nytt varje dag”

Benn (2003) beskriver pedagogens roll i arbetet med att kartlägga barnens kulturella ramar 

och deras lärande. 

För att kunna möta barnet behöver man som lärare ha skapat sig en bild av just detta barn, i just 
detta sammanhang och denna situation. I Reggio Emilia i Italien pratar man om att ”se barnet på 
nytt varje dag”, att komma förbi sina reda etablerade bilder av barnet och möta det utan 
förutfattade meningar i varje ny situation (Benn, 2003 sid.108)
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2.4.2 Barnintervjuer

Verksamheten i förskolan bör anpassas efter barnens utveckling och de erfarenheter som de 

har med sig. I den vuxnes värld finns ofta saker som är mer rätt än andra, vilket är väldigt 

viktigt  att  tänka  på,  då  barns  sätt  att  tänka  är  logiska  och  själklara  utifrån  deras 

erfarenhetsvärld. Ett sätt att förstå hur barns tankar är kring olika ämnen kan pedagoger få 

reda på genom att göra barnintervjuer. Det finns flera aspekter att tänka på i samband med en 

intervju. Till själva intervjustunden är det viktigt att sitta ostört så att barnets koncentration 

kan behållas samt att du som pedagog är så pass förberedd och påläst kring vad du vill fråga 

om så att du inte behöver bläddra i papper efter frågor. För att skapa kontakt med barnet är det 

en idé att sitta mitt emot varandra och ha ögonkontakt, eftersom det då är det även lättare att 

upprätthålla kontakten under hela intervjun. För att intervjun ska bli så givande som möjligt är 

val av tidpunkt väldigt viktigt, att barnet själv vill och kan just nu. En förutsättning för att en 

intervju ska bli bra är att barnet och den vuxne har skapat en relation och att den vuxne fått 

barnets  förtroende.  Om intervjun görs av barnens egna pedagoger är  denna relation redan 

skapad. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

För att bli en bra intervjuare krävs det att man genomför ett antal intervjuer. För att fånga 

barnet in i samtalet bör intervjun starta med en för barnet känd situation eller upplevelse. I 

början av intervjun kan frågorna ställas väldigt vida så att barnet ges möjlighet att ge sin bild 

av situationen och vad som han/hon upplevde som viktigt. Utifrån barnens svar kan frågorna 

sedan bli allt mer specifika. Hur frågorna skall utformas beror på syftet med intervjun. Är det 

att undersöka vad barnet kan om skogen, är det viktigt att ha frågor av olika karaktär och 

innehåll.  Är  syftet  däremot  hur  barnet  upplever  måltidssituationen kan frågorna  vara  mer 

specifika och färre eftersom det inte är lika stort område att undersöka. När man genomfört 

intervjun är det viktigt att reflekterar över resultatet. Hur uppfattade barnen frågorna? Kunde 

jag ha formulerat frågorna på ett annat sätt? Gavs barnen tillräckligt med tid för att de skall 

hinna formulera sitt svar ordentligt? (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).

När intervjuerna är genomförda är det dags att  analysera och tolka barnens svar. Detta är 

viktigt för att de ska kunna användas i utvecklingssyfte av den pedagogiska verksamheten. En 

analys består av två olika steg. Det första är att i intervjun plocka ut de svar som kan vara av 

intresse för undersökningen. Dessa svar ska sedan tolkas för att kunna delas in i kategorier. 

Att ha tillgång till hela intervjun i samband med analysen kan vara en fördel då barnen kan ha 

svarat på frågan i en annan del av intervjun. ”Genom att man som pedagog förstår vad och hur 
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barnet uppfattat det man arbetat med, får pedagogen en utgångspunkt för sitt fortsatta arbete. 

Kunskapsutvecklingen  innebär  att  man  lär  sig  om sin  egen  undervisning” (Doverborg  & 

Pramling Samuelsson, 2000 sid. 84).

2.4.3 Att observera barn

Det  finns  flera  olika  sätt  att  gå  till  väga  när  man  observerar  i  en  barngrupp.  För  att 

observationerna skall vara användbara i utvärderig och som planeringsunderlag är det viktigt 

att  arbetslaget tillsammans utformat vad det är som skall observeras, hur detta skall göras 

samt  tidsperiod.  Att  använda sig av någon registreringsteknik  gör  att  det  är  lättare  att  gå 

tillbaka till observationen vid ett senare tillfälle, och att den återges mer korrekt. Några sätt att 

dokumentera på är ljudinspelningar, att skriva med penna och papper direkt eller en kortare 

sammanfattning efteråt (Rubistein Reich & Wesén, 1986). Ann Åberg tar i sin föreläsning 

upp att en observation ska utgå från en frågeställning, en nyfikenhetsfråga som arbetslaget vill 

ha svar på,  så att  observatören vet vad det är som skall  observeras.  Annars är det  lätt  att 

observera in en massa som inte är aktuellt för det pågående arbetet (Åberg, 2010-08-26). 

