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Abstract 
Syftet med följande arbete är att synliggöra vad matematik är i förskolan och hur 
pedagogerna arbetar med den. I vår litteraturgenomgång har vi beskrivit 
matematikens roll i förskolan dels ur ett historiskt perspektiv dels ur ett 
innehållsperspektiv. 

 
Med hjälp av enkäter ville vi se hur och i vilken omfattning pedagogerna arbetar 
med matematik i förskolan. Sammanfattningsvis visar resultaten av vår 
undersökning att det förkommer matematik men att pedagogerna i förskolan 
behöver mer kunskap för att kunna arbeta mer medvetet med matematik för att 
nå upp till målen i läroplanen. 
 
Vi har genom vårt examensarbete kommit till insikt om hur stor betydelse 
pedagogen har för att matematiken ska bli synlig för barnen i förskolan. Vi 
hoppas att vårt examensarbete ska inspirera pedagoger att arbeta med och 
synliggöra matematiken för barnen på förskolorna. 
 

Ämnesord: Läroplanen för förskolan (Lpfö-98), pedagogens roll, matematik i 

förskolan, medvetenhet och synliggöra. 
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Förord 

 

• Ett stort tack till alla pedagoger som ställt upp på att svara på vår enkät. 

• Tack till vår handledare Lena Löfgren, för god vägledning. 

• Tack till Mattias, Ola och Andreas som hjälpt oss att lösa många dataproblem. 
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1 Inledning med bakgrund och syfte 
I detta kapitel tar vi upp våra erfarenheter och varför vi valt följande ämne till vårt 

examensarbete. Vi lyfter även fram läroplanen för förskolan (Lpfö-98) för att uppmärksamma 

vad det står om matematik och Skolverkets resultatrapport från nationella provet för att se 

vilket resultat eleverna når upptill i årskurs nio i matematik. Här redovisar vi också vårt syfte 

med arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 
Vi läste lite matematik i vår lärarutbildning (Lek - utveckling - lärande 0-6 år), detta tyckte vi 

var intressant och roligt. Vi kände redan då att vi skulle vilja veta mer om ämnet matematik i 

förskolan. Enligt våra egna erfarenheter från VFU och tidigare vikariat förekommer det 

mycket lite matematik i förskolan. Trots detta står det klart och tydligt i Lpfö-98 att förskolan 

skall sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i 

meningsfulla sammanhang” och att varje barn ”utvecklar sin förståelse för grundläggande 

egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och 

rum” (Lpfö-98 s.13). Vidare står det att förskolan skall sträva efter att varje barn ”utvecklar 

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

(Lpfö-98 s.13). Ewa Wiklund (1999) poängterar att läroplanen är tydlig och att pedagogerna 

med ett medvetet arbete i förskolan kan lägga en betydelsefull grund för barns fortsatta 

förståelse av matematik. Elisabeth Doverborg (1999) menar att vi idag inte kan välja bort 

matematiken för att det står i läroplanen att alla barn ska möta matematik i förskolan. 

 

Eftersom våra erfarenheter talar för att det inte förekommer så mycket matematik i förskolan 

och med utgångspunkter av mål och riktlinjer i Lpfö-98 vill vi undersöka om dessa 

erfarenheter stämmer i praktiken. För oss är matematik en viktig del i vardagslivet, den är lika 

viktig som att kunna skriva, läsa och uttrycka sig i språket. Ewa Wiklund (1999) menar att 

matematiken finns i barnen men att pedagogerna måste lära sig att se den och bli varse vad 

som är matematik. 

 

Skolverket tar upp i sin resultatrapport från år 1999 att endast 88 procent av eleverna uppnått 

målen enligt provbetyget i ämnet matematik och att andelen elever som fick de högre betygen 

är betydligt mindre i matematik jämfört med ämnesproven i svenska och engelska. I och med 

detta resultat tror vi att det är viktigt och fördelaktigt för barnen om pedagogerna redan i 
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förskolan väcker ett intresse för matematik. Om barnen erövrar kunskaper i matematik redan i 

förskolan tror vi att det underlättar för fortsatt förståelse och ett livslångt lärande. (I dagarna 

har det kommit ut en ny resultatrapport från skolverket som vi inte har hunnit ta del av.) 

 

Vårt examensarbete riktar sig till alla pedagoger på förskolor och vår ambition är att det skall 

ge ökade kunskaper och förståelse om hur viktig matematiken är för barnen. I detta arbete 

kommer barnskötare och förskollärare att benämnas pedagoger, eftersom vi anser att de 

arbetar inom samma verksamhet. 

 

1.2 Syfte 
Vi tror att barnens erfarenheter av matematik, under de första åren, är viktiga för deras 

framtida inställning till matematik. Syftet med vårt arbete är därför att synliggöra vad 

matematik är i förskolan och hur pedagogerna arbetar med den. 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel har vi valt att redogöra för en del av den litteratur som vi läst och som vi anser 

ger en god bild av det område vi valt att arbeta med. Vi tar först upp matematikens historia, 

det pedagogiska programmet och läroplanen för att se hur man har arbetat med matematik och 

hur man idag ska arbeta med matematik i förskolan.  

 

2.1 Matematikens historia i förskolan 
Doverborg (1987) skriver att redan i de första småbarnsskolorna (1837) fanns det reglerat vad 

förskolebarn skulle lära sig och hur barn skulle undervisas i matematik. Ett av målen var att 

barnen skulle lära sig att räkna till 100 och även bakåträkning från detta tal. Till detta skulle 

kulram användas för att underlätta inlärningen. Dessutom hade man kort med siffrorna 1-10 

så att pedagogen kunde visa en siffra i taget för barnen. 

 

Vidare skriver Doverborg (1987) att det stod skrivet hur pedagogen skulle gå tillväga i sin 

undervisning. När barnen skulle lära sig räkna till och från 100 skulle pedagogen flytta kula 

efter kula på kulramen och barnen skulle samtidigt som de räknade säga antalet och även slå 

takten med knutna händer på sina knän. När pedagogen skulle arbeta med siffrorna som fanns 

på små kort, skulle hon hålla upp ett kort och be barnen tala om siffrans namn. Arbetet 

fortsatte med att hon skulle sätta samman två kort, t.ex. 1 och 2, och se om barnen kunde 

avläsa detta tal. 

 

När barnen kände igen siffrorna och kunde räkna till 100, skulle pedagogen gå vidare med att 

lära dem addition och subtraktion. Additionen gick till så att pedagogen lade ett till ett, 

därefter två till tre osv. medan man vid subtraktion tog bort något tal istället. Vid 

räkneövningarna pekades aldrig enskilda barn ut, utan alla barn skulle tillsammans svara på 

pedagogens frågor. Vidare användes varje dag en hemgjord klocka, vilket gick ut på att 

barnen efter en kort tid skulle lära sig denna. I arbete med klockan skulle barnen också kunna 

svara på hur många sekunder det går på en minut, hur många minuter det går på en timme etc. 

Barnen skulle också lära sig veckans dagar, årets månader, antal veckor och månader på året 

(a.a.). 

 

Enligt Doverborg (1987) utgavs redan 1841 en omarbetad handbok för småbarnsskolorna. I 

denna omarbetade handbok hade matematiken utökats med inlärning av mynt, mått och vikt. 
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Vidare betonade man vikten av byggleken och att det skulle finnas olika former så som 

tringlar, kvadrater, kuber m.m. som barnen skulle lära sig. 

