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1. Inledning

När jag började fundera på ett ämne till uppsatsen kom jag ganska snart på att jag ville skriva

om matematik i förskolan. I det som fanns skrivet om detta ämne tidigare var det främst

verksamheten för fem- och sexåringar som granskats och då med fokusering på barnen. Min

undersökning är inriktad på personalens medvetenhet om matematik och gäller verksamheten

för alla åldrar på förskolan, från ett år upp till fem år. Mitt eget intresse av matematik har

påverkat mitt val och jag tycker att det är ett relevant område för barnen på förskolan. 

Genom att starta tidigt med att synliggöra matematiken hjälper pedagogerna barnen i deras

matematiska tänkande. Det är naturligt att låta förskolebarn komma i kontakt med

matematiska begrepp. Förskolan är den plats där barnens inställning till lärande formas och

därmed också till matematik. Detta bör ske i ett för barnen naturligt sammanhang. Det

vardagliga arbetet uppvisar en rad möjligheter till problemlösning, och när pedagogerna lyfter

fram matematiken i barnens aktiviteter bidrar det till en utveckling av deras matematiska

tänkande (Ahlberg, 1994). 

Min erfarenhet är att matematikämnet inte lyfts upp i någon större utsträckning på förskolor.

Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö98, ska barnen få möjlighet att upptäcka och att utveckla

sin matematiska förmåga. Det står också att barnen ska ges tillfälle att utveckla sin förståelse

för olika begrepp, t.ex. tal, form och tid (Utbildningsdepartementet, 1998). I detta

sammanhang tycker jag också att det är relevant att undersöka hur stort utrymme matematiken

har i den  lokala planeringen av verksamheten. 

Många förskollärare känner inte igen sig när matematik i förskolan tas upp. Den matematik de

har kommit i kontakt med genom den gamla förskollärarutbildningen handlar mest om vad

som görs ute på förskolorna och inte så mycket om medvetenhet omkring matematik. För att

uppfylla läroplanens mål för förskolan måste pedagogerna få kunskap i ämnet och redskap för

att kunna analysera barns matematiska utveckling (Kronqvist, 2003). Jag vill därför även få

med rektorer/chefers syn på matematik i förskolan och hur de tänker omkring sin roll när det

gäller att medvetandegöra matematiken i verksamheten.
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Med min studie vill jag undersöka hur personalen tänker om matematik i förskolan och om

den lyfts fram och arbetas medvetet med i verksamheten. Eftersom de uppsatser som jag har

tagit del av inom ämnet mest utgår från hur barnen uppfattar matematiken tycker jag att det

skulle vara intressant att ta reda på pedagogernas uppfattning om matematiken i förskolan.

Detta kommer jag att göra med en kvalitativ metod som bygger på halvstrukturerade

forskningsintervjuer med personal och rektorer. Vid dessa intervjutillfällen samlas också

verksamheternas arbetsplaner och måldokument in.

Min intention med studien är också att fördjupa min kunskap om vad matematik för de yngre

barnen innebär. Jag vill, som blivande pedagog i förskolan, få kunskap om hur pedagoger kan

arbeta medvetet med matematik. Min förhoppning är också att uppsatsen blir en

inspirationskälla för både blivande och verksamma förskollärare. 

Den nya yrkesbenämningen på examinerade från lärarprogrammet kommer att vara lärare

med olika inriktningar. Men för att få en mer enhetlig och lättläst text kommer jag att använda

mig av titlarna  förskollärare och pedagoger, då det är de rådande benämningarna i

verksamheterna just nu. Jag kommer även att använda benämningen personal i vissa

sammanhang när jag syftar på en grupp pedagoger/förskollärare.
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2. Syfte/frågeställningar

Att börja tidigt med att belysa matematik i vardagen är ett sätt att få barnen att bli medvetna

om matematiken. Jag anser att matematik är lika viktigt som exempelvis språk och motorik i

förskolan. Syftet med min uppsats är att ta reda på om matematik medvetet lyfts fram och

arbetas med i förskolan. Det gäller både mer formell matematik, till exempel siffror och

räkning, men även vardagliga begrepp, exempelvis tid och form. Jag är intresserad av

personalens matematiska  medvetenheten och rektorernas påverkan inom det området. För att

uppnå syftet med uppsatsen har följande tre frågeställningar formulerats:

• Är pedagogerna medvetna om matematik inom förskolans verksamhet? 

• Vilken inverkan har rektorer på medvetenheten om matematik hos sin

personal?

• Nämns matematiken i de lokala arbetsplanerna ute på förskolorna i studien?
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3. Litteraturgenomgång

Under litteraturgenomgången kommer jag under bakgrund helt kort nämna några faktorer som

har påverkat den verksamhet som bedrivs idag. Därefter går jag in på barns lärande i

matematik och de olika matematiska begrepp som kommer att användas vid senare analys och

diskussion i uppsatsen. Förskollärarens roll tas upp med fokus på dennes medvetenhet och

kunskap om matematik. Jag avslutar med rektorers betydelse och styrdokument. 

3. 1 Bakgrund

Förskollärare har funnits i Sverige i cirka 100 år och under den tiden har

samhällsutvecklingen förändrats drastiskt. Det startade med ett bondesamhälle som senare

övergick till industrisamhälle. Det samhälle vi har idag kallas det postindustriella samhället.

Under denna föränderliga tid har även förskolläraryrket ändrats. Andra länder har påverkat

utvecklingen, Tyskland genom Fröbel och England med sina småbarnsskolor, för att nämna

några. Från 30-talet och framåt  har psykologin haft stor inverkan på förskoleverksamheten.

Det är först på senare år det pedagogiska synsättet har fått en mer framträdande roll i

förskolorna (Kihlström, 1998).

Matematik i förskolan är ingen ny företeelse. Förskolans anfader, Friedrich Fröbel (1782-

1852) ansåg redan på sin tid att matematiken var en viktig grund att utgå ifrån. Pedagogiken i

förskolan skulle utgå från barnens lek och han utvecklade flera olika lekmaterial, där geometri

hade en framträdande roll (Fejde, 1998). Lekmaterialet utgick från klotets, cylinderns och

kubens geometriska egenskaper. Fröbel betonade även den fria lekens betydelse för barns

lärande. Till exempel är byggleken ett sätt för barnen att lära former och symmetri (Ahlberg,

2003).

Den största betydelsen för utvecklingen av förskoleprogram under de senaste årtiondena har

Piagets arbeten haft. Med hans teori som stöd har det hävdats att formellt lärande måste vänta
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tills barnet är i vissa stadier och kan tänka mer logiskt (Pramling Samuelsson & Mårdsjö,

1997). 

Synen på de utvecklingsstadier som Piaget tar upp i sin teori håller idag på att försvinna till

förmån för det sociokulturella perspektivet. I det perspektivet spelar kommunikationen en

avgörande roll. Ett centralt begrepp för utveckling och lärande är de kommunikativa processer

som uppstår vid samtal och resonemang: 

Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen,
som barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja
ur den mängd iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation.
(Säljö, 2000, s. 37)  

3. 2. Barns lärande inom matematik 

3. 2. 1. Barnet som problemlösare

Forskningen inom lärande i matematik återkommer till att det är en process som pågår under

lång tid och i interaktion med andra. Barnet kan genom sitt sociala samspel med andra mycket

tidigt grundlägga sitt matematiska tänkande och då oftast i vardagliga

problemlösningssituationer (Ahlberg, 2001). Problemlösning är ett återkommande ämne när

matematik för de yngre barnen tas upp. Piaget menar att det är barnets egna handlingar som

ligger till grund för deras förståelseutveckling. Man bör låta barnen på ett kreativt sätt

utforska omvärlden. Förmågan att tänka uppkommer enligt Piaget mellan ett och ett halvt år

och två års ålder. Barnet lär sig redan i den åldern att lösa olika problem och att se

sammanhang mellan orsak-verkan (Jerlang,1999). 

För att barnet ska ha en möjlighet att utveckla sitt tänkande inom matematik finns två viktiga

färdigheter som barnet måste kunna. Den ena innefattar problemlösningsförmågan, att se

samband och kunna tänka abstrakt. Den andra färdigheten är att följa regler, att kunna räkna

och analysera. Dessa två färdigheter används när barnet lär sig matematik (Healy, 1987/1993).
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Många läroböcker utgår från att det är när barn har förstått ett matematiskt problem som

inlärning kan ske. Gran (1998) menar dock att det är på vägen till en ny tankestruktur den

verkliga inlärningen sker. Det centrala blir då att fokusera på hur problemet ska lösas och

utifrån det försöka få barnet att reflektera över sin egen problemlösningsförmåga. Det är då

barnet har möjlighet att upptäcka nya sammanhang och ta till sig begrepp. 

