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Sammanfattning 
 
Matematik används dagligen i nästan alla sammanhang. Den finns överallt omkring oss, 
ibland medvetet och andra gånger omedvetet. Barn möter redan i tidig ålder matematiken i 
olika sammanhang och så tidigt som i skolåldern har de med sig ett ”bagage” med olika 
erfarenheter av ämnet. I förskolans verksamhet har förskolläraren möjlighet att vägleda barnet 
genom matematikens värld så att barnets bagage kommer att innehålla så positiva erfarenheter 
av ämnet som möjligt.  
 
Denna studie handlar om hur förskollärare tänker om ämnet matematik i förskolans 
verksamhet. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik, om 
detta sker omedvetet eller medvetet? En bakomliggande tanke med undersökningen är att 
även få vetskap om hur pedagoger skulle kunna arbeta med matematik i förskolan så att 
barnen får en bra erfarenhet av matematik att ta med sig upp i de högre skolåren.  
 
I genomförandet av undersökningen så har sex förskollärare som samtliga är yrkesverksamma 
inom förskolan intervjuats. För att få ett bredare perspektiv om hur förskollärare tänker om 
ämnet matematik inom förskolan så har intervjuerna genomförts med förskollärare som 
arbetar på olika avdelningar samt i vissa fall på olika förskolor.  
 
Resultatet av undersökningen visar att förskollärarna i studien anser att det är viktigt att barn 
får uppleva ämnet matematik i förskolans verksamhet. Samtliga förskollärare anser att 
matematiken ständigt finns naturligt i barns vardag men det som skiljer förskollärarna åt är 
om de arbetar medvetet för att i undervisningen lyfta fram och synliggöra matematiken för 
barnen i förskolans verksamhet.  
 
En slutsats som kan framhållas med arbetet är att förskolläraren bör vara medveten om sitt 
eget förhållningssätt till ämnet matematik för att ge barn en grund med positiva erfarenheter 
och upplevelser av ämnet.  
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1. Inledning och bakgrund 
 
Matematik används dagligen i nästan alla sammanhang. Den finns överallt omkring oss, 
ibland medvetet och andra gånger omedvetet. Vi människor behöver ha en viss kunskap om 
matematik när vi ska samverka med vår omvärld. I dagens samhälle diskuteras det öppet om 
barns förmåga och vilja att ta till sig matematikämnet i skolans värld. Hur ska vi inom skolan 
lyckas förmå eleverna att fortsätta att studera matematik längre upp i skolåldrarna? Vilka 
möjligheter har vi lärare att hålla elevernas matematikintresse levande? Behöver barns 
intresse för matematik väckas redan i förskoleåldern? Det är inte när barnen börjar förskolan 
eller skolan som deras möten med matematiken börjar utan det sker redan vid mycket tidig 
ålder. I samspel med omgivningen möter barnen i vardagslivet olika matematiska begrepp 
som hela tiden utvecklar deras lärande (Ahlberg & Hamberger1994). Det är utifrån denna 
bakgrund som vi har valt att närmare studera matematik i förskolan i vårt examensarbete. Vi 
vill med denna studie undersöka hur förskollärare tänker omkring matematik i förskolan och 
hur de arbetar samt synliggör matematiken för barn. Vi känner en nyfikenhet att undersöka 
om förskollärare i sin undervisning strävar efter att låta barn uppleva att matematik kan vara 
något roligt, begripligt och givande. Hur kan förskollärarna fånga upp barnen och 
medvetengöra matematiken för dem? Längre tillbaka var synen på att lära sig matematik att 
barn måste ha kommit upp i en viss ålder för att klara av att ta till sig kunskap och lärande. 
Detta har medfört att skolan alltid har haft rollen att utveckla ett barns förståelse för 
matematik. I nutid är teorierna om barns lärande annorlunda och förskolan har fått en egen 
läroplan (Lpfö 98) vilket gör att vi kanske bör fundera över vilken roll förskolan skall ha när 
barn skall inta matematikens värld (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999).  
 

1.1 Syfte och frågor 
Vi vill undersöka hur pedagogerna arbetar med matematik i förskolan. Planerar pedagogerna 
arbetet med matematik eller sker det oplanerat som en del av vardagen. Genom vår 
undersökning vill vi även få vetskap om hur vi skulle kunna arbeta med matematik i förskolan 
så att barnen får en bra erfarenhet från ämnet att ta med sig upp i de högre skolåren. Utifrån 
syftet har följande frågor formulerats: 
 

• Hur ser förskollärarna på matematiken i förskolan? 
• Hur arbetar förskollärarna med matematik i förskolan? 
• Hur synliggör förskollärarna det matematiska lärandet hos barnen?   
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2. Metod  

I följande avsnitt tar vi upp hur vi har gått tillväga i vår metoddel i studien. Vi valde att 
använda oss av intervjuer för att få svar på våra frågor och vi beskriver metodval, vilka urval 
vi gjorde, metodens genomförande, metodkritik och studiens tillförlitlighet samt etiska 
ställningstaganden.  