 

I slutet av 1800-talet skriver Doverborg (1987) att svensk förskola blev starkt influerad från 

Tyskland av Friedrich Fröbel och hans idéer. Fröbel utarbetade ett lek- och byggmaterial och 

namngav dessa som de nio lekgåvorna. Dessa hade som mål att utveckla matematiska 

begrepp, som helhet och delar i förskoleåren. I sitt material utgick Fröbel från de geometriska 

grundformerna, lekgåvan två består t.ex. av träformerna kuben, klotet och cylindern. Dessa 

skulle utveckla barnets intresse för form. Enligt Fröbel var det först efter det att barnet lärt sig 

grundformerna som det var viktigt att börja med enkla räkneövningar med hjälp av 

lekgåvorna. Arbetet med räkneövningarna gick till så att barnen fick imitera det pedagogen 

gjorde. Lekgåvorna finns idag på många förskolor, men de används ytterst sällan medvetet för 

att öva barnens matematiska förståelse, utan används enbart som ett material för bygglek. 

 

Maria Montessori har också influerat svensk förskola med matematik. Hon utarbetade ett 

räknematerial som är uppbyggt efter två principer. För det första behandlar det talet som 

resultat av olika mängder och enheter och för det andra behandlar det tal som en karakteristisk 

helhet. Hon ville att barnen från början skulle få bekanta sig med talen som helheter. Som 

föreberedande räknematerial förespråkade hon former och i sitt material använder hon sig av 

cylinderblocken i olika storlekar som även finns delade på olika sätt. ”Långa trappan” är ett 

annat av hennes material som består av tio stänger från 1 dm till 10 dm kombinerade med 

siffror tillhörande respektive stång med vilket barn i 4-5-årsåldern kan bygga. Montessoris 

matematikmaterial är uppdelat i olika grupper och består till stor del av laborativt material 

som t.ex. räknestavar, sandpapperssiffror, pärlor och tiotalsstavar. Montessorimaterialet 

ansågs tidigt överlägset Fröbelmaterialet men utsattes för kritik därför att det bedömdes vara 

för strukturerat (a.a.). 

 

1985 beslutade riksdagen att en förskola för alla barn från ett och ett halvt års ålder skulle 

vara fullt utbyggd år 1991. Riksdagen tog vid samma tillfälle ställning till principer för 

förskolans innehåll. Ett pedagogiskt program skulle forma ramen för förskolans pedagogiska 

verksamhet. 1986 fick socialstyrelsen regeringens uppdrag att utarbeta ett pedagogiskt 

program för förskolan. 1987 var programmet färdigställt av en expertgrupp inom 

socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 1987). 
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I det Pedagogiska programmet för förskolan står det under matematik att: 

 
I lek och arbete med olika slag av material och ting och genom att personalen stimulerar 

barnen att reflektera och tänka får de erfarenheter av likheter och skillnader, form, längd, 

avstånd, vikt och volym som bland annat lägger grunden till matematisk förståelse. De 

grundläggande matematiska begreppen kan vidareutvecklas och befästas såväl språkligt 

som vad gäller uppfattning om form och antal genom lek och arbete – bygglek, träslöjd, 

affärslek, matlagning och dukning samt mätning med naturliga mått – hela kroppen, en 

hand, en fot, ett steg. Bygglek ger erfarenheter av sammanfogning, hållfasthet, balans, 

storlekar etc. Matlagning ger erfarenheter av antal och kategorisering. (Socialstyrelsen, 

1987 s.28-29). 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö-98) står det att 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 situationer, 

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

förmåga att orientera sig i tid och rum (Lpfö-98 s.13). 

 

Arbetslaget skall 
• stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik (Lpfö-98 s.13). 

 

2.2 Utvecklingspsykologiska teorier 
Vi tar upp två betydelsefulla forskare inom lärande som fortfarande är aktuella i vår tid och 

som har tagit upp barns tidiga utveckling och lärande på ett tydligt sätt. Lev Vygotsky (1896- 

1934) är en enastående forskare inom lärandet och han framhåller språkets betydelse för 

lärandet. Han menar att barnets utveckling beror på hur de uppfattar sin omvärld och hur det 

sociala samspelet fungerar (Ahlberg, 1995b). Jerlang (1999) skriver att Vygotsky framhåller 

att alla former för psykiskt liv utvecklas i det sociala, våra erfarenheter förmedlas genom 

språket. Samspelet i undervisningen blir därför mycket betydelsefull för Vygotsky. Han sade 

om detta: ”… det, som barnet kan utföra i dag i en samarbetssituation, kan det utföra 

självständigt i morgon” (Jerlang, 1999 s.288). Vidare tar Jerlang (1999) upp att Vygotsky 

betonar elevaktivitet och vikten av att barnen inte skall vara reproduktiva utan att de skall ta 

fram sin kreativitet som leder till ny kunskap. Han tycker att det är handlingen och därmed 

användningen av redskapen som har betydelse för människans utveckling. 
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En annan stor forskare inom området är Jean Piaget (1886-1980). Piaget påstår att tanken 

kommer före det sociala språket, medan Vygotsky som vi nämnt tidigare påstår det motsatta, 

det vill säga genom språket uppkommer tanken (Malmer, 1990). 

 

Jerlang (1999) tar upp Piagets utvecklingsteori, som är en stadieteori. Enligt Piaget strävar 

den psykiska utvecklingen mot ständigt förbättrande sätt att förstå omgivningen och därmed 

rätta sig efter den. Stadierna kännetecknas utifrån de särskilda sätten att förstå i vissa åldrar. 

Barnets förståelsesätt under de allra första åren 0-2 år präglas av en intelligens av ”praktisk 

natur”. Barnet förstår och upplever med hjälp av sina fem sinnen, det känner, smakar, luktar, 

ser, hör och rör sig själv och saker runt omkring sig. I det andra stadiet (cirka 2-6/7 år) 

utvecklar barnet utifrån sina många erfarenheter förmågan att ”kunna se något för det inre 

ögat”. På detta stadium utvecklas förmågan att kunna uttrycka sig om saker och händelser, 

klara av det sociala samspelet osv. När barnet kommer upp i skolåldern cirka 6-12 år, tredje 

stadiet, kan barnet tänka mer logiskt d.v.s. utföra logiska handlingar på det inre planet. Fast 

barnen är fortfarande beroende av att ha konkreta hjälpmedel. I fjärde stadiet, cirka 12-15 

årsålder är man inte längre beroende av intryck från omvärlden utan man har lärt sig att tänka 

abstrakt. Fast innan man kan sätta sig in i nya områden och behandla dessa mer abstrakt, är 

det nödvändigt att fortfarande få göra konkreta erfarenheter. 

 

Piaget framhåller vikten av barns behov av att vara aktiva, att få experimentera och laborera. 

