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Sammanfattning: I studien har jag spelat ett brädspel med förskolebarn i åldrarna tre 

till fem år för att ta reda på hur utvecklad deras taluppfattning är. Resultatet av studien 

visar att kompetenserna är oberoende av ålder och antalsuppfattningen är olika utvecklad 

för olika barn. För att komplettera studien intervjuades pedagogerna på avdelningen 

angående deras syn på matematik i förskolan och om de arbetar aktivt med 

antalsuppfattning. Till svar fick jag att de ständigt arbetar med matematik och 

antalsuppfattning, både i styrda aktiviteter och spontant i vardagen.  
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1 INLEDNING 
 

Jag har valt att i mitt examensarbete göra en studie om förskolebarns taluppfattning. Jag anser 

att det är viktigt att man som pedagog är medveten om vilka kunskaper barnen har inom ett 

ämne för att kunna skapa en så bra lärandemiljö som möjligt och det är det som jag genom 

studien ska ta reda på. Johnsen Hoines (2002) anser att det är viktigt att man som pedagog 

utgår från barnens kunskaper genom att lyssna på dem och tolka deras språk för att få veta 

vilka kunskaper de redan har och hur de har utvecklat dessa. Pedagogen får då kunskap om 

hur språket är utformat som hänger ihop med barnens kunskaper.  

 

Läroplanen för förskolan (lpfö 98, reviderad 2010) säger att det är förskolans ansvar att sträva 

efter att alla barn utvecklas vad gäller förståelse för talbegreppet och antal. Mitt arbete är 

därför relevant för att det synliggör förskolebarnens kompetenser inom 

taluppfattningsbegreppet och för att det lyfter fram erfarna pedagogers tankar kring matematik 

samt arbetet kring ämnet på förskolan.  

 

Genom att spela brädspelet ”Fia med knuff” med barn i åldrarna 3-5 år ska jag ta reda på om 

barnen behärskar olika delar av antalsuppfattning och i vilken utsträckning. Som komplement 

till arbetet kommer jag även att intervjua pedagogerna på avdelningen om hur de ser på 

matematik i förskolans verksamhet och hur de arbetar med taluppfattning. 
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1.1 Bakgrund 

 

Heiberg Solem och Reikerås (2006) påstår att barn stöter på matematik i vardagens händelser 

och att matematiken utgör en naturlig del av barnens liv.. Det kan till exempel vara i affären 

när ett barn får hjälpa till att väga frukten eller när ett barn dukar matbordet och ser till att rätt 

antal koppar dukas fram. För att matematiken ska utvecklas så gäller det att man pendlar 

mellan teori och praktik. ”Att tänka, att uttrycka sina tankar och att handla flätas samman. 

Detta blir mycket tydligt när vi granskar det aktiva, lekfulla och utforskande barnet”( s 10). 

 

Det är vanligt att barn under någon period av sin uppväxt tycker att det är roligt att räkna och 

de räknar i stort sett allt samtidigt som de skaffar sig nya erfarenheter av räknandet. Talen och 

att räkna blir en del av barnens vardagsliv vilket visar sig i deras språk. Barn tar till sig av vad 

de hör andra säga och de använder sig av samma språk som finns i deras omgivning. Att barn 

leker med talorden och att de får bekanta sig med dem i olika situationer har inverkan på deras 

utveckling vad det gäller talbegreppet (Heiberg Solem och Reikerås, 2006). 

 

Magne (1994), refererad i Heiberg Solem och Reikerås (2006), ser utvecklingen av 

talbegreppet som ett pussel. Ett pussels olika bitar motsvarar olika delar av talbegreppet, till 

exempel en bit av talramsan eller att ett barn känner igen en talbild på en tärning. När 

pusselbitarna hamnar rätt och i vilken ordningsföljd de kommer i, är olika från barn till barn. 

Ett barn behärskar kanske en del av talbegreppet som ett annat barn inte gör, oberoende av 

ålder. Även om barnen är i samma ålder så kan förståelsen för talbegreppet variera mycket. 

Det kan vara svårt att som vuxen se hur god talförståelse ett barn har då förståelsen kan vara 

bunden till en viss situation.  

 

Barns matematiska utveckling startar redan i tidig ålder och det finns forskning som visar på 

att barn vid tre års ålder kan avgöra vilket som är störst av två föremål. Kunskapen som 

barnen har från denna tidiga ålder byggs sedan på genom samspelet med omvärlden. För att 

talens innebörd ska bli begripliga för barnen gäller det att kunskaperna kopplas samman med 

kunskaper om tal och räknekunskaper (Ahlberg, 1995). 

1.2 Litteraturgenomgång. 

 

1.2.1 Antalsuppfattning 
 

När barn samspelar med andra barn eller vuxna får de chans att räkna och använda räkneord. 

Barnen uppfattar räkneorden genom samtal, lekar, spel och ramsor. Allt eftersom får barnen 

en allt bredare förståelse för de olika räkneorden och till slut förstår de vad som menas med 

att det finns två äpplen kvar. Doverborg och Emauelsson (2010), menar att förskollärare 

hjälper barnen att utveckla sin taluppfattning genom att använda räkneord i olika situationer. 

När förskolläraren berättar för ett barn att de till exempel har knäppt två knappar på koftan så 

kan barnet till slut koppla samman situationen med en annan situation där de har ställt fram 

två tallrikar på bordet. Barnet kommer allt mer att se samband i tingen och räkneorden.  
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1.2.2 Subitizing, spontan antalsuppfattning 
 

Enligt Sterner och Johansson (2010) så innebär begreppet subitizing att man omedelbart kan 

uppfatta antalet i en mängd. Detta visar sig till exempel då ett barn slår en tärning och direkt 

ser att  tärningen visar tre prickar. ”Det handlar alltså om ett automatiserat förhållande mellan 

räkneord och någon form av talbild”(s 72). Enligt författarna så har barn redan vid sex 

månaders ålder utvecklat förståelse för effekten av att ett objekt läggs till eller tas bort från en 

mängd. Barn kan även tidigt uppfatta vilken mängd som består av flest föremål.  

 

Johansson och Wirth (2007) hävdar att en vuxens gräns för den spontana antalsuppfattningen 

är vid fyra till fem föremål. Ju fler föremål som visas upp, desto svårare är det att spontant 

ange rätt antal. Om föremålen ligger i ett visst mönster blir det dock lättare att se med endast 

ett ögonkast hur många föremålen är. Det är exempelvis lättare att spontant uppfatta antalet 

genom att se prickarna på en tärning än att avgöra hur många föremålen är om de inte ligger i 

ett tydligt mönster. Ett måste för denna färdighet är att föremålen ses tillsammans som en 

mängd.  