Förskolebarnens möte med matematik bör inriktas på problemlösning utifrån deras

erfarenhetsvärld. ”Det är när barnen löser problem som de kan förstå matematikens funktion

och innebörd.” (Ahlberg, 1994, s. 140) Genom att problematisera barnens omvärld skapas

tillfällen för barnen att erhålla nya erfarenheter (Ahlberg, 1994). Problemlösning i barnets

värld kan exempelvis innebära hur man får fram ett mönster med pärlor eller diskuterar

dukningen vid lunch. Det gäller att låta barnen resonera och diskutera, både individuellt och

tillsammans med andra för att komma fram till olika lösningar (Magne, 2002). I samtalet kan

barnen tillsammans lösa problem och komma på alternativa lösningar:

Group interaction can also help children to become aware of other
possibilities. The high expectations set for one child can spur another to
greater efforts. (Pound, 1999, s.105)  

Till vardagsmiljön för barnen hör leken. Den är en central del i förskolan och det finns otaliga

tillfällen där de kan uppfatta olika matematiska begrepp. Det handlar om att pedagogen är

medveten om matematiken i barnens lek och låter dem reflektera över problem. Genom att

erfara matematiska begrepp vid många skilda tillfällen utvecklas barnens förståelse för de

olika begreppen som finns i vardagen (Doverborg, 2003). Ett exempel på att arbeta medvetet

med matematik kan vara sinnesträning. Den kan ses som ett medel för att nå ökad matematisk

förståelse. Genom att träna sina sinnen får barnen möjlighet att uppfatta abstrakta begrepp på

ett mer konkret sätt. Det kan handla om att lukta, smaka, mäta temperatur och att upptäcka

former genom att känna (Hanson, 1997).
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3. 2. 2. Matematiska begrepp

Barnen uvecklar sitt matematiska tänkande i samspel med andra och genom handlingar som

utförs med vardagliga föremål. Detta börjar inte i förskolan utan finns långt innan i deras

vardagsliv. Men för att barnen ska ha möjlighet att ta till sig matematikens symbolspråk

fordras en integrering av deras förförståelse till en förståelse av siffror och antal (Ahlberg,

1994). 

Neuman (1993) beskriver i boken ”Räknefärdighetens rötter” två sätt att uppfatta antal på .

Det ena är att se och det andra att räkna. Det är, enligt Neuman, en väsentlig skillnad på att

göra talen synliga och att enbart använda räkneord. Genom att använda fingrarna och ha ett

finger för varje räkneord synliggörs talen. De kan i och med det uppfattas genom ögat. De

barn som enbart använder ord när de räknar uppfattar talen via örat. Barn som har synliggjort

talen med exempelvis fingrarna har, i ett senare skede, lättare att förvandla dem till abstrakta

tal än vad de barn har som enbart har räknat talen.  

När vi ska utforska barns användande av matematik är de traditionella uppdelningarna1 inte

fullt tillräckliga. Vi måste lära oss att känna igen den vardagsmatematik som barn upplever. I

boken ”Det matematiska barnet” tar författarna upp Bishops ”sex fundamentala

matematikaktiviteter.” 2 (Heiberg Solem & Reikerås, 2004, s.10) De sex olika aktiviteterna är:

- Förklaring och argumentation: Den innefattar barns sätt att resonera och motivera,

förklaringar och logiskt tänkande, och barns tankar omkring olika problem.

- Lokalisering: Här återfinns det rumsliga uppfattningen. Hur något är placerat och hur

barnet lär sig orientera sig i sin omgivning.

- Design: Barns förmåga att känna igen egenskaper. Det geometriska begreppet med

mönster och former kan sorteras under denna aktivitet.

                                                
1 Med de traditionella uppdelningarna menas: geometri, talräkning, algebra och ekvationer, statistik och sanno-
likhetslära (Heiberg Solem & Reikerås, 2004).
2 Matematiska aktiviteter som enligt Alan Bishop är grunden för matematikutvecklingen, oavsett kultur (Heiberg
Solem & Reikerås, 2004). 
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- Räkning: Här ingår barns pekräkning3, benämning av antal och räknesystem.

Begreppet talutveckling innefattar det som finns under denna punkt.

- Mätning: Innehåller begrepp som tid, volym, vikt etc. När barn mäter, leker i

sandlådan och bygger kojor hör det till denna aktivitet. 

- Lekar och spel: Här har tärningsspel, pussel och rollekar sin plats. Barnet använder

matematik på olika sätt utifrån ålder och olika slags lekar.

Utifrån dessa ”aktiviteter” kan vi mer ingående analysera barns vardag och upptäcka

matematiken i barnens sysselsättningar (Heiberg Solem & Reikerås, 2004). 

Magne (2002) gör en liknande uppdelning i barns vardagsmatematik men i färre antal

grupperingar som benämns områden. Han behandlar tre mycket viktiga områden när det gäller

små barns lärande i matematik: Det första området tar upp problemlösning och

språkuppfattning, det andra området handlar om geometrisk uppfattning och det tredje

området innefattar taluppfattningen.

1. Problemlösning och språkuppfattning: Detta område tar upp den vardagliga matematiken.

Det innefattar att lösa vardagliga problem som inbegriper barnens aktiviter,  exempelvis

påklädning, matsituationer och uppdelning av olika slag. Det språkliga måste finnas med som

en viktig del i problemlösningen för att barnen ska kunna lära sig fackspråket i matematiken.

Ord som  större-störst, många-få, större än-mindre än, är exempel på det språk som används i

kvantitativa sammanhang och som bör ingå i kommunikationen i problemlösningsprocessen. 

2. Geometrisk uppfattning: Inom det här området finns bland annat rörelse,

kroppsuppfattning, mönsteruppfattning och lägesuppfattning. Det börjar ofta med att barnen

kan benämna sina kroppsdelar och vet var på kroppen de sitter. Samtidigt sker en utveckling

av fin- och grovmotoriken och deras kontroll av den egna kroppen. När barnet bygger med

olika material och skapar mönster blir den abstrakta upplevelsen av geometri mer påtaglig och

barnet tränar form- och lägesuppfattning. Genom rörelseundervisning tränas bland annat

kroppsuppfattning, rytm, balans och uthållighet. I rörelseundervisningen återfinns fritt

skapande, musik, klippa, klistra och utelekar.

                                                
3 En metod som innebär att barnet pekar på en sak och samtidigt säger ett tal för varje sak (Neuman, 1993).
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3. Taluppfattning: Här återfinns taluppfattningen och även här är barnens verklighet

utgångspunkten för vidare förståelse. Eftersom matematiska tal alltid är abstrakta är samtal

omkring dessa viktiga. Taluppfattningen börjar med att barn kan skilja mellan stort och smått.

De klassificerar,  urskiljer likheter-olikheter, de kan ramsräkna och pekräkna. Genom

pekräkning får barnet en uppfattning om att talen blir större ju längre de räknar.

Ramsräkningen hjälper barnet att i ett senare tillfälle upptäcka logiken i talens ordning. Alla

dessa aktiviteter är uttryck för barnens matematiska medvetenhet. 

Dessa områden är enligt Magne (2002) de mest fundamentala när det gäller små barns lärande

i matematik. De innefattar de mest grundläggande begreppen inom matematiken och utifrån

dem kan olika aktiviteter planeras. 

Barnet strävar efter att förstå sin omgivning och de situationer som uppstår i vardagen. 

Men för att barnet ska kunna se sig själv som en ”problemlösare” måste det finnas vuxna som

ligger steget före och kan ge positiv respons (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2003).

3. 3. Pedagogens roll 

Pedagogisk kvalité är ett begrepp som innefattar både läroprocessen hos barnet och

pedagogens förhållningssätt. Begreppet innefattar också pedagogens förmåga att föra samman

målsättningarna med verksamheten och barnets vilja att ta till sig ny kunskap. Pedagogisk

kvalité visar på medvetenhet hos pedagogen när det gäller barns lärande och hur en god miljö

för barns utveckling skapas (Pramling Samuelsson & Sheridan,1999).

För att barnen skall utveckla sina idéer om ett visst innehåll i en specifik
situation krävs, att läraren är lyhörd för vad som händer, vad barnen talar om
och funderar över. (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997, s.142) 

Utvecklingspsykologin ställer barns behov i centrum och arbetet för att tillfredsställa dessa

behov. Den kan vara till hjälp när pedagogen ska förstå barns agerande men är inte tillräcklig

som metod för att möta barnet och för att stödja dess utveckling. Den utvecklingspedagogiska
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inriktningen skiljer sig däremot från utvecklingspsykologin genom att det är förhållandet

mellan barnet och kunskapen som är i centrum. Här blir barnets uppfattning av det som ska

läras en central punkt.  Det är i detta perspektiv pedagogens roll blir avgörande för att få

barnet intresserat och känna det meningsfullt att lära sig något nytt (Pramling Samuelsson &

Mårdsjö, 1997). 

Verksamheten i förskolan erbjuder ett flertal möjligheter till ökad matematisk förståelse. Om

pedagogen tar tillvara dem hjälper hon/han barnen att upptäcka matematiken. Det kan

exempelvis ske genom leken där barnen får möjlighet att tillsammans med andra utforska och

pröva sina tankar och funderingar (Ahlberg, 2003).

3. 3. 1. Pedagogens medvetenhet om matematiken i förskolan

Det finns olika synsätt på hur arbetet med matematik kan bedrivas ute i förskolorna.

Doverborg (1987) gjorde, genom intervjuer och enkäter, en omfattande undersökning av

förskolepersonals sätt att tänka omkring matematik i förskolan. Hon fann tre olika synsätt som

kvalitativt skilde sig från varandra. 

