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1.  Inledning/bakgrund 
 

Anledningen till att vi valt att undersöka matematiken i förskolan är att vi båda vill veta mer 

om ämnet. Vi tycker oss märka ett ökat intresse angående matematiken i förskolan och att fler 

förskolor väljer att arbeta mer medvetet med detta. Möjligheten att vi kommer arbeta inom en 

sådan verksamhet i framtiden är, som vi ser det, stor. Vi har båda tidigare ställt oss frågande 

till nödvändigheten med att matematik introduceras för barn vid så låg ålder, borde det inte 

vänta tills barnen kommer till skolan?  

 

De centrala begreppen i uppsatsen är pedagoger, förskolematematik och barn. När vi talar om 

begreppet pedagog menar vi personer med utbildning i pedagogik och som arbetar inom 

förskola och skola, till exempel förskollärare och lärare. Med förskolematematik menar vi den 

matematik som används på förskolan. Med benämningen barn syftar vi på barn i 

förskoleåldern, det vill säga ett till sex år. 

  

Denna undersökning presenterar ett antal pedagogers sätt att se på förskolematematik. Varför 

tycker de det är viktigt att arbeta med matematiken, hur går de tillväga och vad innebär 

egentligen förskolematematiken för dem? De metoder vi använt i den här undersökningen är 

observationer och intervjuer. 

 

Det har kommit rapporter från skolverket som säger att barn har svårt att förstå matematiken i 

skolan idag. Den är alldeles för abstrakt och gammaldags för att barn ska kunna relatera till 

den. Hur kan förskolan på bästa sätt förbereda barnen och underlätta övergången till skolan? 

Vi har talat med pedagoger som tycker att barn behöver förberedas inför skolmatematiken, 

och det är ett av skälen till att de valt att arbeta medvetet med förskolematematik. 

 

Barns matematikinlärning sker ofta genom skolans sätt att lösa matematiska problem, och inte 

utifrån barnens vardag, vilket ökar risken för att barnen får svårt att förstå problemen. Det blir 

svårt för dem att överföra kunskaperna till det vardagliga livet och matematiken ses enbart 

som ett skolämne. Undervisningen utgår inte från barnens erfarenheter och förförståelse utan 

från själva matematiken, anser pedagogikprofessor Ann Ahlberg (1994).  
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Vi börjar med att i teoriavsnittet ta upp vad läroplanen har för mål och riktlinjer för förskolan 

och dess arbete med matematik idag. Sedan följer litteratur kring våra frågeställningar. 

 

Vi har bett de pedagoger vi talat med att berätta vad de anser att förskolematematik är och hur 

de har valt att arbeta med den. Sedan har vi övergått till pedagogens roll i detta arbete. Hur 

viktig är deras inställning i arbetet med barnen? Vi har även valt att ta reda på varför 

pedagogerna väljer att arbeta medvetet med matematik  

 

Vi har tagit upp är den om samverkan mellan förskola och skola. Det var inte den viktigaste 

frågan från början men har blivit den vi reflekterat mest över. I stort sett alla pedagoger vi 

talat med har uttalat sig om vikten av ett bra samarbete mellan verksamheterna. Hur ser detta 

samarbete ut idag? 

 

2.  Syfte och problemformulering  
 

Våra syften med denna uppsats är att fördjupa våra kunskaper om förskolematematik och 

skapa förståelse för varför pedagoger tycker att förskolematematik är viktigt. Våra tre stora 

frågeställningar blir därför: 

• Vad är förskolematematik?  

• Hur arbetar pedagoger konkret?  

• Varför väljer pedagoger att arbeta medvetet med matematik i förskolan? 

Vi har letat efter tidigare C-uppsatser och examensarbeten och vi har hittat uppsatser i ämnet 

men ingen med våra frågeställningar. Tidigare forskning har inriktat sig mer på hur barn 

tänker och tycker kring matematik. Vi är intresserade av att höra pedagogernas åsikter.  

 

3. Teori 
 

I denna del tar vi upp relevant teori kring våra frågeställningar. Vi börjar med läroplanen 

eftersom alla förskollärare bör utgå från den i sitt arbete på förskolan.                                                                
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3.1 Vad säger läroplanen?  
 

I Utbildningsdepartementets dokument (1998) Läroplan för förskolan, (Lpfö 98), finns mål 

som förskolan ska arbeta mot. Där tas bland annat matematiken upp i ”Mål för utveckling och 

lärande”. Det står: ”förskolan skall sträva efter att varje barn […] 

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

tekniker, 

• Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang,  

• Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum…” (Lpfö 98, s13) 

 

Under rubriken riktlinjer anges att arbetslaget ska arbeta för att ”stimulera barns nyfikenhet 

och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik,” (Lpfö 98, s14).  

 

Annat i läroplanen som vi tycker kan kopplas till arbetet med matematik är till exempel 

förskolans uppdrag som är att lägga grunden för ett livslångt lärande och att det ska vara roligt 

och lärorikt för barnen. Pedagogerna kan använda leken för att hjälpa barnen att utvecklas och 

lära. I förskolan ska pedagogerna även låta barnen känna sig delaktiga, utveckla en nyfikenhet 

och lust, samt att få ett bra självförtroende.  

 

Vad det gäller samverkan står det i Lpfö 98 att förskolan ska sträva efter samarbete med 

förskoleklass/skola genom att utbyta kunskaper och erfarenheter och på så sätt stödja barnens 

långsiktiga utveckling (Lpfö 98, s16). I Utbildningsdepartementets dokument Läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo 94), står det på 

liknande sätt att skolan ska sträva efter att ha ett förtroendeingivande samarbete med 

förskolan för att på så sätt kunna stödja elevernas långsiktiga utveckling och lärande (Lpo 94, 

s16). 
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3.2 Vad är förskolematematik?  
 
Många pedagoger verkar ha svårt att beskriva vad förskolematematik är och vad den innebär 

för förskolebarn. I stället har de lättare att berätta om hur de arbetar med detta. Elisabet 

Doverborg, adjunkt i förskolematematik, och Ingrid Pramling Samuelssin, professor i 

pedagogik och didaktik, skriver i sin bok, Förskolebarn i matematikens värld (1999), att det 

som pedagoger anser tillhör förskolematematiken är bland annat att ramsräkna, skriva siffror, 

tänka logiskt och att känna igen de geometriska formerna. Förskolematematik innefattar även 

att förstå begrepp som lika – olika, störst – minst, att kunna räkna framåt och bakåt, att kunna 

sortera, klassificera och så vidare (Doverborg, 1987).  

 

3.3 Hur arbetar pedagoger med förskolematematik?  
 
Matematikinlärningen i förskolan sker främst genom leken, olika vardagssituationer och 

rutiner (Doverborg, 1987). Den bör inte ske genom traditionell undervisning liknande den 

som finns i skolan, det skulle, enligt bland andra Kristina Skjöld Wennerström & Maria 

Bröderman Smeds (1997), som båda är speciallärare och montessorilärare i förskola och 

skola, tvärtom kunna vara ett hinder för barns utveckling i förskolan. Arbetet bör inte 

fokusera på detaljerna utan mer på helheten (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997, 

Ahlberg, 2000). Det är viktigt att barn får uppleva matematiken i många olika sammanhang 

eftersom det är genom dessa olika erfarenheter som barnen sedan kan skapa en djupare 

förståelse (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). I boken Lyssna, rita, räkna. Med 

räknesagor in i matematikens värld, som bygger på en uppsats i pedagogik, skriver Ingalill 

Andersson & Marianne Hägg – Svensson att pedagogerna genom att arbeta med matematik på 

ett både abstrakt och konkret sätt kan ge barnen en förmåga att se matematiska problem ur 

olika synvinklar och att kreativt försöka lösa dem. 

 

Innan pedagoger börjar använda tal och siffersymboler kan det vara bra att låta barnen 

upptäcka hur olika matematiska förhållanden ser ut, på så sätt förankras de matematiska 

begreppen. Blandas siffror in för tidigt drar de uppmärksamheten från processen. Karl -        

Åke Kronqvist, lågstadielärare och lärarutbildare, och Gudrun Malmer, metodiklektor i 
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specialpedagogik, menar att siffrorna blir mer spännande än själva problemlösningen (1993). 

Små barn kan rabbla räkneramsor utan att ramsan egentligen har någon matematisk innebörd, 

det är mer som en ordlek och det är inte viktigt att alla tal finns med eller kommer i rätt 

ordning. När det gäller att se ett visst antal saker, exempelvis klossar, måste små barn räkna 

en, två, tre, fyra och sedan säger de att det är en, två, tre, fyra klossar. För lite större barn 

räcker det med att räkna ett, två, tre, fyra, och sedan säger de att det är fyra klossar (Ahlberg, 

1995). 

 

Det är viktigt att visa barnen att det kan finnas olika lösningar på samma problem och även 

olika sätt att komma fram till dessa. Det är bra om barnen får samtala, exempelvis med 

varandra, om hur de löst problemet eftersom de då synliggör sitt eget tänkande. Barn har ofta 

svårt att acceptera någon annan lösning än den de har fått av pedagogen. Samtalen kan få 

barnen att förstå att det finns olika sätt att gå tillväga och ibland även olika lösningar 

(Ahlberg, 1994). 