 

Att behärska den spontana antalsuppfattningsdelen är tidsbesparande anser Heiberg Solem 

och Reikerås (2006) och att kunna se en mängd som en helhet är en viktig träning. Man kan 

stimulera talbilder för barnen genom att till exempel spela domino eller tärningsspel där 

prickarna, som anger antalet, är sorterade på ett speciellt sätt som barnen sedan kommer att 

känna igen. Författarna påstår att barn lär sig att till exempel känna igen formationen som 

anger talet sex på en tärning men det behöver inte betyda att de kan flytta sin spelpjäs rätt 

antal steg. När barnen sedan är bättre på att räkna är inte de speciella mönstren lika viktiga 

och de blir även bättre på att omedelbart se hur många ting det är i en mängd.  

 

1.2.3 Räkneord 

 
När barn lär sig räkneramsan är den helt enkelt en ramsa som inte är kopplad till någon 

kvantifiering. Hur bra barn kan ramsan är beroende på ålder och erfarenheter men hos de 

flesta barn sker inlärningen stegvis. I början är räkneramsan inte stabil och räkneorden kan 

komma i vilken ordning som helst. I nästa steg så är ramsan stabil men upprepade gånger så 

använder sig barnet av en felaktig del av ramsan, till exempel ett, två, tre, fyra, fem, sju. Så 

småningom behärskar barnet räkneramsan helt, upp till ett visst räkneord. När barn först lärt 

sig räkneramsan så tror de ofta att ramsan är odelbar och att man ej kan börja räkna var som 

helst i ramsan utan att man måste börja räkna från ett. Det gör att baklängesräkning är 

någonting som är svårt att lära sig och ofta måste barn börja räkna framåt från ett för att 

komma på att talet efter tio är nio (Sterner och Johansson, 2010). 

 

När barnet har kommit underfund med att räkneramsan används när man räknar saker kopplas 

föremål, ett och ett, till talen. I början sker detta ofta med hjälp av pekningar eller nickningar 

och ofta kopplas räkneorden till dessa i stället för till föremålen. Även om barnet har 

förståelse för att ett räkneord hör till ett föremål så blir koordineringen ibland felaktig och fler 

räkneord sägs än vad det finns saker att räkna. En annan svårighet som kan finnas när man ska 

räkna är att hålla koll på vilka föremål som redan är räknade och vilka som inte är det (Sterner 

och  Johansson, 2010). 

 

Heiberg Solem och Reikerås (2006) antyder att det är bra för barn att flytta någonting medan 

de räknar. Detta kan till exempel ske när barnen spelar brädspel där en spelpjäs ska flyttas rätt 
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antal steg. Författarna påstår att barnen blir hjälpta att bibehålla överblicken genom att flytta 

ett föremål samtidigt som de räknar.  

 

Trots att räkneramsan från början bara sker mekanisk utan att det finns någon betydelse 

bakom orden så är den ändå viktig för barnens fortsätta lärande, säger Johansson och Wirth 

(2011), då den väcker barnens intresse för vad orden betyder. De knyter sedan samman 

talorden med sina erfarenheter men att få ett generellt talbegrepp tar lång tid. Författarna 

påstår att detta inte sker förrän barnen ser orden i ramsan som siffror i talraden. Det kräver att 

de kan ramsan helt och hållet och att de kan siffrorna.   

 

 

När man vill ange ett föremåls plats eller läge används ordningstal, till exempel den tredje 

lådan. Att reflektera och samtala kring ordningstal i vardagen är nyttigt för förståelsen kring 

ordningstal och antal. Författarna tar upp ett exempel där de anser att det är intressant att 

reflektera tillsammans med barnen över vad som händer om det tredje barnet i en kö byter 

plats med sjunde. En del av barnen tror kanske att det sjunde barnet fortfarande är det sjunde 

barnet trots att denne har bytt plats eftersom de har kopplat samman ordningstalet med 

personen.  

 

Ibland används räkneord som namn på saker utan att det har någon klar numerisk mening. Det 

kan till exempel handla om numret på en buss eller på en brevlåda. Sterner och Johansson 

(2010) hävdar att det är viktigt som pedagog att vara uppmärksam på detta då barn ofta 

försöker finna mening i dessa räkneord trots att de egentligen inte har någon. Ofta kan barn en 

större del av räkneramsan än vad de behärskar i praktiken. ”God taluppfattning innebär 

förståelse för samtliga aspekter av tal. Samtidigt betonas att vi inte kan säga att en person 

antingen har eller inte har taluppfattning eftersom det är något som ständigt utvidgas och 

fördjupas även i vuxen ålder”(s 81). 

 

Gelman och Gallistel har tagit fram fem olika principer. De är: 

 

 Abstraktionsprincipen: Innebär att föremål kan räknas 

 Ett till ett - principen: Innebär att föremål från två olika mängder kan bilda par, dock 

endast ett och ett. 

 Principen om godtycklig ordning: Innebär att föremål kan räknas i vilken ordning om 

helst bara den som räknar har koll på vilka av föremålen som har blivit räknade och 

inte. Begreppet antalskonstans är kopplat till denna princip och innebär att en mängd 

föremål fortfarande är lika många trots att de har flyttats och trots att några föremål 

har tagits bort från mängden och sedan lagts tillbaka. 

 Principen om räkneordens ordning: Innebär att alla räkneord kommer i en bestämd 

ordning.  

 Antalsprincipen: Innebär att när en mängd föremål har räknats så utgör det sist 

räknade föremålet antalet.  

(Doverborg och Emanuelsson, 2010) 

 

I en studie av Vandermaas-Peeler, Ferretti och Loving (2011) har det visat sig att brädspel kan 

vara bra för att väcka barns intresse för matematik och brädspel kan användas för att utveckla 

barns matematiska kunskaper. I studien delades 28 föräldrar med barn upp i två grupper. Den 
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ena gruppen fick instruktioner om hur de kunde föra in matematik i spelet medan den andra 

gruppen var ovetandes om matematikaspekten. Föräldrarna skulle sedan spela ett utvalt spel 

med sina barn tre gånger under en tvåveckorsperiod. Föräldrarna videofilmade 

spelomgångarna åt författarna som sedan tittade igenom filmerna.  