Löpande  protokoll  är  en  tidskrävande  metod  men  kan  vara  den  mest  givande 

observationsmetoden  när  det  gäller  kartläggning  av  ett  enskilt  barn.  Varje  protokoll  skall 

inledas med datum och tidpunkt, vilka som är närvarande samt vad som precis utspelat sig. 

Det som skrivs ner i observationen skall vara så detaljerat som möjligt och försöka beskriva 

vad som händer utan att vara värderande. Denna metod kan användas för olika ändamål, det 

kan gälla det sociala samspelet, motorisk eller språklig utveckling (Rubistein Reich & Wesén, 

1986).

I det riktiga samtalet med barn kan man som pedagog lära sig mycket om barns tankar. Men 

hur många genuina samtal för pedagoger med respektive barn under en vecka? Ett sätt att 

kartlägga sin roll som pedagog är att genomföra egna observationer av hur man samtalar med 

barnen.  För att få ett underlag att analysera, är det bra om antalet tillfällen är minst tre. För att 

kunna  genomföra  denna  form  av  observation  behövs  ett  observationsunderlag,  vilket  är 

väldigt lätt att göra. Gör tre kolumner på ett papper, fyll i barens namn i den första kolumnen, 

antal samtal i den andra kolumnen samt kommentarer om samtalet i den tredje kolumnen. 

Varje observationsdag avslutas med att sammanfatta vilka barn har jag pratat med? Vem/vilka 

pratade jag mest/minst med? Var det någon som jag inte pratade alls med. Efter en vecka är 
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det dags att återkoppla och se hur det påverkat mig som pedagog (Rubistein Reich & Wesén, 

1986). 

Observationer kan fylla väldigt många olika syften och på www.jämställdskola.se hittade jag 

observationsmaterial för genusarbete. Metoden de använde sig av är Strukturerad observation 

och  kan  även  användas  när  det  gäller  att  kartlägga  den  egna  verksamheten.  Arbetslaget 

formulerar ett gemensamt syfte med observationen, vad som skall observeras samt skapar en 

gemensam mall. En strukturerad observation kännetecknas av att de är korta, att de sker på 

samma sätt vid upprepade tillfällen samt att de sker vid samma tidpunkt på dagen. Det är 

viktigt att genomföra tillräckligt antal observationer, rekommenderas 6-8 stycken, gärna fler 

för att kunna skapa ett analysmaterial och se eventuella mönster. När alla observationer är 

genomförda är det dags att analysera det material man fått in. Att tillsammans i arbetslaget 

synliggöra och problematisera de föreställningar man hade om det undersökta området, samt 

hur arbetet kan utformas för att förstärka de positiva mönster som framkommit, samt minska 

de negativa mönster som arbetslaget funnit (Länsstyrelsen Västmanland, 2007). 
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3. Metodgenomgång

3.1 Metodval

Jag har i min undersökning valt att göra en kvalitativ studie. Det är en lämplig metod att 

använda  när  en  undersökning  går  ut  på  att  identifiera  okända  eller  otillfredsställande 

företeelser eller egenskaper (Starrin & Svensson, 1994). Mitt val av metod styrdes av att jag 

genom kvalitativa intervjuer ville undersöka mina frågeställningar på djupet samt skapa en 

helhetsbild  av  pedagogernas  tankar  och  metoder  kring  att  arbeta  utifrån  barns  kulturella 

ramar. Vid en kvalitativ intervju kan jag som intervjuare förstå hur den intervjuade tänker och 

känner, vilka erfarenheter han/hon har samt hur deras föreställningsvärld ser ut. En kvalitativ 

studie är att föredra om undersökningen gäller att förstå eller att hitta mönster, som i mitt fall 

hur lärare i förskolan arbetar utifrån barnens olika kulturella ramar samt hur det kan påverka 

det matematiska arbetet kring rumsuppfattningen (Trost, 2005). 

Mina intervjuer har varit semistrukturerade vilket innebär att jag som intervjuare har färdiga 

frågor som skall besvaras. Ordningsföljden av dessa är inte det primära, utan det viktiga är att 

den intervjuade får ”utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de frågeställningar som jag 

ställer.  Svaren  är  öppna  och  betoningen  ligger  på  den  intervjuade  som  utvecklar  sina 

synpunkter” (Denscombe, 2000 s. 135). Trost (2005) menar att struktureringen också grundas 

på i vilken grad de intervjuade själva får tolka frågorna utifrån sin inställning och tidigare 

erfarenheter (Trost, 2005). Följdfrågor formuleras sedan utifrån de svar den intervjuade ger. 

Mina  intervjuer  har  en  låg  grad  av  standardisering,  då  de  intervjuade  har  haft  olika 

förutsättningar så som tidpunkt, lokaler, ordningen på frågorna samt att följdfrågorna baserats 

på de svar som de ger (Trost, 2005). 