För att barnen ska få bra förutsättningar för att förstå matematiken krävs att de själva får 

möjlighet att vara aktiva under kunskapsinhämtandet. Det räcker inte att pedagogen förklarar 

med ord eller att det är pedagogen som laborerar. Piaget uttrycker det så här: ”varje 

förhållande mellan en individ och dennas omgivning kännetecknas ju nämligen av att 

individen inte passivt är underkastad omgivningen utan modifierar den och påtvingar den en 

ny struktur” (Jerlang, 1999 s.236). Enligt Piaget bör barnets intresse och dess nyfikenhet inför 

sin omvärld ligga som en förutsättning för undervisningen i skolan. Detta intresse sporrar 

deras ansträngningar att arbeta, medan pliktarbete däremot förstör intresset. Barnets intresse 

står i centrum i Piagets pedagogiska anvisningar. Båda forskarna är överens om hur viktigt det 

är med ett aktivt utforskande av verkligheten runt omkring för att barnen skall utvecklas så väl 

språkligt – kommunikativt som kognitivt (a.a.). 
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2.3 Matematik i förskolan 

Många människor förknippar matematik med uträkningar, uppställningar, procent, bråk och 

gångertabeller. De är vana vid att dela upp matematiken i algebra och ekvationer, statistik och 

sannolikhetskalkyler, geometri och talräkning. Men om de ska kunna upptäcka barns 

matematik måste de också ha kunskaper som går bortom dessa indelningar. De måste se och 

känna igen matematiken i andra sammanhang (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Barnen 

möter matematiken i vardagliga situationer som t.ex. när de formar mönster med klossar och 

pärlor, bygger och snickrar, pratar om matbordets dukning, ordnar leksaker i rätt skåp eller 

köper något för pengarna man har fått (Magne, 2002). 

 

Doverborg (1999) anser att den grundläggande matematiken som finns i förskolan är till 

exempel: 

 

• att se mönster, 

• att se delarna, 

• att sortera och klassificera, 

• att göra jämförelser, 

• att uppfatta längd, storlek, tyngd, volym, 

• att beräkna avstånd och läge i rummet, hur saker förhåller sig till varandra, 

• vad är tid för någonting, 

• antalskonstans, 

• taluppfattning, 

• ramsräknande, 

• att se siffrorna (Doverborg, 1999 s.12). 

 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) handlar det om att barnen i förskolan skall 

leva i och erfara matematiken med hela sin kropp. Att låta barn, uppleva olika aspekter av 

matematik, och gradvis erövra begreppen genom att pedagogen hjälper dem att sätta ord på 

erfarandet, måste vara grunden för lärandet i förskolan. Ahlberg (1994) tar upp att barnens 

förhållningssätt till kunskap och lärande bildas i förskolan. Barns första möte med 

matematiken i förskola och skola är viktigt, eftersom det kan påverka deras framtida 

inställningar och möjligheter att lära matematik. Under hela sin barndom sammanförs barnen i 
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sin vardag med olika aspekter av den grundläggande matematiken (Ahlberg, 2000). Många 

upplevelser i förskola och vardagsliv innefattar underförstått ett matematiskt innehåll. 

 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) är målet för matematik i förskolan dels att 

barn ska tycka att det är lustfyllt så att de kan utveckla ett positivt förhållningssätt till 

matematik, dels att de ska börja bli medvetna om grundläggande egenskaper i begreppen tal, 

mätning och form samt tid och rum. 

 

Doverborg (1987) anser att barnens förståelse av matematik grundläggs redan under 

förskoletiden. För att få matematisk förståelse menar Doverborg att barn måste få erfarenheter 

omkring och reflektera över likheter och skillnader, form, längd, avstånd, vikt och volym. 

Rent praktiskt skulle detta kunna gå till i form av lek, träslöjd, matlagning och dukning samt 

mätning med naturliga mått m.m. Matematiken i förskolan ska inte betraktas som ett enskilt 

ämne utan integreras i förskolans vardag, så att barnen får möta matematik i meningsfulla 

sammanhang (Davidsson & Landin, 1990). Ett lekfullt sätt kan få barn att upptäcka 

matematiken med hjälp av att uppfatta och uttrycka antal, att sortera, ordna och jämföra efter 

storlek, volym, vikt och längd (Ahlberg, 2000). Barnen utvecklar sin matematiska förståelse 

då de skapar enklare geometriska former och olika mönster. Meningsfull lek kräver 

inspiration, bra användning av tid, rum och material samt ett medvetet förhållningssätt av alla 

pedagoger i förskolan. 

 

De små barnens lärande i matematik är till stor del framsprunget i leken och det fria 

skapandet. Barnen tillägnar sig matematisk kunskap när de t.ex. spelar spel, hoppar rep, leker 

med olika leksaker och skapar lekmiljöer. Barnen ritar och kommer i kontakt med ramsor och 

rim med matematisk anknytning och de använder egna, personliga metoder för att lösa 

problem med matematiskt innehåll. Den problemlösning som barnen ägnar sig åt, utan att vara 

medvetna om att det är ”matematik” är mycket viktig för att barnen ska utveckla förståelse för 

innebörden i tal och räkning (a.a.). 
 

Hon betonar även att alltför lärarstyrd skolfärdighetsträning redan under förskoleåldern inte 

underlättar barnens kommande lärande i skolan. Det kan tvärtom vara ett hinder för barnens 

utveckling. De anser istället att man i det pedagogiska arbetet i förskolan ska lägga tyngden 

på barnets allsidiga utveckling där leken ses som en nödvändig aktivitet för inlärning och 

utveckling (a.a.). 
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2.4 Pedagogens roll i förskolan 
Människors kunskaper och sätt att tänka om matematik har betydelse för vad de faktiskt gör, 

därmed blir det viktigt att som pedagog själv göra sig medveten om vad man kan och hur man 

tänker, för att sedan eventuellt kunna förändra sitt perspektiv (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2001). Som pedagog måste man upptäcka det som man tagit för givet och man 

måste lära sig att uppfatta matematiken i vardagen. Först då kan pedagogen börja stimulera 

barns tankar och väcka deras intresse för matematiska begrepp och idéer, dvs. att göra 

matematiken synlig för barnen i deras värld, i för dem meningsfulla sammanhang. Det gäller 

att fånga upp det barnen är upptagna av och hjälpa dem att se detta som matematik samt att få 

begreppslig tillgång till att använda språket för att erfara vardagen i matematiska termer. Om 

barnet ska få tillit till sin förmåga och tycka att det är spännande att upptäcka hur man kan se 

omvärlden med hjälp av matematiska begrepp och symboler måste pedagogerna sätta barnet i 

centrum. Det är barnets värld och strategier och möjligheter som pedagogerna måste upptäcka 

och följa i riktning mot samhällets mål, så som dessa formulerats i läroplanen  

 

De tar också upp att om man ger barn förutsättningar att utvidga sin omvärld ger man dem 

också förutsättningar att erfara matematiken i omvärlden. Men detta kräver att pedagogen ser 

matematiken i vardagen och kan hjälpa barn att se och sätta ord på den. Erövrandet av 

matematikens värld är alltid en pågående interaktion mellan lyhörda pedagoger och barn som 

är intresserade eller blir intresserade när de väl upptäcker den. Om pedagogerna tar på sig 

”matematikglasögonen”, så ser de att vardagen i förskolan är full av fenomen och företeelser 

som innehåller matematik. Dessa fenomen och företeelser finns i rutinsituationer, i leken och i 

vuxenledda aktiviteter, oberoende av om vi har matematikperspektivet för våra ögon eller ej. 

Men om pedagogerna uppfattar vad som kan betraktas som matematik i barnens världar och 

delar deras upplevelser och sätter ord på dessa i matematiska termer så blir också 

förskolebarnet involverat i matematikens värld. Denna värld kan utvidgas och så småningom 

göra att barnet blir alltmer delaktigt och gör de matematiska begreppen till sin (a.a.). 