 

3.4  Pedagogrollen  
 
Pedagogens attityd är viktig för hur barnen uppfattar matematiken. Om pedagogen har den 

synen att matematik är något som barnen är med och skapar, kan det leda till att delaktigheten 

finns med som en viktig aspekt redan från början. För att barnen ska förstå att det de gör är 

viktigt måste de få vara delaktiga (Kronkvist & Malmer, 1993).  

 

Barn lär av sin omvärld och där förekommer ständigt matematiska begrepp. För att förstå 

dessa behöver barnen engagerade och framför allt kunniga pedagoger som leder dem på 

upptäckandets väg (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Samtidigt måste pedagogerna 

ge barnen utrymme och möjligheter att skaffa sig kunskap på egen hand. Genom att ordna 

material, tid och utrymme ger de barnen förutsättningar för detta. Det gäller för pedagogerna 

att ge det stöd och den hjälp som passar för individen, samt att anpassa uppgifter och material 

till barnets utveckling och förmåga. Om uppgiften är för svår lär inte barnet det pedagogen 

tänkt. Det viktigaste är att barn har möjlighet att lyckas, och det får de när inlärningen ligger 

på lagom nivå, om detta skriver bland andra pedagogikforskaren Sonja Kihlström (1998) och 

Espen Jerlang, pedagogisk- och psykologisk konsulent (1999). Pedagogen har ansvar för att 
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barnen skapar tillit till sin egen förmåga och får därför inte bedöma barns lösningar av ett 

problem som rätt eller fel utan tala om att det ska ses som ett förslag och att det går att tänka 

på olika sätt (Ahlberg, 1994). 

Många pedagoger i förskolan känner sig osäkra på matematiken och hur de ska lära ut den till 

barn. Pedagogerna tycker att de behöver stärka sina egna matematiska kunskaper först, för att 

på ett så pedagogiskt sätt som möjligt kunna föra kunskapen vidare till barn (Kronqvist, 

2003). Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att det är viktigt att pedagogen vet 

vad han/hon talar om. Innan pedagogerna själva förstår och uppfattar innehållet är det svårt att 

synliggöra det för barnen. För att både barn och pedagoger skall utvecklas måste alla uppfatta 

vad de skall lära sig. Ett sätt att börja är att ta tillvara den miljö och den vardag som redan 

finns på förskolan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Mycket finns redan där, men 

matematiken behöver synliggöras av pedagogen.  

 

I Sonja Kihlströms bok Förskollärare – om yrkets innebörder (1998) som bygger på hennes 

avhandling Att vara förskollärare - om yrkets pedagogiska innebörder (1995) har hon 

undersökt vad det innebär att vara förskollärare. Hon skriver att några förskollärare i 

undersökningen inte tyckte att de arbetade med matematik, men det visade sig att de faktiskt 

räknar med barnen. Matematiken finns i vardagen på förskolan, men det är pedagogernas 

attityder till matematiken som avgör hur mycket man reflekterar över det (Kihlström, 1998). 

 

Nu för tiden är det vanligt med förskolor som har en speciell profilering. De fördjupar sig 

eller koncentrerar sig på ett visst område. Detta gör att pedagogerna ökar sina möjligheter att 

utveckla sina intressen och talanger ihop med barnen. En fördel som profileringen medför är 

att det oftast är engagerade pedagoger som arbetar inom profilerade förskolor och detta kan 

smitta av sig till andra förskolor menar förskollärarna Gunnel Johansson & Inga - Britta 

Åstedt (1996). Gunni Kärrby (1990), docent vid Göteborgs universitet och pionjär inom 

förskoleforskning, menar att när förskolan ska välja profilering eller innehåll i verksamheten 

är det viktigt att pedagogerna ställer sig frågan: ”Vad är viktigt att kunna och veta i det 

samhälle barn kommer att växa upp i och leva i under nästa sekel?” (Kärrby, 1990, s116). 
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3.5  Varför väljer pedagoger att arbeta medvetet med förskolematematik?  
 
Anledningarna till att medvetet arbeta med matematik redan i förskolan är många. Den 

personliga utvecklingen börjar redan vid födseln och är som störst under de första tre åren av 

livet säger bland annat Maria Montessori (1949), grundare av montessoripedagogiken. Under 

de här åren är barn mycket mottagliga och vill inhämta nya kunskaper. Därför är det absolut 

inte fel att redan vid denna ålder börja med enklare matematik som rim, ramsor och sagor 

(Andersson & Hägg - Svensson, 1995). Om matematiken synliggörs för barnen i förskolans 

vardag ser de det som något naturligt och inte bara som ett skolämne (Kronqvist, 2003). Det 

är viktigt att barnen ser matematiken i förskolan som något roligt och positivt, så att de har 

den bilden med sig när de kommer till skolan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Det 

är i förskolan som grunden läggs för barns kommande kunskaper i matematik (Myndigheten 

för skolutveckling, 2004). Om pedagogerna på förskolan, skapar fler tillfällen där barnen kan 

möta olika matematiska problem och får se dem ur olika perspektiv, ges barnen möjlighet att 

skapa en förförståelse som kan ha betydelse när de kommer till skolan. Det anses från skolans 

håll som en självklarhet att barnen har dessa kunskaper när de kommer dit (Doverborg, 1987). 

Att ha kunskaper redan när de kommer till skolan skapar en större självkänsla hos barnen, 

vilket är bra för deras kommande inlärning (Myndigheten för skolutveckling, 2004). ”Under 

senare år har många utvecklingsprojekt startats i förskolor där skolans innehåll varit förebild, 

det vill säga, de har haft till syfte att särskilt utveckla områden som har anknytning till 

’skolkunskap’” (Kärrby, 1990, s 49).  

 

3.6  Samverkan mellan förskola och skola  
 
Den samverkan som funnits sedan tidigare, består i att barn på förskolan får göra besök i 

skolan och bland annat vara närvarande vid lektioner, äta i matsalen och så vidare. De 

samarbetar också genom att skolan tar reda på vilka barn som eventuellt kommer ha större 

behov av hjälp än andra, och som kanske behöver mer träning innan skolstarten (Ahlberg, 

1994). 
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Tidigare lades vikten på de organisatoriska bitarna när det talades om samverkan mellan 

förskola och förskoleklass/skola, nu har det börjat fokuseras mer på att underlätta övergången 

för barnen så mycket som möjligt. Det har dock påpekats vid många tillfällen att även 

arbetssättet måste diskuteras (Doverborg, 1987).  

 

Enligt Rolf Christersson (1995), förvaltningschef inom barn och ungdomsförvaltningen i 

Skurups kommun, är barnomsorg och skola två verksamheter som haft skilda förutsättningar 

och har utvecklas utifrån olika traditioner Christersson (1995). Avgörande skillnader mellan 

förskola och skola är ”att förskolan i första hand ser till barnens sociala utveckling och skolan 

till dess intellektuella” (Ahlberg, 1994, s.13). Det första sker genom leken och det andra 

genom undervisningen. För att få en ökad samverkan måste dessa skillnader göras synliga och 

diskuteras. Om en integrering ska lyckas måste det ske en utveckling från båda håll (Ahlberg, 

1994). Samverkan innebär inte att pedagoger ska bli mindre professionella mot sina kollegor 

som tillhör en annan yrkeskategori, tvärtom, med samverkan kompletterar de varandra. 

Eftersom pedagoger har kompetenser inom olika yrkesgrupper, till exempel förskollärare, 

lärare, kan samverkan leda till att de får en större förståelse för varandra och hur de kan 

samarbeta om barnen. För att samverkan ska kunna vara möjlig måste pedagogerna känna till 

hur alla verksamheter arbetar. Förskollärare måste känna till skolans arbetssätt, och lärare i 

skolan eller förskoleklass måste känna till hur förskollärare och barnskötare arbetar. 

Samverkan är inte något man kan ta till i en akut situation och använda för att lösa ett 

kortsiktigt problem utan det krävs ett målmedvetet utvecklingsarbete (Christersson, 1995).  

 
Det förekommer sällan att man gör någon kontrollerad utvärdering och kan därför inte bevisa, 

att de barn som tränas på skolförberedande aktiviteter verkligen förbättras eller lär något 

utöver vad de skulle ha gjort i den vanliga förskolemiljön utan träning (Kärrby, 1990). 

  

4 Metod 
 

I metodavsnittet beskriver vi hur vi har gjort vårt urval av informanter och vilka metoder vi 

använt oss av och varför Vi berättar också hur vi behandlat det material vi samlat in. 
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4.1  Förberedelse inför observationer och intervjuer  
 

Vår studie baseras på observationer av miljö och material och intervjuer med sju pedagoger i 

förskolan. Vi började med att höra av oss till de två förskolor vi ville komma till och avtalade 

tid för intervjuer och observationer. För att förbereda oss skrev vi ner de frågor vi ville ha svar 

på och även en lista med punkter på vad vi skulle titta efter vid våra observationer. (Se bilaga 

1.) 