2.1 Metodval  
Inför intervjuerna lämnade vi ut några grundfrågor (Bilaga 1). Eftersom dessa frågor mycket 
handlar om hur pedagogerna arbetar med matematik och hur de uppfattar matematiken runt 
omkring dem i vardagen så var tanken bakom detta beslut att de intervjuade skulle få tid till 
att reflektera över vårt ämnesområde. I vår pilotstudie upptäckte vi att våra frågor krävde en 
viss eftertanke för att vi skulle få ut så fylliga svar som möjligt. För att informanterna skulle 
känna sig väl till mods och trygga samt för att det är vår skyldighet så valde vi att inför varje 
intervju informera informanterna om de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Miljön 
för intervjuerna valdes utifrån vårt mål att informanterna skulle känna sig trygga (Stukát 
2005) vilket innebar att intervjustudierna skedde vid deras arbetsplats i ett avskilt och ostört 
rum.  
 
Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer (a.a.) för att försöka finna så djupa 
svar som möjligt från respondenterna. Vi ställde samma grundfrågor till de intervjuade men vi 
följde upp svaren individuellt med varierande följdfrågor beroende på vilka svar vi fick. I en 
ostrukturerad intervju bör den som intervjuar vara anpassningsbar med i vilken ordning 
frågorna ställs samt att vara förberedd på att följa upp en fråga med fördjupningsfrågor, s.k. 
djupintervjuer (Stukát 2005;Wallén 1996). De intervjuade besvarade våra frågeställningar 
med egna formuleringar och uppfattningar, samt att de berättade om konkreta upplevelser i 
verksamheten som är relaterade till vårt forskningsämne. Vid intervjuerna tänkte vi speciellt 
på att försöka få fram svar som återgav verkliga matematikhändelser så att vi skulle få ett 
konkret material att arbeta utefter, samt att vi tycker att det leder till att intervjuerna blir som 
ett samtal vilket var något som vi ville uppnå. Den som intervjuar bör tänka på att inte bara 
bete sig som en objektiv expert, Wallén menar att riktiga svar får man endast i ett samtal där 
båda parter ger och tar. Vid genomförandet av intervjuerna valde vi att en av oss skulle leda 
intervjun eftersom vi strävade efter att informanten inte skulle känna sig i underläge, vilket 
Stukát (2005) menar kan påverka svaret. Den av oss som inte intervjuade satt med och 
antecknade med block och penna utifall det var något som speciellt uppmärksammades under 
intervjun. Den som antecknade hade även möjlighet att inflika med någon följdfråga som 
ansågs vara relevant för situationen. Att vi båda hade olika fokus under intervjuerna var även 
för att få ut så mycket material som möjligt (a.a.). Intervjuerna registrerades med hjälp av 
bandspelare för att det är ett enkelt sätt att registrera intervjun på samt att intervjuaren inte 
missar något svar från den intervjuade. En inspelning ger även undersökaren möjlighet att 
lyssna av intervjun flera gånger vilket är en stor fördel om materialet skall skrivas av 
ordagrant (a.a.). En av oss gjorde efter varje intervju en utskrift av materialet vilket Wallén 
(1996) anser att man bör börja med så fort som möjligt för att inte glömma bort att notera 
kommentarer som man minns i just det sammanhanget eller kanske referenser till de andra 
intervjuerna. Vi valde att inte ordagrant skriva av materialet eftersom vissa delar av intervjun 
inte är användbar för studien, samt att skriva av en intervju ord för ord är ett tidsödande arbete 
och det blir många sidor av utskrift att ta sig igenom vid en senare sammanställning (Stukát 
2005; Wallén 1996).  
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2.2 Urval  
När vi började med vårt examensarbete diskuterade vi fram och tillbaka om vilken metod som 
skulle ge ett bra underlag till vår undersökning. Eftersom vårt syfte med arbetet var att 
undersöka hur förskollärarna arbetar med matematik i förskolan så ansåg vi till en början att 
vi behövde ha med både intervjuer med förskollärare och observationer av dessa förskollärare 
när de arbetade i verksamheten. Vi valde dock att göra endast intervjuer eftersom vi antog att 
våra frågor till förskollärarna skulle vara tillräckliga för att besvara vårt syfte med 
undersökningen. Vi hade en föraning om att förskollärarna skulle uppleva sig obekväma om 
vi tänkte observera hur de arbetade med matematik eftersom det var något som vi frågade om 
i intervjuerna med dem. Observationerna hade enligt oss endast blivit en dubbel granskning 
om förskollärarna verkligen arbetade som de hade svarat i intervjuerna. Men även en aspekt 
som tidsbrist vägde in eftersom observationer skulle ge oss en så stor mängd material att 
bearbeta vilket vi kände att vi skulle få svårt att hinna hantera på ett så bra sätt som möjligt. 
Vi valde att använda oss av ett antal grundfrågor utifrån ämnet matematik i förskolan för att vi 
skulle ha samma utgångsläge i intervjuerna för alla sex förskollärare. Vi bestämde att sex 
förskollärare var ett bra antal att intervjua för att det skulle bli tillräckligt med material. Valet 
av förskolor var slumpmässigt men vår målsättning var att få intervjua förskollärare på flera 
olika förskolor, åtminstone på olika avdelningar. Detta förmodade vi skulle ge 
undersökningen ett bredare material om hur förskollärare arbetar med matematik. Vi antog att 
om förskollärarna arbetade i samma arbetslag borde de troligtvis använda sig av ungefär 
samma undervisning samt att de möjligtvis borde ha samma synsätt på matematik i förskolan, 
eller åtminstone kan de påverka varandras synsätt. Ett sådant urval av förskollärare ansåg vi 
inte skulle ge ett bra underlag till vår undersökning.  
 