 

Det visade sig i studien att de barn som fick fler matematiska frågor också gav fler korrekta 

svar. Författarna kom fram till att resultaten kan stödja teorier om att det är bra för barns 

matematiska utveckling att möta matematik i vardagen. När författarna avslutningsvis frågade 

föräldrarna om barnens nya färdigheter visade sig i andra sammanhang fick de veta att 

majoriteten av de barn som var med i studien använde sig av tal oftare. En förälder berättade 

att deras barn började räkna hela tiden. Han räknade till exempel antalet steg han tog och läste 

av priserna på varor i affären vilket han inte gjort tidigare.  

 

Benigno & Ellis (2004), Björklund, Hubertz, och Reubens (2004), Young - Loveridge 

(2004), Refererade i Vandermaas-Peeler, Ferretti och Loving (2011), säger att barn lär sig 

matematik på ett roligt och meningsfullt sätt genom att spela spel. I spelet kan barnen använda 

sig av baskunskaper samtidigt som de observerar mer erfarna medspelare och på så sätt 

vidareutvecklas. 

 

I en studie som Ramani och Siegler (2008) har gjort lät de i två veckors tid förskolebarn från 

låginkomstfamiljer antingen spela ett spel som var utformat efter tallinjen eller ett spel som 

bestod av olika färger. De barn som fick spela spelet med nummer skulle räkna varje steg de 

tog och om de till exempel fick en femma så skulle de räkna till fem, samtidigt som de 

flyttade spelpjäsen och om sedan fick en tvåa så skulle de säga sex, sju, samtidigt som de 

flyttade spelpjäsen. De barn som spelade färgspelet hade en tärning med färger och om de 

exempelvis fick blå skulle de säga de färger som de passerade på vägen till den blå rutan. 

Resultatet av spelen visade att spelet som var utformat efter tallinjen bidrog med drastiska 

förbättringar av räkneramsan medan färgspelet inte påverkade barnens matematiska 

kunskaper.  

 

1.2.4 Vad säger läroplanen? 
 

Enligt läroplanen för förskolan (lpfö 98, reviderad 2010) så ska förskolan sträva efter att alla 

barn utvecklar sin förståelse för egenskaper hos talbegrepp, antal, ordning och mängder. 

Förskolan ska även eftersträva att barnens förmåga att använda sig av matematik utvecklas 

och att de ska utvecklas vad det gäller att vara med i matematiska resonemang samt att 

undersöka, reflektera och pröva lösningar av problem med hjälp av matematik. Läroplanen 

säger att det även är förskolans uppgift att barnen ska lära sig matematiska begrepp och 

sambanden dem emellan. ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (s 5). 

 

Förskollärare har ansvar för att alla barn ska tycka att det är roligt att lära sig saker och att de 

finner mening i det. Det ligger även i deras ansvar att ställa barnen inför utmaningar som ska 

vara stimulerande för lusten att skaffa nya erfarenheter och kunskaper.  Läroplanen säger att 

förskollärare har som jobb att stimulera och utmana barnen på förskolan i deras utveckling 

vad det gäller just matematik.”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till 

uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter 

och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 

motivation och drivkraft att söka kunskaper” (s 6). 
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1.2.6 Pedagogens roll 

 
Björklund (2011) anser att det är pedagogens syn på barnet och kunskapen som avgör hur 

denne handlar och vilka mål denne har i förskoleverksamheten. Det är därför enligt författaren 

viktigt att pedagogers tankar lyfts fram och problematiseras för att denne ska bli medveten om 

vilken roll och vilket ansvar pedagogen har för barnens lärande. ”Ett kompetent barn kräver 

en kompetent vuxen som handledare” (s 31). 

 

Björklund (2008) skriver att det finns ett flertal sätt att se på lärande men en tro är att allt 

lärande bygger på tidigare erfarenheter. Enligt detta synsätt bör man därför som pedagog 

sträva efter att ge barnen erfarenheter och utifrån dessa utmana barnen. Dock ifrågasätter 

författaren detta synsätt genom att ställa frågan om när kunskapen har sin början. Hon 

förklarar att barn anses födas utan några erfarenheter och då blir det problematiskt om all 

kunskap bygger på tidigare erfarenheter.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) förklarar att det är viktigt att man som pedagog 

lyssnar på barnen och tar reda på vad som är meningsfullt för dem. ”Det som har störst 

betydelse för hur man som pedagog utnyttjar den tid man har till förfogande, är förmodligen 

den inställning man har till barns lärande” (s 62). När en pedagog har som mål att utmana 

barnen och få dem att utvecklas så är det av stor vikt hur denne pratar med barnen, hur 

pedagogen ställer frågor samt hur denne kommer med följdfrågor och även att barnen får tid 

på sig att själva fundera och göra egna reflektioner. Det är lika viktigt att lyssna på de svar 

barnen har som att ge dem frågor och att ställa följdfrågor som hjälper barnen att reflektera 

vidare. 

 

Barn lär av varandra, säger Williams (2006). Hon påstår att det inte går att komma ifrån att 

människor lär av varandra när de umgås oavsett om de är vänner eller inte. Trots detta så är 

det ändock enligt författaren viktigt att en vuxen finns nära till hands. Pedagogen har till 

uppgift att medvetandegöra barnen om att det kan kretsa en mängd olika tankar och teorier 

kring en och samma sak och att ett problem kan lösas på flera sätt.  

 

Emanuelsson (2010) antyder att lärare spelar en viktig roll i barnens kunskapsutveckling. Det 

är viktigt att lärarna är positiva till ämnet och att de väljer innehållet med omsorg. Detta 

påverkar hur barnen utmanas och att de grundläggande matematikbegreppen synliggörs i 

barnens vardag.  

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur utvecklad är förskolebarnens taluppfattning? 

 

 Hur arbetar pedagogerna på förskolan med taluppfattning och vilken syn har de på 

matematik i förskolan?  
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2 METOD 
 

2.1 Urval 
 

Jag har bedrivit min studie på en kommunal förskola i en mindre stad där jag har spelat ett 

spel kallat Fia med knuff tillsammans med barn i åldrarna 3-5 år. Innan jag påbörjade arbetet 

så besökte jag den valda förskolan och förklarade för pedagogerna och förskolechefen vad 

mitt arbete skulle handla om och vilka metoder jag skulle använda mig av. Jag frågade om det 

skulle vara okej för dem om jag bedrev mitt examensarbete på deras förskola och det var inga 

problem, de blev snarare glada. För att begränsa undersökningen så har jag endast undersökt 

hur god taluppfattning barnen har och hur man som pedagog på en förskola kan arbeta med 

brädspel och då har det inte varit relevant för mig att ta med aspekter som kön. I mitt arbete 

har jag inte haft för avsikt att analysera spelet som verktyg utan det har endast använts för att 

synliggöra barnens taluppfattning. I stället har jag låtit pedagogerna på avdelningen berätta 

bland annat om deras syn på spel i allmänhet i lärandesyfte. 