 

Pedagogernas egna förhållningssätt och attityder till matematik har stor betydelse för hur de 

organiserar och genomför sin undervisning. Det är viktigt att pedagogen skapar 

undervisningssituationer där undervisningen utgår från barnens egen värld, där de får vara 

delaktiga och använda sitt eget språk på lektionerna och där de får tillfälle att utföra olika 

handlingar som att tala och rita. Då blir kunskapen en integrerad del av barnens uppfattning 
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av omvärlden, vilket medför att de lyckas dra allmänna slutsatser och använda sin kunskap i 

andra situationer. Det är då barnen kan få tilltro till sin förmåga och uppleva att de både vill 

och kan lära sig (Ahlberg, 2000). 

 

Pedagogen bör försöka ta tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära och vara öppen för allt 

som kan väcka barnens intresse, för att barnen i undervisningen ska utveckla förståelse och 

kunna använda sig av grundläggande matematiska begrepp och metoder. Det handlar om att 

medvetet planera situationer där ett matematiskt innehåll systematiskt problematiseras, men 

även om att fånga spontana situationer och utnyttja rutiner i det dagliga arbetet där det ges 

möjlighet att var för sig föra in matematiken i arbetet (a.a.). 

 

För att barnen ska kunna följa ett resonemang bör pedagogen underlätta med ett laborativt 

material, så att barnen får en tydlig visuell upplevelse. Denna erfarenhet kan lägga en god 

grund för framtida mera abstrakta representationer (a.a.). 

 

Pedagogerna bör inte bedöma barnens lösningsstrategier i termer av rätt eller fel (Ahlberg, 

1994). Istället kan de resonera med barnen om hur de har gått tillväga för att komma fram till 

ett svar. De kan lyfta fram variationen i barnens olika sätt att tänka och betona att man kan 

tänka på olika sätt. Alla barn bör också få möjlighet att upptäcka att man kan lära av varandra 

(Ahlberg, 2000). När barn får ta del av hur kamraterna har löst olika uppgifter påverkas deras 

inställning till matematiken positivt. 

 

Pedagogen i förskolan ska inte överta skolans undervisningsmetoder utan istället 

uppmärksamma matematiken i det dagliga arbetet, involvera barnen i problemlösande 

aktiviteter och därigenom utveckla deras förståelse för matematiska begrepp och deras 

matematiska problemlösningsförmåga. Pedagogerna bör också medvetet skapa situationer för 

matematisk problemlösning eftersom barnen då ges utökade möjligheter att upptäcka den 

matematik som är tillgänglig i deras närmaste omgivning och därigenom utvecklar de sin 

matematiska kompetens (Ahlberg, 1994). 

 

En förutsättning för att få förståelse av matematik är att pedagogen ger barnen möjlighet att 

möta många tillfällen där samma problem tas upp från olika håll. Pedagogen måste ge barnen 

möjlighet både till utmanande reflektioner och handlingar (Davidsson & Landin, 1990). 
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Vidare skriver Davidsson och Landin (1990) att om pedagogen skall kunna hjälpa barnet att 

utveckla matematiska färdigheter och insikter så är det nödvändigt att den vuxne förstår hur 

barnet tänker om matematiska begrepp. Att få barnen att reflektera över matematiska begrepp 

och fenomen är en viktig del av den förbegreppsliga matematiska inlärningen. 

 

Som pedagog måste man göra klart för sig vilken matematik man vill synliggöra och ta reda 

på vad just de här barnen behöver utmanas i. Därefter kan man se vad som går att ta vara på i 

rutiner, lek, skapande och teman. Det gäller för pedagogen att ta tillvara på det som händer i 

vardagen. Målet med matematikundervisningen är att den ska integreras i hela 

förskoleverksamheten från det barnen är helt små. Matematiken finns i leken, olika spel, 

sånger, dukning, temaarbeten m.m. (Lärarförbundets förlag och tidningen förskolan, 2002). 

 

En förutsättning för att barn ska få tilltro till sin egen förmåga är att pedagogen inte enbart 

fokuserar till vilka kunskaper och färdigheter som barnen ska lära, utan att även ha en 

målmedveten intention att förstå hur barn uppfattar och upplever matematiken. Barnen måste 

känna att deras sätt att uppfatta matematiken godtas. Detta kan först bli möjligt då pedagogen 

försöker ta barnens perspektiv och anstränger sig att förstå hur de upplever och uppfattar det 

matematiska innehållet (Ahlberg, 1995a). 

 

2.5 Problemprecisering 
I vårt examensarbete inriktar vi oss på följande frågeställningar: 

 

• Vad är matematik i förskolan? 

• Hur kan pedagogerna synliggöra matematiken på förskolan? 

• I vilken omfattning arbetar pedagogerna med matematik i förskolan? 

• Hur arbetar pedagogerna med tal, mätning, rums - och tidsuppfattning i förhållande till 

målen i läroplanen? 
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel tar vi upp hur materialinsamlingen har gått till, vilka begränsningar och vilka 

urval som gjorts. Vidare hur vi har genomfört undersökningen, vilken undersökningsgrupp 

och hur vi bearbetat det material vi samlat in. 

 

3.1 Metod 
När man samlar information för att få egna frågeställningar besvarade kan man göra på olika 

sätt. Patel och Davidsson (1994) tar upp att man kan använda sig av befintliga dokument, 

olika former av självrapporteringar, tester och prov, attitydskalor, observationer samt enkäter 

och intervjuer. Oavsett vilken metod man väljer att använda sig av så är det viktigt att tänka 

på att göra noggranna förberedelser. Man måste även tänka ut vilka möjligheter man själv har 

att bearbeta och analysera materialet innan man slutligen bestämmer sig för vilken metod man 

vill använda sig av. 

 
För att få svar på våra frågor har vi gjort en enkätinsamling. Fördelen med en enkät är att vi 

kan få in mycket data på kort tid, vilket är en fördel om man jämför med intervjufrågor som 

kräver mer tid. Nackdelar med enkäter är att alla inte lämnar in enkätsvaren och att man löper 

risk att inte få svar på det man vill och att vissa hoppar över en del frågor. Om vi hade valt 

intervjufrågor hade vi fått mer detaljerade och exakta svar. 

 

Vi lämnade ut enkäter till både förskolelärare och barnskötare på förskolorna, eftersom vi 

anser att dessa arbetar i ett arbetslag med liknande uppgifter, även om förskolelärarna har en 

högskoleutbildning.  

 

3.2 Pilotstudie  
För att försäkra oss om att pedagogerna skulle uppfatta enkäten så som vi hade tänkt oss, 

gjorde vi först en pilotstudie. Vi lämnade ut två enkäter. Detta ville vi göra för att utesluta 

missuppfattningar om frågornas formulering. Efter vår pilotstudie fick vi göra en ändring av 

fråga 8. (Se bilaga) Det visade sig nödvändigt att lägga till ordet taluppfattning för att 

förtydliga frågeställningen. 
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3.3 Urval 
Vi valde två förskolor vi kände till för att vi trodde att det då var störst chans att de skulle 

svara och lämna in enkäterna. Vi lät alla pedagoger (förskollärare och barnskötare) på 

förskolan svara för att se vad alla hade för kunskaper i matematik. Bara för man arbetar i ett 

arbetslag behöver man inte ha samma tankar och inte arbeta utifrån samma sätt. Nackdelen 

var kanske att pedagogerna hade möjlighet att diskutera enkätfrågorna sinsemellan men 

samtidigt kan det ha varit utvecklande och fördelaktigt. Om de hade svårt för att svara på 

vissa frågor kunde de få hjälp av sina arbetskamrater. 