Efter vårt urval av förskolor tog vi kontakt genom e-post med ansvariga rektorer (Bilaga 2) 
inom varje rektorsområde. I brevet beskrev vi syftet med vår undersökning och hur vi skulle 
gå tillväga. Vi bifogade även ett följebrev (Bilaga 3) och grundfrågor till förskollärarna för 
påseende som rektorerna sedan skulle ge till de vi skulle intervjua. Rektorerna fick på egen 
hand välja ut de förskollärare som de tyckte var passande för uppgiften för att vi skulle 
undvika att använda oss av förskollärare vi var bekanta med. Om vi intervjuade lärare som vi 
inte var bekanta med så ansåg vi att det skulle vara lättare att hålla sig till ämnet så att vi inte 
skulle ”sväva ut” i andra samtal. Inom en vecka fick vi svar från rektorerna med namn och 
telefonnummer på förskollärare som de valt ut. Vi tog telefonkontakt med alla sex lärare och 
de fick bestämma dag, tid och plats för intervjuerna. När vi kontrollerade intervjutillfällena 
kom vi fram till att det skulle bli fem intervjuer, en med två personer och fyra enskilda 
intervjuer.  
 

2.3 Genomförande  
Vid varje intervjutillfälle valde vi att vara ute i god tid innan intervjuerna för att installera 
bandspelaren som användes vid varje tillfälle. Vi ansåg att vi behövde få en stund i lugn och 
ro innan den vi skulle intervjua kom. Detta för att intervjun skulle bli väl genomtänkt. Fyra av 
de intervjuade hade gjort egna minnesanteckningar utifrån grundfrågorna som vi tidigare hade 
lämnat ut. De intervjuade påtalade att det var positivt för deras del att vi hade lämnat ut 
grundfrågorna i god tid innan intervjuerna. Detta gav dem möjlighet att ge oss så utvecklade 
svar som möjligt. Före varje intervju började vi med att fråga om förskollärarna hade några 
frågor om själva genomförandet av intervjun. De två förskollärare som vi skulle intervjua 
tillsammans ville inte bli intervjuade ensamma vilket de förklarade berodde på tidsbrist. Vi 
beslöt att detta inte var något hinder för vår undersökning eftersom vi inte trodde att det skulle 
påverka intervjun i negativ riktning och att vi skulle få ut samma resultat ändå. I efterhand 
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tycker vi att det var betydligt lättare att intervjua en person än två samtidigt. Det blev svårt att 
hålla isär vem som sade vad under själva intervjun och speciellt när vi skulle renskriva 
resultatet var det svårigheter att avgöra skillnaderna mellan informanternas svar. Vi har valt 
att benämna de intervjuade med fingerade kvinnonamn för att deras anonymitet skall behållas. 
 