4.2 Urval 
 
Eftersom vi var intresserade av att ta reda på varför vissa pedagoger väljer att arbeta medvetet 

med förskolematematik, ville vi prata med dessa pedagoger. Det var inte något krav från vår 

sida att alla sju pedagoger vi intervjuade skulle vara utbildade förskollärare, utan personalen 

fick själva bestämma vilka som ville intervjuas. Vi valde att först höra av oss till två förskolor 

vilka vi visste hade uttalat att de arbetade medvetet med matematiken i förskolan. Genom den 

så kallade ’snowball method’ eller snöbollsmetoden, där kontakt med en informant leder till 

nästa, fick vi kontakt med ytterligare en förskola  (Taylor & Bogdan 1984). 

 

Den första är en nuvarande VFU1-plats, som vi har valt att kalla ”Lilla” förskolan. Den består 

av sex förskoleavdelningar med barn från ett till fem års ålder. Varje avdelning har fått välja 

att arbeta med läsa, skriva eller räkna. Vi besökte bara en av avdelningarna, därför har vi valt 

att kalla denna förskola för Lilla förskolan. Denna avdelning har valt matematik och har 

arbetat med detta i över ett år. Här intervjuade vi tre pedagoger. 

 

Den andra är en förskola där en av oss har arbetat som vikarie. Vi har valt att kalla den för den 

”Stora” förskolan. Där finns fyra avdelningar som alla arbetar med matematik. Samtliga i 

personalen har under det senaste året genomgått fortbildning i ämnet. Personalen på varje 

avdelning kom själva överens om vem vi skulle intervjua. Här var vi på tre avdelningar och 

intervjuade en pedagog från varje.  

 

På båda dessa förskolor pratade de om en speciell förskola i kommunen som de kallade för 

”pionjärer” vad det gäller förskolematematik. Eftersom den nämndes på båda förskolorna blev 

                                                 
1 Verksamhets Förlagd Utbildning 
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vi nyfikna och frågade dem om vi kunde få komma dit och intervjua dem också. Det fick vi. 

Vi kallar den förskolan för den ”Gamla” förskolan eftersom de har arbetat med 

förskolematematik längre tid än de båda andra. Där har de haft matematik som tema på en av 

de två avdelningarna i fem terminer. Vi fick intervjua en pedagog från den avdelningen. Även 

här var det pedagogerna själva som bestämde vem vi skulle få prata med (Johansson & 

Svedner, 2001). 

 

De tre förskolorna ligger i tre helt olika områden inom samma kommun. Detta var inget 

medvetet val från vår sida, urvalet grundades på att de skulle arbeta medvetet med matematik. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod/Procedur  
 

4.3.1 Observationer 
 
Från början hade vi tänkt att observationerna skulle vara en förberedelse inför intervjuerna. 

Vår tanke var att undersöka hur pedagoger arbetar med matematik till vardags, men eftersom 

de inte hade någon direkt matematikverksamhet när vi var där, försökte vi istället studera 

miljön och materialet för att se om och hur det var synligt att de arbetade med matematik.  

 

Observationerna genomfördes under en förmiddag på varje avdelning. Vi hade skrivit upp vad 

vi skulle observera (se bilaga 1). Vi använde oss inte av något speciellt protokoll, vi skrev ner 

det vi såg som stödord och löpande text. Eftersom det var miljö och material vi skulle titta på 

försökte vi att inte synas och höras så mycket inför barnen. Vi undvek kontakt med barnen 

eftersom vi inte ville ”förlora distansen i observatörsrollen” (Løkken & Søbstad 1995, s 80). 

Vi var inte där för att arbeta som förskollärare, vilket barnen lätt kan tro. Vi pratade dock med 

personalen och i vissa fall tog personalen fram och visade material som inte stod framme. De 

två första observationerna gjordes enskilt på varsin avdelning på den Stora förskolan. Andra 

dagen vi var där fanns det bara en avdelning att observera och det gjorde vi tillsammans. 

Även på den Lilla förskolan och den Gamla förskolan var det bara en avdelning att observera, 

dessa observationer gjorde vi därför också tillsammans.  
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4.3.2 Intervjuer 
 
På Stora förskolan tog vi först kontakt med enhetschefen, som sedan skulle vidarebefordra 

vårt önskemål om intervjuer till pedagogerna. Anledningen till att vi tog kontakt med 

enhetschefen på den Stora förskolan var att en av oss känner henne sedan tidigare. På de 

övriga förskolorna tog vi kontakt med pedagogerna direkt, eftersom det var dem vi var 

intresserade av att få prata med.  

 

För att vi inte skulle missa några viktiga detaljer spelades intervjuerna in på band. Eftersom vi 

ville ha uttömmande svar, använde vi oss av en kvalitativ intervjumetod. Vi hade skrivit ned 

frågor som ett stöd för att få med allt vi ville undersöka (se bilaga1) och vi förde ett samtal 

med intervjufrågorna som utgångspunkt. Dessa kom i olika ordning och vissa frågor behövde 

vi inte ställa varje gång eftersom de togs upp i samtalet av intervjupersonen själv. Intervjuerna 

anpassades efter vad intervjupersonerna pratade om, och tyckte vi att någon del fattades 

frågade vi om det. 

 

Det var svårt för pedagogerna på den Lilla förskolan att gå iväg flera samtidigt, därför gjorde 

vi de intervjuerna tillsammans med en intervjuperson i taget. Första dagen på Stora förskolan 

gjorde vi en intervju på varsin avdelning. Andra dagen på Stora förskolan skulle vi observera 

och intervjua på en avdelning, vilket vi gjorde tillsammans. På den Gamla förskolan skulle vi 

prata med en pedagog och den intervjun gjorde vi också tillsammans. Där blev det mer som 

ett studiebesök. Först gjorde vi intervjun och sedan visade pedagogen oss runt samt 

presenterade det material som de använde i arbetet. 

 

Under de intervjuer vi gjorde tillsammans var en av oss huvudansvarig och förde samtalet 

samtidigt som den andra förde stödanteckningar och hjälpte till om det var någon fråga som 

inte togs upp. Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter beroende på hur mycket 

intervjupersonen hade att säga. 
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4.4 Databearbetning  
 
Vi gjorde sammanställningar för varje förskola över det vi sett i våra observationer. 

Observationerna skrevs först ner i punktform för att det skulle bli lättläst och överskådligt. (Se 

bilaga 2) 

 

När alla intervjuer var genomförda transkriberade2 vi dessa. För att inte glömma bort viktiga 

detaljer försökte vi göra transkriptionerna så fort som möjligt efter intervjutillfället. Arbetet 

delades upp så att vi transkriberade de intervjuer vi varit huvudansvariga för. När detta var 

färdigt gick vi igenom materialet för att se om vi fått svar på våra intervjufrågor. Utifrån dessa 

skrev vi ihop en sammanställning för varje förskola där vi skrev alla svar på fråga nummer ett 

under varandra, alla svar på fråga nummer två under varandra osv. Med utgångspunkt från 

sammanställningarna skrev vi en text och utifrån texten och våra observationer skrev vi en 

berättande text om varje förskola som blev resultatavsnittet. För att behålla anonymiteten men 

ändå visa vem som har sagt vad valde vi att koda pedagogerna.  

 

4.5  Metoddiskussion  
 

Observationerna hjälpte oss att få ett helhetsintryck av hur det såg ut och vad pedagogerna 

arbetade med. Utan observationerna hade vi inte fått se verksamheterna på samma sätt och 

inte kunnat bilda oss en egen uppfattning. Om vi bara hade hört vad intervjupersonerna hade 

att säga skulle vi enbart ha fått deras syn på materialet och hur det används. 

 

En av oss har varit på avdelningarna innan och känner merparten av intervjupersonerna sedan 

tidigare. Detta kan göra att reliabiliteten3 sjunker. Observatörer med olika förförståelse kan få 

olika resultat, eftersom det finns risk för att material missas på grund av att en observatör sett 

detta förut och inte lägger märke till det vid observationen. Vid intervjuer kan det lätt hända 

att följdfrågor inte ställs, att något svar inte blir förtydligat ordentligt, eller att de uppfattas 

olika om det finns en förförståelse hos personen som leder intervjun. Det behöver dock inte 

bara vara negativt utan det kan även vara en hjälp, en del följdfrågor kan ställas just för att det 

                                                 
2 Lyssna på och skriva ut intervjuer ordagrant. 
3Tillförlitligheten i sättet att mäta. 
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finns en förkunskap och en del svar kan tolkas rätt utan förtydligande med hjälp av 

följdfrågor. 

 

Något annat som kan ifrågasättas i vår undersökning är att vi inte varit helt konsekventa när vi 

genomfört våra intervjuer. Vi intervjuade inte lika många pedagoger på varje förskola och 

avdelning, antalet varierade. Detta kan medföra att det blir ungefär samma svar från de 

pedagoger som arbetar på samma förskola eller på samma avdelning. Antalet intervjuer kan 

också ifrågasättas. Vi utgick ifrån det som bland andra Taylor & Bogdan (1984) och 

Johansson & Svedner (2001) skriver, att när antalet liknande svar är konstant behövs inga fler 

intervjuer. Personalen fick själva bestämma vilka som skulle intervjuas. Det kan påverka 

resultatet på det viset att de som valde att ställa upp var de som hade mycket att säga och hade 

starka åsikter. Vi märkte att de flesta vi pratade med hade kommit långt i sitt eget tänkande 

om matematiken.  