 

3.4 Genomförande 
Till att börja med ringde vi till två förskolor som ligger i två olika kommuner och gjorde en 

förfrågan om att få tillåtelse att dela ut enkäten. Vi hade kommit i kontakt med dessa förskolor 

genom vår VFU, samt när vi har varit ute och vikarierat. Vi åkte till de utvalda förskolorna 

och överlämnade enkäten personligen under vår VFU - period. Denna inföll mellan veckorna 

38–42 på höstterminen 2004. Vi började med att presentera oss och gav en fullständig 

information om undersökningens innehåll och syfte. Vi berättade även varför vi valt detta 

ämne på vårt examensarbete. Vidare påtalade vi att det var frivilligt och anonymt men 

samtidigt att det var viktigt för oss att de besvarade den. Vi berättade vad vi ville undersöka, 

vilka som ingick i undersökningen, urvalet samt när vårt arbete skulle vara klart. En del 

pedagoger var mycket intresserade av att få läsa vårt examensarbete när det var färdigt. En tid 

senare åkte vi och hämtade enkäterna. 

 

3.5 Svarsfrekvens 

Eftersom vi utförde undersökningarna på kända förskolor fick vi in många enkäter. På båda 

förskolorna som vi besökte fick vi ett mycket positivt bemötande. Av de 31 enkäterna vi 

skickade ut fick vi tillbaka 27 stycken. Detta ger ett bortfall på 12 %. Bortfallet kan bero på 

att de inte var intresserade eller har kunskaper i matematik och då inte tyckte att de hade något 

att tillföra undersökningen. Ytterligare orsaker kan vara att våra enkäter inte har nått fram 

pga. sjukdom, stor arbetsbelastning eller glömska.  
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4 Redovisning av resultat 

I detta kapitel ger vi en sammanställning av våra enkätsvar. Vi har valt att först redovisa 

frågorna 1 till 5 gemensamt och sedan frågorna 6-13 var för sig. Eftersom vi har fått liknande 

svar på förskolorna har vi valt att sammanställa dessa gemensamt.  På en del frågor har vi 

bestämt oss för att använda oss av diagram för att synliggöra svaren på ett överskådligt sätt 

(Se enkäten bilaga). 

 

Totalt blev det 27 kvinnliga pedagoger som deltog i vår enkätundersökning. Pedagogerna var 

i åldrarna 19-65 år. 12 pedagoger hade förskoleutbildning, elva hade barnskötarutbildning och 

fyra pedagoger hade annan utbildning. sex pedagoger arbetade med barn 1-3 år, sex 

pedagoger arbetade med barn 3-5 år och 15 pedagoger arbetade med barn 1-5 år. 

 

Fråga 1 - 5 

Av frågorna 1 till 5 konstaterar vi följande: 

På förskola 1 var det 12 kvinnor. 6 pedagoger arbetade på en småbarnsavdelning med barn 1-

3 år och 6 pedagoger arbetade på en storbarnsavdelning med barn 3-5 år. Se sammanställning 

på fråga 2 och 3 i diagrammet nedan.  
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Figur 1  Ålder och utbildning Förskola 1

Förskoleutbildning
Barnskötarutbildning
Annan utbildning

På förskola 2 var 15 kvinnor och samtliga pedagoger arbetade med barn 1-5 år. Se 

sammanställning på fråga 2 och 3 i diagrammet nedan.  
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Figur 2  Ålder och utbildning Förskola 2
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Fråga 6. Vad anser Du vara matematik för förskolebarn? 

Taluppfattningen var det som de flesta pedagoger ansåg vara matematik för förskolebarn. En 

del pedagoger tog även upp andra områden. Se diagrammet nedan. 

Figur 3 Matematik för förskolebarn
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Förklaringar som gavs på de olika kategorierna var: 

• Taluppfattningen: t.ex. att träna räkneramsan, räkna allt som det finns mer än ett 

exemplar av, barnen räknar olika saker m.m. 

• Jämföra: t.ex. se skillnader i omgivningen. 

• Storlek: t.ex. stor- liten. 

• Vikt: t.ex. lätt- tung. 

• Läge: t.ex. uppe- nere. 

 

På Förskola 1 tog barnskötarna bara upp taluppfattningen som matematik för förskolebarn. 

Medan de flesta förskollärarna förutom taluppfattningen tog upp saker som storlek, sortering, 

geometri, rumsuppfattning, tidsuppfattning, vikt och läge. 

 

Fråga 7. Arbetar Du med matematik på er förskola, när gör Du det och hur ofta? 

25 pedagoger tyckte att de arbetade med matematik varje dag på sina förskolor. Två 

pedagoger arbetade endast några gånger i veckan när tillfälle gavs och när det föll sig 

naturligt. Exempel på stunder då de arbetade med matematik var oftast vardagssituationer 

såsom: (Rangordningen är gjord utifrån hur ofta det förekom i pedagogernas svar.) 

 

• fruktstund/samling (23), 

• matsituationerna (17), 

• utelek/den fria leken (7), 
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• spel och pussel (5), 

• sångstunder (4), 

• böcker (4), 

• räkneramsor (2), 

• gymnastik (2), 

• av och påklädning (2), 

• skapande aktiviteter(2), 

• bakning (2). 

 

En pedagog svarade såhär: ”Är inte extra intresserad av matte därför blir det inte så mycket 

över det vanliga.” Ett annat svar var följande: ”Precis som språket används medvetet varje 

dag och hela dagen så flätas även matematiken in. Vi räknar, sorterar 

(mängd/storlek/färg/form). Vi samtalar, jämför, kommenterar och utgår från barnets 

nyfikenhet.” 

 

Fråga 8. Beskriv hur Du arbetar med tal? (taluppfattningen) 

Det mest förkommande var att pedagogerna arbetade med taluppfattningen i förskolans 

rutinsituationer d.v.s. frukost – samling - planerad aktivitet – middag - mellanmål. Många 

pedagoger förklarade hur de arbetade med att räkna, flera av deras beskrivningar var av 

samma karaktär nedan följer några exempel som fanns: 

 

• Barnen får räkna sina kompisar, frukten, bestick och glas osv. Man pratar om 

störst och minst, fler och färre osv. 

• Vi använder räkneramsan varje dag i olika situationer. Vi räknar på samlingen, vi 

räknar på bilderna i våra böcker, vi räknar vid dukning m.m. 

• Vi räknar fingrar och tår, knappar på kläderna, barnen kring matbordet, djuren i 

pekböcker, djuren på bondgården, bilar i garaget osv. 

• Vi räknar sandkakor, hur många skedar kvar, vid sagoläsning, rim och ramsor 

m.m. 

• Hur gamla barnen är, upp till siffran 6. Räknar hur många barn man är, hur många 

som inte är där. Hur många dagar det finns på en vecka, hur många månader på ett 

år osv.  
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Några svarade att de arbetade med taluppfattningen så här: 

• Böcker, spel, bilder med siffror och antalet roliga figurer. Pussel och flanosagor. Det 

viktigaste är att barnen får uppleva det som spännande och roligt. Då lär de sig snabbt 

och minns. 

• Med de största barnen (5-åringarna) skrivs siffror för att visa hur de ser ut. 

• Jämför vad som är flest 1 eller 5 i konkreta sammanhang. Pussel med antal + siffra i 

kombination. 

• Barnen ska oberoende av storlek och hur de ligger koppla antalet saker man lagt fram 

på golvet till ett tal. 

 

På förskola 1 tog pedagogerna på storbarnsavdelningarna upp att skriva siffror, arbeta med 

antal + siffra i kombination medan de flesta pedagoger på småbarnsavdelningarna arbetade 

mer med att räkna i olika situationer. 

