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Sammanfattning  
Matematik finns omkring oss i vardagen hela tiden och det är ett av skolans viktigaste ämnen. I och med införandet av förskoleklass 1998, 
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i förskoleklass. Vi har även tagit reda på om och hur förskollärarna hjälper barn som riskerar att få svårigheter i ämnet samt om det finns 
något samarbete mellan förskollärarna i  förskoleklass.  
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vardagssituationer, ett arbetssätt som överensstämmer med förskolans uppdrag. Skolans prägels syns då förskollärarna har avsatta stunder, 
lektioner, där barnen arbetar specifikt med matematik. De olikheter vi har funnit är att förskollärarna har olika önskemål om vilka 
kunskaper barnen ska ha uppnått när de lämnar förskoleklass. Förskollärarnas insatser varierar också när det gäller att hjälpa barn som 
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1 Inledning     
”Matematik är ett av skolans viktigaste ämnen. Den som inte behärskar matematiken får 

svårare att klara sig på arbetsmarknaden och i samhället.” Dessa ord yttrade skolminister 

Ibrahim Baylan i samband med matematikbiennalen i Malmö i januari 2006. Vid detta möte 

presenterades regeringens stora satsning på matematik vilket bland annat innebär att förskolan 

och de sju första åren i grundskolan får nytt stödmaterial samt tillgång till lokala 

matematikutvecklare. Matematikutvecklarens roll ska vara att genomföra lokalt 

utvecklingsarbete och fungera som vägledare vid forskning. Nytt stöd- och 

inspirationsmaterial ska tas fram och detta ska vara verklighetsnära, stimulera kommunikativt 

och problemorienterat arbete med matematik (Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

Matematiken finns omkring oss i vardagen hela tiden. Vi använder den först och främst för 

beräkning till exempel när vi uppskattar tid och betalar i affären. Musikens rytmer, bildens 

former och snäckans spiralformade mönster är också matematik men kanske inte lika 

uppenbara. Matematik är också ett språk som skapats för att kunna beskriva former, 

egenskaper och strukturer. Vi använder dessa kunskaper till mycket, inte minst när vi bygger 

och konstruerar (Dahl & Rundgren, 2004; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005). 

 

I vårt land går cirka 95 % av alla sexåringar, i dagsläget ungefär 95 000, i förskoleklass. 

Förskoleklassen är en frivillig form och en del av vårt offentliga skolväsende. Syftet med 

förskoleklassen är att fungera som en länk mellan förskolan och skolan för att integrera 

förskolepedagogiken i skolans vardag (Klasén McGrath & Lumholdt, 2006). 

 

Matematik är ett ämne som vi båda finner mycket intressant och stimulerande. Vi vill kunna 

överföra den glädje vi ser i ämnet till de barn och elever som vi kommer att möta ute i 

verksamheten. I och med denna undersökning har vi skaffat oss en bild av hur förskollärarna 

och barnen arbetar med matematik i förskoleklass, som är inkörsport till skolans värld.  

 

Denna uppsats presenterar en intervjuundersökning där vi har studerat hur 

matematikverksamheten i förskoleklass går till, vilket är intressant med tanke på den 

matematiksatsning som nu sker. Genom att intervjua olika förskollärare i förskoleklass har vi 

fått svar på vilka likheter och olikheter det finns i verksamheten. Något som har intresserat 

oss är om och hur pedagogerna hjälper de barn som riskerar att få svårigheter i ämnet. Vi har 
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även tagit reda på om förskollärarna har något samarbete med varandra och/eller utbyte av 

sina erfarenheter pedagoger emellan.  

 

 

2 Syfte och problemformulering 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur förskollärare arbetar med matematik i 

förskoleklass. Vi har jämfört de arbetssätt som förekommer för att se vilka likheter och 

skillnader som finns. Det är också intressant att se om och hur pedagogerna följer upp barn 

som riskerar att få svårigheter i matematik redan i förskoleklass.  

 

Följande tre frågeställningar har formulerats för att uppnå syftet med uppsatsen: 

 

• Hur arbetar förskollärare med matematik i förskoleklass? 

• Hur hjälper förskollärare barn som riskerar att få svårigheter i matematik? 

• Finns det samarbete mellan förskollärare i olika förskoleklasser? 

 

 

3 Bakgrund 
Här redogör vi för förskolans och förskoleklassens historia för att den ger en bakgrund till hur 

förskoleklassen har vuxit fram. Den litteratur vi bland annat använt till det avsnittet är en av 

statens offentliga utredningar som var ett förslag till läroplanen för förskolan (SOU 

1997:157). I vår undersökning ingick Montessori samt mångkulturella skolor, därför gör vi en 

kort beskrivning av dessa. Därefter följer ett avsnitt om sexåringen som är huvudperson i 

förskoleklassen. Vi tar även upp vad styrdokumenten säger om matematikämnet och vi 

förklarar vad matematik innefattar och dess ursprung. Vi beskriver vidare hur barn lär sig 

matematik och vi avslutar med att berätta om pedagogens roll i matematikundervisningen. 

 

3.1 Förskolans och förskoleklassens historia 
I slutet på 1800-talet utvecklades Kindergartenrörelsen där betoningen låg på familj och hem. 

Via denna rörelse skulle kvinnor och barn fostras så att ett bättre samhälle skulle kunna växa 

fram. Lekmetodikens fader, Friedrich Fröbel (1782–1852), sade ”Kom låt oss leva för 

barnen!” och såg barnen som ett objekt att förverkliga kvinnans roll och samhällets förändring 

till det bättre. Ellen Key (1849–1926) hade samma syn som Fröbel om kvinnans roll men 

betonade barnets frihet och självständighet. Key hävdade i sin bok Barnens århundrade 
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(1900) att traditionell fostran i hem och skola var begränsande och själsdödande. Uppfostran 

skulle istället resultera i att ge barnen nya idéer och mål och på det viset skulle ett modernt 

samhälle växa fram. Keys idé var att kvinnan och mannen skulle vara jämställda men ha olika 

uppgifter och att kvinnan skulle vara medveten och välutbildad. Under en övergångsperiod 

skulle Kindergarten komplettera och stödja hemmets uppfostran och på sikt skulle barnen 

befrias från Kindergartensystemet (SOU 1997:157). 

 

En annan förgrundsgestalt för den nya pedagogiken som kom att växa fram vid 1900-talets 

början var John Dewey (1859–1952). Precis som Key menade han att barnens lust att lära 

tidigt skulle tas till vara. Deweys så kallade aktivitetspedagogik grundade sig på att barnen, 

med hjälp av handledning, lär sig genom sina handlingar och intressen; ”Learning by doing.” 

Individen är pedagogikens utgångspunkt, där det estetiska tänkandet och erfarenhetsbegreppet 

är av stor vikt. Deweys idéer har haft stor betydelse för den pedagogiska verksamhet vi har 

idag i våra förskolor (SOU 1997:157). 

 

På 1930-talet började den sociala välfärden byggas upp i vårt land och Alva Myrdal (1902–

1986) skrev i sin bok Stadsbarn (1935) att kvinnorna skulle befrias från hemmet och deltaga 

på arbetsmarknaden bredvid mannen. Ett nytt kulturellt och socialt rum skulle bildas, 

storbarnkammaren, som skulle fungera som en länk mellan barnet och samhället när flertalet 

kvinnor skulle träda in på arbetsmarknaden. Tanken var att storbarnkammaren skulle vara 

tillgänglig för alla barn och den tanken lade grunden för en enhetlig svensk förskola. Efter 

drygt 30 års debatterande fick förskola och daghem den gemensamma benämningen förskola, 

i och med 1968 års barnstugeutredning, SOU 1972:26 och 27 (Dahlberg & Lenz Taguchi, 

2003). 

 

På 1970-talet krävde kvinnorna daghem åt alla, ett krav som inte enbart kom från 

ensamstående mödrar utan även från välställda kvinnliga tjänstemän och akademiker. 

Daghemmen var det som behövdes för kvinnans frigörelse och daghemmen började få status.  

I barnstugeutredningen angavs de pedagogiska principer och idéer som kom att betyda 

mycket för förskolans fortsatta inriktning. Ett av målen var att förena barnens omsorg med ett 

pedagogiskt innehåll. Tillsammans med hemmet skulle förskolan skapa goda förutsättningar 

för varje barns utveckling och fostran till välartade samhällsmedborgare utifrån en 

demokratisk människosyn. Detta förslag resulterade i 1975 års förskolelag där bland annat 
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kommunerna ålades att erbjuda alla sexåringar minst 525 timmars deltagande i förskolan. Det 

blev alltså en rättighet för varje sexåring att få gå i allmän förskola (SOU 1997:157). 

 

Under 1990-talet ökade barnafödandet i Sverige vilket ledde till ett ökat behov av barnomsorg 

samtidigt som besparingar inom den offentliga sektorn började genomföras. Resultatet blev 

att barngrupperna blev större för att minska behovet av personal och lokaler. Integreringen av 

sexårsverksamheten med skolan bidrog ytterligare till större kostnadseffektivitet (SOU 

1997:157). 