 

Intervjuerna genomfördes inte på samma sätt varje gång. Som vi skrev i metodavsnittet gjorde 

vi några intervjuer enskilt och resten tillsammans, vilket också kan ha påverkat resultatet. Det 

kan tänkas att intervjupersonerna tyckte det var svårare att prata när det var två personer som 

iakttog och lyssnade.  

 

Intervjuerna gick bra, frågorna var relevanta och vi fick svar på det vi ville veta. Detta kanske 

mest tack vare intervjupersonernas sätt att berätta mer än vårt sätt att leda intervjuerna. Vi 

valde att genomföra intervjuerna som öppna samtal och använda oss av våra frågor som stöd. 

I efterhand kan vi se att det var rätt metod för oss eftersom de vi pratade med hade så mycket 

att säga. Genom att föra samtal fick vi de uttömmande svar vi ville ha, hade vi ställt raka 

frågor finns risken att svaren blivit kortare och inte lika informativa. Detta gjorde också att 

intervjuerna inte såg likadana ut varje gång. Frågorna ställdes inte alltid likadant och vissa 

frågor behövde inte ställas alls eftersom intervjupersonen själv tog upp dem.  

 

Den inledande frågan (se bilaga 1), om namn och utbildning, finns med för att få en bra start 

på intervjun samt för att få veta om de hade någon matematisk utbildning. Vi undrade om det 

i så fall skulle påverka pedagogers syn på förskolematematik och val av arbetssätt.  
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Att förskolorna ligger i olika områden har inte påverkat resultatet eftersom det var pedagogers 

arbetssätt och tankar kring förskolematematik vi undersökte. 

 

Frågan om vad förskolematematik betyder för pedagogerna, tänkte vi skulle ge en bild av hur 

matematikmedvetna de är.  

 

Frågan om hur pedagogerna tänkte kring matematik innan de började arbeta medvetet med 

det, hade vi med för att kunna se hur stora skillnader det skulle vara mot frågan om hur de 

tänker nu när de arbetat ett tag. Här ville vi se om pedagogerna själva utvecklats i sitt 

tänkande kring förskolematematik eller om de från början var medvetna och att det inte har 

ändrats nämnvärt. 

 

Frågan om samverkan mellan förskola och skola, hade vi först med bara för att det kunde vara 

intressant att se om det förekom. Men frågan fångade vårt intresse och det är ett ämne vi 

kommit att reflektera mycket över under arbetets gång. Vi förväntade oss inga speciella svar, 

men nu har vi insett hur viktigt det är med samverkan och svaren vi fick gör att vi ställer oss 

frågande till varför det knappt förekommer eftersom det är så viktigt. Det skulle vara till stor 

hjälp för barnen om det förekom mer samverkan mellan förskola och förskoleklass/skola, 

också när det gäller innehållet i undervisningen, inte bara kring praktiska frågor. 

 

På frågan om de hade några grupper, och på frågan angående material ville vi få reda på mer 

om hur de arbetade. Här fick vi bra och uttömmande svar. Materialet som pedagogerna 

berättade om stämde överens med det vi själva sett. Vid ett tillfälle nämnde en pedagog ett 

material som vi inte såg när vi observerade, nämligen logiska block. På grund av vår orutin 

som intervjuare tänkte vi inte på att fråga mer om det under samtalet, vilket medförde att vi 

inte fick någon förklaring kring vad det är.  

 

De övriga två frågorna som handlade om hur länge de hade arbetat och om de försöker få 

barnen medvetna om att det är matematik de arbetar med ställde vi för att få veta mer om hur 

de arbetade och om tiden de arbetat spelade någon roll för hur de såg på förskolematematik. 
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Den sista frågan är med för vi tycker att det är ett bra sätt att avsluta intervjun. Vi trodde inte 

att vi skulle få några svar på den men många fortsatte att prata länge, vilket vi tycker tyder på 

engagerade pedagoger som verkligen vill dela med sig. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de metoder vi använt ger hög validitet4 eftersom de 

är relevanta i sammanhanget. De resultat vi fått genom att använda våra metoder täcker det 

område vi avsåg att undersöka. Vi vet inga andra metoder som skulle ha fungerat bättre för 

vår undersökning.  

 

5 Resultatredovisning  
 

Här presenterar vi resultaten vi fick vid våra observationer och intervjuer. Vi har valt att ta 

upp varje förskola för sig för att få en bättre översikt och göra det tydligare. För att behålla 

pedagogernas anonymitet har vi valt att döpa om dem. På Stora förskolan heter de Pedagog 

A1, Pedagog A2 och Pedagog A3. På Lilla förskolan heter de Pedagog B1, Pedagog B2 och 

Pedagog B3 och på Gamla förskolan heter pedagogen Pedagog C1. I analysen kopplar vi 

resultatet till den litteratur vi tagit upp i teoridelen. I resultatsammanfattningen tydliggör vi 

svaren på våra syften och frågeställningar. 

 

5.1  Resultat av observationer och intervjuer 
 

5.1.1 Stora förskolan: 
 
Stora förskolan består av fyra avdelningar. Varje avdelning har ca 20 barn, i åldrarna ett till 

fem år. De tre pedagoger vi pratade med var utbildade förskollärare, och medverkar i 

’matteprojektet’, vilket är en slags fortbildning motsvarande 5p på universitet, som pågått i 

snart ett läsår. De tankar pedagogerna hade innan fortbildningen, var bland annat att det var 

svårt att plocka fram matematiken i förskolan.  

 

”Det var sådant man sysslade med i skolan” (Pedagog A1).  

                                                 
4 Avser hur bra ett mätinstrument mäter det den ska mäta. 
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”Man kände att det var för stort”(Pedagog A1). 

”Man preciserade inte matematiken på det sättet förut så som man kan göra nu 

när man har fått mer kunskap”(Pedaog A2).  

 

När pedagogerna skulle beskriva vad förskolematematik är för dem, betonade de att den finns 

överallt och de utgår från vardagen. Det är vardagsmatematik när barn klär på sig, när de sitter 

vid matbordet, när de har rörelse, när de har vattenlek, på skötbordet, när de läser en bok m m. 

Överallt finns matematiken. Här ingår även färger, former, mönster, att kunna sortera, samt att 

ha en rumsuppfattning. Det vi såg av detta var bland annat burkar med knappar, som kan 

sorteras efter färg, storlek, antal hål, form och så vidare. Syftet är att öva upp barns logiska 

tänkande. Pedagogerna arbetar lite olika på avdelningarna, men en sak alla har gemensamt är 

att de har en stor tärning i skumgummi som bland annat används vid samlingen. Till exempel 

genom att barnen slår tärningen och därefter hämtar det antal klossar som tärningen visar. De 

arbetar även med klossar på andra sätt, barnen kan till exempel få hämta så många klossar, 

eller andra föremål, som det finns personer i deras familj. Anledningen att arbeta med just 

tärningen och tärningsbilder är att dessa återkommer ofta, bland annat när barnen spelar spel. 

De har tärningsbilder på golvet som barnen kan hoppa på och även olika känselbilder där 

siffrorna ett till sex representeras av bilder med barn och bredvid bilden finns tärningsbilden 

för den siffran, i till exempel päls eller något annat material, som barnen kan känna på.  

 

Något annat som alla avdelningar gjort är att mäta barnens längd. De har gjort på lite olika 

sätt, de flesta har använt sig av plastband i olika färger som de hängt upp på väggen. När 

barnen mäter sig nästa gång så läggs en ny bit till i en annan färg så att barnen kan se hur 

mycket de vuxit. Barnen har också fått mäta andra saker med hjälp av ett snöre med 

indianpärlor.5 Snöret är en meter långt och på detta har de trätt pärlor i olika färger, en färg för 

varje decimeter. 

 

På avdelningarna har de inga speciella åldersindelade barngrupper när det gäller matematik, 

pedagogerna arbetar med alla åldrar hela tiden. En tanke med det är att alla barn, oavsett ålder 

och utveckling alltid tar till sig något av det som sker. För de minsta barnen kan matematiken 

vara att veta hur många strumpor eller skor de ska ha på sig. För vissa pedagoger är 
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mönsterbildning viktigt, andra arbetar mer med sagor och rumsuppfattning. Arbetssättet 

avgörs av barnens ålder på respektive avdelning. En avdelning har många små barn, där 

arbetar de mycket med sagor, exempelvis flanosagor och bordsteater. Andra avdelningar med 

fler äldre barn arbetar mer med former, att sortera knappar och så vidare.  

 

Vid samlingen har en del avdelningar ett snöre med klädnypor, där varje klädnypa motsvarar 

en sång. Då vet barnen att om det är tre klädnypor ska de sjunga tre sånger. När de ska äta 

frukt pratar de om hela, halva, fjärdedelar och åttondelar. Barnen får välja vilken del de vill 

ha.  

 

Det som pedagogerna tycker är viktigt är att allt görs på barnens nivå och att matematiken 

leks in naturligt i verksamheten. De säger inte rakt ut till barnen att de arbetar med matematik, 

men vissa pedagoger tror att barnen vet det i alla fall. Pedagogerna säger lägga ihop och ta 

bort istället för plus och minus, det är inte det som är det relevanta utan det är att kunna tänka 

ut olika lösningar.  

 

De samtalar med barnen om att det är bra att kunna räkna, till exempel så de vet hur många 

som är närvarande varje dag, men de pratar inte så mycket med barnen om att de kommer att 

arbeta med matematik i skolan. 