Intervjuerna 
Första intervjun genomförde vi med två förskollärare vilka arbetade på samma förskola men 
på olika avdelningar. När vi kom till förskolan gick vi runt på deras avdelningar och 
presenterade oss för de vi skulle intervjua samt för deras arbetskamrater. Intervjun skedde i ett 
separat kontorsrum som förskollärarna hade valt. Intervjun tog cirka 40 minuter. Vi upplevde 
att dessa två förskollärare inte var beredda på våra följdfrågor utan de var mer inriktade på att 
endast svara på våra grundfrågor. Vi fick ändå ut tillfredställande svar och ett bra material. 
Intervjun blev lyckad och förskollärarnas positiva sätt bidrog till att vi aldrig var oroliga för 
genomförandet. Den andra intervjun inleddes med att vi blev visade runt på förskolans alla 
avdelningar och förskollärare Sofie presenterade oss för sina arbetskamrater på ett trevligt 
sätt. Vi fick en förfrågan om en Vfu (verksamhetsförlagda utbildning) praktikant fick sitta 
med på intervjun och det hade vi inget emot. Vi satt i förskolans kök som var en lugn plats 
eftersom alla barn och förskollärare var ute på gården. Denna intervju tog ungefär 30 minuter. 
Förskolläraren gav ett positivt intryck, var väl förberedd med många svar nedskrivna på ett 
papper och på svaren märktes det att förskolläraren var insatt och intresserad av ämnet. Även 
denna intervju blev lyckad och vi tyckte att vi fick bra respons på våra frågor.  
 
När vi kom till den tredje intervjun var vi lite för tidiga och blev visade till ett litet och avskilt 
kontorsrum. Förskollärare Marie kom precis på utsatt tid men ursäktade sig med att hon var 
lite oförberedd. Intervjun tog cirka 30 minuter. Förskolläraren gav trots sin inledande 
osäkerhet ett positivt intryck och hade många grundliga svar att dela med sig till oss. Den 
fjärde intervjun genomförde vi i samma rum i direkt anslutning till den föregående. Detta 
beroende på att förskollärarna Marie och Anna-Greta arbetar på samma förskola men på olika 
avdelningar. Anna-Greta kom när vi satt i rummet och diskuterade den föregående intervjun. 
Vi började nästan omgående med intervjun och denna intervju tog ungefär 35 minuter. 
Förskolläraren visade oss ett brinnande intresse för ämnet och var väl förberedd på våra 
frågor.  
 
Innan den sista och femte intervjun visades vi runt på den intervjuades arbetsplats och blev 
presenterade för de andra i personalen. Förskolläraren Berit berättade att verksamheten hade 
flyttat in för några veckor sedan och att vi därför fick ha överseende med att det var rörigt 
inomhus. Intervjun genomfördes i deras kök som för tillfället var den lugnaste platsen. Denna 
intervju tog ungefär 30 minuter och gick till en början bra men på slutet av intervjun kom en 
kollega till Berit in och började slå i en telefonkatalog. Berit gjorde att kollegan blev 
uppmärksammad om intervjusituationen vilket medförde att kollegan därefter gick ut. Vi blev 
störd ytterligare en gång när en personal kom in med en matvagn men då var vi så gott som 
klara och valde då att avsluta intervjun. Denna intervju genomfördes i en för oss rörig miljö 
och gjorde att båda parter i intervjun blev lite okoncentrerade vilket kan ha påverkat svaren.  

2.4 Metodkritik och tillförlitlighet 
Ostrukturerade intervjuer är en metod som är starkt beroende av vilka förkunskaper och 
vilken skicklighet intervjuaren har om man ska få ut djupa och utvecklande svar (Stukát 
2005). Likaså är det inte säkert att lita på att jämförbarheten mellan de intervjuades svar är 
trovärdiga och entydiga. Det är ett tidskrävande arbete när intervjun skall nedskrivas och är 
därför en metod som gör att man inte klarar av att intervjua särskilt många personer (a.a.). Vi 
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har i vår undersökning strävat efter att hela tiden tänka på att inte lägga för mycket av vår 
egen förförståelse i tolkningen av intervjusvaren. Wallén (1996) menar att en forskare måste 
hålla distansen genom att medvetandegöra och bearbeta sina egna känslor och upplevelser. Vi 
har i vårt arbete ansträngt oss för att underbygga vårt resultat väl med teoretiska ståndpunkter.  
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3. Litteraturgenomgång 
 
I följande avsnitt tar vi upp olika författares teoretiska perspektiv utifrån tre teman med 
förskolläraren i centrum; synen på matematik i förskolan, arbetet med matematik i förskolan 
samt det matematiska lärandet hos barn i förskolan. Dessa teman har vi valt att dela upp i 
rubriker i den tidigare nämnda ordningen för att läsaren skall få en bra överblick av texten. I 
examensarbetet användes Högskolans sökbara internationella och nationella databaser samt 
hemkommunens biblioteksdatabas för att finna litteratur i form av uppsatser, avhandlingar, 
vetenskapliga artiklar och böcker som hade relevans till vårt forskningsämne.  
  