 

Fråga 9. Beskriv hur Du arbetar med mätning? 

Många pedagoger har beskrivit hur de arbetade med att synliggöra och benämna ord som t.ex. 

högst – lägst, kortast – längst, störst – minst. De använde dessa ord i situationer som bygglek, 

när de mätte barnen, när de jämförde olika saker, vid bakning och vattenlek. Några tog även 

upp att de mätte i situationer som på och avklädning, gymnastik och sångstund. Exempel på 

beskrivningar som gavs vid de olika situationerna var följande: 

 

• Bygglek: t.ex. vem har byggt det högsta tornet? 

• Mätning: t.ex. vem är längst Kalle eller Stina? 

• Jämför: t.ex. hur många armar går det på 1 meter? 

• Bakning och vattenlek: t.ex. hur många dl rymmer ett glas? 

• På och avklädning: t.ex. vem har störst skor? 

• Gymnastik: t.ex. hur många steg är där till andra sidan av rummet? 

• Sångstund: t.ex. krokodilsången, där bilen är för trång och svansen för lång. 

 

På förskola 1 arbetade de flesta pedagogerna på storbarnsavdelningarna med att mäta barnen 

t.ex. vem är längst- kortast? Medan de flesta pedagoger på småbarnsavdelningarna arbetade 

med bygglek, där de t.ex. byggde torn och jämförde höjd. Även på förskola 2 arbetade nästan 

alla pedagoger med att mäta barnen. 
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Fråga 10. Beskriv hur Du arbetar med rums - och - tidsuppfattning? 

Det var endast 13 pedagoger som beskrev hur de arbetade med rumsuppfattningen. Några 

beskrivningar som förekom kring rumsuppfattning var följande. 

• Genom att öva t.ex. prepositioner i alla möjliga situationer; t. ex på stolen, under 

kudden, bakom dörren. 

• Benämna läge, uppe - nere, under - över- i osv. 

• Använder olika begrepp som t.ex. på, under, i sen, nu osv. 

• Ger tydliga instruktioner t.ex. när jag ber barnen hämta saker eller var de skall stå. 

• I rörelse lekar – framför, bakom, på, bredvid, under osv. 

 

Det var 25 pedagoger som beskrev hur de arbetade med tidsuppfattningen. Samtliga 

beskrivningar var av samma karaktär, pedagogerna beskrev hur de arbetade med nutid, dåtid 

och framtid. Någon uttryckte det: 

 

• ”När man i de vardagliga samtalen med barnen pratar om vad de gjorde igår och vad 

som ska hända imorgon och att efter frukten så ska vi gå ut osv.” 

 

Fråga 11. Hur arbetar Du för att synliggöra matematiken på er förskola? 

De flesta pedagoger synliggör och arbetar medvetet med matematiken, men det är även 

många som inte gör det. Om pedagogerna har skrivit synliggör, så hamnar de i denna stapel 

o.s.v. Se diagram och förklaringar nedan. 

 

Figur 4  Hur pedagogerna synliggör matematiken
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Medvetenhet: Pedagogerna lyfter fram matematiken i vardagliga situationer genom språket, 

matematiken finns överallt bara man är medveten om det. De beskriver hur de medvetet tar 
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tillvara på situationer som spontant uppkommer. T.ex. genom att räkna, jämföra, bekräfta vad 

barnen gör och säger. 

Synliggör: Pedagogerna synliggöra matematiken genom att dokumentera barnens olika 

lärandeprocesser med hjälp av videokamera, anteckningar, digitalkamera m.m. De använder 

sig även av synligt och tillgänglig material som t.ex. spel, pussel. Matematiken finns runt 

omkring oss det gäller bara att synliggöra den för barnen. 

Synliggöra ej: Pedagogerna synliggör inte matematiken på ett konkret sätt för barnen.  

Benämner: Pedagogen använder olika matematiska uttryck. 

Förklarar: Pedagogerna förklarar och diskuterar med barnen kring matematik.  

 

En pedagog skrev såhär:  
• Innan er enkät kände jag att vi knappt jobbade med matematik alls. Jag fick tänka efter noga 

innan jag svarade på frågorna. När man hör ordet matematik är det lätt att genast tänka på 

räkning och siffror, men det är så mycket mer. Vi arbetar mer med matematik än vad vi tror. 

Jag tror för den sakens skull inte att vi inte kan bli bättre, för det kan vi. Jag tror att ni med 

den här enkäten har fått oss att tänka till och satt ett ”mattefrö” hos några av oss. (KUL)! 

För att svara på er fråga är det för tillfället genom benämning, men det kan bli mycket bättre. 

 

På förskola 2 var det de med annan utbildning som arbetade mest med att synliggöra 

matematiken för barnen och föräldrarna. Både förskollärare och barnskötare ansåg sig överlag 

dåliga på det, en pedagog uttryckte det: ”Kan bara bli bättre!”  

 

Fråga 12. Anser Du att man skall börja med matematik redan i förskolan? Om ja, 

varför? 

Totalt 26 pedagoger tyckte att man skulle börja med matematik redan i förskolan. En pedagog 

tyckte inte att man skulle börja med matematik redan i förskolan men hon hade ingen 

motivering. Många av dem som svarade ja, tyckte att man skulle lägga grunden för det 

livslånga lärandet redan i förskolan och att barnen skulle ha en bra grund att stå på när de 

började skolan. Några tyckte att det var viktigt att vi som pedagoger var lyhörda inför barnens 

nyfikenhet och intresse för matematik redan i förskolan. Ett fåtal menade att första mötet med 

matematik ska vara roligt och vävas in på ett lekfullt och utforskande sätt. 
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Fråga 13. Vad finns det för laborativt material på er förskola? Beskriv hur du i så fall 

använder detta? 

Det laborativa material som förekom mest var spel/pussel och byggmaterial. Men 

pedagogerna tog även upp många andra exempel. Det var dessutom 5 pedagoger som inte 

visste vad de hade för laborativt material. Se diagram och förklaringar nedan. 

 

Figur 5  Laborativit material som förekom på förskolorna
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Logiska block: Pratar färg, form och storlek. 

Bakning: Räknar och mäter ingredienser t.ex. Vilket mått rymmer mest? Olika mått som vi 

använder när vi bakar, då barnen får hälla i de olika ingredienserna. 

Vattenlek: Med olika stora byttor och flaskor. 

Sandlådelek: Med hinkar i olika storlekar. 

Byggmaterial: Klossar, lego och kaplastavar. 

Redskap vid matsituationen: Vid dukning av tallrikar, bestick och glas. 

Redskap för mätning: Vid mätning av olika saker används t.ex. linjal, tumstock och rep. 

 

Sammanfattningsvis arbetade pedagogerna med de olika matematiska begreppen som lyfts 

fram i läroplanen, men ganska många hade inte kunskaper om vad rumsuppfattning är och 

kunde därför inte beskriva hur de arbetade med den. 
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5 Diskussion  
Eftersom vi använt oss av enkäter i vår undersökning har vi haft svårt att i förväg kontrollera 

tillförlitligheten. Men för att inga större missuppfattningar om frågornas formulering skulle 

ske gjorde vi en pilotstudie. Det var viktigt för oss att veta att de som skulle besvara enkäten 

uppfattade den så som vi hade tänkt oss. Eftersom vi fick in många enkätsvar på våra två 

förskolor är tillförlitligheten stor på dessa men vi kan inte generalisera eftersom urvalet var 

relativt litet.  