 

Personalens syften att jobba med förskolematematik är bland annat att: ”öppna barnens 

möjligheter för matematikundervisning längre fram. I skolan” (Pedagog A1). Barnen ska, när 

de kommer till skolan, känna att de duger och kan och ha en god självkänsla. En av 

pedagogerna tror att om barnen lär sig matematik får de lättare med läs- och skrivinlärning 

och tvärtom. 

 

 Just nu finns inget samarbete med förskoleklass/skola. Men pedagogerna tycker det är viktigt 

med samverkan eftersom risken annars är stor att det som barnen lär sig på förskolan 

försvinner om inte skolan arbetar vidare med det. Pedagogerna hoppas kunna förmedla till 

förskoleklasser hur de arbetar och att även föräldrar kan vara med att påverka så att ett 

samarbete kommer igång. 

                                                                                                                                                         
5 Plastpärlor som bland annat används till pärlplattor. 
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Alla pedagoger på Stora förskolan säger att de blivit mer medvetna sedan projektet började. 

De ser nu matematik i allt. De är mer uppmärksamma i vardagens situationer och pratar mer 

med barnen och frågar hur de tycker att olika problem ska lösas. De har även sett att barnen 

reflekterar mer själva nu. En pedagog sa att det är viktigt att kunna se med andra ögon, att 

ändra sin inställning och att arbeta med sitt eget lärande som pedagog för att skapa en grund 

till att kunna överföra detta till barnen. ”Det som begränsar en är ju en själv” (Pedagog A2).  

 

De har skrivit ner sina mål med matematiken, hur de ska nå dit och vad de ska inrikta sig på 

inom ämnet. Bland dessa mål står det att de tillsammans med barnen ska experimentera, leka, 

öva problemlösning och reflektera i det vardagliga arbetet. Barnen ska få en positiv bild av sin 

egen förmåga till matematiskt tänkande och problemlösning, samtidigt som de tillägnar sig 

nya kunskaper med hjälp av sina kamrater och pedagoger. 

 

5.1.2 Lilla förskolan: 
 
På Lilla förskolan är de tre pedagogerna vi pratade med utbildade förskollärare. Ingen har 

någon speciell matteutbildning. ”Näej någon sådan utbildning eller fortbildning har vi inte 

fått… det är väl sånt man får lära sig själv och komma på” (Pedagog B1), var ett av svaren vi 

fick då vi frågade om matematikutbildning. Varje avdelning på förskolan har fått välja att 

arbeta med läsning, skrivning eller räkning. Detta har de arbetat med i ungefär 1,5 år nu.  

 

På avdelningen finns det barn mellan ett och fem år. Barnen mellan tre till fem år är indelade i 

tre språkgrupper med blandade åldrar. I dessa grupper arbetar de bland annat med 

matematiken men även mycket med språk. Dessa grupper har de en gång i veckan men även 

vid andra tillfällen delas den stora gruppen i mindre grupper. 

 

På frågan om vilka tankar pedagogerna hade innan de började arbeta med förskolematematik 

gavs inga klara svar av två av pedagogerna. Den tredje menade att hon tänkte att ”man räknar 

väl alltid lite” (Pedagog B2). Matematik är att ”man sitter och räknar kamrater när man sitter 

och äter å så” (Pedagog B2).  
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När de skulle förklara vad de tycker att förskolematematik är, berättade pedagogerna om att 

de sjunger rim och ramsor, när de dukar får de in matten, de spelar spel m m. En pedagog sa 

”Jag tänker så här att vi alltid räknar” (Pedagog B3). De räknar vid maten till exempel hur 

många köttbullar varje barn tar.  

 

När vi gick runt och tittade i lokalerna såg vi en del material. Det mesta stod framme. 

Det material som pedagogerna nämnde var bland annat tärningar, duplo och logiska block. De 

logiska blocken var inget vi såg, men det fanns mycket annat. På väggarna såg vi planscher 

med klockan som visar olika klockslag. De hade även en dukningstavla där pedagogerna hade 

satt foton på barnen. Formen på den var också en klocka där en visare pekade på det barn som 

var dagens värd. På avdelningen fanns även pussel som föreställde en klocka och 

storlekspussel där den första biten är minst och sedan blir bitarna större och större. Annat 

material som vi såg när vi observerade avdelningen var en almanacka som används i 

samlingen, i dockvrån fanns en leksakstelefon. 

 

När vi kom in på förskolan satt några barn och spelade ett spel där de skulle räkna ostar. Det 

fanns även andra spel där barnen ska räkna och använda tärning. Det fanns en dator som 

barnen kan använda. Vi tittade på vilka spel som fanns och det var inga rena matematikspel, 

men i alla spel fanns någon form av matematik inbakat. Det kan vara att barn ska räkna eller 

se mönster m m. 

 

De leker mycket affär på den här avdelningen. Pedagogerna har köpt in en kassaapparat, 

pengar och leksakslivsmedel, och även tagit med förpackningar hemifrån, som barnen får leka 

med när en vuxen är närvarande. Ute på gården leker de affär, pedagogen frågar vad glassen 

kostar, barnet kanske svarar fem kronor och så köper pedagogen en låtsasglass. Ibland har 

personalen ordnat café genom fönstret. Då sätter de upp en prislista. Till exempel kaffe kostar 

2 stenar, saft 2 stenar, kaka 3 stenar och kexen är gratis. Sedan får barnen och de vuxna 

handla i caféet.  

 

Förutom kassaapparaten och det material de har köpt in säger personalen att de mest använder 

sig av sådant som fanns på avdelningen innan de påbörjade projektet. Pedagogerna tycker att 

matematiken går in i så mycket annat i vardagen på förskolan. De talar även om att fånga 
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tillfället. När de är ute och går kan de titta på siffrorna på husen, eller så räknar de bilar, eller 

övar begrepp så som under bron, bakom fröken och så vidare. 

 

Pedagogerna samtalar hela tiden med barnen för att få in begreppsuppfattningen. Om en 

vuxen frågar hur gammalt ett barn är brukar de visa med fingrarna. Pedagogerna tycker att det 

är viktigt att barnen säger hur gamla de är, så att de får öva sig att prata och på så sätt lära sig 

begreppen.  

 

I samlingen har de ett snöre där varje barn får trä på en kula, sedan räknar barnen och 

pedagogerna antal barn och antal kulor för att se om det blir lika många. 

 

Pedagogerna tycker inte att de talar om för barnen att det är matematik de håller på med. En 

pedagog sa att hon tror det blir omedvetet för barnen men medvetet från pedagogernas sida. 

”Dom kanske inte förstår att, ähh, vad dom lär sig” (Pedagog B1). 

 

På frågan vad syftet med att arbeta med matten är fick vi bland annat dessa svar:  

”Det är praktiskt att kunna räkna” (Pedagog B3).  

”Man lär sig att man betalar” (Pedagog B3).  

”Vi har tagit det beslutet att vi ska arbeta med matte” (Pedagog B3). 

”Vi tycker det är bra att kunna. Dom ska få en förståelse så att det ska vara    

lättare för dom när dom börjar skolan” (Pedagog B1).   

 

Pedagogerna nämnde även att de vill få barnen intresserade av matematik, det ska vara kul 

och det är bra att kunna räkna i det dagliga livet. 

 

Förskolan har ingen samverkan med skolan/förskoleklass vad det gäller matematiken. ”Det 

kanske är nånting man känner också att man skulle kunna i framtiden ha… Kunna ha lite 

samarbete då…” (Pedagog B2). 
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5.1.3 Gamla förskolan: 
 
På den Gamla förskolan pratade vi med en av pedagogerna, som är utbildad förskollärare. 

Hon saknar utbildning i matematik, men har läst mycket själv av vad som publicerats i ämnet. 

De har arbetat medvetet med förskolematematik i fem terminer nu och ”det går inte att sluta!” 

(Pedagog C1).  

 

Barnen på avdelningen är mellan ett och fem år. De arbetar i grupper där även de minsta är 

med, dessa grupper är indelade efter ålder och i viss mån mognad. De arbetar i grupperna två 

gånger i veckan men pedagogen betonar att matematiken finns i vardagen varje dag. 

 

Tankar innan de startade var bland annat att matematiken var alldeles för abstrakt. Barn 

förstår inte matematiken och det måste åtgärdas. Efter skolverkets rapporter om att 

matematiken i skolan är alldeles för abstrakt och gammalmodig, kände pedagogerna att de 

måste göra något redan med de små barnen i förskolan. Pedagogerna vill att barnen ska tycka 

att matematik är något kul. 

 

Förskolematematik för den här pedagogen innebär inte att räkna med siffror. Det är mer 

begrepp, mängd, mönster och ramsräkning. Hon poängterar även att matematiken är en stor 

del av den dagliga verksamheten. På flera ställen hänger snören med klädnypor på väggen. I 

samlingen sitter klädnypor i femgrupper. Barnen vet att varje grupp är fem klädnypor och 

sedan räknar man hur många barn och personal de är. Vid sångsamlingen finns ett snöre med 

ett visst antal klädnypor. Då vet barnen att när det sitter fem klädnypor på snöret ska de 

sjunga fem sånger. Ett barn är ansvarigt och tar bort en klädnypa för varje sång som sjungs. 