 
Synen på matematik i förskolan 
Doverborg gjorde 1987 en studie (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999) om hur 
förskolepersonal ser på matematik i förskolan. Studien visade att personalen ansåg att 
matematik omfattade att räkna ramsor, logiskt tänkande, igenkänna geometriska former och 
att skriva siffror. Pedagogerna tyckte det var lättare att beskriva hur de arbetade med 
matematik än att berätta vilken betydelse matematik har för barn. Pedagogerna ansåg att de 
inte behövde uppmärksamma matematiken i förskolan utan matematik får barn ändå kunskap 
om när de börjar i skolan. Det är inte förrän sista året innan skolan det är dags att förbereda 
sig för matematik. De menade att matematik finns redan naturligt i barns omgivning, 
exempelvis när de spelar spel, så därför behöver pedagogen inte undervisa om matematik 
(a.a.). Enligt Johnsen Høines (2000) börjar barnens lärande inte när de börjar skolan utan sex 
eller sju år tidigare. Det är med dessa förutsättningar lärarna i skolan tar emot förskolebarnen 
till sin verksamhet och planerar undervisningen utifrån det. Även Malmer (1993) menar att 
skolinlärningen börjar redan i tidig ålder. När barnen börjar skolan har de med sig en historia 
från förskolan av erfarenheter om matematik. Barnens idérikedom stärks under den tidiga 
barndomen och är färdigutvecklad när barnet når sjuårsåldern. Det är under denna tid som 
barnet är intresserat av att utföra olika uppgifter såsom att frambringa bilder i språket, göra så 
att färger och former kan kombineras och förena omgivningen som annars inte hör ihop. År 
1998 genomförde Doverborg en ny studie (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999) om vad 
pedagoger tänker om matematik och det hade inte enligt pedagogernas uttalanden blivit någon 
ändring om det matematiska innehållet i förskolan mellan de båda undersökningarna. 
Resultatet av studien var att inom förskolan verkar det inte vara vanligt att använda sig av 
matematiska begrepp och ett matematiskt tänk. Pedagogerna ansåg att det viktigast för barn 
när de arbetar med matematik är att de får konkreta upplevelser, exempelvis att räkna med 
hjälp av klossar. Ett stort antal pedagoger uppfattade att barn lär sig matematiska begrepp när 
dessa finns runt omkring dem i vardagen, ett sådant tillfälle kan vara när ett barn dukar vilket 
inte automatiskt lär dem antalsuppfattning. Barn kan duka utan att tänka på eller veta vilket 
antal glas de ställer ut på bordet. För att barn ska få en förståelse för matematiska begrepp 
måste dessa begrepp först synliggöras av pedagogen (a.a.).  
 
Ahlberg & Hamberger (1994) tar i sin rapport upp Kihlströms studie från 1992 som är en 
undersökning om hur förskollärare arbetar med matematik (inriktad på antalsuppfattning). 
Kihlströms resultat visar att förskollärare inte är emot att arbeta med matematik i förskolan 
och de anser inte heller att matematik är en skolförberedande aktivitet. Det som sammanfaller 
i de båda studierna är de förskollärare som tycker att matematiken finns i verksamheten som 
en naturlig del, ibland medvetet och ibland omedvetet. Några förskollärare planerar 
matematik i förväg, andra fångar upp matematiken som finns i vardagen och vissa handlar på 
ett mer omedvetet sätt. Samtliga deltagande förskollärare i Kihlströms studie undervisar i 
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matematik vilket inte var fallet i Doverborgs studier. Vidare anser författarna (a.a.) att 
förskolan framhåller den fria leken som grunden till barns utveckling och lärande. Skolan har 
synsättet att det är undervisning som ger barn den mesta kunskapen samtidigt som de flesta 
lärare vet att barn lär i den fria leken. Men tiden för den fria leken finns knappt inom skolans 
värld när lärarna skall ha tid till sin undervisning. Däremot finns det tid att utnyttja den fria 
leken inom förskolan men trots detta finns det förskollärare som anser att undervisning i 
matematik inte skall börja förrän vid skolstarten. I förskolans läroplan, Lpfö 98, framgår det 
också att leken är något viktigt för att barn ska utvecklas och få lärdom i det matematiska 
ämnet (Utbildningsdepartementet 1998). Matematik delegationen (SOU 2004:97) åsyftar att 
det är viktigt, inte minst i förskolan, att alla lärare arbetar med matematik i undervisningen. 
Ett av strävans målen i Lpfö 98 är att matematik redan i förskolan ska vara anpassad så att 
barn på ett meningsfullt och positivt sätt förbättrar sin förmåga i ämnet och kan använda det i 
användbara sammanhang. Verksamheten ska även göra barn intresserade och ge dem en 
förberedande förståelse för matematikämnet, samt att barn ska få utveckla sin förmåga i 
baskunskaper såsom tal, mätning och form samt känna till tid och rum begreppet. Heiberg 
Solem & Reikerås (2004) påtalar att det är många som associerar matematik med traditionell 
undervisning och att det hör till skolans område men som förskollärare måste det bortses för 
att upptäcka matematiken som kan användas i förskolan.  
 