 

I mars 1996 fastslogs i regeringsförklaringen att förskola, skola och barnomsorg skulle 

integreras för att på så sätt förbättra de första viktiga åren i grundskolan. I propositionen från 

regeringen, 1997/98:6, Förskoleklass och andra skollagsfrågor, gavs förslag om att den 

sexårsverksamhet som hade bedrivits i förskolan skulle bilda en egen skolform inom det 

offentliga skolväsendet. Denna verksamhet skulle benämnas förskoleklass och bestämmelser 

om denna form ska finnas i skollagen. Utbildningen i förskoleklass ska utgöra grunden för 

fortsatt skolgång och stimulera varje barns utveckling och lärande (Regeringens proposition, 

1997/98:6). Sedan 1 januari, 1998 är kommunerna skyldiga att erbjuda alla barn som fyller 

sex år plats i förskoleklass. Läroplanen för den obligatoriska skolan, Lpo 94, har från och med 

hösten 1998 anpassats till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. 

Förskoleklassen ska utgöra det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål 

(Klasén McGrath & Lumholdt, 2006). 

 

I FISK-projektet, Förskola och Skola i Samverkan, har ett antal barns vardag följts och 

dokumenterats i tre år, från förskola till förskoleklass och vidare upp till skolan. 

Undersökningen visar att förskoleklassvardagen är mer skollik än vad som var avsett från 

början och det har inneburit att i praktiken har den svenska åldern för skolstart sänkts från sju 

till sex år. Resultatet visar även att de barn och vuxna som studerats trivs bra i sin vardag i 

förskoleklassen (Sahlström, 2006). 

 

3.2 Montessoripedagogiken 
Maria Montessori (1870–1952) utvecklade pedagogiska metoder för hjälpa socialt 

missanpassade och mentalt störda barn. Hon var övertygad om att många barn snarare hade 

pedagogiska och inte medicinska problem. Det är målen och barnens egna förutsättningar som 

styr hur mycket tid som läggs ner på ett visst ämne. Pedagogikens ambition ligger i att det 
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råder en jämvikt mellan barnens förutsättningar och det innehåll, de hjälpmedel samt den tid 

som barnen har till sitt förfogande. Miljön spelar stor roll och den ska inbjuda till samarbete. 

Montessorimaterialet är inte ett läromedel i traditionell bemärkelse utan var sak har sin plats 

och det finns bara ett exemplar av varje material. På detta sätt tränas den sociala biten hos 

barnen, antingen får de samarbeta eller vänta på sin tur. Det finns material för praktiska, 

intellektuella samt sinnestränande övningar. Materialet är konstruerat för att underlätta 

övergången från det konkreta till det abstrakta och bygger på självinlärning. Många sinnen 

ska engageras vid inlärning och motorisk aktivitet är av största vikt för intellektuell träning. 

Pedagogens roll är i första hand att observera och uppmärksamma varje barns utveckling. 

Barnet söker själv kunskaper och skaffar sig erfarenhet genom ett undersökande arbetssätt där 

pedagogen fungerar som handledare. I varje ämne utgår pedagogen från helheten, det stora, 

för att minska ner och så småningom gå in på detaljer, det närliggande. På detta sätt  får 

barnen lära sig att allt har ett sammanhang (Parmhag, 2002). 

 

3.3 Mångkulturella skolor 
Klasén McGrath och Lumholdt (2006) beskriver hur pedagogerna arbetar med språket i en 

förskoleklass i en mångkulturell skola. På denna skola läggs stor vikt på lekens betydelse för 

språkets utveckling. Vid leken tvingas barnen att tala och diskutera med varandra och för att 

få leken att fungera måste regler, tankar och idéer delas. Barnen lär sig språket genom att 

behov uppstår av att benämna föremål eller företeelser som de vill ska ingå i leken.  

 

Pirjo Lahdenerä, forskare i mångkulturella frågor, skriver att elevernas kulturella bakgrund, 

språk och erfarenheter har stor betydelse för upplägget av och innehållet i undervisningen. 

Det faktum att eleverna har svenska som andraspråk ska vara utgångspunkt för undervisning i 

de olika skolämnena. För att undervisningen ska kunna skapa möjligheter till inlevelse för 

andras situation och behov bör den utgå från elevernas erfarenhet, upplevelser och kunskaper 

och dessa ska ligga till grund för samtal (Lahdenperä, 2004). 

 

3.4 Sexåringen 
Majoriteten av de svenska sexåringarna går i förskoleklass idag. Nedan följer en generaliserad 

beskrivning av barn i den här åldern och hur förskollärarna kan bemöta dem. 

 

Harriet Jancke, förskollärare och forskare, beskriver sexåringarna som nyfikna, vetgiriga och 

fantasifulla. Barn i denna ålder har nått olika långt i sin utveckling och har varierande 
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erfarenheter på grund av den miljö de mött, sitt kön och sina personliga förutsättningar. Dessa 

barn befinner sig på olika utvecklingsnivåer och det är av stor vikt att förskollärarna har 

förståelse för detta. Genom samtal och intervjuer med barnen kan förskolläraren lära känna 

deras tankar och undersöka var varje barn befinner sig i sin utveckling och vilken kunskap det 

enskilda barnet har. Sexåringarna vill öka och utvidga den kunskap de redan har, de vill veta 

mera och det är viktigt att vi vuxna då är lyhörda, lyssnar på deras frågor och fångar upp deras 

nyfikenhet och utvecklar den. Barnen behöver få stöd och uppmuntran samt erkännande för 

vad de redan kan (Jancke, 1993). 

 

En uppfattning bland många barn i den här åldern är att matematik är något man behöver 

kunna för att gå i skolan. Det är därför viktigt att sexåringen får lära sig att de själva har nytta 

av matematiken. Enligt Jancke lär sig sexåringen tidigt att siffror är viktiga och tror att det är 

fint att kunna dessa och använder dem gärna i sitt tal för att imponera utan att egentligen 

förstå innebörden. Författaren skriver vidare att rita och måla är det naturliga sättet för barnen 

att uttrycka sig. Genom att låta barnen uttrycka sina erfarenheter och uppfattningar i 

teckningar så kan dessa vara utgångspunkt för samtal om matematik (Jancke, 1993). 
 

3.5 Styrdokumenten 
Vi redogör här för vad styrdokumenten i både förskolan, Lpfö 98, och det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, säger om ämnet matematik. Vi 

lyfter fram båda styrdokumenten då förskoleklassens syfte är att föra in förskolans arbetssätt i 

skolan.  

 

3.5.1 Förskolans uppdrag - Lpfö 98 
I förskolans läroplan framhålls att verksamheten ska vara en grund för ett livslångt lärande. 

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras i förskolan och deras vilja 

och lust att lära ska stimuleras. Utgångspunkt för verksamheten ska vara barnens erfarenheter, 

intressen och motivation och pedagogen ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och 

behov. I Lpfö 98 poängteras att lärande och språk hör samman och att barn lär sig i socialt 

samspel med varandra. 

 

Förskolan ska bland annat sträva efter att varje barn: 
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 
omvärld, 

 
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker,  
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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, 1998, s.13) 

 

3.5.2 Grundskolans uppdrag – Lpo 94 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att undervisningen 

ska utgå från varje elevs bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskap. Utbildningen inom 

varje skolform ska, oavsett var i landet den sker, vara likvärdig. De nationella målen anger 

normerna för likvärdighet, undervisningen behöver för den skull inte utformas på samma sätt 

överallt, utan hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Ett särskilt ansvar 

har skolan för elever som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. 

Skolans uppdrag är att främja lärande där eleven stimuleras att inhämta kunskap. Eleven ska 

få tilltro till sin egen förmåga och få möjlighet att utveckla en lust att lära. En varierad och 

blandad sammansättning av innehåll och arbetsformer ska främja elevernas harmoniska 

utveckling. I Lpo 94 (1998) betonas att: ”Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska 

synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.” 

(s.8) 

 

I  Lpo 94 (1998) framhävs det vidare att skolan ska sträva mot att varje elev: 
tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap 
för livet. (s.12) 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola bland annat ska ha uppnått 

följande mål: 
behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. (Lpo 94, 1998, 
s.12) 

 

3.6 Vad är matematik? 
Ordet matematik kommer från det grekiska máthesis som betyder kunskap och i detta ingår 

läran om storheter, strukturer och mönster (Dahl, 1991). Matematik är för många detsamma 

som räkning med de fyra räknesätten, men i ämnet ingår också att förstå linjer och former, en 

kunskap vi använder inte minst när vi bygger och konstruerar. Matematik är ett språk som har 

skapats för att exakt kunna beskriva inte bara former och konstruktioner utan även 

egenskaper. Kärnan är dock att kunna tänka, logiskt, metodiskt, kritiskt, fantasifullt samt att 

lösa problem (Dahl & Rundgren, 2004). 
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3.7 Matematikens historia 
Här redogör vi kort för matematikens historia, synen på ämnet i dag och i framtiden.  

 

Människan började använda talsystem för att det fanns ett behov av att hålla kontroll över sina 

tillgångar (Dahl & Rundgren, 2004). Till att börja med användes stenar, där en sten 

representerade en ägodel. Så småningom gick människan över till att använda fingrarna att 

räkna med (Tiedemann, 1999). 