För  att  en undersökning skall  vara  korrekt,  är  det  av  vikt  att  följa  de  etiska  kraven som 

Vetenskapsrådet  (2002)  har  utformat  om  informationskravet,  samtyckeskravet,  

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet:

1. Informationskravet: Jag har skyldighet att informera mina deltagare om syftet med 

min undersökning, vad som gäller för deras medverkan samt att de deltar på frivillig 

basis. Att de uppgifter som de lämnar endast kommer att användas för min rapport 

och inget annat.
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2. Samtyckeskravet:  De  som  deltar  gör  detta  av egen  vilja  och  får  ej  tvingas  till 

deltagande. De har även rätt att avbryta sitt deltagande om de så önskar.

3. Konfidentialitetskravet: Med  detta  krav  har  vi  skyldighet  att  avidentifiera  alla 

uppgifter  som  kan  knytas  till  en  person.  Jag  har  även  skyldighet  att  förvara 

inspelningar,  anteckningar  på  ett  sätt  så  att  utomstående  inte  kan  komma  åt 

uppgifterna. 

4. Nyttjandekravet:  Att  de  uppgifter  som  jag  samlar  in  genom  intervjuerna  endas 

kommer att användas i min forskning (Vetenskapsrådet, 2002).

Då jag i min undersökning inte har behandlat uppgifter av sekretesskaraktär eller som kan 

skada personer har kravet på mig varit lägre. Jag har vid intervjun informerat mina deltagare 

om att lämnade uppgifter –de ljudinspelningar som finns av intervjun är konfidentiella och att 

utomstående  inte  har  tillgång  till  dessa  samt  att  de  kommer  förstöras  efter  uppsatsens 

publicering.

En kvalitativ studie kan mötas med misstänksamhet, därför att den bygger på en småskalig 

undersökning och inte är representativ för målgruppen i en statistisk mening (Trost, 2005). 

3.2 Urval

Då tidpunkten för intervjuerna sammanföll med att förskolorna stängde för sommaren, har jag 

fått göra mitt urval utifrån förskollärare jag har kunnat träffa direkt när de öppnat igen. Därför 

har jag i min studie valt att intervjua två förskollärare som jag kommit i kontakt med genom 

studier och arbete samt tre som jag besökt och tillfrågat på förskolor om de ville delta i min 

undersökning.

3.3 Genomförande

I samband med bokning av intervjuerna har de förskollärare som skall intervjuas fått frågorna 

samt min bakgrund med kulturella ramar för att få en inblick i vad jag menar med begreppet. 

Frågorna delades ut så att de skall kunna fundera över sina svar och ha tid på sig att reflektera 

över  sin  egen  erfarenhet  av  kulturella  ramar  och  matematikarbete.  I  samband  med 

intervjuerna så gjordes en ljudinspelning av dessa som sedan transkriberades med hjälp av 
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programmet Express Scribe, som finns att tillgå kostnadsfritt på Internet. Dessa utskrifter har 

sedan legat till grund för min resultatanalys.

I min resultatredovisning har jag valt att gruppera svaren i fyra kategorier då det stämde bäst 

överens med den undersökning jag gjort. Svaren presenteras under följande rubriker:

- Vad är matematik i förskolan?

- Vad är rumsuppfattning i förskolan?

- Vad är kulturella ramar?

- Att kartlägga barns förkunskaper

I min redovisning har jag valt att redovisa svaren i två av frågorna i form av tankekartor, detta 

för  att  jag vill  synliggöra  de olika grupperingarna  på pedagogernas  svar.  De rubriker  jag 

använt på de olika nivårubrikerna är begrepp som pedagogerna själva använt vid intervjun. 

3.4 Metoddiskussion

Jag tycker att mitt val av metod var bäst lämpad för min undersökning, däremot hade jag 

troligen kunnat få ut mer av deltagarna om jag gjort en eller två pilotstudier innan och utifrån 

dem tränat på följdfrågor. I transkriberingen märks det tydligt att jag missar flera tillfällen att 

ställa följdfrågor som hade kunnat vara av vikt för undersökningen. Jag upplevde det som 

svårt att formulera följdfrågorna då deras svar redan var väldigt informativa. Det hade även 

varit av intresse att göra fler undersökningar i deras verksamhet, exempelvis observationer för 

att se deras matematik i vardagen som de kanske inte alltid tänker på.

Reliabiliteten,  dvs. om min  metod  hade  fått  samma  resultat  i  en  annan  referensgrupp  är 

osäker.  Anledningen är att  deltagarna var få till  antalet  samt alla var kvinnor. Dock är de 

intervjuade av olika ålder,  de tillhör  olika geografiska områden samt  de har läst  på olika 

lärosäten.  En  annan  aspekt  är  att  jag  är  nybörjare  på  intervjuer  och  därför  kan  missa 

möjligheter till lämpliga följdfrågor som kunde vara väsentliga för undersökningen. 

Validiteten, dvs. hur väl min undersökning mäter det jag vill anser jag är godkänd. Detta för 

att  de  intervjuade  fick  själva  formulera  sina  tankar  och  funderingar  kring  ämnet,  sina 

arbetsmetoder samt tankar kring dessa i intervjun. Om jag istället hade använt enkäter tror jag 
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att  pedagogerna hade haft  svårare för att  ge nyanserade beskrivningar av sina tankar,  och 

fastnat mer i formuleringarna då det skrivna ordet skall vara förståligt för mig (Trost, 2005). 