I undersökningen fanns det pedagoger som ansåg att matematik inte var något som förskolan

skulle lyfta upp i någon större utsträckning. De menade att det var att göra intrång i barnens

värld och därmed störa deras naturliga utveckling. De andra två kategorierna som framkom

innehöll en viss matematisk medvetenhet hos pedagogerna. De som såg matematiken som en

skolförberedande aktivitet anordnade särskilda tillfällen där barnen tränades i vad som skulle

kunna kallas skolmatematik, men på en lägre nivå än skolan. Den kategorin som var av den

uppfattningen att matematiken finns överallt förde in  matematiska begrepp i vardagen. De

ansåg att barnen upptäckte dem själva och i och med det fick en förståelse för matematik

(Doverborg, 1987).

I mitten på 90-talet genomförde Kihlström (1998) en undersökning med syfte att belysa

förskollärares medvetenhet inom olika områden i förskolan. När matematikens område
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berördes visade det sig att det fanns tre skilda uppfattningar hos de medverkande. Alla kan

sägas tillhöra den grupp Doverborg (1987) benämnde  ”matematik som en naturlig del i

vardagen”. Det handlade om ”att ta hand om barnen”, ”att utveckla barnets förmågor” och ”att

lära barn”. Alla tre kategorierna innehåller pedagoger som på olika sätt arbetar med

matematik i förskolan. Det som skiljer kategorierna åt är medvetenheten hos förskollärarna

(Kihlström, 1998). 

Kihlström (1998) menar att det viktigaste hos den grupp som pratar om att ”ta hand om

barnen” var omsorgen. Matematiken fanns med i vardagen men fokuserades inte. Gruppen

som hade ”utveckling av barnets förmågor” främst lyfte fram vardagsmatematiken mer och

gjorde barnen uppmärksamma på de matematiska fenomen som fanns runt ikring dem. Den

sista gruppen, den som ville ”lära barn”, arbetade mer reflekterat och planerat med att

synliggöra matematiken (Kihlström, 1998).

Kihlström kom fram till att det förekom en viss vaghet i medvetenhet hos förskollärarna och

beskriver en möjlig lösning på problemet. Barnen bör uppmärksammas på när det är

matematik invävt i vardagen. Det, i kombination med kunskap om hur barn lär sig räkna, bör

ge barnen möjlighet att utveckla sin matematiska förståelse. Förskollärarens medvetenhet

inom området underlättar för barnen att ta till sig matematiska begrepp (Kihlström, 1998). 

3. 3. 2. Pedagogens kunskap om matematik

I förskolan bör personalen arbeta med utveckling av grundläggande matematiska begrepp och

eftersom det saknas lärarhandledning är det viktigt att förskollärare har goda ämneskunskaper

i matematik. Det gäller att kunna upptäcka matematiken i planeringen och utförandet.

Förskollärarens kunskaper måste sträcka sig långt över barnens tankar om matematik

(Kronqvist, 2003).

Det är viktigt att förskolläraren har en positiv bild av matematik eftersom barn ofta kan ana

den vuxnes känslor. Där kan den informella matematiken ses som en väg från eventuella 
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negativa upplevelser inom matematik till den positiva syn på ämnet som bör finnas hos

förskolläraren. Upplever barnen en positiv attityd från pedagogen är det mer troligt att de

behåller sin nyfikenhet till matematik (Kronqvist, 2003).

Barn undersöker sin omgivning spontant och genom att vuxna skapar möjligheter till

utforskande utmanas barnens tankar (Magne, 2002). Det gäller att som förskollärare

uppmärksamma alla dessa möjligheter som finns i vardagen och målmedvetet lyfta fram

matematiken och tillskapa olika inlärningssituationer. Om förskollärarna medvetet försöker

att föra in matematisk problemlösning ökar barnens chanser att se matematiken som finns runt

omkring dem och det bidrar till en ökad matematisk kunskap hos barnen (Ahlberg, 1994).

 
This information is only useful if we are clear about where children are
starting from and what interests and understandings are driving them. A
railwway map is of no value if you’re travelling on a bicycle. (Pound, 1999,
s.105)  

Det går inte att skilja på utveckling och inlärning utan det måste ses som en process. Genom

att barnet får nya erfarenheter förändrar det sin omvärldsuppfattning. Om erfarenheterna

skiljer sig från det de upplevt tidigare finns ett utrymme för att testa gränser, men detta

utrymme styrs av pedagogers förhållningssätt gentemot barnet. Barnet anpassar sig till den

miljön de har runt i kring sig och påverkas av de förväntningar som finns. Det gäller att få

barnen medvetna om fenomen runt omkring dem, att lära barn lära (Pramling Samuelsson &

Mårdsjö, 1997). 

3. 4. Rektors betydelse för personalens medvetenhet

Det finns skillnad i ledarskap hos rektorer och det visar sig i olika sätt att bistå sin personal.

Den serviceinriktade rektorn utgår från att pedagogernas ambitioner är de rätta och stöttar

utifrån deras önskemål. En rektor som däremot agerar utmanande vill få sin personal att re-

flektera över exempelvis nya forskningsrön. Genom att låta personalen reflektera över sitt

arbetssätt uppmärksammas de på den pedagogik de använder. Utifrån detta kan de se eventu



”Matematiken finns ju överallt”

13

ella brister, men också möjligheter till förändring i yrkesutövningen (Ekholm, Blossing, Kå-

räng, Lindvall, Scherp, 2000).

Personalens kunnande har ofta inhämtats under lång tid. Värderingar, erfarenheter och kun-

skaper har integrerats bit för bit. Motiveringar och tankar som funnits när kunskaperna häm-

tades in kan ha fallit bort. Det kan medföra att arbetssättet blir inkonsekvent och motsägelse-

fullt. Här kan rektorn lyfta upp personalens förhållningssätt och konfrontera deras tankar med

sina tidigare kunskaper. På så sätt ges personalen möjlighet att reflektera och diskutera det

arbetssätt de använder och en mer enhetlig syn på pedagogiken blir möjlig (Handal & Lau-

vås). 

3. 5. Styrdokument 

Matematik i förskolan togs upp redan i ”Lära i förskolan” (Socialstyrelsen, 1990:4) som kan

ses som en föregångare till den nuvarande läroplanen för förskolan, Lpfö98. ”Lära i försko-

lan” tar upp arbetssätt och innehåll som ansågs utveckla framför allt de äldre barnens kun-

skap. Förhoppningen med skriften var att den skulle medverka till en utveckling av kompe-

tensen för den personal som arbetade i förskolan. Den skulle också ses som ett verktyg för att

planera verksamheten.

”Lära i förskolan” tar upp matematik på ett mycket ingående sätt. Där återfinns alla de

matematiska begrepp som ingår när vi berör matematik i förskolan. Exempel på begrepp i

detta sammanhang kan vara sortering, längd, ramsräkning och taluppfattning. Under varje

begrepp förklaras innebörden av detsamma och det ges exempel på praktiska aktiviteter. För

att barnen ska få en chans till förståelse för matematik bör de få uppleva olika möjligheter att

lösa problem. Detta utgör grunden för deras fortsatta lärande i matematik (Socialstyrelsen,

1990:4).

I  Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) tas barns lärande inom matematik upp i

strävandemål. Enligt målen ska förskolan sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga till att
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bygga, skapa och konstruera. Förskolan ska även sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga

att använda matematik i meningsfulla sammanhang. Barns förståelse för grundläggande

begrepp som tal, mätning och form och förmågan att uppfatta tid och rum nämns också.

Styrdokumentet ska utgöra grunden för de mål och arbetsplaner som upprättas ute i

kommuner och på förskolor. ”Läroplanen skall styra förskolan och uttrycker därmed vilka

krav staten ställer på verksamheten.” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 3)

Arbetet med formuleringar av arbetsplaner och mål ute i verksamheterna bör föregås av en

diskussion om betydelsen av det som ska skrivas ner. Många gånger utgår personal från att

det räcker med att ange färdriktning när det gäller målen i verksamheten. Men vid kontroll

kan det visa sig att betydelsen av det nerskrivna målet tolkas olika av enskilda individer. För

att målen ska bli den hjälp till utvärdering det är tänkt måste de konkretiseras. En diskussion i

arbetslaget omkring vad det är hos barnen som visar på att målen är uppfyllda är nödvändig

(Ekholm & Hedin, 1995).

Skolverket (2004) tar i sin utvärdering av förskolan upp vissa risker med att upprätta

arbetsplaner och målformuleringar ute i verksamheterna. Eftersom flera kommuner skriver

gemensamma målformuleringar för både skola och förskola finns en risk att skolans mål blir 

den norm som antas. Det kan leda till att förskolan upprättar egna uppnåendemål för förskolan

vilket inte är tillåtet.
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4. Metod

I metoddelen går jag igenom hur planering och genomförande av studien har skett.

Metodavsnittet innehåller planering av undersökningen, val av medverkande, intervjufrågor,

datainsamling,analysmetod och metoddiskussion.