 

En mer avancerad form av matematik utvecklades när människan började odla jorden och bli 

bofast (Wallin, 2005). I det gamla Egypten, för över 5000 år sedan, höll skrivarna reda på när 

Nilen skulle svämma över, när bönderna skulle så och hur mycket varje individ skulle betala i 

skatt. Bilder av saker i omgivningen fick beteckna tal. Denna skrift kallas för hieroglyfer, som 

betyder heliga tecken (Dahl & Rundgren, 2004). 

 

I Indien utvecklades ett talsystem på 400-talet som kan ha haft sina rötter i det gamla 

Babylonien. Systemet fungerade så att ett tecken, en siffra, representerar ett ental, ett tiotal, ett 

hundratal och så vidare. Detta utgör grunden för vårt positionssystem1 (Tiedemann, 1999). På 

1100-talet kom det nya talsystemet till Europa. Det var köpmännen som tog systemet till sig 

och banande därmed vägen för renässansens handel och nya vetenskaper (Tiedemann, 1999).  

 

3.7.1 Matematiken i dag 
I grundskolans kursplan för matematik beskrivs ämnets syfte och roll på följande sätt: 

 
Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i ämnets historiska 

utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för 

matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall 

också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband 

samt att uppleva den tillfredställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 

(Skolverket, 2005) 
 

I Skolverkets rapport nr 221- Lusten att lära - med fokus på matematik påpekas att i det 

samhälle vi lever i idag är den matematiska förståelsen viktigare än någonsin. Alla elever ska 

ha rätt och möjlighet att skaffa sig kunskaper i matematik. För att lösa vardagsproblem, kunna 

förstå och kritiskt granska information och reklam behöver vi matematikkunskaper 
                                                 
1 Beroende på var siffran står, vilken position den har, representerar den ett ental, ett tiotal, ett hundratal och så 
vidare (Tiedemann, 1999).  
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(Skolverket, 2003). Gudrun Malmer, före detta metodiklektor, anser att det är viktigt att ha en 

matematisk förståelse eftersom vår demokrati ställer krav på vår förmåga att ta ställning och 

delta i frågor och diskussioner.  Dagens mekanisering och datorisering ställer också nya krav 

när det gäller vår förmåga att handla i olika situationer. Vi är mer och mer utlämnade att på 

egen hand tolka instruktioner och anvisningar (Malmer, 2000). 

 

3.7.2 Matematik i framtiden 
Det är svårt att veta vilka kunskaper som behövs i framtiden. Den värld vi lever i idag är 

komplicerad att överskåda och det är inte lätt att veta vilken roll skolan ska ha och kommer att 

ha. Det finns mycket som tyder på ett starkt behov av flexibel undervisning, där 

problemlösning kommer att spela en viktig roll (Malmer, 2000).  

 

3.8 Barns lärande i matematik 
Här ges en beskrivning av hur barn utvecklar matematisk förmåga och hur de lär sig 

begreppsbildning och det matematiska symbolspråket. 

 

Enligt Ann Ahlberg, forskare i pedagogik, sker barns inträde i matematikens värld vid mycket 

tidig ålder. Undersökningar visar att barn kan urskilja det största av två föremål redan vid tre 

månaders ålder. Barn bygger upp sin matematiska kompetens och sina begrepp i samspel med 

omvärlden och genom lek och samtal lär sig barnet att förstå form, mängd, storlek och massa. 

De små barnen lär sig på detta vis att jämföra och upptäcka likheter och skillnader samt ordna 

och gruppera olika föremål (Ahlberg, 2004). I Doverborg och Pramling Samuelssons tolkning 

av den ryske språkpsykologen Lev S Vygotskij (1896-1934) teorier innebär det att det är i 

mötet mellan barnets individuella förståelse och den utmaning som omvärlden erbjuder som 

lärandet sker (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005).  

 

Innan barnet kan bestämma antal genom uppräkning kan de uppfatta antal i små grupperade 

mängder (ett till tre föremål), en förmåga som kallas subitizing. Ett barn på två-tre år kan ha 

en uppfattning om antal, de lär sig rim- och räkneramsor, exempelvis används ramsräkning 

för att mäta tid vid kurragömma. Till att börja med kan inte barnet skilja på räkneord och antal 

utan använder räkneorden som en beteckning eller ett namn. Även om barnet förstår 

sambandet mellan det sist nämnda räkneordet och antalet så behöver det inte betyda att barnet 

har utvecklat en förståelse för tal utan den verkliga förståelsen kommer då barnet uppfattar 
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talets del- och helhetsrelation. Detta innebär att talet sju uppfattas som helheten sju samtidigt 

som det exempelvis kan uppfattas som tre och fyra eller fem och två (Ahlberg, 2004). 

 

Även den schweiziske pedagogen och utvecklingspsykologen Jean Piaget (1896–1980) har 

spelat stor roll för teorier om kunskap och lärande. Piaget menar att barns tankegångar 

utvecklas vartefter i ständiga jämviktssförskjutningar, assimilations - och 

ackommodationsprocesser, ett samspel mellan barnets mognad och miljöns påverkan (SOU 

1997:157). Enligt Ahlbergs tolkning av Piaget är det med hjälp av sina sinnen som barn 

skaffar nya erfarenheter och förenar dessa med sina tidigare kunskaper, detta kallar Piaget 

assimilation. För att möjliggöra anpassning till verklighetens krav måste barn förändra sina 

tanktestrukturer - ackommodation. Kunskap om världen kan inte direkt nås genom våra 

sinnen, anser Piaget, utan det är genom våra handlingar som vi får en förändrad syn på 

världen. Våra tankestrukturer förändras genom våra handlingar och vårt tänkande. De 

viktigaste förändringarna är när vi kan tänka i omvänd ordning och det är då det är möjligt att 

utföra konkreta eller abstrakta handlingar. Ett exempel på detta är att förstå att volymen av en 

vätska inte är beroendet av glasets form (Ahlberg, 2004). 

 

3.8.1 Språkets betydelse 
Enligt Malmer (2002) har språket stor betydelse för den matematiska begreppsbildningen. 

Innan barnen kan översätta begrepp till det matematiska symbolspråket måste de först ha 

någon form av erfarenhet kopplad till begreppet. Språk och tänkande är viktigt för 

undervisningen i matematik och det är inte bara det verbala språket (talspråk och skriftspråk) 

som är av betydelse utan även andra representationsformer som laboration, dramatisering och 

bildframställning. I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik påpekas att 

ett väl utvecklat språk är nödvändigt för allt annat lärande och däribland matematik. Där 

framhålls att det är viktigt att ge eleverna utrymme för att förklara hur de tänker, hur de löser 

uppgifter och att även ha samtal kring matematik. Enligt rapporten prioriteras barnens 

språkutveckling i förskolan och under de tidiga skolåren (Skolverket, 2003).  

 

Malmer (2000) påpekar att det är viktigt att tala matematik eftersom språket är nödvändigt för 

att kunna bygga upp och utveckla begrepp och föreställningar om matematiska förhållanden. 

Samtal ska inte bara ske mellan lärare och elev, utan också elever emellan. Språket är viktigt 

för inlärning och därför bör pedagogen ägna mer tid åt detta än vad som vanligen sker. 

Genom att koppla samman svenska och matematik utvecklar eleven det logiska tänkandet. 
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I sitt examensarbete beskriver Puric och Riling (2005) hur förskollärare arbetar med 

matematik i förskoleklass. I undersökningen, baserad på intervjuer med tio förskollärare, 

anser samtliga att språket har stor betydelse för förståelsen av matematik. Ett sätt att skapa 

förståelse för olika begrepp är att samtala mycket med barnen och på det viset ökar de sitt 

ordförråd och förbättrar sin kunskap. 

 

3.8.2 Taluppfattning 
Enligt Malmer (2000) är klassificering ett första steg mot taluppfattning. Klassificering 

innebär att kunna jämföra föremål och se likheter och olikheter. Nästa steg är att bilda par och 

vid detta moment kan förståelsen för lika många och olika många växa fram. Ramsräkning är 

ytterligare ett steg mot taluppfattning och att senare kunna förstå orden i ramsan, det vill säga 

att det sist uttalade räkneordet representerar hela antalet stärker själva antalsbegreppet. 

Förmågan att kunna svara på frågan ”Hur många?” utvecklas successivt och betyder att 

barnen enbart kan urskilja egenskapen antal samt att de vet talens grannar. Nästa steg är att 

kunna se mönster som upprepas och organisera ordning för att efterföljas av förståelsen av att 

kunna använda räkneorden som mätetal, det vill säga att man kombinerar talet med en enhet. 

Därefter utvecklas kunskapen om att räkneord kan användas som ordningstal, identifikation 

och beteckning. Exempel här är att säga den tredje maj, personnummer samt att kunna se ett 

nummer på en fotbollströja och veta vem spelaren är. Det avslutande steget är att förstå 

siffrans symbolvärde, att förstå mängden siffran representerar, till exempel motsvarar siffran 

fem (5) fem stycken äpplen. Enligt Malmer (2002) kan det kan vara förvillande för ett barn 

med de olika roller talen har och att förskolläraren bör ta det försiktigt och inte påskynda 

användningen av siffersymboler. Grunden för matematiken är begreppen bakom symbolerna 

och förmågan att bygga upp språk och tänkandet runt dessa.  