Arbetet med matematik i förskolan  
Matematiken skall enligt Lpfö 98 synliggöras och lyftas fram redan i förskolan 
(Utbildningsdepartementet 1998). Undervisningen bör enligt Ahlberg & Hamberger (1994) 
alltid utgå från barns perspektiv vilket innebär att i förskolans verksamhet kan förskolläraren 
dagligen försöka fånga barns tankar och idéer, och vägleda dem vid olika händelser så att de 
får nya erfarenheter vilket medverkar till deras lärande. Pramling Samuelsson & Mårdsjö 
(1997) anger vikten av att ha kunskap och att förstå barnens språk för att deras möte med 
matematik ska bli så positivt som möjligt och med rätt kunskap kan lärarna upptäcka och 
förstå hur barnen tänker och på så sätt agera stödjande och förstående i deras undervisning. 
Ges barnen frihet i sitt arbete kan deras förmåga många gånger förvåna och ge oss mängder 
av nya utmaningar att prova i verksamheten. För att små barn ska förstå olika fenomen och 
händelser i omvärlden anser Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) att barn måste få 
känna och erfara med hela kroppen. Barn använder ofta sina kroppsdelar när de tar mått på 
olika saker och fingrarna används när de vill visa hur mycket något antal är. Får barn konkret 
uppleva en händelse så får de en förståelse för händelsen som leder vidare till kunskap.  
 
Björklund (2007) belyser i sin avhandling vikten av att barn lär sig när de får erfara och 
uppleva omvärlden på olika sätt. Det är också viktigt att barn blir uppmärksammade på 
skillnader och likheter i deras omgivning. Lärarna bör enligt Malmer (1990) använda sig mer 
av praktisk matematik. När lärare använder sig av en praktisk undervisning finns möjligheten 
att ta tillvara på omgivningens möjligheter i vardagen istället för den vanliga ”traditionella” 
matematikundervisningen. Furness (1998) menar att barn lättare tar till sig kunskap om de får 
möta matematiken på ett verkligt sätt med exempel som är gripbara. Matematiken synliggörs 
bättre om den varieras mellan att tänka – göra och att det flätas samman till ett förståeligt 
sammanhang för barnen (Heiberg Solem & Reikerås 2004). Barn har många olika sätt att lära, 
vissa behöver t ex en konkret undervisning medan andra lär sig bäst av det formella språket, 
men det är lärarna som har en nyckelroll i att utveckla barns förståelse och kunnande av det 
matematiska tänkande (SOU 2004:97). Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) åsyftar för 
att små barn ska få en förståelse för matematikens värld så måste förskolläraren vägleda 
barnen att se, urskilja och förstå matematikens språk. Pedagogen bör uppmärksamma 
matematiken i vardagen för barnen och på ett lyhört tillvägagångssätt skapa ett intresse hos 
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barnen så att de i framtiden kan koppla ihop det abstrakta och konkreta i det matematiska 
språket.  
 
Vidare anser Doverborg & Pramling Samuelsson (a.a.) att lärandets grund i förskolan är att 
pedagogen hjälper barn att erövra begrepp genom att de får uppleva olika händelser. Barn får 
sedan ord på händelsen genom pedagogens hjälp. Den pedagogiska grunden är i mötet mellan 
det aktiva och nyfiket undersökande barnet och den vuxne som en aktiv vägledare som 
engagerar och intresserar sig för barnets lärande. När barns egen förståelse möter 
omgivningens utmaningar tar barnet vidare kliv framåt i det livslånga lärandet. Förskolans 
verksamhet kännetecknas av att fokus ligger på hur man bemöter barn, vilket tillvägagångssätt 
pedagogerna ska använda, var leken ska vara etc. medan synsättet på innehållet i 
verksamheten inte har fått en lika stor plats. Pedagogen måste reflektera över verksamheten 
och urskilja innehållet så att de kan lyfta fram detta så det blir synligt för barn. För att barn 
ska uppfatta matematiken måste vi visa barn att den finns där i deras omvärld och hjälpa dem 
att uppleva den. Det är inte tillräckligt att uttrycka att matematik finns naturligt i barns vardag 
(a.a.).  
 