4. 1. Planering av undersökningen

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur förskollärarna uppfattade matematiken på

förskolan och deras medvetenhet inom ämnet. Jag valde att använda mig av halvstrukturerade

kvalitativa intervjuer. Jag kunde därmed ha öppna frågor men ändå en viss struktur på

intervjun. Kvale (1997) menar att fördelen med en halvstrukturerad intervju, är att det går att

göra förändringar i frågornas ordningsföljd  kan intervjuaren följa upp ett intressant svar. 

Det antal intervjuer jag bedömde skulle vara möjligt att genomföra inom rimlig tid var sex till

nio stycken. Det blev till slut åtta stycken. Antalet bestämde jag utefter den tid jag hade till

mitt förfogande för att meningsfullt kunna bearbeta och analysera materialet ingående. Fler

intervjuer hade försvårat mina försök till ingående tolkningar av dem. Larsson (1986) skriver

om betydelsen av att intervjumaterialet begränsas. Detta för att  en djupare granskning ska

kunna ske. Är materialet allt för stort blir analysen ytlig.

Undersökningen är gjord i en kommun i norra Småland. Valet av kommun är gjort utifrån att

det inte skulle existera någon koppling mellan intervjuaren och de undersökta förskolorna.

Det medvetna valet av förskolor med skilda rektorsområden gjordes utifrån syftet att få svar

på frågan om rektors inverkan på personalens medvetenhet i matematik. Urvalet var

slumpmässigt utifrån vilka förskolor som fanns i kommunen. Storlek eller organisation hade

ingen inverkan på förskolorna i urvalet. Det som jag fokuserade på var att rektorsområdena

låg en bit ifrån varandra geografiskt. Syftet med det var att få områden som var fristående från

varandra för att underlätta bedömningen av rektors inflytande. Samverkan skulle innebära en
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möjlig påverkan dem emellan och bidra till att försvåra analysen av respektive rektors

inverkan på sin personal. 

Antalet intervjuer av personal under respektive rektor lät jag vara en öppen fråga. Det valet

gjordes utifrån att de olika rektorsområdena var olika stora och det fanns även en etisk aspekt

i det. Genom att inte ha ett bestämt antal i förväg minskades risken att personalen skulle

känna press från överordnad att delta (Kvale, 1997). 

Jag ställde inga krav i förväg att personalen skulle ha förskollärarexamen, men det visade sig

sen att alla som ville medverka var förskollärare. Jag ville intervjua personal på avdelningar

med olika åldersfördelning: ett till tre år, tre till fem år och även ett till fem år. Tanken var  att

försöka se om det skiljde sig i synen på matematik  efter vilken åldersgrupp personalen på de

olika förskolorna arbetade med. I samband med mina besök planerade jag att samla in

verksamheternas målbeskrivningar och arbetsplaner. 

4. 2. Val av medverkande

Jag mailade ut mitt missiv, (se bilaga 1), till tre rektorer trots att jag bara skulle genomföra två

intervjuer. I och med det var jag förberedd ifall någon av dem avböjde att medverka.

I missivet fick rektorerna information om mina personuppgifter, syftet med undersökningen

och lite om den inriktning jag har i min utbildning. Jag tog sedan kontakt med rektorerna för

att informera mig om deras eventuella medverkan och boka tid för de inledande intervjuerna

med dem. Därmed kunde jag snabbt förvissa mig om deras medverkan och fick även en bild

av deras inställning till min förfrågan. Jag fick då besked om att de två rektorerna som jag

ringde upp var mycket positiva till medverkan och hade redan förmedlat mitt missiv ut på sina

respektive avdelningar. När jag hade fått klart besked av de två rektorerna jag kontaktat över

telefon mailade jag till den tredje och tackade för visat intresse och förklarade att antalet  var

uppfyllt. 
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Vid de  inledande telefonsamtalen med rektorerna kom vi överens om att resterande intervjuer

skulle bokas på plats. Syftet med att jag personligen  ville komma och bestämma tid var att de

medverkande skulle få en möjlighet ställa frågor omkring undersökningen. De hade fått tid till

att läsa om mitt syfte med undersökningen genom missivet och jag informerade om deras

rättighet att tacka nej till medverkan. Att ta hänsyn till och respektera de medverkandes vilja

bidrar till att stärka förtroendet mellan intervjuaren och de intervjuade (Johansson & Svedner,

2001).  

Jag fick sammanlagt kontakt med åtta personer fördelade på tre förskolor:

Rektorsområde A: Rektorsområde B:

Totalt 3 förskolor, 2 medverkande Totalt 2 förskolor, 1 medverkande

1 intervju med rektor 1 intervju med rektor

4 intervjuer med personal 2 intervjuer med personal

Jag är medveten om att fördelningen är ojämn, men eftersom rektorsområde A innefattade tre

enheter ville jag ha med minst två  förskolor från hennes område. Syftet med det urvalet var

att jag ville undersöka om deras medvetenhet och tankar omkring matematik liknade

varandra. Om rektor har någon påverkan bör de två förskolorna, i detta avseende, ha liknande

förutsättningar för arbetet med matematik. Under rektorsområde B valde jag medvetet bort en

förskola på grund av att den var nedläggningshotad. Det valet gjordes för att jag befarade att

jag inte skulle kunna få en rättvis bild av personalens matematiska medvetenhet under en så

pressad situation som ett nedläggningshot utgör. 

4. 3. Intervjufrågorna

Jag genomförde inte någon fullständig pilotintervju. Däremot lät jag en närstående som är

utbildad förskollärare svara på mina frågor och uttala sig om relevansen i dem. Hon har

dessutom arbetat som rektor och kunde därför även uttala sig om rektorernas frågor.

Bedömningen hon gjorde var att jag hade ringat in mitt forskningsområde med frågorna.

Formuleringarna stämde väl överens med syftet för intervjuerna.



”Matematiken finns ju överallt”

18

Frågorna jag ställde rörde sig inom området:

 Personalens medvetenhet om matematik i förskolan.

 Formuleringar av eventuella arbetsplaner/mål i verksamheterna.

Med medvetenhet menar jag hur personal och rektorer tänker omkring matematik i förskolan.

Vad är det de fokuserar på? Vilka områden inom matematik tar de upp? Är matematiken ett

relevant område som lyfts fram eller är det något som finns med i största allmänhet? 

För att försöka få en överblick hur relevant matematiken är på de olika förskolorna, förutom

de intervjuades uppfattning, finns frågor om mål och arbetsplaner. Finns det en

överenssstämmelse mellan personalens tankesätt och det som tas upp i verksamhetens mål

och eventuella  arbetsplaner? Vilken inverkan har rektorernas inställning och arbetssätt när

det gäller den matematiska medvetenheten hos personalen?

De medverkande fick, genom missivet, information om att undersökningen rör matematik i

förskolan. Att det handlar om förekomsten av matematik i verksamheten och om

medvetenheten hos rektor/pedagog. Intervjufrågorna, (bilaga 2), tog jag med mig vid

respektive tillfälle. 

4. 4. Datainsamling

Jag började med att intervjua rektorerna. Genom att jag hade tagit del av rektorernas tankar

och syfte med verksamheten, kunde jag följa med i förskollärarnas resonemang på ett mer

ingående sätt. Det ökade möjligheten att ställa relevanta följdfrågor.

Sju av åtta intervjuer genomfördes på respektives arbetsplats i ett mindre avskiljt rum. En

intervju gjordes i lekrummet medan barnen sov eller var ute. Det tillfället blev inte lika ostört

som de andra tillfällena. Det var de intervjuade som valde plats för genomförandet. Jag hade

samma utgångsfråga och samma punkter som intervjun skulle beröra. Att intervjuerna

genomfördes på ett likartat sätt och med samma utgångspunkt ökar giltigheten i min
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undersökning. Undantaget är den intervjun som gjordes i lekrummet. Det faktum att vi inte

var helt ostörda kan ha påverkat både min och den medverkandes agerande och därmed gjort

att intervjun inte har samma tillförlitlighet.

Alla medverkande var entusiastiska och hade förberett sig genom att noggrant tänka efter vad

deras syn på matematik i förskolan innebar. En intervju fastnade inte på bandet och det

upptäckte jag direkt efteråt. Intervjupersonen tillfrågades om ett nytt intervjutillfälle men

eftersom personen ifråga hade svårt att få någon annan tid tillgänglig togs intervjun om den

dagen. Jag är medveten om att det inte blev ett lika uttömmande samtal andra gången och att

dessa omständigheter påverkar resultatet av den intervjun. Det var ett medvetet val att ändå ta

med intervjun eftersom den intervjuade arbetade på småbarnsavdelningen och jag hade inte

fått med alla åldrar annars. Dessutom var det ett arbetslag som hade kommit långt med sitt

arbete med matematik och jag fick med värdefulla synpunkter till min undersökning.

 

Intervjuerna vart mellan 15 och 30 minuter långa. För att göra materialet tillgängligt för en

mer ingående granskning och analys spelade jag in intervjuerna på band. 

Jag genomförde en till två intervjuer vid varje tillfälle och de åtföljdes av transkription.

Transkription  innebär en ordagrann  utskrift av materialet. Att göra en utskrift betyder att

översätta från talspråk till skriftspråk. Detta innebär att utskriften blir en tolkad konstruktion

för ett speciellt syfte. Kvale (1997) gör en liknelse med en karta. Kartan kan vara över samma

topografiska område men  skiljer sig åt beroende på vilket användningsområde den syftar till. 