4. Resultatredovisning

I resultatredovisningen har jag utgått från de svar jag fått genom mina intervjuer och redovisar 

dem  här  under  fyra  huvudrubriker  som  belyser  de  olika  undersökningsområdena  i  mina 

intervjuer. De intervjufrågor som jag använde mig utav i finns att läsa i sin helhet i Bilaga 1. 

För att skapa figurerna i avsnitten 4.1 och 4.2 har jag använt mig av programmet FreeMind 

som finns  att  ladda  ner  kostnadsfritt  på  Internet.   Att  göra  en tankekarta  kan för  många 

upplevas som annorlunda, men jag valde att göra det för att belysa hur mycket matematik det 

faktiskt finns i förskolan, samt att den kan grupperas i flera nivåer. 

4.1 Vad är matematik i förskolan?

- Matematik i förskolan, det sysslar väl inte ni med? Så kan personer som inte är insatta i 

förskolans verksamhet svara på frågan.  I intervjuerna är pedagogerna eniga om att matematik 

är  en väldigt  stor del av förskolans vardag,  det  finns i  nästan allting som de gör.  För att 

synliggöra resultatet har jag valt att kategorisera svaren enligt följande figur:

Figur 1

-För små barn är början till matte att upptäcka den i vardagen.

Pedagogerna menar att matematiken i förskolan mer går ut på att synliggöra den matematik 

som finns runt omkring oss, än rena matematikstunder. Att man i samtal med barnen använder 

sig av matematiska begrepp och visar dem i sitt rätta sammanhang, att i samtal med barnen 
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fånga deras intressen och där utmana dem och problematisera. En pedagog svarar att det är 

viktigt  att  tänka  på  matematiken,  och  att  anpassa  miljön  så  att  den  kan  stimulera 

matematikutveckling.

Det  är  först  när  barnen blivit  äldre  (från ca 4 år)  som pedagoger  har  matematikinriktade 

aktiviteter. En pedagog nämner att de skapat matematiklådor på avdelningen. Barnen vet att 

dessa lådor innehåller matematik och kan ha varierat innehåll, exempelvis mönster. En annan 

pedagog säger att de börjar arbeta med siffror när barnen blivit äldre. Att kunna förstå att 

siffran fem betyder antalet fem är ett exempel.

4.2 Vad är rumsuppfattning i förskolan?

Att definiera vad rumsuppfattning innebär är inte alltid så enkelt. Vid intervjun svarade en av 

pedagogerna att hon faktiskt inte visste, men efter ytterligare fundering framkom det att hon 

tänkte mycket på rörelse. Det var ytterligare en pedagog som gjorde tydliga kopplingar till 

gymnastiken. De övriga tre uppger att deras fokus ligger på att barnet ska ha kunskap om sin 

egna kropp i förhållande till sin omvärld, men tar även upp begrepp kring kroppsuppfattning 

som en stor del. Pedagogernas svar har jag kategoriserat enligt följande:

Figur 2

Pedagogerna har i sina svar kunnat delas in i två grupper. En grupp på tre pedagoger uppger 

att  rumsuppfattning är kunskap om den egna kroppen och dess placering i förhållande till 

andra kroppar och saker. Var slutar min kropp? Var börjar nästa kropp? Att kunna röra sig 

fritt i rummet och förstå att man inte kan springa rätt in i väggen.   En pedagog nämner även 
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att det gäller att bli medveten om det vi inte ser, att saker kan finnas framför, bakom, under 

eller över oss även om vi inte ser det just nu. 

I den andra gruppen finns alla pedagoger representerade och de nämner att det är kunskapen 

och förståelsen för de olika begreppen som är rumsuppfattning. Med begrepp menar de olika 

lägesord som över/under, framför/bakom men även begrepp i rörelse som framåt/bakåt eller 

upp/ner. Bara en pedagog tar upp tid och årstid som en del i rumsuppfattning.  Två andra 

pedagoger kommer in på storlekar, avstånd och former som en del i sin beskrivning.

4.3 Vad är kulturella ramar?

Att alla barn har sina egna kulturella ramar är pedagogerna helt överens om. En beskriver att 

en kulturell ram för ett barn är de erfarenheter och dom uppfattningar som de har fått/lärt sig  

under den tiden de levt. En annan att alla har sin kulturella ram, varje person, varje familj,  

varje by/stad.  Barns kulturella ramar är inget konstant, utan de är föränderliga i takt med att 

barnen möter  nya miljöer  och får nya insikter.  En kulturell  ram är det man handlar efter, 

utifrån det man kan och har lärt sig. 