Om pedagogen skall lyckas med att synliggöra matematiken för barn menar Doverborg & 
Pramling Samuelsson (a.a.) att det är viktigt att pedagogen är medveten om hur han/hon 
tänker om matematik och vilken kunskap pedagogen själv besitter. Pedagogen måste få upp 
ögonen för det omedvetna handlandet och istället bli medveten om detta så att man kan väcka 
barnets intresse och stimulera dess tankar för matematiken i vardagen. Utan barnets intresse 
kan inte pedagogen vägleda barnet till att utveckla en förståelse och göra matematiken synlig i 
ett för barnet meningsfullt sammanhang. Furness (1998) finner att lärarna i förskolan under 
lång tid har vetat om att barnens intresse för matematik är stort. Därför är samlingarna en 
given plats som kan används bl.a. till att träna tidsbegrepp, räkna och sjunga. I övrigt är 
förskolans verksamhet en plats där det matematiska språket används kontinuerligt. Under en 
dag är det många händelser som är kopplat till matematik som finns i verksamheten på ett 
naturligt sätt. ”Det finns ingen förberedande matematik eller grundläggande matematik. Allt 
är lika mycket matematik” (Magne 2004, s. 15). När barn lär sig matematik så bygger barn 
upp kunskapen inom sig och upptäcker mönster, exempelvis vad tre klossar har för likheter 
som inte den fjärde klossen har. Läraren bör vägleda barn till aktiviteter som utvecklar barns 
tänkande och inlärning och låta dem berätta om sina problemlösningar. Många gånger kan 
barn komma på nya lösningar som läraren inte har tänkt på. När barn lär sig matematik måste 
de få utgå ifrån sina egna erfarenheter av omvärlden och få börja med problemlösningar de 
själva finner i vardagen. Det är viktigt att läraren tänker på att förutsätta att många ord som 
han/hon använder sig av ännu inte finns med i barns språkuppfattning och att det därför är 
viktigt att förklara vad som menas med exempelvis minus (a.a.).  
 
Dahl & Rundgren (2004) menar att lärare även bör ”tänka högt” när de arbetar med 
matematik tillsammans med barn. Detta hjälper barn att få en bättre förståelse för vad som 
händer i matematikundervisningen. Det är även en fördel om vi vuxna börjar prata matematik 
med barnen redan i tidig ålder och att vi då använder oss av både det vanliga och det 
matematiska språket. Med de yngsta barnen bör läraren använda begrepp som exempelvis 
kvadrat istället för fyrkant, lika självklart som vi inte bara använder ordet blomma, när vi 
menar maskros. Vi kan utmana barns tankar, peka på saker och nämna saker vid namn för att 
på ett enkelt sätt använda matematik med de yngsta barnen. ”Vuxna och lärare ställer ofta 
frågor som de själva vet svaret på” och ”Små barn ställer riktiga frågor, sådana som de vill 
veta svaret på” (a.a. s.11), då är det bra att läraren använder sig av öppna frågor som kan ha 
många olika svar beroende på vilka förutsättningarna är. Öppna frågor stärker barn att känna 
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tilltro till sin eget matematiska tänkande när de får diskutera med en vuxen eller med andra 
barn om hur de kom fram till sin lösning. Det är viktigt att prata mycket matematik med barn 
eftersom språk och matematik har ett stort samband. Frågor som den vuxne kan använda sig 
av för att utmana barns tankesätt är; Hur vet du det? Hur tänker du då? Vad händer om...? Kan 
det vara på något annat sätt? (a.a.). I en studie genomförd under ett skolår i ett antal olika 
förskolor med barn i den genomsnittliga åldern 4 år och 8 månader så undersöktes vilka 
effekter förskollärares matematikprat har med barn. I studien framkom det att matematikprat 
hjälper barn att få igång deras matematiska tänkande och hjälper dem att få en större 
matematisk kunskap vilket underlättar för barnen även längre upp i skolåldrarna (Klibanoff, 
Levine, Huttenlocher, Vasilyeva och Hedges 2006). 
 