 

3.8.3 Problemlösning 
Enligt Ahlberg kan barnen redan innan de börjat skolan lösa matematiska problem och med 

hjälp av praktiska informella strategier löser barn i fem till sexårsåldern problem i 

vardagslivet. Det blir en stor skillnad för barnet att gå från sina egna lösningsstrategier till att 

lösa skolans uppgifter i matematik (Ahlberg, 2004). Den matematik de möter i skolan är inte 

alltid kopplad till deras tidigare erfarenheter. Om det är för stor kontrast mellan den formella 

matematiken i skolan och den matematik barnet är van vid från vardagen kan det medföra att 

barnet upplever sitt eget tänkande och kunnande som otillräckligt. Matematiken blir 

meningsfull för barnet när det förstår motivet och avsikten med att räkna, detta kan ske genom 

 11



lek, fantasi och skapande verksamhet. Den tidiga verksamheten i matematik bör innehålla 

problemlösning som utgår från barnens egna kunskaper och erfarenheter och där 

förskolläraren har en viktig roll att synliggöra matematiken i barnens olika aktiviteter. Genom 

att matematiken anknyter till någonting som barnen redan känner till tycker de att den är 

meningsfull och får på det viset tillit till sin egen förmåga och kommer till insikt att de både 

vill och kan lära sig matematik (Ahlberg, 2003). 

 

3.9 Svårigheter i matematik 
Ordet matematiksvårigheter är ett relativt begrepp som beror på vilka krav och förväntningar 

som ställs. En elev sägs ha inlärningssvårigheter då hon/han inte uppnår styrdokumentens 

mål. Bakom ordet matematiksvårigheter döljer sig variationer av problem, de flesta har 

pedagogisk grund men det kan även finnas orsaker av psykosocial karaktär. En del elever har 

svårigheter i matematik men det är också elever som får problem i samband med 

undervisningen i ämnet (Malmer, 2002). 

 

Enligt Johnsen Høines (2002) kan matematiksvårigheter komma av problem med det 

matematiska symbolspråket, till exempel kan det vara svårt att veta vilken siffra som 

motsvarar antalet. En annan svårighet för eleven kan vara att inte upptäcka system, mönster 

och sammanhang.  

 

Neuman (1998) menar att barn inte har matematiksvårigheter vid skolstarten utan det är något 

som barnen hamnar i. Detta beror på att de inte har den informella och naturliga kunskap som 

förväntas. Med informell och naturlig kunskap menas den metod som barn använder spontant 

för att till exempel dela rättvist. Utan en utvecklad informell kunskap får dessa barn svårt att 

ta till sig traditionella skolkunskaper. Här har förskollärare och föräldrar en stor betydelse för 

att hjälpa till att utveckla denna kunskap vilket sker i det vardagliga samspelet med barnen.  

 

Utvecklingspsykologen Kristin Krajewski, visar i en undersökning gjord i Tyskland att det 

redan i förskolan kan förutsägas vilka barn som riskerar att få svårigheter i matematik, en 

svaghet som kvarstår under skolgången om ingenting görs åt den. Kunskaper i matematik 

studerades hos 130 barn som följdes från förskolan till slutet på årskurs fyra. Hälften av de 

barn som fick problem i matematik (mängd och tal) i skolan kunde redan identifieras i 

förskolan. Genom pedagogiska insatser redan i förskolan kan dessa barn få samma 

förutsättningar som sina övriga kamrater när de börjar grundskolan (Krajewski, 2005). 
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En del barn gynnas, enligt Malmer, utvecklingsmässigt under sin tidiga uppväxt medan andra 

barn växer upp utan det stöd de har behov av. Dessa barns ängslan och brist på självförtroende 

har ett starkt samband med svårigheter i lärandet och det är inte ovanligt att de känner 

vantrivsel och saknar motivation för att lära. Ett bristfälligt ordförråd ger ofta svårigheter med 

den grundläggande begreppsbildningen i matematik medan barn med ett utvecklat språk har 

bättre förutsättningar för inlärning. Barn med bristfälligt ordförråd klarar inte själva att söka 

kunskap och strukturera sitt arbete. Även neuropsykiatriska orsaker såsom autism, DAMP, 

ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom med tillhörande koncentrationssvårigheter, 

bristande uppmärksamhet och hyperaktivitet kan bidra till matematiksvårigheter (Malmer, 

2002). 

 

3.10 Pedagogens roll 
Enligt Elisabet Doverborg, adjunkt i förskolans metodik och Ingrid Pramling Samuelsson, 

professor i pedagogik och didaktik, måste pedagogen hjälpa barnen att erövra matematikens 

värld genom att hjälpa dem att se, uppfatta och förstå matematikens språk. Detta är ett 

ständigt pågående arbete där lyhörda pedagoger hjälper barnen att upptäcka matematiken och 

bli intresserade av den. Förskollärare använder ofta lek och lekfullhet för att lära barnen 

matematik och det är viktigt vad barnen lär sig i förskolan, för det är via den kunskapen 

barnen lär sig mer (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005). 

 

Det finns skillnader i hur förskollärare arbetar och vad de uppfattar som viktigt. Synen på 

matematik kan variera, det finns förskollärare som anser att matematik är ett ämne som 

barnen kan vänta med att komma i kontakt med tills skolan börjar. En annan syn är att 

matematik finns överallt och därför behövs ingen speciell insats för att undervisa barnen i 

ämnet. En tredje syn på matematik är att den är en åtskild aktivitet som ska vara 

skolförberedande, det vill säga att barnen ska träna på att skriva siffror, räkna föremål med 

mera. Den sistnämnda synen är den som är vanligast bland förskollärare i förskoleklass enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson. Som förskollärare måste man själv kunna uppfatta 

matematiken i vardagen för att kunna synliggöra matematiken i barnens värld och 

förskolläraren måste kunna ha som utgångspunkt det som barnen är intresserade av, hitta 

matematiken där och utgå från den i lärandet. Författarna framhåller vikten av att matematiska 

begrepp måste synliggöras för att barnen ska få möjlighet att utveckla en förståelse för 

matematik. När barnen arbetar med matematik måste förskolläraren tala om för barnen att det 
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är matematik de håller på med, detta för att det inte är självklart att barnen förstår det 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005). 

 

I en undersökning i samband med ett examensarbete gjord i förskoleklass anser majoriteten av 

förskollärarna att matematik förekommer i alla situationer och är en naturlig del av vardagen. 

Barnens egna erfarenheter är utgångspunkten för samtal som riktar uppmärksamheten mot 

matematik (Puric & Riling, 2005). Det framkommer även i Svenssons undersökning (2004) 

att förskolläraren utgår från barnens erfarenhetsvärld när det gäller arbetet med matematik. 

Barnens intressen problematiseras och det byggs upp ett samtal kring dessa, detta leder till att 

få in matematiken i vardagen.  

 

Enligt Skolverkets rapport (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik låter 

förskollärarna barnens kreativitet och nyfikenhet få stort utrymme och försöker spontant ta 

tillvara situationer och aktiviteter med anknytning till matematik, inställningen är att barn lär 

sig i alla situationer. Det finns oftast ingen medveten strategi för hur förskollärarna på bästa 

sätt kan stötta barnens utveckling och kunnande i matematik. 

 

I Skolverkets rapport (2003) går det vidare att läsa att alla elever, i de fyrtio olika undersökta 

kommunerna, anser att den absolut viktigaste rollen pedagogen har är att stimulera deras lust 

att lära. Önskvärda egenskaper en lärare ska ha är: en tro på att eleverna vill lära, att 

pedagogerna har ämneskunskap, att de uppmärksammar vad eleverna har svårt för att förstå 

och att de kan förklara bra. Ett bra sätt att engagera eleverna, enligt rapporten, är att samtala 

om och visa hur kunskap används i elevernas verklighet. Undervisningen bör ha en 

verklighetsanknytning som utgår ifrån elevers verklighet, erfarenheter och föreställningar. 

Pedagogen ska tala med istället för till eleven för att möjliggöra aktivt deltagande i 

lärandeprocessen och bör också tillsammans med eleverna skapa en lärandemiljö som 

kännetecknas av upptäckarglädje, fantasi och engagemang. Eftersom alla elever lär på olika 

sätt bör undervisningen vara variationsrik och innehålla olika arbetsformer med inslag av 

laborativt, undersökande arbetssätt. Olika sätt att tänka och lösa matematiska uppgifter bör 

belysas gemensamt och som pedagog är det också viktigt att inse att det alltid finns nya saker 

att lära och att lära ut (Skolverket, 2003). 

 

Barns möjligheter att lära ökar om pedagogen utgår från elevernas erfarenheter. 

Verksamheten i matematik påverkas mycket av pedagogens attityd och förhållningssätt till 
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ämnet. Synen på sin egen kompetens har också stor betydelse och även erfarenheter från den 

egna skolgången påverkar undervisningen. Ahlberg tar upp begreppet den reflekterande 

läraren, vilket kan beskrivas som en lärare som vill utveckla och förbättra sin undervisning. 

Detta ska ske genom att läraren utifrån elevens perspektiv försöker reda ut och sätta sig in i 

hur de uppfattar undervisningen genom samtal och observationer. Den reflekterande läraren 

vill skapa mening och förståelse i olika situationer och tar lärdom av dem (Ahlberg, 2003). 