Det finns olika aspekter att tänka på i det dagliga arbetet.  En pedagog menar på att det är 

viktigt  att  vi  i  vår  profession  har  en  förståelse  för  andras  kulturer  och  att  det  är  helt 

acceptabelt att ha olika sätt att lösa situationer på. En annan framhåller barns olikheter och att 

det är viktigt att komma ihåg att alla barn inte ska stöpas i samma form. 

Hur pedagogerna har fått redskap med sig för att möta alla barns olika kulturella ramar har 

varierat  mycket  från de olika  lärosätena.  En pedagog som läst  på Högskolan Borås  hade 

examinationsuppgift  i  just  kulturella  ramar  och  menar  att  kultur  inte  är  synonymt  med 

nationalitet utan är något som alla har med sig.  En annan pedagog som läst vid Göteborgs 

Universitet  tycker  att  utbildningen  hade  mer  fokus  på  sådant  som  kunde  uppfattas  som 

problem i verksamheten eller att möta barn med annan nationalitet. Det som stod i litteraturen 

var inte direkt kopplat till verkligheten, utan det var genom praktiken som de lärde sig möta 

barnens olika bakgrunder. 
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En pedagog som är utbildad vid Högskolan Kristianstad menar på att det man läser sig till är 

inte alltid det man möter i praktiken. Det är viktigt att som pedagog kunna och våga testa 

olika teorier, men även att kunna ta till vara andras kunskaper och blanda den med sin egna. 

Om man  som en  av  pedagogerna  läst  sin  utbildning  på  1970-talet  så  rådde  då  en annan 

kunskapssyn mot vad det gör idag. Enligt det utvecklingsperspektiv som gällde då så skulle 

alla  barn  kunna en  viss  kunskap vid  en  viss  ålder.  Hon menar  på  att  det  är  viktigt  som 

pedagog att förändra sitt synsätt även om det är väldigt svårt. 

4.4 Att kartlägga barns förkunskaper

Ambitionerna  att  ta  reda  på  barns  förkunskaper  är  stora  hos  pedagogerna,  större  än  de 

möjligheter de ser till att göra det. Det finns flera aspekter som gör att det inte blir av i den 

önskvärda omfattningen. Tiden som finns för att kartlägga alla barn är kort i dagsläget när 

barngrupperna är upp mot 18-20 barn per grupp. En nämner att det försvårar att barnen är i så 

olika åldrar, en annan nämner språket – att barnen precis lärt sig prata och ännu inte lärt sig 

utveckla sina svar. Flera nämner att det är i de mindre grupperna som barns förkunskaper är 

lättare att studera och förespråkar fler sådana tillfällen i veckan.

Observationer  är  en  metod  som  två  av  pedagogerna  nämner.  Utgångspunkten  vid  en 

observation är att man som pedagog känner barnet i dess vardag, och genom observation kan 

se när de tillägnat sig en ny kunskap och därefter göra barnen medvetna om sin nyförvärvade 

kunskap.  Ingen av  de fem intervjuade  nämner  barnintervju som metod för  att  ta  reda på 

barnens förkunskaper. Däremot tar de alla upp att samtalet med barn är ett sätt att ta reda på 

deras tankar. En pedagog poängterar att det är viktigt att inte bedöma, utan att förstå det som 

barnen säger. Samma person svarade även att det är viktigt att barnens tankar görs synliga i 

förskolans verksamhet. Ingen av de intervjuade svarade att de gjorde inspelningar av barnens 

tankar. 

Pedagogernas  tankar  om  hur  de  skulle  kunna  arbeta  vidare  med  kartläggningen  är  av 

varierande slag. En hade tankar kring huruvida föräldrarna kan göras mer delaktiga i arbetet. 

En annan vill  jämföra sin kartläggning med kollegorna för att  eventuellt  få fram fler  nya 

tankar. För vuxna är det många saker som är självklara, men ser man till barnens ålder så är 

inte all kunskap lika självklar,  barns erfarenheter skapar kunskaper säger en pedagog. Som 

exempel tar hon upp: -Vad händer med snön om man tar in den? Att den smälter till vatten är 
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självklart  för en vuxen som hunnit  vara med om flera vintrar,  men för ett  barn som bara 

upplevt två tidigare som de kanske inte minns så är den förståelsen för snöns egenskaper inte 

lika självklara.

5. Analys och diskussion

Kapitlet  inleds  med  analys  och  diskussion  enligt  samma  kategoriuppdelning  som  i 

resultatredovisningen. Vidare följer ett avsitt om konsekvenser för yrkesrollen och avslutas 

med  mitt  förslag  till  fortsatt  forskning.   Inför  uppsatsens  diskussions  vill  jag  göra  en 

återkoppling till uppsatsen syfte som lyder:  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur  

lärarna i  förskolan  undersöker  och  tar  till  vara  på barnens  olika  kulturella  ramar i  sin  

planerade verksamhet. 