 

Jag har intervjuat pedagogerna på avdelningen för att få en inblick i hur de ser på matematik 

på förskolan och vilka tankar de har kring brädspel i arbetet. För mig känns det berikande att 

höra erfarna pedagogers åsikter och jag tror även att de hjälper till för att förtydliga arbetet. 

Förskolan, pedagogerna och de flesta barn är för mig bekanta sedan tidigare vilket jag ser som 

positivt för mitt arbete. I och med att barnen kände igen mig så var det inga problem att få 

dem att umgås med mig och spela Fia med knuff. Jag tror även att intervjuerna kändes mer 

bekväma för både mig och pedagogerna än vad de kanske skulle ha känts om vi var helt 

okända för varandra.  

 

Under spelomgångarna valde jag att högst spela med tre barn åt gången. Detta val gjorde jag 

för att det inte skulle bli för lång väntan för barnen innan det blev deras tur igen, för att alla 

skulle få plats kring brädet och för att jag skulle kunna hålla det hela kontrollerat. 

Grupperingen av barnen var slumpmässig och berodde på vilka barn som var där just då, vilka 

som lekte med varandra och vilka jag hade fått godkännande av föräldrarna att videofilma. 

Jag valde att gå in med de barnen som jag skulle spela med medan de andra barnen var ute 

och lekte. Detta val gjorde jag dels för att det skulle vara lugnt inne så att barnen inte skulle 

bli störda eller påverkade av de andra barnen och dels för att undvika att något barn som jag ej 

hade fått föräldrarnas medgivande att filma kom med med filmen.  

 

Jag valde att endast spela ett typ av spel med barnen för att få ett tydligt resultat och för att 

hålla arbetet begränsat. Hur länge spelomgångarna höll på var helt upp till barnen och det var 

även upp till dem hur noga det var att hålla sig till de korrekta spelreglerna. Jag ville att det 

hela tiden skulle vara roligt och givande för barnen och därför fick de styra så mycket som det 

var möjligt.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Under observationstillfällena videofilmade jag. Jag riggade upp en videokamera i ett läge så 

att hela spelsituationen spelades in. Det var dock problematiskt att få med små detaljer så som 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Jag hade även penna och papper bredvid mig under 

spelomgångarna så jag kunde anteckna viktiga iakttagelser under och efter spelets gång. 

Videofilmerna bevarade jag på ett sådant ställa så att ingen obehörig skulle kunna se dem.  
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”Med hjälp av videodokumentationer blir det möjligt att spela upp händelseförloppet om och 

om igen. Vi får nya chanser att få syn på, reflektera över och återge det meningsbärande i vad 

som fängslar och upptar barnets intresse” (Lindahl 1998, refererad i Wehner Godée, 2010. s 

85). 

 

De intervjufrågor som jag ställde till pedagogerna på förskolan mailade jag till dem några 

dagar innan själva intervjun ägde rum. Detta gjorde jag för att de i lugn och ro kunde sitta och 

gå igenom frågorna så att de inte skulle bli överraskade eller trängda på något sätt. Innan jag 

ens mailade över frågorna så frågade jag de berörda pedagogerna öga mot öga om de kunde 

tänka sig att delta och vad intervjuerna var till för och vad det skulle handla om. Enligt Häger 

(2010) så har den som blir intervjuad rätt att få veta vad det är för slags intervju, om den ska 

publiceras, varför den görs och vilken roll den intervjuade kommer att synliggöras i.  

 

Intervjuerna ljudinspelade jag. Detta gjorde jag för att det är svårt att lyckas skriva ned allt 

som sägs samt att komma ihåg tonlägen, pauser, suckar med mera. I och med att jag hade 

spelat in hela samtalet fanns allting kvar och jag kunde sedan lyssna igenom intervjuerna om 

och om igen.  

 

2.3 Procedur 
 

Som observationsmetod för att besvara min fråga om hur utvecklad taluppfattning 

förskolebarnen har valde jag att spela Fia med knuff med barnen. Spelet är ett brädspel som 

går ut på att flytta fyra spelpjäser var till målet och den som först får in sina spelpjäser i mål 

vinner. Antalet steg som man får flytta pjäserna bestäms av en tärning. Enligt spelets regler 

får man även ”knuffa” andra spelare då man passerar en ring som någon annan står på. Den 

knuffade får då ställa tillbaka sin pjäs i sitt ”bo”. När jag spelade med barnen var jag dock inte 

så noga med reglerna utan jag lät barnen bestämma hur spelet skulle spelas och själv försökte 

jag bara följa med. Jag testade att spela spelet med både en tärning med prickar och en med 

siffror för att se vad barnen behärskade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag uppmanade barnen till att räkna prickarna på tärningen och antalet steg som spelpjäsen 

skulle flyttas och om något barn blev osäker så räknade vi prickarna och stegen tillsammans. 

För mig var det dock viktigt att barnen försökte räkna själva först för att få ett så rättvist svar 
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på frågan som möjligt angående barns taluppfattning. Jag försökte även se till att alla barnen 

fick lika stor plats i samtalen och att alla barn fick möjlighet att räkna utan att de andra barnen 

tog över allt för mycket och räknade åt någon. Även detta var viktigt för att kunna besvara 

frågan så korrekt som möjligt då det var viktigt att alla individer fick deltaga och visa sina 

kunskaper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att besvara frågorna om hur pedagogerna arbetar med matematik på förskolan, vilka 

tankar de har kring ämnet och vilken syn de har på brädspel som metod för 

matematikinlärning så använde jag mig av intervjuer. Intervjufrågorna gav jag till 

pedagogerna i förväg för att de skulle få en chans att fundera kring frågorna och för att de inte 

skulle bli ställda eller känna sig trängda. Intervjuerna ägde sedan rum på förskolan, öga mot 

öga med en pedagog i taget. Tid och plats bestämde pedagogerna i samråd med varandra för 

att deras schema skulle gå ihop. Jag ville inte att pedagogerna skulle påverka varandra under 

intervjun så därför valde jag att intervjua dem en och en. Intervjuerna spelade jag in med en 

ljudupptagare för att jag sedan skulle kunna gå igenom intervjuerna om och om igen. Jag 

informerade pedagogerna om att jag skulle spela in intervjuerna och jag var även noga med att 

de skulle vara införstådda i att intervjuerna var helt frivilliga och att de inte behövde besvara 

frågorna om de inte själva ville. Jag förde även anteckningar under och efter intervjuerna för 

att komma ihåg mina tankar och iakttagelser. Ljudinspelningarna anser jag är lite bristfälliga 

då inte de intervjuades kroppsspråk och mimik upptas så därför var det fördelaktigt för mig att 

föra anteckningar under intervjuerna.  
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2.4 Analysmetoder 
 

De videofilmer som jag skapat under observationerna transkriberades. När detta gjordes skrev 

jag ned allt som hände och varje ord som sades utan att lägga några värderande ord kring det. 