 

Många lärare uttrycker i förskolan att de känner sig osäkra på hur de bäst ska stimulera 

barnens lust att lära matematik. De anser sig inte ha tillräckliga kunskaper i matematik och 

ämnets didaktik och de uttrycker ett behov av kompetensutveckling (Skolverket, 2003). 

 

Genom att förskolläraren kartlägger barnens uppfattning av matematiska symboler kan 

verksamheten anpassas därefter och klyftan minimeras mellan undervisningens krav och 

möjligheterna för barnen att lyckas. Det är viktigt att den tidiga matematiken inte blir för 

abstrakt för fort, det kan förstöra glädjen och ge en felaktig bild av matematiken (Ahlberg, 

2003). 

 

För att underlätta förståelsen av symbolspråk och abstrakta begrepp inom matematiken krävs 

för många elever att de upptäcker matematiska samband och processer genom aktivt och 

kreativt arbete i konkreta sammanhang. För att hjälpa barn som har det svårt med symboler är 

det viktigt att de får möta matematik utifrån sin egen förmåga. Med hjälp av bilder, handling 

och ord kan de visa att de uppfattar och förstår matematiska sammanhang. (Malmer, 2002). 

Om fördelen med att använda bilder som hjälpmedel för barn med svårigheter i matematik 

skriver Krajewski (2005) i sin artikel ”Früherkennung und Frühföderung von Risikokinder” 

där hon också betonar vikten av att tidigt, redan i förskolan, hjälpa dessa barn. Med hjälp av 

visuella och konkreta hjälpmedel kan den abstrakta matematiken grundläggas.  

 

3.11 Sammanfattning av bakgrund 
Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98, ska verksamheten i förskolan och förskoleklassen 

utgå från barnens erfarenheter, intressen och motivation. Ett arbetssätt som förskollärarna 

tillämpar i verksamheten även när det gäller matematik.  

 

Barn börjar tidigt bygga upp sin matematiska kompetens i samspel med omgivningen och 

genom samtal och lek. Förskolläraren har en stor betydelse för att hjälpa barnen att se, 
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uppfatta och förstå matematikens språk. Då förskollärarna spontant tar tillvara situationer och 

aktiviteter i vardagen finns det oftast inte någon medveten strategi bakom barnens lärande i 

matematik. För att lära sig och förstå det matematiska symbolspråket måste barnet ha någon 

form av erfarenhet kopplad till begreppen. Språket är en nödvändighet för att bygga upp och 

utveckla dessa begrepp. Talen har olika roller vilket kan vara vilseledande för ett barn och 

därför bör förskolläraren ta det försiktigt och inte påskynda användandet av siffersymboler. 

Det kan tidigt förutsägas vilka barn som riskerar att få svårigheter i matematik och dessa barn 

kan med visuella och konkreta hjälpmedel redan i förskolan få samma förutsättningar som 

andra barn.  

 

 
4 Metod 
Vi redogör här för vårt val av metod, hur urvalet gick till och hur intervjuerna förbereddes och 

genomfördes. I slutet på detta avsnitt gör vi etiska reflektioner samt redovisar hur vi 

bearbetade den information vi fick.  

 

4.1 Val av metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med nio förskollärare som arbetar i 

förskoleklass. Vi har även tagit del av det material de använder i sin undervisning. Stukát 

menar att i en intervju utnyttjas samspelet mellan frågeställaren och respondenten för att få ut 

så mycket information som möjligt. Vid intervjuerna kan frågorna anpassas på ett sånt sätt att 

de passar respondenten på bästa sätt och det ger också tillfälle för följdfrågor om något är 

oklart eller behöver utvecklas (Stukát, 2005). 

 

Då observationer behöver utföras under än en längre tid ansåg vi att denna metod inte var 

möjlig för oss (Stukát, 2005). En kombination mellan intervju och observation är annars ett 

sätt att kontrollera om respondenterna verkligen gör det de säger i intervjuerna. Vi fick ändå 

intrycket att de var ärliga under våra samtal.  

 

Tillsammans diskuterade och resonerade vi fram de frågor vi ville ha med i vårt 

intervjumaterial. Frågorna diskuterades även med vår handledare som kom med förslag till 

hur de kunde formuleras för att få mer utförliga svar. Dessa frågor kom att handla om hur 

förskollärarna arbetar med matematik i förskoleklass. Intervjumallen bifogas som bilaga (se 
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bilaga). Vi kontrollerade också om frågorna var relevanta och om vi kunde arbeta med de 

förväntade svaren. Detta för att säkra vår studies reliabilitet och validitet2 (Stukát, 2005). 

 

4.2 Urval 
Urvalet bestod av nio förskollärare som arbetar i förskoleklass. Med hjälp av telefonkatalogen 

letade vi upp sju stycken skolor där vi visste att det finns förskoleklasser. På två av dessa 

skolor valde vi att intervjua fler förskollärare då det finns flera förskoleklasser. Vi valde ut 

skolor från centralorten, utkanten på staden och landsorten. I detta urval ingick det fem 

kommunala skolor och två friskolor. Av de kommunala skolorna är två stycken 

mångkulturella med 40 respektive 80 % elever med invandrarbakgrund. En av de övriga 

kommunala skolorna bedriver Montessoriinriktad undervisning medan de två friskolorna är 

rena Montessoriskolor. Tanken med urvalets utformning var att vi ville ha ett variationsrikt 

material att arbeta utifrån.  

 

4.3 Förberedelser 
Vi tog kontakt med förskollärarna per telefon och frågade om de var intresserade av att ställa 

upp på en intervju om matematik i förskoleklass. Vi talade om att vi var två lärarstudenter 

som skulle intervjua och att vi skulle spela in samtalen på band. Samtidigt talade vi om 

ungefär hur lång tid intervjun beräknades ta (Johansson & Svedner, 2004). Vi planerade sedan 

in datum och tid för intervjuerna som passade de berörda förskollärarna.  

 

4.4 Pilotstudie 
Som pilotstudie utförde vi en intervju med en förskollärare som arbetar i förskoleklass. Vi har 

båda träffat på henne under vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning och det kändes tryggt 

att börja intervjua någon som vi redan känner (Kvale, 2005). Efter intervjun förhörde vi oss 

om ifall våra frågor var otydligt formulerade, detta för att kontrollera om det fanns någon risk 

att missförstå dessa. Då det inte var fallet fortsatte vi våra intervjuer med samma frågor. 

Pilotstudien gav också tillfälle att testa den tekniska utrustning, bandspelaren, som vi använde 

oss av (Stukát, 2005). Det som framkom var att ställa bandspelaren närmare de som pratar 

samt att ha en skarvsladd med. 

 
4.5 Genomförande 
Av rent praktiska skäl utfördes intervjuerna på respondenternas arbetsplatser eftersom 

samtalen utfördes på deras arbetstid. Dessa uppsökande intervjuer kan också kallas 
                                                 
2 Reliabilitet innebär mätnoggranhet, kvalitetet på själva mätinstrumentet, i detta fall intervjuer. Validitet är hur 
bra ett mätinstrument mäter det som avses att mätas (Stukát, 2005). 
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fältintervjuer. Intervjuer på den svarandes hemmaplan medför att respondenten lättare kan 

känna sig lugn och hemmastadd. Respondenten fick alltså välja plats för samtalet och i 

samtliga fall valdes en lugn och ostörd plats (Stukát, 2005). Vi förde ett samtal med våra 

frågor som utgångspunkt. Frågorna ställdes i olika ordning och i vissa fall behövde vi inte 

ställa alla frågorna eftersom respondenten själv kom in på dem under samtalet. Vår intervju 

anpassades efter vad respondenten talade om och tyckte vi att något fattades eller var oklart så 

kompletterade vi med ytterligare frågor. När vi utförde våra intervjuer turades vi om, den ena 

av oss var huvudansvarig och förde samtalet medan den andre förde stödanteckningar och såg 

till att alla frågor togs med. 

 

Intervjuerna var av varierande längd, mellan 10-25 minuter beroende på hur mycket 

respondenten hade att säga. Vi försökte även att tänka på att ge respondenterna gott om tid att 

svara på frågorna. Vi valde att spela in intervjuerna på band för att inte missa några viktiga 

detaljer. Genom att registrera intervjuerna med bandspelare kunde vi bättre koncentrera oss på 

vad respondenterna sa vilket även Kvale (2005) påpekar. Efter att intervjuerna avslutats fick 

vi ta del av det material som förskollärarna använder i sin matematikundervisning. Vi fick 

även se de eventuella mål som finns i matematik för respektive förskoleklass. 

 

4.6 Etiska reflektioner  
När vi tog kontakt med våra respondenter berättade vi om syftet med vår undersökning och 

hur intervjun skulle genomföras. Vi upplyste också om att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde avbryta när de ville. Vi talade om att samtalet skulle spelas in på band och att vi var två 

som skulle genomföra intervjun. Respondenterna informerades också om att informationen de 

gav oss behandlas anonymt och att kassettbanden kommer att förstöras efter att uppsatsen har 

blivit godkänd. Vi upplyste även om att den information som vi samlar in endast kommer att 

användas för detta forskningsändamål. På detta sätt uppfylls de etiska principer som krävs för 

en vetenskaplig uppsats (Stukát, 2005). 