5.1 Vad är matematik i förskolan?
I min undersökning inriktade jag mig mot vad matematik är för något i förskolan. Flera av 

pedagogerna svarade i samband med detta hur de arbetar med matematik, men för att få en 

tydligare bild av hur förskolorna arbete med matematik hade det varit av intresse att ställa 

följdfråga riktad mot just deras sätt att arbeta med matematik. En annan fråga som hade varit 

intressant  att  undersöka är -Hur uppfattar  du att  förskolebarn lär  matematik? Till  viss del 

svarade pedagogerna redan på båda ovan ställda frågor,  men för undersökningens resultat 

hade det varit av intresse att kunna jämföra alla pedagogernas svar. 

Hade resultatet sett likadant ut om pedagogerna hade fått visa på sina avdelningar vad som är 

matematik?  Jag  tror  att  det  finns  än  mer  matematik  än  vad  man  först  tänker  på.  Väntar 

pedagogerna verkligen med siffror tills barnen är äldre? Eller finns siffror med långt tidigare? 

Jag tror det sistnämnda, att vi arbetar med det integrerat i den dagliga verksamheten att barnen 

tidigt kan skilja siffror från bokstäver. Barn möter siffror inte bara på förskolan utan på många 

olika  platser  varje  dag.  Siffror  hittar  vi  bl.a.  på  bilarna,  på  telefonen,  på  TV:n,  på 

fotbollströjor osv. Siffror finns även representerade i många barnprogram.  

I Doverborg & Pramling Samuelsson (2004) studie fann de att pedagogerna uppfattade det 

som att  barnen lärde sig bäst  när de inte  märkte  det själva.  De svar som framkom i min 

undersökning visar istället på att pedagogerna är medvetna om sin roll för barnens lärande. 
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Att det är pedagogerna som belyser matematiken i vardagen, även om det är i görandet och 

leken som barnen sedan prövar och befäster sina matematiska kunskaper. 

Arbetet med att ta fram en ny läroplan för förskolan är långt framskridet och i det förslag som 

kommit kan man läsa följande: Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att  

ge varje barn rika tillfällen att i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska  

matematik  i  vardagen,  (Skolverket,  2009b  sid.17).  I  resultatet  av  undersökningen  visar 

pedagogerna att de är redo att anta det nya sättet att tänka då de redan nu lyfter mångfalden i 

vardagen och att  det  i  samtal  med barnen pedagogerna kan fånga deras intressen och där 

utmana dem och problematisera vidare. En utmaning för arbetslag kan vara att anamma det 

som en  pedagog  ansåg  vara  viktigt  att  tänka  på,  nämligen  hur  miljön  på  förskolan  kan 

anpassas så att den kan stimulera matematikutveckling. 

5.2 Rumsuppfattning
Vad innefattar egentligen begreppet rumsuppfattning? Det är inte lätt att finna något entydigt 

svar på den frågan då litteraturen ofta bearbetar utvalda delar. Att det är svårt att definiera 

märks även på informanternas svar, att de tvekar inför begreppet. Andelen pedagoger som 

nämner tid/årstid  samt storlek,  avstånd och former är väldigt  låg även för mitt  låga andel 

deltagare i undersökningen. Vad som är intressant är att i deras svar på vad matematik är i 

förskolan  får  de  med  betydligt  fler  delar  av  rumsuppfattningen  än  i  frågan:  Vad  är 

rumsuppfattning  i  förskolan?  Hur kommer  det  sig  att  de  klassificerar  tid,  vikter,  längder, 

vägning  och  mätning  till  matematik,  men  inte  under  rumsuppfattning?  Möjligen  hade 

resultatet sett annorlunda ut med fler följdfrågor i intervjuerna. 

Men  hur  kan  pedagogerna  göras  mer  medvetna  om  vad  de  olika  matematikbegreppen 

innefattar? Är det av intresse för professionen? Att känna till  begreppen och dess faktiska 

innebörd kan ha en avgörande betydelse i samtal med kollegor, i läsning av artiklar men även 

i tolkning av förskolans uppdrag.  

Alla pedagoger var överens om att kunskap och förståelse för begrepp som kan kopplas till 

lägesord eller rörelse är rumsuppfattning. Sterner (2007) menar att pedagogen har en viktig 

roll för barnens djupare förståelse av de matematiska begreppen, då förståelse kommer med 

språket. Pedagogens roll är att sätta ord på begreppen i dess verkliga sammanhang och att 
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sedan föra en aktiv dialog med barnen samt problematisera och utmana dem i sitt fortsatta 

tänkande. 

5.3 Vad är kulturella ramar? 
En kulturell ram kan liknas vid en Babushkadocka, den stora yttersta dockan är landet. Sedan 

kommer den mindre staden, ännu mindre dockan får symbolisera gatan, sedan familjen och 

till sist det lilla barnet. Alla dockor har sina egna kulturer som kan vara svåra att förstå för 

utomstående. En informant definierar en kulturell ram för ett barn är de erfarenheter och dom 

uppfattningar som de har fått/lärt sig under den tiden de levt. För varje ny gräns som passeras 

tillkommer nya erfarenheter till barnet och barnets kulturella ram revideras. 