När jag sedan analyserade datan så använde jag mig av transkriberingarna samtidigt som jag 

såg filmerna om och om igen för att vara säker på att inget glömdes bort och för att det inte 

skulle finnas några som helst risker för att jag skulle ha missförstått något.  

 

Jag använde mig även av ett schema där jag kryssade i vilka moment de olika barnen 

behärskade. De moment som jag hade med i schemat var talramsan, spontan antalsuppfattning 

och ett-till-ett principen. För att ta reda på om barnen behärskade talramsan så observerade jag 

när de räknade prickarna på tärningen. Sa barnet talen i rätt ordningsföljd så kryssade jag i att 

de behärskade talramsan. Vad de gällde den spontana antalsuppfattningen så tittade jag på om 

de direkt såg antalet prickar utan att de behövde räkna dem. När jag observerade ett-till-ett 

principen så tittade jag på om barnen kunde para ihop stegen med spelpjäsen med antalet steg 

de skulle få gå. Schemat använde jag mig sedan av för att göra diagram som tydligt visar 

resultatet av min studie. I rapporten använde jag mig av fiktiva namn på barnen för att det 

skulle råda full sekretess så att inget av barnen skulle kunna kännas igen.  

 

Även de inspelningar som jag fick av intervjuerna transkriberade jag på samma sätt. 

Skillnaden var dock att inga ansiktsuttryck eller kroppsspråk kom med på ljudinspelningarna 

så där fick jag lita på mina anteckningar som jag förde efter intervjutillfällena. När jag 

analyserade intervjuerna så läste jag transkriberingarna och lyssnade igenom 

ljudinspelningarna ett flertal gånger. 
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3 RESULTAT 
 

3.1 Fråga 1 
      Hur utvecklad är förskolebarnens taluppfattning? 

 

Nedan visas tre diagram som synliggör resultatet av huruvida barnen behärskar talramsan, 

spontan antalsuppfattning och ett-till-ett principen. De namn som nämns är alla påhittade för 

att inte något barn ska kunna identifieras.  

 

 
 

Figur 1: Antalet barn i olika åldrar som behärskar respektive inte behärskar talramsan. 

 

När jag har undersökt hur vida barnen behärskar talramsan så har jag observerat hur barnen 

räknar prickarna på tärningen och hur de räknar samtidigt som de flyttar tärningen. Vissa av 

barnen räknade högt och med talorden i rätt ordning medan andra mer mumlade en ramsa där 

talen hamnade lite hur som helst utan korrekt följd.  

 

Exempel 1:  

 

Nadja slår tärningen. 

När tärningen har stannat börjar hon viska för sig själv medan hon pekar på tärningen. 

 

- Fyra fick jag! utropar hon. 

 

Vi räknar tillsammans och det visar sig att hon fick sex. 

Detta exempel visar att Nadja inte behärskade att räkna antalet prickar på tärningen.  
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Exempel 2:  

 

- Ska vi låta Stina räkna? frågar jag. 

- En, två, tre, fyra! räknar hon.  

 

Stina räknar prickarna korrekt och enligt talramsan.  

 

 

 

 

 
 

Figur 2: Antalet barn i olika åldrar som behärskar respektive inte behärskar ett-till-ett 

principen. 

 

När jag tittade på hur väl barnen klarade av att använda sig av ett-till-ett principen så tittade 

jag på om barnen klarade av att para ihop antalet steg de tog med tärningen med räkneorden. 

Här visade resultatet att en del av barnen flyttade tärningen i otakt med räkningen medan 

andra flyttade tärningen i takt med att de uttalade räkneorden.  

 

Exempel 3:  

 

- Vad fick du? frågar jag Simon. 

- Tre, svarar han. 

- Då får han gå mindre än mig, poängterar Linus. 

- Ja precis, bekräftar jag. 

 

Simon flyttar spelpjäsen tre steg, ett steg i taget.  

 

I exemplet behärskar Simon att flytta spelpjäsen rätt antal steg.  
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Exempel 4: 

 

Linus slår tärningen och det visar sig att han får flytta spelpjäsen fem steg. Han flyttar 

spelpjäsen men kommer bara fyra steg fram.  

 

 
 

Figur 3: Antalet barn i olika åldrar som behärskar respektive inte behärskar spontan 

antalsuppfattning, det vill säga om de omedelbart ser hur många prickar tärningen visar utan 

att de behöver räkna dem. 

 

För att ta reda på om barnen behärskade den spontana antalsuppfattningen så fokuserade jag 

på att se om barnen omedelbart kunde se antalet prickar på tärningen utan att räkna. Här var 

det två barn som klarade av det oavsett vilket antal som kom upp. Vissa av barnen såg vilket 

antal vissa av mönstren formade genom spontan antalsuppfattning medan andra mönster var 

svårare att utläsa.  

 

Exempel 5:  

 

Anna slår tärningen. 

- Jag fick sex. Jag slog sex, sa Anna direkt efter att hon slagit tärningen. 

  

Exemplet tyder på att Anna behärskar spontan antalsuppfattning.   

 

Exempel 6:  

 

- Vad fick du då? frågar jag Bella. 

- Tre, fick jag till svar. 
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Bella börjar flytta pjäsen men eftersom det var fel så bad jag henne att räkna prickarna. När 

hon räknade prickarna så visade det sig att hon hade slagit en fyra.  

 

I det här fallet var Bella tvungen att räkna prickarna för att få veta det korrekta antalet prickar 

på tärningen.  

 

 

3.2 Fråga 2 

Hur arbetar pedagogerna på förskolan med taluppfattning och vilken syn har de på 

matematik i förskolan?  
 

Nedan visas resultatet av min frågeställning ”Hur arbetar pedagogerna på förskolan med 

taluppfattning och vilken syn har de på matematik i förskolan?” 