 

4.7 Databearbetning 
Efter att intervjuerna var utförda transkriberades dessa. Vi försökte transkribera intervjuerna 

så fort som möjligt för att då hade vi dem i färskt minne. Utifrån dessa skrev vi sedan ihop en 

sammanställning över de svar vi fått på varje fråga. Sammanställning var ett schema över 

förskollärarnas svar på de olika frågorna. Detta schema fick därefter ligga som grund för vårt 
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resultat och diskussionsdel. För att visa vem som har sagt vad, men ändå kunna behålla 

anonymiteten, kodade vi pedagogernas namn.  

 

De citat som vi använder representerar olika intervjupersoner. Personerna namnges inte då det 

finns en risk för identifiering (Stukát, 2005). Vid utskrivning av citaten från intervjuerna har 

vi valt att skriva på skriftspråk och inte använda talspråk. Syftet med citaten är att ge läsaren 

en hjälp att se innebörden i tolkningen av intervjumaterialet.  

 

 
5 Resultat 
Detta kapitel bygger på de resultat vi kommit fram till och de slutsatser vi dragit. Vi 

presenterar de resultat vi fått utifrån de frågor vi ställde vid intervjuerna. Fokus ligger på hur 

verksamheten i matematik går till i förskoleklassen, om och hur de elever som riskerar att få 

svårigheter i matematik får någon hjälp. Vi redovisar också de mål och förväntningar som 

ställs på barnens matematikkunskaper då de lämnar förskoleklassen och om det finns något 

samarbete mellan förskollärarna i de olika förskoleklasserna. 

 

5.1 Beskrivning av förskollärarna och deras barngrupper 
Gemensamt för våra nio respondenter är att alla är utbildade förskollärare, varav två är 

utbildade Montessoripedagoger. Åren som yrkesverksamma förskollärare varierar mellan fem 

till 25 år och deras erfarenhet av att arbeta med sexåringar och förskoleklass spänner mellan 

fem till 13 år. På frågan om matematik ingick i deras utbildning svarar majoriteten nej och de 

önskade bättre kompetens i ämnet. Montessoriförskollärarna anser att matematik ingår i deras 

utbildning.  

 
Förskollärare (FL) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yrkesverksamma år 5 12 9 15 10 17 25 15 21 

År i förskoleklass 5 9 13* 5 5 6 9 6 6 

Matematik i utbildningen Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Antal barn i gruppen 16 14 15 9 14 21 15 8 20 

 

Barngruppsstorleken hos de intervjuade har en stor variation, mellan åtta till 21 barn.* Denna 

pedagog utbildade sig till förskollärare samtidigt som hon arbetade med sexåringar. 
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Barnen i förskoleklasserna beskrivs av förskollärarna som livliga, egocentriska och i vissa fall 

konfliktfyllda. Därför lägger förskollärarna ner mycket arbete på att bygga upp en 

grupptillhörighet där barnen accepterar varandra och känner sig trygga. I ett fall har barnen 

redan som femåringar förts över till skolans miljö och arbetet med gruppen startades redan då. 

På denna skola är förskolläraren ansvarig för samma grupp i två år. Femårsgruppen behandlas 

dock enligt förskolläraren som om de fortfarande gick i förskolan. 

 
5.2 Hur arbetar förskollärarna med matematik i förskoleklass? 
Samtliga förskollärare anser att matematik är en del av vardagen och det är någonting som de 

försöker få in varje dag. Genom lek och konkreta handlingar får barnen möta olika former av 

matematik. Detta kan ske vid till exempel samlingar, fruktstunder och luncher men också vid 

spel och lekar ute och inne. Förskollärarna berättade för oss att de försöker ta till vara på alla 

tillfällen som ges för att på ett variationsrikt sätt öva på matematik. En av förskollärarna 

berättade att hon tar reda på vad barnen har för förkunskaper i matematik när höstterminen 

startar.  

 

Gemensamt för alla förskollärare i den här studien är att de lägger stor vikt vid att lära barnen 

de matematiska begrepp de behöver för att ha en bra grund att utgå från då de börjar skolan. 

Detta sker på ett konkret sätt, ett exempel är när de är ute i skogen ger förskolläraren barnen 

uppdrag; hämta ett visst antal pinnar, hämta en lång och en kort pinne, en lätt och en tung 

sten, ställ dig bakom trädet och så vidare. Det kan vara svårt för barn med annat hemspråk än 

svenska att hålla isär och förstå begreppen som behövs för att klara matematiken, därför 

arbetar de förskollärarna som har dessa barn ännu mer med att förklara och förtydliga 

begrepp.  

 

Det finns en skillnad mellan vad förskollärarna önskar barnen ska kunna när de lämnar 

förskoleklassen. En förskollärare vill att barnen redan under höstterminen ska kunna skriva 

siffror, detta för att barnen ska kunna arbeta med en ny loggbok. Andra pedagoger anser att 

det räcker med att känna igen siffrorna noll till tio samt att barnen kan skilja siffror och 

bokstäver åt. Ett gemensamt önskemål hos förskollärarna är att barnen helst ska kunna 

ramsräkna till 20. Det anses också bra om barnen förstår sambandet mellan siffra och antal, 

här finns en variation där en del förskollärare tycker att det räcker med att barnen förstår 

begreppsantal upp till fem, medan andra har målet tio. 
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Förutom att alla förskollärare anser att matematiken förekommer naturligt i vardagen har en 

del ändå valt att ha en eller flera regelbundna stunder (lektioner) i veckan då de tillsammans 

med barnen arbetar med matematik. En av skolorna utmärker sig genom att barnen själva 

väljer vad de vill arbeta med under förmiddagarna och ett av de valbara ämnena är matematik. 

I undervisningen använder de flesta pedagoger, åtta av nio, en lärobok, exempelvis Piggelin 

eller Katten Musen Tiotusen. Barnen tycker, enligt förskollärarna, att det är roligt med en 

egen bok. Behovet hos eleverna att ha en egen lärobok tror förskollärarna påverkas av 

skolmiljön och det faktum att barnen ser de äldre eleverna på skolan och vill göra likadant. 

Två av förskollärarna använder läroboken som utgångspunkt för samtal om matematik 

tillsammans med barnen. Istället för lärobok använder en av förskollärarna arbetsblad i 

kombination med konkreta material. Lärobok och arbetsblad är inte det enda material som 

används, förskollärarna arbetar med matematik på många andra sätt; pussel, spel, räknesagor, 

räknekort, räknenallar, matteknappar, kaplastavar och mycket mer. 

 

5.2.1 Matematiken synliggörs 
Majoriteten av förskollärarna försöker få barnen medvetna om att det är matematik de arbetar 

med. Två väljer att inte synliggöra det med olika motiveringar, den ena vill att barnen ska se 

helheten och inte spalta upp ämnena. Den andra förskolläraren väljer att inte tala om att det är 

matematik barnen arbetar med då hon anser att en del barn förknippar matematik med rädsla. 

 

5.2.2 Samling 
Alla förskollärare vi intervjuade använder samlingarna som ett tillfälle för att föra in 

matematiken. Förutom att räkna barnen sker här även samtal kring vilket datum det är, vilken 

veckodag, vecka, månad och årstid det är. Förskollärarna tycker att samtalen om almanackan 

är ett utmärkt tillfälle att få in matematiska begrepp på ett naturligt sätt i den dagliga 

verksamheten. Här förs tidsbegrepp in, exempelvis idag, imorgon, nästa vecka, förra månaden 

och nästa år. 

 
/.../ när vi räknar i samlingen, räknar vi näsor, fötter, tofflor och ögon och sånt så man får in det 
dagligen och ofta, flera gånger om dagen. (FL 1) 
 
Almanackan har vi i samlingen varje morgon, där får du ju in veckans dagar, årstider och datum. (FL 6) 

 

5.2.3 Fruktstund 
Enligt förskollärarna är fruktstunden också ett tillfälle som inbjuder till spontan matematik. 

Här får barnen använda sig av sina matematikkunskaper för att räkna ut hur mycket frukt som 

går åt. Barnen lär sig begrepp som hel, halv, lika mycket, mindre och mer. Vid de tillfällen då 
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barnen har egen frukt med sig förs samtal och jämförelser om frukten, hur många vindruvor 

har du och hur många har äpplen med sig i gruppen? 

 
Det (matematik) blandar vi in i det dagliga arbetet vid samlingarna då vi sitter i en ring och så delar vi 
frukten och så får de (barnen) en halv frukt var. Vi börjar med att dela ett äpple och visar att det är två 
halvor, men så delade vi halvorna en gång till och då blev det fjärdedelar och sen så satte vi ihop äpplet 
igen. /…/ Så nu när vi sitter har de (barnen) det här i sig: Jag vill ha två åttondelar, jag vill ha två 
fjärdedelar, säger barnen. (FL 9) 

 

5.2.4 Uteverksamhet 
Vi har i vår undersökning funnit att skogen och skolgården är platser som används frekvent 

för barnens matematikundervisning. Från skogen samlar barnen ofta material som används för 

klassificera, sortera, jämföra, mäta, räkna antal, bygga och konstruera. Skolgården och skogen 

används även för att träna rumsbegrepp.  