På samma vis blir mina utskrifter tolkade av mig och mitt syfte med undersökningen. Jag

skrev ut ordagrannt och tog även  med pauser eftersom de kan uttrycka viss tvekan eller

undran för frågeställningen. Att transkriptionen skedde i anslutning till intervjuerna medförde

en möjlighet att komma ihåg eventuellt  kroppsspråk och mimik och tillfälle att skriva in det.

Ett mer utförligt beskrivande av intervjusituationen utgör en tillförlitlig grund för vidare

tolkning (Kvale, 1997). 
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Vid intervjutillfällena bad jag också om förskolans/avdelningens mål- och arbetsplaner. Jag

fick in sammanlagt fyra dokument. Materialet var i två fall gjort för hela förskolan och de

andra två gällde respektive avdelning.

4. 5. Metod för intervjuanalys

Arbetet utgick från det empiriska material, som hade samlats in genom intervjuerna. Jag

eftersträvade de intervjuades uppfattning om matematik i förskolan. Intresset var fokuserat på

de uppfattningar som materialet representerade.

Jag började med att markera de ställen i utskrifterna där matematisk medvetenhet kunde

skönjas. Efter detta moment tog jag varje fråga för sig och försökte se likheter och skillnader

bland de svar jag hade fått. Vid en första sortering av materialet framkom det vissa skillnader

i hur förskollärarna hade uttryckt sig om vad matematiken var för dem. När jag sen gick

vidare och grupperade efter de två skillnaderna i personalens uppfattningar fick jag till sist två

kategorier. Det blev två kategorier som kvalitativt skilde sig åt gällandes hur matematiken i

förskolan uppfattades hos personalen. En kategori innehöll de som utgick från hur barnen, och

personalen, tänkte omkring matematik. Den andra kategorin innefattade de som lyfte fram det

som gjordes på förskolan när det gällde matematik. När jag tog med rektorernas svar fann jag

samma  skillnader som återfanns hos personalen och rektorernas svar kunde införas i de två

kategorierna.

Fenomenografisk ansats är en speciell utveckling av allmänna kvalitativa metoder. Den

beskriver människors sätt att uppfatta sin omvärld. Grundläggande för ansatsen är skillnaden

mellan hur något är och hur något uppfattas vara. Det blir en skillnad i perspektivet. Första

ordningens perspektiv är det som kan observeras utifrån, det vi kallar fakta. Andra ordningens

perspektiv är hur någon upplever något. Det är innebörden i vad som sägs som är det viktiga,

hur fenomenet uppfattas av personen ifråga (Larsson, 1986). I min analys fokuserade jag mig

på andra ordningens perspektiv. Det tar upp personalens uppfattningar om fenomenet, i det

här fallet matematik i förskolan.
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4. 6. Metoddiskussion

Med det här upplägget av studien fick jag ta del av pedagogernas, och rektorernas, tankar och

förklaringar om vad den medvetna matematiken ute på förskolorna innebar. Jag har inte gjort

några studier på miljön på förskolorna och jag har inte intervjuat några barn. En viss tidsbrist

inverkade på mitt ställningstagande i det avseendet. Men genom mina, till viss del, öppna

frågor fick jag en god bild av deras matematiska medvetenhet. Det faktum att jag tog del av

deras mål- och arbetsbeskrivningar bidrog också till att jag fick en överblick av matematikens

förekomst ute på de förskolor som medverkade. 

Kvale (1997) beskriver validering som en kontroll av forskningsresultaten. Det gäller

trovärdigheten, rimligheten och tillförlitligheten i de resultat som presenteras. Resultatet av

mina intervjuer kan ha påverkats av att jag utgick från frivillig medverkan, vilket kan ha

bidragit till att jag fick kontakt med de som var mest insatta i matematiken på förskolan. Det

kan i sin tur ha medfört att medvetenheten om matematik hos personalen blev mer uttalad än

vad det skulle blivit om jag intervjuat all personal på förskolorna. Därför kan inga

generaliseringar göras utifrån de svar jag fick. Rimligheten  och tillförlitligheten i min studie

styrks genom den teoretiska kopplingen som görs i analysdelen.
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5. Resultat

Både rektorer och personal var mycket positiva till min undersökning. Vid intervjuerna fick

jag väl underbyggda svar och många olika synpunkter om vad matematik kan innebära. De

uppgav flera olika metoder och uppfattningar om matematikens betydelse.  När jag började

med arbetet att strukturera upp det material som samlats in uppenbarades det en klar bild av

att matematiken hade en framskjuten position i de förskolor jag besökte. 

Jag har valt följande exempel utefter den helhetsbild som uppenbarats  genom att jag har läst

hela intervjuerna ett flertal gånger. De två olika kategorierna som jag fann försöker jag att

förtydliga under två underrubriker. I ett eget avsnitt kommer jag att behandla rektorernas svar

och även mål- och arbetsplanerna återfinns under separat rubrik. Jag har försökt att ta med de

mest representativa svaren för att läsaren ska få en bild av hur personerna resonerar. 

5. 1. Personalens medvetenhet

När jag började min sammanställning uppstod det efterhand två grupperingar i  personalens

beskrivningar på den verksamhet de tog upp. En grupp inriktade sig på barnens sätt att tänka.

De pratade även om sin egen medvetenhet och om att ställa frågor till barnen. Den andra

gruppen var mer inriktad på det praktiska i verksamheten. De förklarade ingående hur de

arbetade med barnen. I de svar som jag fick framkom det även att kommunen hade gått ut

med ett direktiv om att förskolorna skulle belysa och utvärdera matematiken i verksamheten.

5. 1. 1. Tanken i fokus

Den här gruppen pedagoger fokuserade sig på barns tankegångar och funderingar omkring

olika fenomen. De utgick från hur barnen tänker och resonerar och lyfte fram detta som det
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viktigaste i arbetet med att synliggöra matematiken. I deras svar återfinns en vilja att försöka

få barn att medvetet tänka omkring olika matematiska begrepp. På frågan om vad matematik i

förskolan är fanns det svar som:

”Ja för mig handlar det om tankesätt hos barnen”, ”samtala med barnen” och ”det är att

väcka deras intresse”. Det förhållningssättet visade sig också i de beskrivningar som gjordes

utifrån deras arbete i verksamheten: ”få barn att reflektera”, ”vem har fått mest”, lätt/tung

och ”problematisera vid fruktstund”.

Gruppen ifråga hade fått handledningen från sin rektor genom att denne hade börjat med deras

personliga tankar omkring matematik i allmänhet och därifrån gått vidare till förskolans ma-

tematik. Hon hade haft ett diskussionsunderlag omkring småbarnsmatematik som behandlats

på personalmöten under en hel termin. Det handlade inte om metoder och material i första

hand utan mer att finna en gemensam plattform att starta med. 

När de ställdes inför frågan om tillgång till handledning och stöd i sitt arbete med matematik

svarade de: ”vi fick material att diskutera småbarnsmatematik”, ”diskussioner”, ” tänka till

ända från start” och ”handlade om att ha tänket”.

De blev styrda av rektorn genom att hon ville få dem att reflektera utifrån deras egen erfaren-

het av matematik. Däremot var det helt öppet hur de skulle förverkliga ambitionerna omkring

matematik ute i den pedagogiska verksamheten.

5. 1. 2. Praktiken i fokus

Den här gruppen pedagoger utgick från den verksamhet som redan fanns och därifrån lyfte det

matematiska innehållet.  De tog genomgående upp fler metoder och material som användes

för att medvetandegöra matematik i förskolan. Det kunde gälla diagram, flanobilder, memory

med mera.  De berättade vad och hur de gjorde för att lyfta matematiken för barnen. När jag
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ställde frågan om vad matematik i förskolan var för dem kunde svaren se ut så här: ”skulle

kunna ta med allting”,  ”se former och mönster”, räkneramsor” och ”att baka”. 

De nämnde aldrig att de började med diskussioner med barnen, utan de resonemang som för-

des med barnen var under aktiviteterna som de hade. Det fokuserades rent praktiskt på den

matematiska aktivitet det gällde och utifrån den uppstod det ibland ett resonemang med bar-

nen.

När den här gruppen gav exempel på hur de arbetar med matematik i verksamheten är det

metoderna som har en framträdande roll: ”Månadsburk som vi lägger kulor i”, ”leker affär”,

”räkna barn i samling”, ”rörelselekar” och ”fruktdiagram”.

Gruppen uttryckte att de hade fått en viss handledning inom arbetet med matematik och att det

stödet bestod i litteraturtips, inköp av material och att det hade tagits upp på arbetsplatsträf-

farna som en punkt på dagordningen bland det övriga.

På frågan som behandlade deras uppfattning om handledning och stöd för sitt arbete med

matematik blev svaren: ”Vi sitter ju och pratar”, ”idéer om litteratur”, ”tas upp som en

punkt på dagordningen” och ”tips och idéer”.