Pedagogerna betonar siffran noll, de tycker det är viktigt att inte glömma bort den. När alla 

klädnypor är borta är det noll sånger kvar. I nästan alla sånger de sjunger på avdelningen finns 

antal med. 

 

Alla barn och pedagoger har varsin tygmask som representerar varje person. Även dessa 

räknas för att se hur många som är på förskolan och hur många som är lediga eller sjuka. Det 

finns även ett dukvärdsdiagram, där ser alla vilka som har och inte har dukat och vem som har 

dukat flest eller minst gånger. 
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Även på den här förskolan använder pedagogerna en stor mjuk tärning. De arbetar mycket 

med och utifrån kroppen, till exempel händer, fötter, ögon, öron, näsa m m. Kroppen har vi 

alltid med oss och därför tycker pedagogerna att det är bra att utgå ifrån den. De mäter sig ca 

en gång i månaden och ser hur de vuxit. Pedagogen påpekar att det går att få in så mycket 

annat när de arbetar med matematiken. De får in form och färger och de arbetar med rörelse 

och matematik både ute och inne. Hon märker hur barnen tänker matematik när de till 

exempel klär på sig, att de har två skor eller ett par vantar. 

 

Pedagogerna har lärt barnen att räkna till fyra på engelska och spanska. Det var barnens 

önskan, och nästa språk kommer att bli finska. 

 

Överallt på väggarna sitter saker som har med matematik att göra. De har t ex ett tåg där varje 

vagn är en åldersgrupp. Längst bak sitter kort på alla ettåringar och längst fram i loket alla 

som hunnit fylla sex år. På en annan vägg sitter en stång med snören. Ett snöre för varje barn 

och på snöret sitter kulor, en kula för varje år barnet fyllt. På gardinerna i ett rum är det hela 

och halva äpplen. Detta är inget som personalen reflekterat över utan det var barnen som kom 

på det när gardinerna skulle sättas upp. Vid fruktstunden får barnen välja om de vill ha en hel, 

halv eller fjärdedels frukt. 

 

Material som barnen kan arbeta med är t ex knappar i olika burkar som kan sorteras efter färg, 

form och så vidare. Mycket av materialet som används är sådant som finns runtomkring dem 

till exempel klossar. Pedagogerna har även tillverkat eget material, till exempel klippt ut olika 

former (som cirklar och trianglar) i olika färger och plastat in för bättre hållbarhet. Dessa kan 

barnen leka med själva eller användas i gruppaktiviteter.  

 

Syftet att arbeta med matematiken är bland annat att förbereda barnen inför skolgången, 

därför började de arbeta med förskolematematik, och nu tycker de att det är så roligt att det är 

svårt att sluta. De vill att barnen ska komma med egna lösningar på sina egna problem. 

Pedagogen tar även upp att barnen får självförtroende och bättre självkänsla om de är bra på 

någonting. De vill att barnen ska bli säkra på begreppen och känna igen dem när de kommer 

till skolan. Ett annat skäl till att de arbetar vidare med matematiken är att både barn och vuxna 
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utvecklas. De vill också få barnen att förstå att det de lär sig här är något viktigt för dem. Allt 

detta har de skrivit ner som sina mål med arbetet i matematik. På den här avdelningen talar 

pedagogerna om för barnen att det är matematik de arbetar med. Pedagogerna vill att 

verksamheten på förskolan ska vara rolig, men samtidigt ska barnen veta att de är där för att 

lära sig saker även om det genomförs på ett lekfullt sätt, ”Det här är inte bara en förvaring 

utan det är ett lärande hus” (Pedagog C1). 

 

Pedagogen tycker att matematiken är ett bra tema för det går att få in så mycket annat. De 

arbetar med rörelse och matematik och när de är i skogen får de in det. Även det språkliga 

inkluderas i förskolematematiken. Förskolan har länge inriktat sig på språket och hon menar 

att nu när de har matematiktema har de inte slutat med språket, det kommer in automatiskt. 

”För om du inte har språket så kan du inte göra matematik heller” (Pedagog C1). 

 

För tillfället finns ingen samverkan mellan förskola och skola. Pedagogen tycker att det inte 

borde vara så svårt att inleda ett samarbete. Förskoleklassen behöver inte hitta på nya 

arbetsmetoder utan kan bygga vidare på det som redan görs i förskolan. Pedagogerna tycker 

det är viktigt med samverkan mellan förskolan och förskoleklass/skola för att det inte ska bli 

ett dike för barnen, men hittills har förskoleklassen inte varit intresserad. Hon berättar att de 

ska träffa skol- och förskolepersonal senare under terminen och berätta om vad de jobbar 

med. Hon tycker också att det är bra att föräldrar är med och har börjar trycka på.  

 
 

5.2  Analys av observationer och intervjuer  
 
I Doverborg & Pramling Samuelssons bok Förskolebarn i matematikens värld (1999) 

framhålls att det är svårt för pedagoger att berätta vad förskolematematik är. När vi frågade 

våra pedagoger om vad de anser att förskolematematik betyder för dem, fick vi först vaga svar 

som att det är vardagsmatematik. När de sedan började förklara tog alla upp ramsräkning och 

olika begrepp till exempel störst – minst, över – under, bakom - framför. Vi har även skrivit i 

teorin att det inte är bra att börja med siffror innan barnen förstår begrepp och hur man kan gå 

tillväga för att lösa matematiska problem (Kronqvist & Malmer, 1993). Detta var det en 

pedagog som hade anammat. På den avdelningen arbetade de inte med siffror enligt henne. 
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Istället för siffror använde pedagogerna streck att räkna. Detta var inget som pedagogerna på 

de andra förskolorna pratade om. 

 

Många av pedagogerna på de olika förskolorna anser att matematiken finns naturligt i 

verksamheterna, i allt som görs under dagen, i vardagsrutiner, lek och så vidare. Precis som 

flera av författarna, till exempel Doverborg, 1987, Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 

1997, vi behandlat i teoriavsnittet, menar pedagogerna i vår undersökning att det är viktigt att 

matematiken kommer in i leken, det får inte bli skola av det. Flera pedagoger säger att 

anledningen till att de vill arbeta med matematik på ett tydligare och mer medvetet sätt är att 

barnen ska bli medvetna om matematiken omkring dem, samt vad den kan användas till. Detta 

för att förbereda barnen inför den kommande matematikundervisningen i skolan, att barnen 

ska lära sig eller i alla fall känna igen, det matematiska språket och begreppen innan de 

kommer till skolan.  

 

Den främsta anledningen till att arbeta med förskolematematik, enligt våra pedagoger, är att 

på olika sätt förbereda barnen för den framtida skolgången. I en undersökning som 

Myndigheten för Skolutveckling (2004) publicerat framhävs det att det är i förskolan grunden 

läggs för barns kommande kunskaper i matematik. Att barnen har vissa kunskaper redan 

innan de börjar skolan anses bra för att det skapar större självkänsla hos barnen vilket kan 

underlätta all inlärning. Även Doverborg (1987) tycker att det är bra om barnen på förskolan 

ges möjlighet till en förförståelse som kan vara av betydelse då barnen börjar skolan. 

Pedagogerna som vi intervjuade menar att barnen får bättre självförtroende och en starkare 

självkänsla av att veta att de är bra på något. Alla pedagoger poängterar att det är bra att 

kunna räkna.  

 

På en förskola sa pedagogerna att det inte bara var för barnens skull, även de vuxna ska få 

utvecklas genom matematiken och stärka sina kunskaper. 

 

Flera författare, till exempel Jerlang (1999), trycker på att pedagogerna måste hålla 

inlärningen på en lagom nivå. Pedagogerna vi talat med tycker likadant och har också påpekat 

att de tycker det är viktigt. Vissa arbetar i grupper där de tar hänsyn till barnens ålder och 

utveckling, andra har inga grupper men de tycker att alla barn får sin del ändå. 
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Kronqvist (2003) skriver att pedagoger känner sig osäkra på förskolematematiken och att de 

behöver stärka sina egna kunskaper innan de börjar arbeta med barnen. Flera av pedagogerna 

som har genomgått någon form av fortbildning har även de tagit upp att de kände på det sättet. 

På frågan om hur de tänkte kring matematik innan de började arbeta med det fick vi liknande 

svar som det Kronqvist (2003) behandlar. Pedagogerna kände sig osäkra på hur de skulle göra 

och de tyckte att ämnet var för stort. Dessa pedagoger har även sagt att de är mycket mer 

medvetna idag, och ser matematiken på ett annat sätt. 

 

Pedagogerna i undersökningen och författarna i teoriavsnittet, (till exempel Kronqvist 2003) 

är överens om att barn ska tycka matematik är rolig. Barnen ska se matematiken som något 

naturligt i vardagen.  

 

Alla förskolor efterlyser bättre samverkan mellan förskola och skola, för att det inte ska bli ett 

”dike” (Pedagog C1) i utvecklingen för barnen. Om barnen får lära sig något i förskolan som 

sedan inte skolan arbetar vidare med glömmer barnen lätt bort det. En av de tre förskolorna 

uppgav att de jobbar på ett eventuellt samarbete med förskoleklassen till hösten. Doverborg 

(1987) skriver att inte bara det organisatoriska utan också det innehållsmässiga måste 

diskuteras mellan förskola och förskoleklass/skola. Ingen av de tre förskolorna har kommit så 

långt vad det gäller samverkan, men ett par pedagoger har uttalat att de hoppas att det ska 

komma att bli ett samarbete med förskoleklass/skola för barnens skull. 