 
Begreppsord jobbar vi mycket med, att de ska lära sig grunden till matematik. Ute kan man sätta sig på 
soffan och man kan lägga sig under soffan eller man kan stå bakom trädet och på det här viset får de 
(barnen) in alla de här begreppsorden. (FL 3) 
 

 
5.3 Mål i matematik 
På frågan om det finns några lokala eller personliga mål att uppnå i matematik i förskoleklass 

fick vi skiftande svar. Vi kan utläsa två sorters kategorier ur dessa svar; mål de skrivit ihop 

själva samt mål som gäller för ett helt område där ett flertal förskolor och skolor ingår.  

 

5.3.1 Personliga mål 
I två av de undersökta skolorna utförs en diagnos inför starten i årskurs ett. I denna diagnos 

kontrolleras hur långt barnen kan ramsräkna, vanligtvis klarar de att räkna till 29 enligt 

förskollärarna. Barnen ska också kunna pekräkna, vilket innebär att det sker en synkronisering 

mellan orden och pekandet. De ska bland annat känna till ordningstal, hur man delar lika, 

skriva siffror noll till nio, förstå begrepp som lika många, mer eller mindre samt förstå hur en 

tärning fungerar. De personliga målen varierar mycket, ett exempel är att på en skola ska 

barnen helst kunna ramsräkna medan på andra skolor är förväntningarna större, barnen ska till 

exempel kunna förstå sambandet mellan siffra och antal, lite addition och sitt telefonnummer. 

 

5.3.2 Mål för ett helt område 
På flera skolor utgår pedagogerna från en gemensam plan för ett helt skolområde. Denna plan 

gäller för åldrarna ett till och med 16 år. Matematiken delas upp i fyra kategorier som 

innehåller: tal och operationer/storheter, enheter och mätning/geometri/statistik och samt 13-
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16 år. Hos den yngre gruppen, ett till fem år, ansvarar förskollärarna att målen uppnås medan 

hos de båda andra grupperna ligger ansvaret på eleven själv. Här har förskollärarna valt att 

plocka ut vad de anser sexåringen bör sträva mot att kunna. Exempel på detta är att praktiskt 

kunna förstå matematiska sammanhang och förstå innebörden av tal och talsystem genom 

konkreta handlingar, som lek, spel och övningar. Eleven förväntas kunna urskilja och 

bestämma olika former samt genom organiserade lekar, dans och gymnastik träna och 

utveckla rumsuppfattning. 

 

5.4 Att hjälpa barn som riskerar att få svårigheter i matematik. 
Alla de intervjuade förskollärarna kan redan nu identifiera barn som har svårigheter i 

matematik. Pedagogernas sätt att arbeta med dessa barn varierar. Svaren kan vi dela upp i tre 

kategorier. 

 

5.4.1 Ingen åtgärd 
En tredjedel av förskollärarna väljer att inte göra någonting. De menar att undervisningssättet 

i förskolklass ska ske på ett lekfullt sätt, därför vill de inte plocka ut enskilda elever för 

stödundervisning. Däremot förbereds den lärare som ska ha barnet i årskurs ett på vilka 

problem som finns.  

 

5.4.2 Anpassning av undervisningen 
I den här kategorin anpassar pedagogen själv sin undervisning för att hjälpa det barn som 

behöver extra stöd. Detta kan ske på olika sätt; eleven får lättare uppgifter eller en personlig 

genomgång, ofta mer konkret än de övriga barnen. Denna grupp är störst, fem av nio 

pedagoger använder denna metod.  

 

5.4.3 Specialundervisning 
Endast i ett fall kontaktar pedagogen specialläraren på skolan för att ge extra hjälp till barn 

med svårigheter. Denna pedagog menar att: 

 
Redan från början så får den eleven extra hjälp direkt bara för det inte ska dra ut på tiden och bli ett 
större hinder än det behöver vara. (FL 5) 

 

5.5 Samarbete och utbyte 
I det fall det fanns flera förskoleklasser på skolan förekom samarbete mellan förskollärarna 

och de utbyter idéer och material med varandra. Alla de nio förskollärarna har samarbete med 

lågstadielärarna på skolan och dessa förbereds och informeras om barnen inför skolstarten. 

Barnen i tre av förskoleklasserna har regelbundet gemensam verksamhet med ettan och tvåan. 
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De som var ensamma förskollärare i förskoleklass på skolan, vilket är majoriteten av de 

tillfrågade, har inget samarbete med någon annan förskollärare. De känner sig ofta ensamma 

och vill gärna ha samarbete med någon annan pedagog som har en förskoleklass. 

 
Det är ett ganska ensamt yrke att jobba i förskoleklass. Även om jag ingår i ett arbetslag på skolan och 
jag trivs jättebra med mina arbetskamrater så… har de ju givna mål, vi har ju lite olika skolform. (FL 6) 
 

Känslan av att inte tillhöra skolan finns hos flera av de förskollärare vi har intervjuat. En 

pedagog uttrycker det så här: 

 
Nu när man är inne i skolan hör man inte helt fullt ut till skolan, man är ju lite i en mellansits. (FL 2) 

 
De intervjuade förskollärarna ger tillsammans en gemensam bild av att sexåringarna tycker 

matematik är roligt och de är hungriga på mer kunskap. Barn i denna ålder anses av 

förskollärarna vara nyfikna av naturen och tacksamma att arbeta med.  

 

5.6 Sammanfattning av resultat 
I vår undersökning har vi kommit fram till att förskollärarna arbetar med matematik spontant i 

förskoleklass med utgångspunkt från barnens vardag. Tyngdpunkten ligger på att klargöra 

matematiska begrepp och göra dem förståeliga för barnen vilket sker genom konkret arbete. 

Då matematiken utgår från barnens vardag och lyfts fram spontant sker ingen medveten 

strategi för hur förskollärarna kan stötta barnens utveckling och kunnande i matematik.   

 

Verksamheten i förskoleklass har påverkats av skolan då det finns avsatta stunder, lektioner, 

för matematik då barnen arbetar med olika typer av läromedel som böcker och arbetsblad. 

 

Samtliga förskollärare i vår undersökning beskriver att de kan identifiera barn som riskerar att 

få svårigheter i matematik. Ny forskning (Krajewski 2005) visar att dessa barn tidigt med 

hjälp av rätt metoder kan få samma förutsättningar som övriga barn vid skolstart.  

 

 

6 Diskussion 
De svar vi har fått i vår intervjuundersökning har vi redogjort för i föregående del. I 

diskussionen som följer försöker vi jämföra de svar vi fått och diskutera mot den litteratur vi 

tagit upp tidigare i uppsatsen.  

 

De frågeställningar vi utgick från ligger till grund för disponeringen av detta avsnitt: 
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• Hur arbetar förskollärare med matematik i förskoleklass? 

• Hur hjälper förskollärare barn som riskerar att få svårigheter i matematik? 

• Finns det samarbete mellan förskollärare i förskoleklass? 

 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion och en del där vi framför våra reflektioner och ger 

förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Hur arbetar förskollärare med matematik i förskoleklass? 
6.1.1 Likheter 
I vår undersökning har vi funnit att förskollärarnas arbete med matematik är relativt likartat i 

förskoleklasserna. De arbetar mycket konkret och väver in matematiken i många 

vardagssituationer. Detta resonemang kan sägas vara en kombination av två av de synsätt som 

förskollärarna har i Doverborg och Pramling Samuelssons undersökning (2005). 

Förskollärarna i vår undersökning anser att matematik finns överallt men de tar också tillvara 

på olika vardags situationer för att undervisa barnen i ämnet. Genom att utgå från 

vardagssituationer, utgår förskolläraren samtidigt från någonting barnen känner igen, det vill 

säga från barnens verklighet, ett arbetssätt som överensstämmer med förskolans uppdrag 

(Lpfö 98). Att ha barnens verklighet som utgångspunkt medför att matematiken blir 

meningsfull för dem och de känner tilltro till sin egen förmåga vilket är av stor vikt. Ett 

tillfälle som många förskollärare använder för att konkretisera matematiken är till exempel 

fruktstunden. På ett naturligt sätt vävs matematiken här in praktiskt när frukten delas mellan 

barnen. Barnen lär sig att förstå begrepp som hel, halv, fjärdedelar och åttondelar genom 

konkreta handlingar. Samlingarna ses också av samtliga förskollärare som ett tillfälle att lyfta 

fram matematiken. Här synliggörs förskolepedagogikens arbetssätt tydligt. 

 

Skolans prägel på förskoleklassens verksamhet märks då förskollärarna har avsatta stunder, 

lektioner, där barnen arbetar specifikt med matematik. Vid dessa tillfällen används läroböcker 

och arbetsblad och genom att utgå från dessa för förskollärarna samtal om matematik med 

barnen vilket ger tillfällen att utveckla barnens matematiska begrepp, något som ett flertal 

författare i vår studie anser vara av stor betydelse. Samtal om olika matematiska begrepp 

utgör en stor del av matematiken i förskoleklass och på detta vis ökar barnen sina ordförråd 

och får en bättre grund att utgå från när de börjar skolan. Enligt vår undersökning lägger de 

förskollärare som har många barn med annat hemspråk än svenska, ner mycket arbete på att 
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lära dessa barn matematiska begrepp. Språkförbistringar gör att det är svårt att förstå och 

använda matematiska begrepp enligt förskollärarna.  

 

Något vi fann intressant var att en pedagog förenade förskolan och skolans arbetssätt på ett 

tydligt sätt. Hon var starkt kritisk mot arbetsblad men såg fördelen att arbeta med dem då 

arbetet kombinerades med olika konkreta material som till exempel kaplastavar. 