 

Pedagogerna på avdelningen ansåg att matematiken förekom ständigt i vardagen och att det 

fanns med över allt. Exempel på situationer som innefattade matematik var vid påklädning då 

de till exempel sa ”ett par skor” eller när de lade pärlplattor med mönster och räknade 

pärlorna. En av pedagogerna ansåg att matematiken fanns med i verksamheten från morgon 

till kväll som en röd tråd. På avdelningen arbetar de med taluppfattning aktivt i vardagen via 

samlingar, matsituationer, spontana samtal och genom att de till exempel har siffror på 

väggarna. Dessa siffror leder i sin tur till samtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogerna spelar sällskapsspel med barnen men den ena pedagogen upplevde att de spelade 

mer spel på hösten och vintern än vad de gör på sommaren. De tänker matematik hela tiden 

och ibland spelar de spel såsom till exempel domino som är ett mer matematiskt inriktat spel 

samt tärningsspel där barnen bland annat får räkna antalet steg. Sedan berättade en av 

pedagogerna att de även tänkte matematik när de tillsammans pratade om hur de skulle spela, 

om de skulle spela själva eller i par.  

 

Pedagogerna var eniga om att de inte rättar barnen då de gjort fel genom att på något sätt peka 

ut det barnet eller genom att säga att du har gjort fel. När de rättar barnen så sker det via 
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diskussioner så att barnet inte känner att denne har gjort fel eller så rättar de högt genom att 

själva till exempel räknar högt. Den ena av pedagogerna ansåg även att det berodde lite på 

ålder och mognad hur hon rättade dem. Var det ett barn som har kommit lite längre i den 

matematiska utvecklingen så visar hon mer vad som är rätt och hur man gör för att det ska bli 

rätt.  

 

Vad det gäller att vara med barnen och spela eller bara stå på sidan av som observatör så var 

det olika hur pedagogerna går tillväga. Ibland blir de inbjudna till att vara med och spela och 

då är de med medan barnen ibland vill spela själva och då står de istället vid sidan av och 

finns som stöd om det skulle behövas. En av pedagogerna förklarade även att hon ibland var 

tvungen att vara med för att få spelet att fungera. 

 

Om pedagogerna har funderingar kring hur något barn ligger till kunskapsmässigt så berättade 

en pedagog att de kunde ta med några fler barn för att göra övningar som synliggjorde hur det 

låg till. Anledning till att fler barn fick vara med var för att barnet som de i själva verket 

skulle observera inte skulle känna sig utpekad. Den andra pedagogen gav exempel på att man 

kan använda sig av ett slags krysschema där man kryssar i olika delar som man sett att vart 

och ett av barnen behärskar. Att använda sig av spel för att ta träna barns taluppfattning ansåg 

pedagogerna var positivt och en av dem ansåg att det var bra då barnen fick metodiskt flytta 

spelpjäserna samtidigt som de räknade. Att träna på matematik kan ske på många sätt men 

brädspel är en del i det, som en av pedagogerna uttryckte sig.  

 

I det stora hela hade pedagogerna en någorlunda lika syn på matematik på förskolan och de 

var överens om att matematiken genomsyrade hela verksamheten i vardagen. De var även 

eniga om att de arbetar med taluppfattning i vardagliga situationer.  

 

4 DISKUSSION 
 

4.1 Fråga 1 
      Hur utvecklad är förskolebarnens taluppfattning? 

 

I denna studie har jag undersökt hur god förskolebarns taluppfattning är genom att spela 

spelet ”Fia med knuff”. I studien deltog nio barn i åldrarna 3,5 år till 5,5 år. Resultaten 

varierade från barn till barn utan att aspekter så som ålder hade så stor inverkan. Jag har inte 

gjort någon jämförelse varken mellan eller inom könen. I observationerna märkte jag att 

barnens prestation kunde variera beroende på vilken sinnesstämning barnen var i just då. 

Ibland blev det lite fnittrigt och uppspelt och då kunde slarvfel inträffa men dessa bortsåg jag 

från om jag i det stora hela förstod att det bara var just slarvfel. 

 

I mitt resultat kunde jag se att åldern på barnen inte hade så stor roll för hur god deras 

taluppfattning var. Magne (1994) refererad i Heiberg Solem och Reikerås (2006) bekräftar 

detta då han säger att förståelsen för talbegreppet kan variera mycket trots att barnen är i 

samma ålder. Enligt honom så kan det även var så att olika barn behärskar olika delar av 

begreppet. Jag tror således inte att man på något sätt kan säga att man som pedagog kan lägga 

ett tematiskt arbete eller dylikt på exempelvis en femårings nivå då den nivån kan variera 

oerhört mycket. I och med att jag har gjort undersökningen så har jag fått det klart för mig att 

alla barn är olika och har olika kunskaper så när man arbetar med barn så är det enligt mina 

erfarenheter bra att vara flexibel och anpassa både sig själv och miljön efter behov.  
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Magne (1994) refererad i Heiberg Solem och Reikerås (2006) ser utvecklingen av 

talbegreppet som ett pussel. Ett pussels olika bitar motsvarar olika delar av talbegreppet, till 

exempel en bit av talramsan eller att ett barn känner igen en talbild på en tärning. När 

pusselbitarna hamnar rätt och i vilken ordningsföljd är olika från barn till barn. Ett barn 

behärskar kanske en del av talbegreppet som ett annat barn inte gör oavsett ålder. Även fast 

barnen är i samma ålder så kan förståelsen för talbegreppet variera mycket. Det kan var svårt 

att som vuxen se hur god talförståelse ett barn har då dennes förståelse kan vara bunden till en 

viss situation.  

 

Jag märkte även att det ibland hände att barnen räknade fel i vissa fall medan de i nästa 

sekund räknade felfritt. Jag tolkar det som att det ibland kan bero på aspekter så som 

okoncentration, att de räknar för snabbt och så vidare. Det är därför enligt mig viktigt att man 

som observatör inte drar förhastade slutsatser då ett felsteg inte behöver betyda att barnet inte 

behärskar det som observeras.  

 

En annan intressant sak som jag upptäckte var att barnen kände igen vissa formationer på 

tärningen. Till exempel så kunde ett barn omedelbart se att denne fick en sexa på tärningen 

medan en fyra var svårare att se med spontan antalsuppfattning. Enlig mina iakttagelser så 

beror det på att barnet vet att en sexa är bäst att få och därför har det etsat sig fast i minnet och 

samma princip gäller att få en etta fast då anser barnen ofta att det är det sämsta de kunnat få. 