 

5.3  Resultatsammanfattning – utifrån syften och frågeställningar 
 
 
Syftena med uppsatsen är att fördjupa kunskaperna om förskolematematik, till syftena hör 

även att skapa en förståelse för varför pedagoger tycker att det är viktigt. Båda syftena har 

uppnåtts genom undersökningen. 

 

På frågeställningen om varför pedagogerna medvetet arbetar med förskolematematik var det 

mest förekommande svaret att pedagogerna på ett eller annat sätt vill förbereda barnen inför 

skolan.  Det är viktigt för att barnen ska känna tilltro till sin förmåga och ha bra 
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självförtroende när de kommer till skolan. En annan viktig aspekt är att barnen ska känna 

glädje och nyfikenhet inför matematikämnet. En anledning till varför pedagoger arbetar med 

förskolematematik är att både barn och även de vuxna i verksamheten ska utvecklas. 

Pedagogerna anser också att det är bra att kunna räkna i det dagliga livet. 

 

Som vi har tagit upp i resultat och teori tycker pedagogerna att det är svårt att förklara vad 

förskolematematik är. Begreppet är stort och det kan vara svårt att definiera eftersom det kan 

innehålla många olika delar. Det vanligaste svaret vi fick var vardagsmatematik. Vad 

pedagogerna lägger in i begreppet förskolematematik är olika från pedagog till pedagog, 

begrepp, mängd, mönster och ramsräkning är några exempel. Alla pedagoger har gemensamt 

att de utgår ifrån vardagen på förskolan.  

 

 Hur pedagogerna arbetar med förskolematematik är olika. Materialet de använder är i stort 

sett likadant, men sättet pedagogerna använder materialet på varierar. Flera av pedagogerna 

poängterar att de får in mer än matematiken med det arbetssätt de har. Språket, rörelse, att gå 

till skogen är exempel där matematiken vävs in i olika övningar. Det som styr hur 

pedagogerna väljer att arbeta är måldokument och det personliga intresset. 

 

6. Slutdiskussion 
 

I slutdiskussionen diskuterar vi resultat utifrån litteratur och egna tankar och tolkningar.  

I Lpfö 98 står det att förskolan ska lägga grunden för ett livslång lärande och att lärandet ska 

ske under roliga former. Det står också att pedagogerna kan använda leken för att uppnå detta. 

Det har alla pedagoger vi talat med tagit fasta på, många poängterade att det inte får bli 

undervisning som i skolan utan de utgår från leken i sitt arbete. Vi tycker att det är viktigt att 

barnen får så roliga upplevelser av matematiken som möjligt, vilket leder till att de har med 

sig en positiv känsla när det är dags att börja skolan. 

 

Pedagogerna vi intervjuat, och även de vi läst om, har svårt att sätta ord på vad 

förskolematematik är. Det handlar om mycket mer än att bara kunna siffror och räkna. De 

flesta vi pratade med svarade att det är vardagsmatematik. De utgår från det som finns runt 
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omkring barnen, i verksamheten och i samhället, och som är konkret. Barnen får lära sig 

förstå begrepp som störst – minst, lika – olika, att kunna sortera efter olika kriterier som färg, 

form och så vidare (Doverborg, 1987). Vi var tveksamma när vi började vår undersökning. 

Ingen av oss förstod varför det var nödvändigt att barnen skulle få undervisning i matematik 

redan i förskolan, det kommer tids nog när de börjar skolan. Orsaken till att vi tyckte på det 

här sättet kan ha att göra med våra egna känslor angående ämnet när vi gick i skolan. Nu när 

vi genomfört studien har vår inställning förändrats. Vi kan förstå syftet med att arbeta mer 

medvetet med matematik med yngre barn. Speciellt då många av pedagogerna tryckte på 

vikten av att inte låta det bli undervisning som i skolan utan att det fortfarande sker på ett 

lekfullt sätt, på barnens nivå, och för att hjälpa barnen till en förförståelse och ett logiskt 

tänkande kring matematiska begrepp. 

 

Våra erfarenheter av förskolor skiljer sig åt och därför hade vi olika förväntningar av vad vi 

skulle få se när vi gjorde våra besök. Vi är överens om att det material vi såg, inte är 

annorlunda jämfört med ’vanliga’ förskolor. De förskolor vi observerade använder sig av det 

befintliga materialet i verksamheten. Skillnaden mot andra förskolor är att de här förskolorna 

arbetar mer genomtänkt med materialet, de har ett direkt mål och materialet används för att 

uppnå det. Arbetssätten varierar från förskola till förskola. Alla vi pratade med har valt, att 

utgå från leken, olika vardagssituationer och rutiner vilket även Doverborg (1987) menar är 

bra. Det är egentligen inte hur arbetet genomförs som är det viktiga utan att det finns en 

medveten tanke bakom det arbetssätt som väljs. En fördel är att ha nedskrivna konkreta mål 

som pedagogerna kan luta sig mot, då spelar det inte någon roll om pedagogerna inom samma 

verksamhet väljer olika arbetssätt eftersom de vet vad de ska uppnå. ”Vi arbetar på olika sätt 

men når samma mål” (Pedagog A3), sa en av pedagogerna om hur hon och hennes kollegor på 

avdelningen arbetade. En skillnad vi märkte mellan pedagogerna på de olika förskolorna var 

deras medvetenhet. Vissa hade väldigt genomtänkta mål och sätt att nå dessa, medan andra 

var lite mer vaga i sitt tänkande.  

 

Den största olikheten vi hittade mellan pedagogerna var hur långt de hade kommit i sitt eget 

sätt att tänka kring förskolematematik. De pedagoger som hade kommit längst i sin 

medvetenhet sa att de har svårt att sluta tänka matematik nu när de väl har börjat, pedagogerna 

ser matematik i precis allt och det kommer hela tiden nya idéer på nya sätt att arbeta och nya 
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sätt att använda materialet. Vi anser att det är viktigt att pedagogen har en klar bild över vad 

det är hon/han vill uppnå eftersom det annars kan vara svårt att få barnen att förstå, detta var 

också något vi upptäckte. Några pedagoger uppgav att de försökte göra barnen medvetna om 

att det var matematik de arbetade med, andra trodde att barnen visste det ändå. Vi tycker att 

utgångspunkten ligger hos pedagogerna. Om pedagogerna vet vad de vill och tycker att det de 

gör är roligt, smittar det av sig på barnen och det är då målen uppnås. Det är pedagogerna som 

har ansvar för att alla barn skapar tillit till sin egen förmåga. En pedagog som vi intervjuade 

sa att det är viktigt att barnet känner att det kan och att hans/hennes svar duger. Vi håller 

därför med Ahlberg (1994) när hon skriver att det är viktigt att barnens lösningar på olika 

problem inte blir bedömda som rätt eller fel. På flera av avdelningarna vi besökte frågar 

pedagogerna barnen om de är nöjda med lösningen på ett matematiskt problem. På så sätt får 

barnet alltid tänka en gång till och även komma med andra förslag. 

 

Kronqvist (2003) skriver att många pedagoger i förskolan känner sig osäkra på matematik och 

hur de ska lära ut det till barnen. Att de behöver stärka sina egna matematiska kunskaper 

innan de kan föra dessa vidare till barnen. Många av de pedagoger som vi intervjuade sa att 

efter att de genomgått kompetensutveckling, eller läst om ämnet själva, så har de fått en 

ändrad inställning till matematiken. Vi anser därför att det är viktigt att de pedagoger som vill 

arbeta mer medvetet med något ämne i förskolan bör få tillgång till utbildning eller litteratur i 

ämnet för att på ett bra och genomtänkt sätt kunna synliggöra det för barnen. Vi anser att det 

är enhetschefens ansvar att se till att det finns möjlighet för pedagogerna att tillgodose sig 

med fortbildning och material, men det är pedagogernas ansvar att sedan se till att det blir bra 

och givande för dem. 

 

Vi håller med Myndigheten för skolutveckling (2004) samt pedagogerna vi talat med när de 

säger att barnen behöver förberedas inför skolstarten. Det som barnen lär sig i förskolan utgör 

grunden för deras kommande inlärning. Därför anser vi att det är bra att barnen får möta 

matematiken, genom olika problem och perspektiv, redan i förskolan. 