 

6.1.2 Olikheter 
Introducering av siffror sker vid olika tidpunkter på året i de undersökta förskoleklasserna. I 

en av förskoleklasserna, en Montessoriskola, började barnen skriva siffror direkt på 

höstterminen, detta för att kunna arbeta med sina loggböcker. Eftersom det är viktigt att inte 

påskynda användningen av siffersymboler för tidigt då detta kan förvilla måste barnen först 

förstå begreppen bakom symbolerna. Även Ahlberg (2003) poängterar att den tidiga 

matematiken inte får bli för abstrakt för fort, detta kan ha negativ inverka på barnens 

inställning till matematik. Flertalet av de övriga förskollärarna strävar efter att barnen ska 

kunna skriva siffrorna, noll till nio, först i slutet av vårterminen. Det finns också de 

förskollärare i undersökningen som anser att det räcker med att barnen känner igen siffrorna 

och kan skilja dem från bokstäver.  

 

Som vi tidigare nämnt i vår bakgrund är flertalet av författarna eniga om att det är viktigt att 

ta reda på barnens kunskaper i matematik. Barnens kunskap ska vara utgångspunkt för den 

fortsatta verksamheten i matematik. Enligt Ahlberg får inte undervisningens krav vara för 

stora, barnen måste ges möjligheter att lyckas. En av de förskollärare vi har intervjuat nämnde 

att hon medvetet tar reda på barnens förkunskaper i matematik. 

 

Förskollärarna gör olika val när det gäller att synliggöra matematiken för barnen. En del väljer 

att inte tala om att det är matematik de arbetar med. Vid analys av vårt material framgick det 

att majoriteten av förskollärarna, sju av nio, ansåg att matematik inte ingick i deras utbildning. 

Valet att inte synliggöra matematiken tror vi bottnar i okunskap, då merparten av 

förskollärarna anser att matematik sakandes i deras utbildning. Enligt den litteratur vi har läst 

är det viktigt att hjälpa barnen att uppfatta matematiska aspekter i sin vardag. 
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6.2 Hur hjälper förskollärare barn som riskerar att få svårigheter i matematik? 
Förskollärarna i vår studie talar alla om att de kan upptäcka om det finns barn i deras grupp 

som riskerar att få svårigheter i matematik. Trots detta väljer de flesta att inte specifikt ge 

någon extra hjälp till dessa barn. Anledningen till detta är att förskollärarna anser att det 

arbete som sker i förskoleklassen ska ske på ett lekfullt sätt och att de inte vill särskilja något 

barn. Av de intervjuade förskollärarna var det endast en pedagog som svarade att på deras 

enhet kontaktades specialläraren för att hjälpa barn med svårigheter i matematik. Enligt 

Krajewski (2005) kan förskollärarna med lämpliga metoder tidigt hjälpa dessa barn så att 

svårigheter i matematik kan förebyggas och resurser bör sättas in så tidigt som möjligt. 

 
6.3 Finns det samarbete mellan förskollärare i förskoleklass? 
I vår undersökning har vi upptäckt att målen varierar för vad barnen förväntas kunna när de 

lämnar förskoleklassen. En orsak till detta kan vara att förskollärarna har dåligt samarbete 

med varandra. Finns det fler förskoleklasser på skolan så sker ett visst samarbete. Merparten 

av respondenterna kände sig ensamma och önskade ett nätverk eller liknande för att utbyta 

erfarenheter och tips. Ett bättre samarbete kan medföra att målen blir mer likartade. En annan 

anledning till de varierande målen är naturligtvis barngruppernas sammansättning. Faktorer 

som påverkar är storleken på barngruppen, språksvårigheter och sociala svårigheter. En 

oväntad upptäckt som framkom i vår undersökning är att gruppernas storlek varierar mycket. 

Det är självklart en stor skillnad att som ensam pedagog ha ansvaret för åtta barn jämfört med 

21 barn.  

 

6.4 Metoddiskussion 
Vi upplevde att förskollärarna var uppriktiga under intervjuerna och att de var villiga att 

berätta om förskoleklassens matematik. Respondenterna kan ha tyckt att det var svårare att 

prata när vi var två personer som iakttog och lyssnade, men vi fick inte det intrycket. Vi 

uppfattade deras svar som trovärdiga men inser att deltagandet i en undersökning av denna 

typ kan ha medfört att medvetenheten om matematik hos förskollärarna blev mer uttalad än 

om vi hade ställt allmänna frågor om undervisningen. Då vi endast har intervjuat nio 

förskollärare kan vi inte dra några generella slutsatser i vår studie, utan undersökningen 

bygger på vad de berättade för oss. Vi fick svar på alla frågor och vi hade inget bortfall då vi 

på förhand valt ut de förskollärare som ville vara med i vår undersökning (Kvale, 2005; 

Stukát, 2005). 
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6.5 Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Arbetet med denna uppsats har medfört att vi har fått en inblick i hur förskollärarna arbetar 

med matematik i förskoleklassen. Vår undersökning har visat att förskollärarna till största 

delen använder traditionell förskolepedagogik, där de spontant tar tillvara vardagliga 

situationer för att lära barnen matematik samtidigt som skolans arbetssätt blir mer och mer 

synligt även i denna verksamhet. Skolans arbetssätt märks då det finns avsatta stunder 

specifikt för matematik där barnen arbetar med böcker och arbetsblad. Året i förskoleklass 

kan i princip ses som det första i en tioårig utbildning.  

 

Några av de intervjuade förskollärarna berättade att det förekom samarbete mellan barnen i 

förskoleklassen och de lägre årskurserna i så kallade temaarbeten. Vi tycker det skulle vara 

intressant att studera hur dessa temaarbeten går till. Vilket arbetssätt tillämpas, förskolans 

eller skolans? 

 

I vår undersökning har vi funnit att de önskvärda mål som barnen ska uppnå innan första klass 

varierar. Det förekommer även olikheter bland förskollärarna när det gäller att aktivt och 

medvetet upplysa barnen om att det är matematik de sysslar med. Insatserna för de barn som 

riskerar att få svårigheter i matematik skiftar också. Enligt Lpo 94 finns ett särskilt ansvar från 

skolans sida att hjälpa barn som har svårigheter i olika ämnen. Eftersom verksamheten i 

förskoleklassen följer Lpo 94 anser vi att förskollärarna måste hjälpa barnen redan i 

förskoleklass när de visar tecken på svårigheter. Det är viktigt att se varje individ och anpassa 

verksamheten i matematik efter detta. Vi upplever att de flesta barn i gruppen undervisas lika 

och att det inte finns någon strategi för varje enskilt barn. Den brist i matematik som 

majoriteten av förskollärarna upplever sig ha, anser vi, bör öka motivationen att söka mer 

kunskap, inte minst med tanke på den satsning som idag sker i matematik. Det är upp till varje 

förskollärare att komplettera de brister de upplever sig ha, vare sig det gäller matematik eller 

något annat ämne. Pedagogens roll är att ge varje barn de bästa möjligheterna så att de på sikt 

kan uppfylla läroplanens mål.  

 

De olikheter i verksamheten i matematik som vi har funnit i vår undersökning tror vi har olika 

orsaker. Den ena orsaken är den brist i matematik som förskollärarna upplevde sig ha i sin 

utbildning. En annan orsak är att trots att Lpo 94 föreskriver en likvärdig utbildning är det 

otydligt vilka mål som gäller för förskoleklassen. Ett utökat samarbete mellan förskollärarna i 

förskoleklasserna kan medföra att dessa skillnader minskar.  
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Det vore intressant att göra en studie om förskollärarna kartlägger barnens förkunskaper i 

matematik när de börjar förskoleklass. Hur går den till? På vilket sätt får barn som visar 

svårigheter i matematik hjälp? Vilka insatser görs om ett barn visar svårigheter för språket? 

Läggs det ner mer resurser på språket än på matematiken? 

 

En annan fundering som har dykt upp under arbetet med denna uppsats är också om och hur 

förskollärarna i förskoleklass stimulerar de barn som har ”lätt” för matematik.  

 

Det skulle även vara intressant med en studie av hur femåringarna ser på matematik innan de 

börjar förskoleklass och jämföra med sexåringarnas syn på ämnet i slutet på förskoleklassåret. 
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Bilaga  
Intervjumall 

 

• Vilken utbildning har du? 

• Vilket år tog du examen från lärarutbildningen? 

• Ingick det matematik i din utbildning? 

• Hur många år har du arbetat i förskoleklass? 

• Beskriv din barngrupp. 

• Beskriv hur du arbetar med matematik i förskoleklass. 

• Beskriv hur det konkret kan ta sig uttryck. 

• Berätta om några arbetssätt/metoder som du använder. 

• I vilka situationer lyfter du fram matematiken? 

• Gör du barnen medvetna om att det är matematik de arbetar med? 

• Använder du något material i undervisningen? 

• Finns det några lokala/personliga mål att uppnå i matematik för förskoleklassen? 

• Har du något samarbete eller utbyte med någon annan förskollärare som arbetar med 

förskoleklass? 

• Finns det barn som du redan nu kan säga behöver hjälp med matematiken? Hur hjälper 

du dessa? 
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