5. 2. Rektorernas medvetenhet om matematik

Fanns det en tydlig skillnad i rektorernas medvetenhet också? När jag började en första bear-

betning av datamaterialet kunde jag snabbt konstatera att deras svar skiljde sig åt på samma

vis som personalens. Eftersom första frågan var identisk med den som personalen fick går det

att jämföra resultatet. På frågan om vad matematik var för dem svarade den rektorn som hörde

ihop med personalen i gruppen ”Praktiken i fokus”:

”i matsituationer”, ”i alla sammanhang”, ”när du dukar borden”, ”pratar om tår, ben” och

” i uteleken” 
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En viss fokusering på det praktiska, det som görs med barnen kunde ses här. I svaren återkom

också olika material och hjälpmedel för att synliggöra matematiken för barnen. Vid följdfrå-

gan om sin egen roll i medvetandegörandet av matematiken på förskolan tar hon upp till ex-

empel: ”att inspirera dem”, ”finns det materialet framme som vi behöver?”, ”ha med det som

en punkt” och ”så här kan vi göra istället”.

Den rektorn som hade sin personal under gruppen ”Tanken i fokus” tog upp barnens tankar

omkring sin vardag som en viktig del av det hon menade var matematik. Svaren på frågan vad

matematik var för henne visade exempel på olika problemformuleringar: ”att vi börjar prata

om saker”, ”hur ska vi kunna göra för att veta”, ”olika lägen”, ”jämföra” och ”just det här

resonemanget hela tiden”

Fokuseringen ligger på hur barnen tänker, deras resonemang. På frågan om sin egen roll när

det gäller arbetet med att medvetandegöra matematiken för sin personal svarade denne rektor:

”Se till att vi har forum där vi kan diskutera”, ”vi hade det som ett tema då kan man säga”

och ”vill framhålla det personliga förhållningssättet”.

Här skiljer sig uppfattningen hos rektorerna åt på samma sätt som den gjorde hos personalen.

Skillnaden består i hur de två rektorerna tänker omkring sin egen roll i att medvetandegöra

matematiken i förskolan. 

Rektorerna hade olika sätt att närma sig matematiken i förskolan. Rektorn för personalen i

gruppen ”Tanken i fokus” försökte få personalen att reflektera över sina egna tankar om ma-

tematik i förskolan för att få en gemensam grund för vidare arbete. Hon hade avsatt en stor del

av deras planeringstid till att lyfta de tankar och funderingar personalen hade omkring mate-

matiken. Rektorn med det praktiska i fokus utgick från personalens arbete. Det skedde genom

att inspirera och stötta, till exempel med material och litteratur, för att på så vis få personalen

att tänka på matematiken i verksamheten. Arbetet blev i första hand fokuserat på hur de skulle

gå tillväga och inte hur de själva uppfattade matematiken. 
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5. 3. Mål och arbetsplaner

De fyra dokument som jag samlade in såg mycket olika ut. Det fanns en avdelning som hade

tydliga definitioner på vad verksamheten skulle innehålla gällande matematik. Där stod det

ingående hur de skulle gå tillväga för att nå sina mål. Omvänt fanns det en arbetsplan som

bara hade en mening som kunde kopplas till arbete med matematik i förskolan. I de andra två

dokumenten låg det som skrivits någonstans mitt emellan de två ytterligheterna.

Rektorernas kommentarer på frågan om hur de uppfattar Lpfö 98: s formulering om matema-

tik var: ”de är tillräckliga i sin omfattning” och ”viktigt med öppna formuleringar för att ha

möjlighet att forma verksamheten själva”. Båda rektorerna uttryckte sin uppfattning om att

kommunens styrning, med uttalade önskemål om vissa områdes belysning, hade medverkat

till en ökad fokusering på matematiken i förskolan.

Förskolornas formulerade mål och arbetsplaner skiljde sig åt i omfattning och tydlighet i äm-

net matematik. De innehöll formuleringar som tog upp matematiken på ett konkret sätt, t.ex.

”barnet känner till olika former, färger och mönster”,  men även mer diffusa uttryck som

”väcka intresse för matematiken”. 

Alla medverkande var överens om att de uppfyllde det som stod i eventuella arbetsplaner och

mål. Denna undersökning går inte in på huruvida deras uppfattning stämmer överens med

deras verksamhet. Det som var av intresse för mig var deras kunskap om vad som stod i do-

kumenten omkring mål för verksamheten. Den informationen kunde jag senare jämföra med

deras egna åsikter omkring matematiken och komma fram till hur stor inverkan arbetsplaner

och målbeskrivningar har på verksamheten. Utvärdering av arbetsplanerna gjordes i regel en

gång i halvåret och det skedde på arbetsplatsträffar tillsammans med rektor. 
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6. Analys

Jag kan konstatera att den medvetenhet om matematik  hos pedagoger som jag ville undersöka

återfinns i hög grad ute på de förskolor som har medverkat i min studie. Jag fick många

exempel på olika aktiviteter som utfördes med barnen med syfte att medvetandegöra

matematik. När jag i min analys försökte definiera deras aktiviteter i mer matematiska termer

kom jag fram till att de områden som är viktiga för barns lärande i matematik var rikligt

representerade. 

Det finns en tydlig medvetenhet om matematik ute på de förskolor som ligger till grund för

min undersökning. Däremot framträder en viss skillnad i hur de medverkande uppfattar

matematikens förekomst i förskolorna. Under analysen kommer jag att knyta ihop mina

resultat med litteratur. Jag börjar med att behandla varje grupp för sig och därefter avsluta

med en sammanfattning av analysens delar. 

I resultatet av mina intervjuer fann jag två olika kategorier i sättet att tänka omkring

matematik. Skillnaden består i hur pedagogerna startar sitt arbete med att föra in  matematiken

i förskolan. 

                                         

                                                                                                         

6. 1. Gruppen ”Tanken i fokus”

Den här gruppen har barnens egna tankar och funderingar som den största referensramen när

de förklarar vad matematik i förskolan innebär. De pratar om att problematisera och att

resonera med barnen i stor utsträckning. Magne (2002) skriver att diskussion om olika slags

problem i vardagen kan ses som en inkörsport till matematikens struktur.

Vardagsproblematiseringar ingår i det område som innefattar problemlösningar och barnens

språkuppfattning.

Den vardagliga problemlösningen stämmer också överens med den matematiska aktivitet som

benämns ” Förklaring och argumentation” av Bishop. Den innefattar att barnen ska dra
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logiska slutsatser, resonera och förklara sina tankar. Språket har även här en avgörande

betydelse. Det är vår uppgift som vuxna att försöka förstå barnens tankar och resonemang

(Heiberg Solem & Reikerås, 2004). 

I de situationer det sker organiserad verksamhet med matematik vävs det ihop med det

vardagliga. Exempel från en intervju som innehåller en beskrivning av hur de arbetar med

geometriska figurer: ” Sen har dom fått leta former, upptäcka former i… hitta dom nånstans”.

Att arbeta medvetet med former på det här sättet visar på pedagogens förmåga att på ett enkelt

sätt underlätta för barnen att få en förståelse för former och figurer. Genom att barnen själva

får fundera och leta efter formerna i den vardagliga miljön blir det enklare för dem att förstå

begreppet form (Doverborg, 2003).

Användningen av barnens omgivande miljö har ett stort värde i den pedagogik som förs ute i

förskolorna. När de problematiserar vardagen kommer olika jämförelser och lägesord upp.

Det kan innebära ett resonemang om  vem som har fått mest, eller om en sak är lätt eller tung.

I och med att barnen får diskutera och utföra olika mätningar och lägen tränas deras

geometriska uppfattning (Magne, 2002). När det gällde den praktiska arbetet med former

lades, som nämnts tidigare, stor vikt vid att barnen själva skulle finna olika geometriska

former i deras omgivning. Det visar på en medvetenhet om hur barnen tar till sig ny kunskap.

Barnen får inte den generella bilden av form bara för att de tillverkar och pratar om former.

De måste också få tillfälle att reflektera över olika former i deras vardagsmiljö. Först då kan

barnen utveckla det abstrakta begreppet form (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). 

För den här gruppen pedagoger är barnens erfarenhetsvärld utgångspunkten för arbetet med

matematiken. Det barnen intresserar sig för problematiseras och matematiken förs in utifrån

det perspektivet. Dessutom lyfts samtal med barnen  omkring matematik i större utsträckning

än vad det görs i gruppen ”Praktiken i fokus”.
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6. 2. Gruppen ”Praktiken i fokus” 

Den här gruppen har det praktiska, vad de gör, som underlag när de förklarar sin inställning

till matematik i förskolan. De räknar upp många olika aktiviteter och metoder där det ingår

matematiska begrepp. Uttrycket ”skulle kunna ta med allting” syftar på den matematik som

finns i vardagen, i till exempel dukning. Pedagogerna tar upp att det är viktigt att lyfta fram

för barnen att det är matematik de håller på med. ”Att göra osynliga fenomen synliga för barn

kan endast ske genom att barns medvetande riktas mot det osynliga.” (Pramling Samuelsson

& Mårdsjö, 1997, s. 45) 

Vid samlingarna har pedagogerna på en av förskolorna en månadsburk. Det innebär en burk

där barnen lägger ner en kula för varje dag. De vill på detta sätt underlätta för barnen att

kunna uppfatta tidsbegrepp som också är en del av matematiken. Enligt Heiberg Solem och

Reikerås (2004) är begreppet dagar och veckor svårt för barn att förstå. Det kan finnas olika

sätt att förklara årstider och månader på och att använda en burk med kulor kan vara ett sätt

att konkretisera begreppet tid. Tiden ingår i den matematiska aktivitet som Bishop kallar

mätning. 