 

Många av de pedagoger vi pratade med uppgav att de skulle vilja ha ett bättre samarbete med 

skolan, för att barnen ska kunna dra nytta av det de lär sig på förskolan i den kommande 

skolundervisningen. Trots att många har påpekat vikten av att utbyta erfarenheter mellan 
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förskola och skola tolkade vi pedagogernas svar som att det fortfarande är det praktiska som 

vikten läggs på. Barnen får göra studiebesök i skolan och lärarna tar reda på vilka barn som 

eventuellt kommer att behöva lite extra hjälp, men det finns inget utbyte av vad barnen kan 

och hur de har fått denna kunskap (Ahlberg, 1994). Detta leder till att det lätt kan bli ett glapp 

i barns lärande om de inte får använda sig av den kunskap de redan har. Det som barn lärt sig 

på förskolan glöms bort och då kan pedagogernas arbete verka förgäves. Skolverket har 

kommit med flera larmrapporter där de uppger att eleverna har svårt att tillgodogöra sig 

skolans matematik. Den är för gammaldags och abstrakt och eleverna har svårt att omsätta det 

de lär sig i skolan till något de kan använda sig av i vardagslivet. Om detta stämmer, är det 

kanske dags att ändra på matematiken i skolan? Vi tror att skolan kan lära av förskolans sätt 

att använda barnens förförståelse och vardag i undervisningen, och att, speciellt i de lägre 

klasserna, ta hjälp av leken för att hålla barnens intresse vid liv. Detta gäller inte bara 

matematiken, tycker vi, utan undervisning i allmänhet. Ett av syftena pedagogerna uppgav till 

att arbeta medvetet med matematiken var att förbereda barnen inför skolan, detta syfte kan 

tyckas onödigt om det inte följs upp av lärarna i skolan. Vi kan ju bara undra om vår 

inställning till matematik när vi gick i skolan hade varit annorlunda om vi själva gått på 

förskolor som arbetat medvetet med matematik. Det skulle också vara intressant att se om 

barnen på de här förskolorna får lättare för matematiken när de kommer till skolan. Som vi 

tog upp i teoriavsnittet förekommer det sällan någon kontrollerad utvärdering och därför kan 

det inte bevisas att de barn som tränas på skolförberedande aktiviteter verkligen förbättras 

eller lär något utöver vad de skulle ha gjort i den vanliga förskolemiljön utan träning (Kärrby, 

1990). Sådana utvärderingar anser vi skulle kunna hjälpa både förskollärarna och lärarna i 

skolan i sitt fortsatta arbete.  

 

7. Fortsatt forskning 
 

I detta stycke tar vi upp tankar och frågor som väckts under arbetets gång. 

 
Om vi skulle göra en fortsättning på den här undersökningen, eller göra en liknande, har vi ett 

par frågor som vi skulle vilja undersöka. Vi skulle kunna jämföra pedagoger som arbetar 

medvetet med matematik och pedagoger som inte gör det. Finns det stora skillnader i hur de 

tänker kring matematik, och hur de arbetar i den dagliga verksamheten? Påverkar läroplanens 
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mål och riktlinjer pedagogernas val av arbete och ämne? Det skulle också vara intressant att 

undersöka synen på förskolematematik ur ett historiskt perspektiv. 

 

Vi skulle också kunna tala med enhetschefer och höra deras åsikt om förskolematematik. 

Tycker de att det är viktigt eller har de inte reflekterat över det? Måste enhetschefen vara 

intresserad av förskolematematik eller kan pedagogerna arbeta utan dennes medverkan? 

 

Det skulle vara intressant att genomföra en undersökning där föräldrar får framföra sina 

åsikter i ämnet. Tycker föräldrarna att det är bra eller onödigt att deras barn arbetar med 

matematik redan i förskolan? 

 

Arbetet med denna uppsats har genererat fler frågor som det skulle kunna forskas vidare i. Det 

vi funderat mest på som ligger utanför vår undersökning är samverkan mellan förskola och 

skola. Varför är det så svårt med samverkan? Eftersom alla pedagoger i förskolan vi har pratat 

med tycker att samverkan är viktigt anser vi att även pedagoger i skolan borde tycka det. Det 

skulle vara intressant att göra en undersökning för att höra deras åsikter i frågan.  

 

Det står beskrivet i båda verksamheternas läroplaner att samverkan ska finnas. Vems ansvar 

är det att få till stånd ett samarbete? Hur kan det organiseras på ett bättre sätt? Alla parter 

borde tjäna på att det blir fler pedagoger som vet mer om barnen. Då är det fler som kan 

hjälpas åt om det skulle behövas. Kommer det bli lättare att samarbeta över 

verksamhetsgränserna nu då pedagoger i förskola och skola har gemensam utbildning? 

 

Ytterligare en fråga som vi funderat på är om det bra att arbeta med matematik i förskolan 

utan att pedagogerna har genomgått fortbildning? Om man ska arbeta med förskolematematik 

är det då inte bra att vara insatt i ämnet?  

 

Har barn som gått i förskolor där de arbetat medvetet med matematik lättare för ämnet i 

skolan? Skulle det gå att genomföra upprepade kontroller och utvärderingar och hur skulle 

dessa se ut? Detta skulle vara väldigt intressant att ta reda på. Är det kanske så att alla 

förskolor borde arbeta medvetet med matematiken? Barnen går bara på förskolan en gång och 
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går det egentligen att få reda på hur det skulle ha blivit om de gått på en annan förskola? Det 

är en intressant frågeställning. 

 

Behöver skolan ändra matematikundervisningen för att fler ska klara målen? Är det 

förskolans uppgift att förbereda barnen på den undervisning som kommer, och vad ska 

förskolebarnen kunna då de börjar skolan? 
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Bilaga 1 
 

Observation 
 
Vilket material ser vi? 

 

Är det synligt att de arbetar med matematik, på vilket sätt i så fall 

 

Intervju 
 

Namn, utbildning, hur länge man arbetat i allmänhet, på stället? 

 
Tankar innan man startade med matematik? 

 

Vad betyder matematik i förskolan för dig? 

 

Hur länge har man arbetat på det här sättet? 

 

Jobbar man med alla åldrar, olika grupper? 

 

Används något speciellt material? Hur arbetar man? 

 

Försöker man få barnen att bli medvetna om att det är matte man håller på med? 

 

Vad har man för syften och mål med det hela? 

 

Samverkan med skolan vad det gäller matte? 

 

Tankar nu när man jobbat ett tag, Skiljer det sig från starten? 
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Har du något att tillägga eller förtydliga? 

 

Bilaga 2 
 

Stora förskolan: 
 

• Kassaapparater. 

• Pussel med siffror. 

• Klocka i trä med rörliga visare. 

• Burkar med flirtkulor (varje burk representerar en månad. Flirtkulorna 

representerar varje dag i respektive månad. En burk har 365 kulor som 

representerar varje dag under ett år). 

• Knappar i burkar som kan sorteras efter färg, antal hål, storlek, form osv. 

• Stor mjuk tärning som bland annat används vid samlingar. 

• Matematiksagor (bordsteater, flanosagor). 

• Mätning av barnen (plastband på väggen, varje band representerar ett barn, 

Mamma Mu måttplansch). 

• Siffror på väggen (0 – 10 med bilder bredvid, t ex ett äpple o s v). 

• Indianpärlor på ett snöre (varje decimeter har olika färger och bildar tillsammans 

1meter). 

• Klädnypor på ett snöre (en klädnypa för varje sång som sjungs vid samlingen). 

• Planscher på väggarna med djur och siffror. 

• Tärningsbilder på golvet 1-6. 

• Känselbilder. Siffrorna 1-6 representeras av bilder på barn. Fluffiga tärningsbilder 

att känna på. 

 

Lilla förskolan: 
 

• Kassaapparat. 

• Leksakstelefon. 

• Plansch med klockor (visar olika klockslag). 
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• Dukvärdstavla i form av en klocka. 

• CD-rom spel (med olika innehåll där matematiken är inbakad i spelen). 

• Veckodagspåsar (varje påse har olika färg och representerar en av veckans dagar. I 

påsen finns träkulor i samma färg som påsen och varje kula representerar ett barn 

(varje barn trär på en kula på ett snöre vid samlingen). 

• Almanacka. 

• Pussel som föreställer en klocka. 

• Olika spel. 

 

Gamla förskolan: 
 

• Klädnypor på snöre i ”femgrupper” (varje klädnypa representerar ett barn eller en 

pedagog, räknas vid samling). 

• Klädnypor på snöre (en klädnypa för varje sång som sjungs vid samlingen). 

• Tygmaskar (en för varje barn och personal vid samlingen, även de frånvarande har en 

mask, räknas vid samlingen). 

• Kulor på snöre på väggen (ett snöre för varje barn, en kula för varje år som barnet 

fyllt). 

• Pappersformer (cirklar, trianglar o s v i olikfärgade papper som är inplastade för bättre 

hållbarhet). 

• Klossar. 

• Burkar att stapla. 

• Knappar i burkar som kan sorteras efter färg, antal hål, storlek, form osv. 

• Kulram. 

• Trästång med träkulor, en kula för varje veckodag. 

• Bilder med rätt ordningsföljd (vilken ordning man gör saker i. T ex dockan är naken→ 

dockan har blöja→ dockan har kläder på sig. Barnen fick välja bilderna och klistra upp 

dom på ett papper). 

• Hela och halva äpplen på gardinerna (helt omedvetet av personalen, barnen kom själva 

på det). 
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• Masken (kulor i olika färger som sitter på ett snöre, några göms och barnen får säga 

hur många som är borta respektive kvar på snöret). 

• Tåg på väggen med alla barn efter ålder (i vagnen längst bak är man ett år o s v fram 

till loket där man är sex år). 

• Lekpåsar (turordning, vikter, förnamn o s v). 

• Mått på dörren (mäter nästan varje månad och jämför vem som har vuxit och hur 

mycket). 

• Matvärdsdiagram (vem har varit och vem har inte varit). 

• Lappar på väggen med siffrorna ett till fyra skrivet på engelska och spanska. 
 

 

 