I studien var det bara ett barn som behärskade spontan antalsuppfattning klanderfritt medan 

andra barn behärskade vissa formationer på tärningen. Jag har en tanke om att barnens 

erfarenheter av att spela spelet har inverkan på hur bra de är på det. Kanske är det så att en del 

av barnen är bra på att spela ”Fia med knuff” och på att omedelbart se hur många steg de får 

gå tack vare att de har stora erfarenheter av spelet. Solem och Reikerås (2006) poängterar att 

bara för att ett barn känner igen ett mönster på en tärning och kan säga vilket antal den anger 

så betyder inte det att barnet nödvändigtvis klarar av att flytta sin spelpjäs rätt antal steg. Jag 

upplevde det som att de flesta av barnen kände igen mönstret av en sexa på tärningen men att 

det ibland blev fel när de sedan skulle gå sina steg. Min teori om det hela är att barnen lär sig 

att känna igen denna form för att en sexa är det bästa man kan få och därmed har de fått 

erfarenheter kring denna formation.  

 

 

4.2 Fråga 2 
Hur arbetar pedagogerna på förskolan med taluppfattning och vilken syn har de på 

matematik i förskolan?   

  

Jag har genomfört en liten intervju angående matematik med två kvinnliga pedagoger som 

arbetar på avdelningen som jag har bedrivit mitt arbete på. Pedagogerna var ense om att 

matematik är någonting som finns med hela tiden i deras dagliga arbete och de försöker hela 

tiden prata matematik med barnen i vardagliga situationer. Det kan till exempel enligt en av 

pedagogerna vara att hon benämner att det är ett par skor vid en påklädningssituation. 

 

Taluppfattning är något som pedagogerna arbetar aktivt med på förskolan. Arbetet med att 

utveckla barnens taluppfattning yttrar sig till exempel i samlingar, matsituationer och andra 

vardagliga situationer samt genom att de har siffror uppsatta på väggarna som leder till samtal 

kring tal. Båda pedagogerna anser att det är bra att spela brädspel för att träna upp barnens 

taluppfattning.  
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Pedagogernas på förskoleavdelningen idé om att försöka tänka matematik i vardagen är 

någonting som Heiberg Solem och Reikerås (2006) stödjer då de anser att matematiken är en 

del av barnens liv och att de stöter på matematik i vardagliga händelser. Författarna anser att 

det är viktigt att man pendlar mellan teori och praktik då matematikkunskaperna ska 

utvecklas. För mig känns det nästan svårare att inte se matematik i vardagen än att se den. 

Den finns i allt, vad det än handlar om, bara man har ett öppet öga som vill se den. Det är 

enklare för barnen att utveckla sin matematiska förståelse genom vardagliga situationer där 

matematiken lyfts fram på ett naturligt sätt än att från början börja räkna utifrån en lärobok. I 

och med att pedagogerna har satt upp siffror på väggarna så har de gjort så att teori och 

praktik möts, precis som Heiberg Solem och Reikerås (2006) beskriver. Barnen ser siffrorna 

omkring sig i vardagen och kanske blir de intresserade och börjar ställa frågor annars så är 

siffrornas form ändå bekanta för dem och de har indirekt lärt sig hur de ser ut.  

 

Pedagogerna var eniga om att brädspel kan vara bra för att träna barnens taluppfattning. I 

studien som Ramani och Siegler (2008) har gjort så visade det sig att brädspel som 

behandlade tallinjen var positiva för att utveckla barnens talramsa. Jag tror att även ”Fia med 

knuff”  är ett bra spel för att träna barnens matematiks kunskaper. En av pedagogerna 

poängterade hur bra det var för barnen att flytta en spelpjäs samtidigt som de räknar. Detta är 

något som Heiberg Solem och Reikerås (2006) håller med om och de anser att barnen genom 

att flytta ett föremål blir hjälpta att ha kvar överblicken.  

 

Jag anser att det är bra att pedagogerna visar för barnen hur man ska räkna utan att peka ut att 

någon har gjort fel. Om ett barn får hör att det har gjort fel och får höra det inför sina vänner 

så tror jag att risken är stor att barnets självförtroende skadas. Om pedagogerna ville 

observera något barn av någon anledning så berättade en av pedagogerna att de brukade ta 

med några fler barn när de skulle göra någon övning. Det var för inte det barn som egentligen 

skulle observeras skulle känna sig utpekad eller granskad. Detta var en bra idé tycker jag och 

jag tror att man får en mer rättvis bild av hur något ligger till om observationerna sker i en så 

naturlig miljö och situation som möjligt.  

 

Lärare är viktiga för barns matematiska utveckling säger Emanuelsson (2010). Det gäller att 

pedagogen är positiv till matematik och att de ser till så att innehållet i lärandet blir rätt för att 

barnen ska utmanas och för att de ska möta matematikbegrepp i vardagen. Detta är något som 

jag har uppfattat att pedagogerna på avdelningen är duktiga på. De använder sig av 

matematiska begrepp i vardagen och de försöker hela tiden att föra in matematik i naturliga, 

vardagliga situationer. Självklart så anser jag att pedagogerna på förskolor är viktiga men det 

handlar inte alltid om att aktivt deltaga utan ibland är det bättre att stå på sidan av. Detta 

bekräftade pedagogerna då de berättade att de gärna var med och spelade spel med barnen 

men ibland ville barnen spela själva och då är det viktigt att man som pedagog är lyhörd. 

 

4.3 Tillförlitlighet 

 
När jag genomförde spelomgångarna med barnen så upplevde jag att vissa av dem var 

nervösa, spralliga, nedstämda och så vidare. Dessa olika sinnesstämningar påverkade hur 

barnen presterade och det kan göra att resultatet i vissa fall är missvisande. Ett nervöst barn 

kanske flyttar pjäsen fel trots att det egentligen kan och ett uppspelt barn kanske gör slarvfel 

på grund av att han eller hon är okoncentrerad. Dessa aspekter är något man bör tänka på när 

man ska observera barn. Jag tror därför att ett mer tillförlitligt resultat kan ges genom att göra 

en större studie där man följer barnen under en längre tid. 
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Enligt Magne (1994) refererad i Heiberg Solem och Reikerås (2006) så kan barnens 

kunskaper kring taluppfattning vara situationsbundna så därför behöver inte mina resultat 

betyda att barnen behärskar eller inte behärskar någon del av taluppfattningen i andra 

situationer. Kanske är det så att en del barn är väldigt vana vid att spela fia med knuff medan 

andra barn har färre erfarenheter av detta, vilket i sin tur kan påverka resultatet i min studie.  