 

Vi tycker att vi fick in ett bra material genom att göra en enkätundersökning. Fördelen för oss 

var att vi fick in mycket data på kort tid. Nackdelar som vi har stött på är att några pedagoger 

inte har svarat på någon/några frågor eller att vi inte har förstått deras svar. Om vi hade använt 

oss av intervjuer eller kompletterat med detta hade pedagogerna kunnat ställa frågor på 

oklarheter och vi hade även kunnat fråga om vi inte hade förstått deras svar. Vi tycker dock 

att enkätundersökningen gav oss det material som vi var ute efter och vi ansåg det därför inte 

nödvändigt att komplettera med intervjuer. Vi valde att ställa öppna frågor istället för färdiga 

svarsalternativ, eftersom vi var ute efter pedagogernas personliga svar och åsikter. 

 

Vi anser att det är viktigt att man bearbetar enkäten noga och att man gör en pilotstudie innan 

för att försäkra sig om att pedagogerna uppfattar frågorna så som vi har tänkt oss. Samtidigt är 

det även viktigt att tänka på att enkäten inte skall ha för många eller för svåra frågor, det 

gäller att ha tydliga frågor så att man får svar på det man frågar och att enkäten inte tar för 

långt tid att fylla i. Vi har blivit mycket positivt bemötta ute på förskolorna och pedagogerna 

har varit mycket nyfikna på att se resultatet av undersökningen.  

 

Vi tycker att enkäter har varit en bra metod för oss och vi känner att det är en metod som vi 

kommer att använda oss av i vårt framtida yrke. Att analysera svaren och försöka hitta 

gemensamma trådar och upptäcka skillnader har varit mycket intressant och roligt, men 

samtidigt har det tagit mycket tid. 

 
Vi har med vårt examensarbete kommit fram till att barns förståelse av matematik måste 

grundläggas tidigt. Enligt Ahlberg (1994) är barns första möte med matematik i förskola och 

skola viktigt, eftersom det kan påverka deras framtida inställningar och möjligheter att lära 

matematik. Vi tror också att det är viktigt att tidigt, utveckla barns intresse, lust och 
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nyfikenhet för matematik och stärka deras tilltro till sitt eget tänkande. Enligt Piaget bör 

barnets intresse och dess nyfikenhet inför sin omvärld ligga som en grund för undervisningen 

i skolan. 

 

En av våra frågeställningar var, vad matematik är i förskolan. Enligt Doverborg (1999) är 

matematik i förskolan t.ex. att se mönster och delarna, att sortera och klassificera, att göra 

jämförelse och att uppfatta längd storlek och volym, att beräkna avstånd och läge i rummet, 

tidsuppfattning och taluppfattning. Enligt undersökningen var taluppfattningen det som de 

flesta ansåg vara matematik för förskolebarn, men en del tog också upp andra områden. På 

förskola 1 var det endast förskollärarna som tog upp de andra områdena, liknande 

Doverborgs. Vi tror att detta kan bero på att personalen har olika utbildning och att de därmed 

har läst olika mycket matematik.  

 

Många av pedagogerna i undersökningen använde sig av laborativt material, när de arbetade 

med matematik. Detta tycker vi är bra eftersom det laborativa materialet kan ge barnen 

möjligheter att leka in de olika begreppen inom matematiken. Genom leken kan man i ett 

naturligt sammanhang, undersöka och samtala om olika begrepp och hur man kan göra för att 

lösa ett problem. Vi anser att det laborativa materialet inte behöver vara svårt att få tag på 

eller väldigt dyrt. Det räcker med att ta hjälp av sin omgivning. Man kan hitta mycket där som 

stenar, pinnar, pengar, kortlek m.m. Både Piaget och Vygotsky framhåller vikten av att låta 

barnen vara aktiva, samt hur viktigt det är att utgå ifrån vardagssituationer med mycket 

laborativa inslag. Redan i de första småbarnsskolorna användes laborativt material såsom 

kulram, klocka och byggmaterial vid inlärning av matematik. Av egna erfarenheter och av vår 

undersökning används dessa material på förskolorna än idag. 

 

En annan frågeställning som vi hade var, hur pedagoger kan synliggöra matematiken på 

förskolan. Precis som Doverborg & Pramling Samuelsson, (2001) skriver, tycker vi att man 

som pedagog måste upptäcka det som man tagit för givet och man måste lära sig att uppfatta 

matematiken i vardagen. Först då kan pedagogen börja stimulera barns tankar och väcka deras 

intresse för matematiska begrepp och idéer, dvs. att göra matematiken synlig för barnen i 

deras värld, i för dem meningsfulla sammanhang. Vi anser att det kan vara bra att i arbetslaget 

reflektera tillsammans över vad som är matematik så att pedagogerna sedan kan synliggöra 

matematiken för barnen.  
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Enligt undersökningen var det elva pedagoger som ansåg att de synliggjorde matematiken och 

tio pedagoger som inte gjorde det. På förskola 2 var det de pedagogerna med annan utbildning 

som mest ansåg att de arbetade med att synliggöra matematiken. Medan både förskollärare 

och barnskötare ansåg sig överlag dåliga på detta. Vi tror att det beror på att pedagogerna inte 

är medvetna om vad som är matematik, därför har de svårt att synliggöra det. Doverborg 

(1999) uttrycker detta på följande sätt ”man kan aldrig göra något synligt för barn, om man 

inte själv sett det” (Doverborg, 1999 s.9). 

 

Som svar på vår tredje frågeställning, i vilken omfattning pedagogerna arbetar med matematik 

i förskolan, svarade alla utom två pedagoger att de arbetade med matematik varje dag och då 

oftast i vardagssituationer. De mest förekommande vardagssituationerna var 

fruktstund/samling och matsituation. Av egna erfarenheter från tidigare VFU och vikariat tror 

vi detta kan bero på att barnen är samlade vid dessa situationer och att pedagogerna ser dessa 

som tydliga lärandesituationer. Vi tycker att det är viktigt att ta tillvara på alla stunder under 

hela dagen. Många framstående pedagoger och forskare betonar vikten av att vi som 

pedagoger bör knyta an matematiken till barnens vardag och verklighet. Detta för att barnen 

ska utveckla en god förståelse för matematik. Det man kommer ihåg är det som man har 

använt i vardagslivet. 

 

I undersökningen tyckte också 26 pedagoger att man skulle börja med matematik redan i 

förskolan. Detta för att lägga grunden för det livslånga lärandet och för att barnen skulle ha en 

bra grund att stå på när de börjar skolan. Vi tror att barn som har fått matematik i förskolan 

utvecklar förståelse för och bygger vidare på sin kunskap i skolan. Men samtidigt tycker vi att 

det är viktigt att tänka på att matematik är för livet inte för skolan. 

 

Enligt våra tidigare uppfattningar förekommer det mycket lite matematik i förskolan men i 

undersökningen visade det sig att nästan samtliga pedagoger arbetade med matematik 

dagligen. Av våra erfarenheter är det inte heller många barn som anser att de har fått någon 

matematik i förskolan, dessa barn kanske inte har uppfattat vad som är matematik. Detta tror 

vi kan bero på att många pedagoger har svårt för att synliggöra matematiken eller inte är 

medvetna om vad som är matematik. Kanske kan det vara så att om pedagogerna hade varit 

mer medvetna om vad som är matematik så hade de kunnat synliggöra den mer för barnen.  
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Vår fjärde frågeställning var, hur pedagogerna arbetar med tal, mätning, rums och 

tidsuppfattning eftersom det står i förskolans läroplan att förskolan skall sträva efter att varje 

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

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Lpfö-98 s.13). Detta är dock inget nytt 

utan har tidigare betonats både i det pedagogiska programmet och i småbarnsskolans 

arbetssätt.  