Pedagogerna ger exempel på att de räknar barnen vid samlingen. Det blir en slags räkneramsa

som barnen från tidig ålder kan följa med i. Men för att barnen ska kunna förstå betydelsen av

räkneorden behövs det otaliga tillfällen och situationer där räkning ingår (Doverborg &

Pramling Samuelsson, 2003). 

Pedagogerna berättar också om det stapeldiagram som barnen använder när de klistrar in den

frukt de har fått den dagen. Barnen och pedagogen resonerar om vem som kom etta och på

andra och tredje plats. Dokumentationen i ett diagram blir till statistik, och när barnen jämför

de olika staplarna ser de likheter och skillnader. Här kan både lägesord som låg-hög, och även

räkneord komma med när barnen räknar hur många frukter staplarna innehåller (Doverborg &

Pramling Samuelsson, 2003). Genom att jämföra de olika staplarna får de en uppfattning om

skillnaden mellan antalet i staplarna. Det blir en form av klassificering av höjden på staplarna
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och när de räknar kommer både grundtal och ordningstal  in. I utvecklingen av området

taluppfattningen ingår både klassificering och de olika talbegreppen (Magne, 2002).

Gruppen ”praktiken i fokus” belyser i första hand metoderna och materialet de använder. Det

blir pedagogernas tankar som styr sättet att närma sig matematiken. De tar hjälp av många

olika tips och idéer för att få barnen att upptäcka matematiska begrepp. Den stora skillnaden

från föregående pedagoggrupp, som fokuserade på barnens tankegångar, är att den här

gruppen utgår från det praktiska i verksamheten. 

6. 3. Rektorernas inverkan

Min undersökning tyder på att rektorernas sätt att introducera matematiken i verksamheten

haft betydelse för hur pedagogerna i sin tur tänkte omkring ämnet. I det materialet som bear-

betats framkommer det att den personal som angav tanken i fokus återfanns under den rektorn

med samma uppfattning. Rektorn hade där startat arbetet med att ha en öppen diskussion om

vad matematik i förskolan innebär. 

Vidare utgick denna grupps rektor från diskussioner om hur personalen tänkte omkring ma-

tematiken i förskolan. Det pedagogerna uttryckte i intervjuerna var, att inledande diskussioner

om inställningen till matematik hade varit av stor betydelse för deras egen utveckling. Exem-

pel på denna uppfattning: ”fick alla att tänka efter vad matematik kan vara”, ”jag behövde

den handledningen för att komma vidare” och ”har insett att det är viktigt”. Genom att utgå

från sina egna tankar och diskutera sitt synsätt med andra aktörer ges större möjligheter till

utveckling åt en gemensam ståndpunkt. När en person tar till sig ny kunskap sammanvävs det

med dennes tidigare erfarenheter och värderingar och påverkar hur den nya kunskapen upp-

fattas. Nya begrepp och teorier kan relateras till tidigare kunskap och i och med det kan vi

förändra vår uppfattning (Handal & Lauvås, 2000). De startade med sina egna tankar om ma-

tematik i stort. Därifrån har sedan en diskussion kommit till stånd där innehållet i förskole-

verksamheten fokuserats.
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Gruppen som hade praktiken i fokus arbetade under den rektor som hade utgått från

pedagogernas arbete och tillfört olika slags material och idéer. Rektorn såg sig själv som en

inspiratör i första hand och såg till att pedagogerna hade det material de behövde för att arbeta

med matematik i förskolan.

I denna grupp har diskussionen inriktats på verksamheten i förskolan ifrån början. De har fått

stöttning och handledning för att kunna ta fram relevant material för att synliggöra matemati-

ken: ”Litteratur, tips och idéer får vi ju igenom våran chef då”, ”vi sitter ju och pratar” och

”ligga med då som en punkt på dagordningen”. Rektorn finns till hands och stöttar där det

behövs och agerar på ett mer serviceinriktat sätt. Genom exempelvis tillförsel av material un-

derlättar rektorn för personalen att utveckla sina pedagogiska ambitioner (Ekholm m.fl.,

2000).

Rektorerna har inflytande över sin personal och ser till sin uppgift att stärka dem i sin

yrkesroll. Eftersom  matematik är ett ämne som inte, förrän de senaste åren, diskuterats

nämnvärt ute i verksamheterna, är det viktigt att starta en dialog om begreppet matematik. Har

personalen kommit till insikt i hur de själva ser på matematiken är arbetssättet mer förankrat i

dem själva. Risken med att hoppa över steget med sin egen utveckling kan vara att egna

erfarenheter inom matematiken inverkar på ens professionella sätt att ta tillvara förskolans

matematik. Barnen påverkas av våra attityder och det är därför viktigt att som pedagog vara

positiv till sitt arbete med matematik i förskolan (Kronqvist, 2003).

6. 4. Målformuleringar och arbetsplaner

Vid en jämförelse av de olika förskolornas arbetsplaner och målformuleringar framkom det

stora skillnader i hur detaljerat planerna tog upp matematiken i verksamheten. I de fall där det

fanns tydliga mål utskrivna överensstämde de med de medverkandes uttalanden. En liten ten-

dens till att vilja utvärdera barnen syntes i några målbeskrivningar. Skolverket (2004) tar i sin

rapport upp att det kan finnas en risk i att vara övertydlig i sin skrivning av målen om det in
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riktas för mycket efter hur mycket barnen ska lära sig. Att formulera egna uppnåendemål för

barn i förskolan strider mot det som läroplanen syftar till. 

På de förskolor som medverkade i min studie fanns det inget samband mellan arbetsplaner-

nas/målformuleringarnas utformning och den matematik som beskrevs i intervjuerna. Jag fann

ingen koppling mellan avsaknaden av tydliga målformuleringar och färre exempel på mate-

matisk medvetenhet. Tillika fanns det på de avdelningar som hade välformulerade arbetspla-

ner och målbeskrivningar inte fler exempel på medvetenhet om matematik i svaren.  Den fara

jag kan se med otydliga måldokument är att det är upp till varje individ att bestämma hur

mycket, eller lite, målet innebär. Ekholm och Hedin (1995) menar att risken med att ha diffu-

sa målbeskrivningar kan vara att det ger möjlighet till olika tolkningar och försvårar därmed

utvärderingen av verksamheten.

6. 5. Sammanfattning

Analysen av intervjuerna visar på en hög medvetenhet om matematik på de förskolor som

ingår i studien. I vardagliga situationer arbetas det med geometriska figurer, problemlösning,

taluppfattning och mönster. Det är grundläggande områden för barns matematiska lärande. De

hjälper barnen att förstå, att hitta tankeprinciper. Genom att använda sig av dessa principer lär

sig barnen att lösa problem och andra matematiska begrepp (Magne, 2002). 

De medverkande arbetade med olika åldersgrupper men jag fann bara ett fall där pedagoger-

nas medvetenhet skiljde sig utifrån barnens ålder. Den skillnaden som upptäcktes vid analysen

av materialet var att problemlösningsaktiviteter var något mer förekommande i arbetet med de

yngre barnen. Orsaken till detta faktum kan vara synen på vad matematik är för de allra

yngsta. Att problematisera vardagen är en inkörsport till matematisk medvetenhet (Dover-

borg, 2003).

Att utgå från barnens vardag är ett centralt begrepp i hela denna undersökning. Alla

poängterade att det är utifrån det vardagliga som matematiken bör lyftas fram och
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problematiseras för barnen. För att kunna fånga de tillfällen till lärande som dyker upp måste

läraren vara medveten om vad det är hon/han vill att barnet ska få ökad förståelse för. Ju mer

läraren vet om vad som ska fokuseras, ju bättre kan vardagliga problem tas tillvara för att

tydliggöra fenomenet för barnen (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). 

Vid analysen av intervjuerna framgick det att rektorernas skilda arbetssätt för att introducera

matematiskt tänkande hos pedagogerna  liknade svaren hos de intervjuade under respektive

rektor. Således kan det förmodas att rektorerna haft ett visst inflytande på den pedagogiska

verksamheten på de förskolor som har medverkat i studien. Genom att engagera sig i det

pedagogiska arbetet som utförs får de personalen att reflektera och utvärdera sitt arbete med

barnen. De kan därmed åstadkomma  förändringar och utveckla visioner om lärande i

förskolan (Ekholm m.fl., 2000).

Arbetsplaner och målbeskrivningar förefaller inte vara en avgörande faktor när det gäller

matematisk medvetenhet hos pedagogerna i förskolorna. Den stora skillnaden mellan

förskolornas olika sätt att skriva mål och arbetsplaner märktes inte i de svar som pedagogerna

gav. Risken med att mål/arbetsplaner är olika i utfomning på de skilda avdelningarna, och

förskolorna, är att det försvårar en senare utvärdering av verksamheten. Om det inte finns

tydliga mål skrivna är det svårt för exempelvis föräldrarna att skapa sig en uppfattning om

förskolans verksamhet (Skolverket, 2004).
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7. Slutdiskussion

Resultatet av min undersökning är mycket glädjande. Mina egna förutfattade meningar var ju

att det matematiska medvetandet i förskolorna inte fanns i någon större utsträckning.