 

En annan sak som gör att mitt resultat inte är alltför tillförlitligt är att det var få barn med i 

studien. Hade fler barn deltagit så hade resultatet varit mer trovärdigt. Anledningen till att så 

få barn var med var för att det dels inte var så många barn på avdelningen när jag skulle 

genomföra observationerna på grund av semestrar och sjukdomar och dels för att jag inte hade 

fått in så många underskrifter av föräldrarna. Sedan var det även barn som inte ville deltaga 

och då accepterade jag det. Tillförlitligheten stärks av att jag videofilmade spelomgångarna. I 

och med att jag videofilmade så glömdes inga viktiga detaljer bort och risken för att något 

skulle feltolkas minskade.   

 

Arbetet har gett mig en tydlig bild på barnens kunskapsnivåer och på vilken nivå jag till 

exempel skulle kunna lägga ett framtida temaarbete på. Det gäller dock enbart just den här 

avdelningen med just dessa barn. Om jag skulle komma till en annan förskola med andra barn 

så skulle jag kanske behöva göra om proceduren för att se hur de barnen ligger till 

kunskapsmässigt.  

 

Vad gäller intervjuerna så visar de bara på hur pedagogerna på just den här avdelningen 

arbetar. Hur det ser ut på andra förskolor framgår ej. Jag anser dock att tillförlitligheterna på 

svaren angående hur de arbetar är hög då jag valde att intervjua dem en och en för att få så 

sanningsenliga svar som möjligt och för att undgå att de blev påverkade av varandra. Att ha 

två personers syn på verksamheten styrker också tillförlitligheten då saker kan se olika ut i 

olika personers ögon. I och med att jag spelade in intervjuerna med hjälp av en ljudupptagare 

så stärktes tillförlitligheten. Inga detaljer glömdes bort och jag kunde sedan i lugn och ro sitta 

hemma och gå igenom intervjuerna. Man bör dock ha i åtanke att pedagogerna kan ha gett 

svar som lät bra utan att de behöver stämma överens med verkligheten.  

 

4.4 Förslag till forskning eller praktisk tillämpning 

 
Det skulle vara intressant att gör en större forskning med fler barn så att resultatet blir mer 

tillförlitligt. Man kan spela brädspel med barnen i flera omgångar och se hur de utvecklas av 

det. Gör man en sådan studie kan man även med fördel ta reda på vilka erfarenheter barnen 

har sedan tidigare i att spela brädspel. Spelar de mycket hemma eller på förskolan?  

 

Det skulle även vara roligt att se vilken påverkan barnens ålder har på matematikinlärning. 

Även i detta fall krävs det att fler barn deltar och barn från olika förskolor för att få ett mer 

rättvist svar på frågan i och med att olika förskolor arbetar olika med ämnet. I 

forskningsarbetet kan man också ta reda på huruvida taluppfattningskunskaperna är 

situationsbundna eller ej. Detta kan man göra genom att observera talbegreppets olika delar i 

olika situationer. I en forskningsstudie skulle man kunna ta reda på om barnen bara säger 

talramsan mekaniskt utan någon egentlig innebörd eller om de faktiskt har förståelse för 

ordens betydelse.  

 

Intervjuarbetet kan man med fördel göra större och mer djupgående genom att intervjua fler 

förskollärare från olika förskolor. Då får man ett resultat som visar på hur det ser ut på 

förskolor i allmänhet och inte bara på en förskoleavdelning. Gör man en forskning i ämnet 
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skulle det kunna vara användbart att, istället för att göra intervjuer öga mot öga, lämna ut 

enkäter. 
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BILAGA 1, BREV TILL FÖRÄLDRARNA 
 

Hej! 

 

Jag studerar till förskollärare på högskolan i Gävle och nu under hösten ska jag skriva mitt 

examensarbete. Jag har då valt att bedriva mina studier på avdelningen Ängen. Arbetet 

kommer handla om matematik och jag kommer genom att spela brädspel med barnen ta reda 

på hur god taluppfattning förskolebarn har och synliggöra hur man kan arbeta med brädspel 

på förskolan för att förbättra barns taluppfattning. 

 

Jag kommer videofilma när jag spelar med barnen. Anledningen till detta är att inga viktiga 

detaljer ska glömmas bort och för att det är svårt att uppmärksamma allt som sker då jag 

samtidigt ska vara delaktig tillsammans med barnen. Självklart så är det bara de barn som 

själva vill som kommer att deltaga i undersökningen. Det samlade materialet kommer bara 

användas till detta arbete och det kommer att råda full sekretess. Inget barn kommer att pekas 

ut eller benämnas med sitt namn och jag kommer heller inte att ange vilken förskola studierna 

har gjorts på. 

 

För att kunna bedriva detta arbete behöver jag ert medgivande till att jag videofilmar era barn 

i lärandesyfte.  Arbetet startar nästa vecka, 12 augusti, så det är bra om lapparna lämnas in så 

snart som möjligt till någon av pedagogerna på avdelningen. Vid eventuella frågor får ni 

gärna kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Emelie Thorén 

 

0702717462 

plu10etn@student.hig.se  

 

 

 

 

Barnets namn__________________________________ 

 

Vi samtycker till att vårt barn får delta i undersökningen. 

 

Vårdnadshavarens underskrift:______________________________________________ 

 

 

 

Vi samtycker inte till att vårt barn deltar i undersökningen. 

 

Vårdnadshavarens underskrift: _____________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:plu10etn@student.hig.se
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BILAGA 2. INTERVJUFRÅGOR 
 
 

1. Hur arbetar ni med matematik i verksamheten? 

 

2. Spelar ni några sällskapsspel med barnen? 

 

- Brukar du ha något matematiskt syfte när du spelar spel med barnen? 

- Brukar du rätta barnen om de till exempel räknat fel eller flyttar spelpjäsen fel? 

- Hur går du tillväga i så fall? 

- Spelar du alltid med barnen eller är du endast observatörer någon gång? 

 

3. Arbetar ni aktivt med barns taluppfattning på förskolan?  

 

4. Vilka metoder anser du kan vara bra för att ta reda på hur ett barn ligger till 

kunskapsmässigt vad det gäller olika matematiska delar? 

 

5. Vad anser du om brädspelet som metod för att träna barns taluppfattning? 

 

 

 

 

 

 

 