 

Enligt svaren från vår undersökning arbetade de flesta pedagogerna med taluppfattning. På 

förskola 1 tog pedagogerna på storbarnsavdelningarna upp att skriva siffror, arbeta med antal 

+ siffra i kombination, medan de flesta pedagoger på småbarnsavdelningarna arbetade mer 

med att räkna i olika situationer. Detta tror vi kan bero på att barnen är olika långt komna i sin 

utveckling och därför behöver olika utmaningar. Vi tycker att det är viktigt att pedagogerna 

utgår från barnens erfarenheter, bygger vidare på dessa och låter barnen arbeta praktiskt samt 

ger dem intellektuell träning och kreativa utmaningar. Vi har inte sätt någon skillnad på 

förskola 2, detta kan bero på att barnen där är uppdelade i åldersblandade grupper. 

 

När det gällde mätning arbetade många pedagoger på förskola 2 och storbarnsavdelningarna 

på förskola 1 med att mäta barnen medan pedagogerna på småbarnsavdelningarna på förskola 

1 arbetade mer med bygglek. Enligt våra erfarenheter är pedagogerna mer delaktiga i de små 

barnens olika lekar t.ex. bygglek. Medan pedagogerna som arbetar med de större barnen, låter 

dem leka mer självständigt och därför inte ser byggleken som en situation där mätning ingår. 

 

När det gäller tidsuppfattning beskrev nästan samtliga hur de arbetade med nutid, dåtid och 

framtid i olika vardagliga situationer. Men vad gäller rumsuppfattning var det endast 13 

pedagoger som svarade och de arbetade då med prepositioner som under, över m.m. Detta tror 

vi kan bero på att förskolans vardag är uppstrukturerad efter ett fast tidsschema t.ex. frukost 

8.00, samling 9.30 osv. Den dåliga svarsfrekvensen på rumsuppfattningen tror vi kan bero på 

att pedagogerna har mindre kunskap om rumsuppfattning än om de andra områdena. Däremot 

tror vi att pedagogerna omedvetet arbetar med rumsuppfattning men om pedagogerna hade 

varit medvetna hade de kunnat arbeta ytterligare inom detta område. 

 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de undersökningar och litteraturstudier vi har bedrivit 

för att kunna skriva det här examensarbetet har gett oss oerhört mycket personligen och 
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framförallt som blivande lärare. Vi anser att vi har fått besvarat de frågor vi ställde oss i 

början av det här arbetet. Det finns inga generella lösningar eller metoder som fungerar i var 

situation med vart barn, då vi alla är olika och har olika förutsättningar. Som pedagog måste 

man anpassa sig till gruppen utifrån ålder och mognad. Pedagogen måste ha ögon och öron 

öppna, så att de kan se att förskolan är full av laborativt material och händelser som innehåller 

matematik. I vår kommande lärarroll vill alltid sträva efter att försöka ta vara på matematiken 

i barnens känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktiviteter som finns hos dem. 

 

Vi tycker att det hade varit intressant att fortsätta att forska om barns tankar om matematik, 

språkets betydelse för matematik, pedagogernas syn på problemlösning i matematik och 

samarbetet kring matematik mellan förskolan och skolan. 
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6 Sammanfattning 

Vi har valt att undersöka och skriva om vad matematik är i förskolan och hur pedagogerna 

arbetar med den. Enligt Skolverkets resultatrapport från nationella provet år 1999 har eleverna 

sämre resultat i matematik jämfört med svenska och engelska. Med utgångspunkt från detta 

resultat tror vi att det är viktigt och fördelaktigt för barnen om pedagogerna redan i förskolan 

väcker ett intresse för matematik. Ahlberg (1994) menar att barns första möte med 

matematiken i förskola och skola är viktigt, eftersom det kan påverka deras framtida 

inställningar och möjligheter att lära matematik. Detta innebär att pedagogerna i förskolan 

måste ta på sig ”matematikglasögonen”, så att de kan se att vardagen i förskolan är full av 

fenomen och företeelser som innehåller matematik. 

 

I Lpfö-98 står det att förskolan skall sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förståelse för 

grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera 

sig i tid och rum” (Lpfö-98 s.13). Detta är dock inget nytt utan har tidigare betonats både i det 

pedagogiska programmet och i småbarnsskolans arbetssätt.  

 

Utifrån litteraturgenomgången ställde vi oss följande frågor: Vad är matematik i förskolan? 

Hur kan pedagogerna synliggöra matematiken på förskolan? I vilken omfattning arbetar 

pedagogerna med matematik i förskolan? Hur arbetar pedagogerna med tal, mätning, rums 

och tidsuppfattning i förhållande till målen i läroplanen? Vi har genom en enkätundersökning 

tagit reda på hur och i vilken omfattning pedagogerna arbetar med matematik i förskolan. 

Undersökningen visade att det förkom matematik men att pedagogerna behövde mer kunskap 

för att kunna bli medvetna om vad som är matematik, så att de kan synliggöra det för barnen. 

 

Vi hoppas att detta arbete kan ge pedagoger ökad kunskap och förståelse om hur viktig 

matematiken är för barnen i förskolorna. Vi anser även att det är viktigt att pedagogerna är 

medvetna om vad som är matematik så att de kan synliggöra och utveckla den ännu mer med 

barnen. 
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Bilaga 
Matematik i förskolan 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Kristianstad Högskola. Vi har valt att skriva 

ett examensarbete om matematikens betydelse i förskolan. Vi vill därför ställa några frågor 

angående matematiken på er förskola. Vi kommer att använda svaren till vårt examensarbete 

och vi ber dig svara på alla frågor. Det är bara vi som kommer att läsa svaren och vi gör en 

anonym sammanställning av dem. Om inte raderna räcker till så använd baksidan för 

ytterligare text. 

 

Vi är tacksamma för alla svar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Pernilla och Emma 

 

Kryssa i rätt svarsalternativ 

 

1. Är Du Kvinna □ 

eller Man  □ 
 

2. Hur gammal är Du? 19-28 år □ 

29-38 år □ 

39-46 år □ 

47-56 år □ 

57-65 år □ 
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3. Vilken/vilka utbildningar har Du? Förskollärarutbildning  □ 

Barnskötarutbildning □ 

Annan utbildning □ 
 

4. Vilken åldersgrupp av barn arbetar Du med? 1-2 år □ 3-4 år □ 4-5 år □ 

1-3 år □ 3-5 år □ 1-5 år □ 

 

5.a Förskolans namn: __________________ 5.b Avdelningens namn: ________________ 

 
Var vänligen och texta. 

 

6. Vad anser Du vara matematik för förskolebarn? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Arbetar Du med matematik på er förskola, när gör Du det och hur ofta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Beskriv hur Du arbetar med tal? (taluppfattningen) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. Beskriv hur Du arbetar med mätning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Beskriv hur Du arbetar med rums och tidsuppfattning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. Hur arbetar Du för att synliggöra matematiken på er förskola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12. Anser Du att man skall börja med matematik redan i förskolan? Om ja, varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

13. Vad finns det för laborativt material på er förskola? Beskriv hur du i så fall använder 

detta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tack för hjälpen! 

 

Pernilla och Emma 