I inledningen presenterades syftet med uppsatsen som lyder: Syftet med denna uppsats är att  

undersöka hur lärarna i förskolan undersöker och tar till vara på barnens olika kulturella  

ramar  i  sin  planerade  verksamhet.  Ett  svar  i  undersökningen  syftar  till  att  vuxnas 

föreställning inte alltid behöver överensstämma med verkligheten, att barnens ålder i gruppen 

gör att deras erfarenheter inte sträcker sig så lågt tillbaka i tiden. Här är det viktigt att utgå 

från barnens föreställning och undersöka dess giltighet. Pedagogernas gemensamma önskan 

är att få mer tid till att kartlägga barnen och utifrån det planera verksamheten. En kompromiss 

har för flera varit att dela barngruppen i mindre grupper, vanligtvis efter ålder och där samtala 

om olika ämnen som sedan legat till grund för arbetet. 

En  av  problemformuleringarna  för  uppsatsen  löd:  Hur  ser  pedagogerna  på  barns  olika  

kulturella  ramar i  planerade matematikstunder? Då det  i  resultatet  var  få  svar kring just 

planerade  matematikstunder  är  denna  problemformulering  svår  att  svara  på.  Det  som 

framkom var att  pedagogerna inte hade så mycket  planerad matematisk verksamhet enligt 

dem  själva.  Min  fundering  är  om  resultatet  hade  varit  annorlunda  om  de  först  hade 

observerats i sin verksamhet och sedan intervjuats om svaren varit annorlunda. Troligen är det 

så, dels är det inte lätt att säga alla saker efter varandra i en intervju, men sedan hade deras 

verksamhet  ännu  inte  kommit  igång  och  alla  deras  tankar  kring  vilka  aktiviteter  som 

innehåller matematik inte hade aktualiserats vid tidpunkten för intervjuerna. 

5.4 Kartläggning av barns förkunskaper
Pedagogerna i undersökningen är överens om att möjligheten till  att kartlägga barnen inte 

räcker till, det främst hindret anger de är tidsaspekten. Hur kan man i förskolan skapa fler 

28



möjligheter till kartläggning av barnens förkunskaper? Min fundering på lösning för att ta sig 

an  det  upplevda  problemet  är  att  i  arbetslaget  på  den  gemensamma  planeringen  tydligt 

formulera vad det är arbetslaget vill observera. Vad är syftet med observationerna? Hur skall 

vi tillsammans genomföra dem? Och när skall de bli färdiga? Att ensam kunna observera en 

hel verksamhet utan förankring i arbetslaget tror jag skapar mer press på prestation än vad 

undersökningen kan ge. Att dela på ansvaret och genomförandet gör att hela arbetslaget blir 

delaktiga som att det resultat som framkommer är mer förankrat och kan leda till förbättringar 

i verksamheten än om bara en är medveten om det eventuella problemet.

Att  ta reda på barns förkunskaper är av vikt i  den fortsatta planeringen av verksamheten. 

Arbetslaget bör ställa sig frågan hur barnens tankar kan synliggöras i förskolans arbete och 

inte enbart synliggöra själva aktiviteten. Om dokumentationens fokus är på barnens tankar 

skapas  ett  naturligt  förhållningssätt  till  kartläggningen  av  barnens  kunskaper  om  olika 

företeelser  och  på  så  sätt  frigörs  även mer  tid  till  att  kunna kartlägga  andra  prioriterade 

områden.

I Reggio Emilia pratar man om att se på barnet på nytt varje dag, utan att bedöma det man ser, 

utan istället  se barnet i  den nya  situation den befinner  sig i  (Benn, 2003). Att  gå in i en 

observation utan tidigare bilder av barnet menar en informant inte är rätt  väg att  gå. Hon 

förespråkar istället att det är av vikt att känna barnet i sin vardag och utifrån det kunna se om 

han  eller  hon tillägnat  sig  någon  ny kunskap  och  göra  barnet  medvetet  om detta.  I  min 

tolkning av att se barnet på nytt varje dag, så kan det betyda att gå in i observationen utan 

förutfattade meningar om det som inträffar utan att istället försöka se situationens orsak och 

verkan.

En frågeställning som jag börjat fundera på är hur man kan kartlägga barnens matematiska 

kunskaper genom observation? Ett sätt som jag själv prövat är att studera barns lek utomhus 

och föra in det i Analysschemat för matematik (Skolverket, 2000). Vilka olika matematiska 

områden finns representerade i t.ex. sandlådan? För att kartlägga sin egen pedagogroll och hur 

de äkta samtalen fokuserar på det matematiska innehållet kan man i verksamheten använda 

sig av samtalsobservation. 
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5.6 Konsekvenser för yrkesrollen 
I arbetet med denna uppsats har det väckts flertalet tankar om hur vi i vårt arbetslag arbetar 

för att möta barns kulturella ramar. I samtal med kollegor bekräftas det som pedagogerna i 

undersökningen  säger,  att  viljan  att  kartlägga  barnen är  större  än  tiden.  I  inledningen  av 