Resultatet av min studie visar på en tydlig medvetenhet hos alla medverkande, både personal

och rektorer. Orsakerna till denna tydliga nivå är, enligt min åsikt, flera. Politikernas

uttryckliga direktiv att  matematik ska vara ett av de områden som fokuseras i förskolan har

bidragit till att höja medvetandenivån i verksamheten. Denna uppfattning framkom också  hos

rektorerna. Genom att det kom krav på utvärdering av matematik från kommunen började

rektorerna sitt arbete med att göra personalen mer medvetna om  matematiken i

verksamheten.Det var en bidragande orsak till det  matematikmedvetande som uppenbarades i

min studie.

Ett samband är att rektorernas tillvägagångssätt för att införa begreppet matematik i

verksamheten liknade respektive personalgrupps resonemang om vad matematik i förskolan

är. 

Den grupp som började med en bredare diskussion utifrån sina egna tankar om matematik har

kommit att tänka i ett vidare perspektiv. Detta tycks ha bidragit till att pedagogerna fått en

klarare bild av sin egen inställning till matematik. Det fanns personal som uttryckte att de

hade fått en möjlighet att omvärdera sin egen syn på matematiken. Den vuxnes individuella

uppfattning är en vital del i sammanhanget. Barnen känner av vår inställning och det är därför

viktigt att ha en positiv inställning till det som yrkesutövningen innefattar (Kronqvist, 2003).

Den andra gruppen hade också utgått från diskussioner om vad matematik är, men mer från

ett praktiskt plan. De har funderat på vad det är i förskolans vardag som innehåller matematik

och utifrån det arbetat vidare med olika sätt att synliggöra de matematiska begreppen för

barnen. En risk med det kan vara att eventuella negativa synpunkter på matematik inte

bearbetas och därmed kan finnas kvar som ett omedvetet hinder i arbetet med barnen.
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Båda grupperna sade sig arbeta mycket medvetet med matematik. Själva aktiviteterna de

utförde med barnen  innehöll ungefär samma upplägg. Även i den grupp där det praktiska

övervägde när de beskrev hur de arbetade, återfanns barnets funderingar och tankar som en

viktig förutsättning för lärande inom matematik. Det som skiljde sig åt i deras beskrivning av

verksamheten var att gruppen ”tanken i fokus” riktade in sig på hur barnet tänkte i större

utsträckning än den grupp som hade ”praktiken i fokus”. I den sistnämnda gruppen kom

barnens resonemang in som en punkt bland de övriga sätten att medvetandegöra matematiken.

Det kan tyckas ovidkommande hur pedagoger tänker från början om matematik eftersom det

mynnar ut i liknande aktiviteter. Men jag tror att barnen gynnas i sitt matematiska tänkande i

den grupp som lyfte upp problematisering och diskussion om olika fenomen. Den

personalgrupp som angav tänkandet hos barnen som den viktigaste faktorn i arbetet med

matematik har också de största möjligheterna att fånga barnen tankegångar och resonemang.

Kanske blir de barnen mer benägna att ”se” matematik, för att använda Neumans termer

(1993), än de som ägnade sig åt praktiskt matematiskt räknande. 

Det största och viktigaste arbetet görs av pedagogerna ute i förskolorna. Deras arbete med att

tillskapa en miljö för barnens lärande i matematik kan inte nog poängteras. Genom att

synliggöra matematiken i sin vardag och diskutera sina upptäckter med kolleger i arbetslaget

läggs en stabil grund för det vidare arbetet med barnen. 

Pedagogerna utgår från sina egna uppfattningar av vad matematik innebär och lägger därmed

en grund för hur arbetet ute i förskolorna bedrivs. Med det i åtanke bör fortbildning vara en

prioriterad fråga i planeringen av verksamheterna. De intervjuade som hade haft möjlighet att

gå på föreläsningar och dylikt hade utförligare svar på vad matematiken i förskolan var för

dem. Det stämmer väl överens med vad som framkom i litteraturen. Exempelvis Kronqvist

(2003) framhåller vikten av en djupare kunskap för att arbetet med att medvetandegöra

matematiken i förskolan ska främjas. 

Något som förmodligen skulle inverka positivt på verksamheten är om personalen fick

möjlighet till att fördjupa sig ytterligare i vad det matematiska lärandet innebär. Det finns ett

flertal olika begrepp som är grundläggande för barnets matematiska utveckling. En fördjupad
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kunskap inom dessa områden skulle innebära ökad möjlighet till upptäckt av matematiken i

barnens resonemang. Kunskapen i hur barn tänker omkring matematik bör vara

utgångspunkten för att bibehålla den upptäckarglädje som finns i varje barn. 

Förändringen i synen på matematiken i förskolan  är en följd av den nya läroplanen för

förskolan. I och med  den stärktes förskolans pedagogiska roll och den är nu det första steget i

utbildningssystemet. Jag är av den uppfattningen att det är av största vikt att barnen redan i

förskolan möts av medvetna pedagoger som synliggör matematiken i förskolan. Har barnen

kommit i kontakt med olika matematiska begrepp tidigt bör det underlätta för deras fortsatta

lärande i matematik.

Under mitt arbete med uppsatsen har mina åsikter om relevansen i att matematiken ingår i

förskoleverksamheten stärkts. Genom det empiriska materialet och litteraturen har jag fått en

ökad kunskap om de olika matematiska begrepp som är centrala för barns lärande inom ma-

tematiken. Jag har även fått en fördjupad förståelse för hur viktig min egen inställning till

matematikämnet är för barnens matematiska lärande. Som förskollärare kommer jag att ha

stor nytta av den kunskap som detta arbete har givit mig. Uppsatsen kan även vara en kun-

skapskälla för redan verksamma pedagoger, då många olika matematiska begrepp lyfts upp

och förklaras närmare.

7. 1 Vidare forskning

Det skulle vara intressant att utvärdera hur stor betydelse förskolans medvetenhet om

matematikens grunder har i barns matematiska tänkande längre upp i åldrarna. Att genom

intervjuer och observationer följa några barn, i de olika kategorierna som jag fann, och deras

vidare utveckling i skolan. Detta varvat med intervjuer av lärare i förskoleklass och i

grundskola kunde medverka till att få svar på om min egen uppfattning stämmer.

Finns det en koppling mellan förskollärarnas medvetenhet om matematik och barnens senare

kunskapsutveckling? Här tar ett nytt intressant forskningsarbete vid och jag lämnar med varm

hand över till nästa forskare att fortsätta på den inslagna vägen.
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Bilaga 1

Hej!

Jag heter Anna-Lena Svensson och är student från Campus Norrköping. Jag läser till lärare
med profil förskola och går ut i jan. -05. Fram till sommaren ska jag skriva mitt examensar-
bete, en C-uppsats. Mitt område som jag ska skriva om är matematik i förskolan. Jag är intres-
serad av att ta reda på i vilken omfattning matematik förekommer i verksamheten och med-
vetenheten hos rektor/pedagoger om ämnet. 
   Jag behöver två intervjuer med rektorer och mellan fem och åtta intervjuer med personal på
förskolan. Det jag önskar från dig är ditt medgivande till att jag får ta kontakt med de försko-
lor ni ansvarar för. Jag önskar också att göra en intervju med dig personligen. Intervjun tar
inte mer än c:a 15 min. Intervjuerna kommer att bandas men materialet behandlas med största
försiktighet och avidentifiering sker. Det vill säga att det inte går att spåra vem som har sagt
vad i min uppsats. Efter att uppsatsen blivit godkänd förstörs inspelningarna. 
Jag hoppas på din och din personals medverkan. Jag kommer att kontakta er över telefon de
närmaste dagarna för att höra er inställning och förhoppningsvis bestämma tid för möte.
Med vänliga hälsningar

Anna-Lena Svensson
Adress: XXX
Telefonnr: XXX
e-mailadress: XXX



Anna-Lena Svensson
Grupp C 3
Handledare: Klas Johnsson
Bilaga 2

Intervjufrågor till rektorerna

• Kan du berätta lite om vad matematik i förskolan är för dig?

• Hur ser ni på det som står i styrdokumenten när det gäller matematik i förskolan?

• Hur tänker ni om er egen roll när det gäller att lyfta fram matematiken i verksamhe-
ten?

• Kan ni ge något exempel på ert arbete med personalen där syftet har varit att medve-
tandegöra matematiken?

• Vad skulle ni kunna/vilja göra ytterligare eller annorlunda?

• Är det något ni vill tillägga eller förtydliga? Egna tankar?

Intervjufrågor till personalen

•  Kan du berätta lite om vad matematik i förskolan är för dig?

• Hur arbetar du/ni med matematik på din/er avdelning?
Kan du/ni ge några exempel?

• Tycker du att arbetssättet stämmer överens med det som står i arbetsplanen (angående
matematik)?

             På vilket sätt? 
             Vad saknas?

• Har du/ni fått någon handledning/hjälp i arbetet med att synliggöra matematiken?

• Egna tankar/funderingar?