höstterminen  2010 fick  jag  och  mina  kollegor  på  förskolan  där  jag  arbetar  möjlighet  att 

besöka en föreläsning med Ann Åberg. I denna föreläsning tog hon upp kärnan i förskolans 

verksamhet, nämligen barnens tankar –hur vi kan synliggöra deras tankar samt hur vi kan 

kartlägga deras tidigare erfarenheter kring olika saker. Uppsatsen har fått mig som pedagog 

att  tänka  igenom hur  vi  faktiskt  gör  i  vår  planerig  av  verksamheten,  men  gett  mig  nya 

förhållningssätt och mer kritiskt tänkande kring verksamheten. Att kunna utmana arbetslaget i 

att  synliggöra  syftet  med vår  verksamhet,  dels  planerade  aktiviteter,  men även vad gäller 

lokalernas utformning och innehåll.  Föreläsningen kompletterar vårt förändringsarbete med 

förslag på konkreta metoder i att studera och synliggöra barnens tankar (A, Åberg, föreläsning 

i Kungsbacka, 26 augusti, 2010). 

5.7 Förslag till fortsatt forskning
Att  undersöka  ett  område  som  Kulturella  ramar  har  varit  synnerligen  intressant.  Om 

möjligheterna till fortsatt forskning ges någon dag, tycker jag det skulle vara av intresse att 

studera ett arbetslag närmare. Dels i deras kartläggning av barnens förkunskaper för att sedan 

studera hur mycket denna kartläggning påverkar dem i deras planering och utformning av 

verksamheten. 
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6. Sammanfattning

Denna studie bygger på begreppet Kulturella ramar, hur det används i förskolans verksamhet 

och då främst i arbetet med rumsuppfattning. I en intervju valde en att definiera begreppet så 

här:  En kulturell  ram för ett  barn är de erfarenheter  och dom uppfattningar  som de har  

fått/lärt sig under den tiden de levt. En kulturell ram ses från det stora som varje land, varje 

stad/by,  varje familj  och ner till  varje person har alla sin egen kulturella ram. Syftet  med 

denna uppsats är att undersöka hur lärarna i förskolan undersöker och tar till vara på barnens 

olika  kulturella  ramar  i  sin  planerade  verksamhet.  För  att  undersöka  detta  utgick 

undersökningen från två problemformuleringar

1. Hur  sker  pedagogers  kartläggning  av  barngruppen  inför  planering  av  ett 

lärandeobjekt? 

2. Hur ser pedagogerna på barns olika kulturella ramar i planerade matematikstunder?

I den teoretiska bakgrunden är fokus på matematik, dels vad matematik är för något och vad 

det är enligt förskolans läroplan är som pedagogerna skall sträva efter att barnen uppnår. Ett 

begrepp som behandlas mer ingående är rumsuppfattning, dels vad det är för något men även 

hur det används i barnens vardag. Pedagogerna i förskolan har en viktig roll när det gäller 

barns lärande i matematik, för att skapa intressanta upptäckter så är det barnens tankar och 

erfarenheter som skall ligga till grund, att barnen ges plats att dela med sig och jämföra tankar 

och  idéer.  Till  sist  beskrivs  hur  barnintervjuer  och  observationer  kan  användas  i 

kartläggningen av barns förkunskaper.  

Som  undersökningsmodell  användes  kvalitativa  intervjuer  som  genomfördes  med  fem 

kvinnliga pedagoger som alla är verksamma på olika förskolor. Resultatet sammanställes och 

redovisas under fyra huvudrubriker Vad är matematik i förskolan? Vad är rumsuppfattning i 

förskolan? Vad är kulturella ramar? Samt Att kartlägga barns förkunskaper. Resultatet från 

undersökningen visar på pedagoger som är positivt inställda till matematik, och förstår vikten 

av att syliggöra den för barnen på ett tidigt stadium. Att deras roll är avgörande för hur väl 

barnen utvecklar kunskaper i begreppsförståelse. De upplever även att kartläggning av barn 

inte hinns med i den omfattning som de skulle önska.
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Bilaga 1

Intervjufrågor till c-uppsats

Uppvärmningsfrågor

Vad heter du?

På vilket lärosäte läste du din utbildning?

När var du färdig med din lärarutbildning?

Har du någon speciell inriktning eller fördjupning på utbildningen?

Frågor kring uppsatsämne

1. Vad tänker du när du hör ”matematik i förskolan”?

2. Vilka matematikområden tycker du hör till begreppet Rumsuppfattning i förskolans 

arbete?

3. Hur skulle du vilja definiera begreppet kulturella ramar?

4. Hur upplever du att din utbildning problematiserade och gav dig redskap för att kunna 

möta olika kulturella ramar?

5. Vad är lättast respektive svårast i kartläggningen av barnens olika förkunskaper?

6. Hur tar ni på din förskola tillvara barnens olika förkunskaper på ett tillfredställande

sätt? Vilka tips skulle du vilja ge till andra förskolelärare?

7. Något annat du skulle vilja tillägga?
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