Det matematiska lärandet hos barn i förskolan 
Redan vid spädbarnsålder möter barnet matematiken genom sin lek och sitt prövande. Barnet 
upplever, får erfarenheter och intuitiva föreställningar om många matematiska grundläggande 
begrepp. Förskollärarens uppgift är att ta sig an barnets möte med matematikens värld och 
förstärka dess nyfikenhet, lust och upptäckarglädje (SOU 2004:97). Ahlberg (2001) påpekar 
att förståelsen för matematik byggs upp under uppväxttiden genom ett samspel mellan barn, 
olika föremål och material, och med vuxna. Även Heiberg Solem & Reikerås (2004) menar 
att samspelet är viktigt mellan lyhörda förskollärare och barn, detta för att barn ska få kunskap 
och lust för matematik. Ahlberg (2001) påtalar att barn utför olika konkreta handlingar, 
kroppsliga och språkliga aktiviteter som hjälper dem att utveckla nya kunskaper om olika 
former av matematiska begrepp. Det gör att grunden till det matematiska lärandet kommer 
ifrån barns erfarenheter och kunskap får de i samspel med deras omgivning. Barn kan i samtal 
med varandra komma till insikt om att det kan finnas flera olika metoder som leder fram en 
lösning av ett problem. Björklund (2007) menar att barn i samspelet med andra barn och 
vuxna ökar sin förståelse för innehållet och meningen med matematiken och att detta 
exempelvis kan vara när ett barn upprepar och på så sätt lär sig barnet olika 
matematikbegrepp. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) står det tydligt 
att lärandet i verksamheten ska grundas på samverkan mellan vuxna och barn, samt på att 
barnen på förskolan lär sig av varandra. För att en pedagog på bästa sätt ska hjälpa barn att 
utveckla sitt sätt att tänka för att få en bättre förståelse i matematik så behöver läraren ha 
kunskap om hur barnet tänker om ämnet. Barn måste även få känna en tilltro till sitt eget 
kunnande i att lösa problem, så att de känner att det finns en mening med matematiken och 
uppfattar den som rolig och logisk. Om barn möter matematik i en situation som inte känns 
meningsfull så kan detta ge barn en negativ inställning till att vilja förstå och lära sig 
matematik (Ahlberg 2001). Lärarens sätt att arbeta bör variera enligt Furness (1998) med både 
vad det gäller material och tillvägagångssätt, samt att läraren inte alltid utgår från sina egna 
tankar utan även låter barnens behov och idéer styra i undervisningen.  
 
Dokumentation har enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) en stor betydelse för att 
barn ska förstå sina egna tankar, det hjälper barnet att utveckla sitt reflekterande tankesätt. Att 
dokumentera arbetet som barnen gör är ett sätt att få en djupare syn på själva arbetet och 
utifrån det lära sig något som är användbart för både lärare och barn (Furness 1998). När barn 
ska komma ihåg något så ritar de, skriver upp på en lapp eller tänker ofta på det de vill 
komma ihåg. Barn tänker inte på att det är en dokumentation utan ser det som något naturligt 
som har en betydelse, exempelvis när de frågar sig vad de har gjort, vad de kan eller om det är 
något de inte vill glömma. Dokumentationen hjälper pedagogen att uppfatta hur barn uttrycker 
sin förståelse för en händelse (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Att dokumentera är 
även betydelsefullt för att barn ska ha möjlighet att visa varandra sina lösningar som de sedan 
kan diskutera och berätta om, vilket hjälper dem att utveckla sitt matematiska språk. Ett enkelt 
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och för barn roligt sätt är att låta barn dokumentera genom att rita bilder. Dessa bilder är 
permanenta vilket ger barn möjlighet att reflektera och prata om sina teckningar flera gånger 
om (Dahl & Rundgren 2004; Sterner 2006).  

3.1 Litteratursammanfattning 
Sammanfattningsvis framhålls det i den tidigare forskningen att matematiken finns naturligt 
omkring barnen i deras vardag. Matematikundervisningen bör alltid utgå från barns perspektiv 
och förskollärarens uppgift är att försöka fånga barns tankar och idéer. Förskolläraren bör 
vägleda barnen vid olika händelser så att de får nya erfarenheter vilket medverkar till deras 
lärande. I samspelet med andra barn och vuxna ökar barn sin förståelse för innehållet och 
meningen med matematiken. Det är viktigt enligt forskningen att matematiken 
medvetandegörs för barnen. För att pedagogen ska kunna synliggöra matematiken på bästa 
sätt för barnen bör pedagogen själv vara medveten om hur han/hon tänker om matematik, 
samt vilken kunskap pedagogen själv besitter. 
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4. Resultat  
 
Utifrån studiens forskningsfrågor och tidigare teman i litteraturavsnittet har vi delat in 
resultatet i tre kategorier; Förskollärares syn på matematiken i förskolan, Förskollärares 

arbete med matematik i förskolan samt Hur synliggörs det matematiska lärandet hos barn? 
Kategorierna redovisas i ovan nämnda ordning. Dessa kategorier redovisar vår 
sammanfattning av varje intervju var person för sig med bakgrunden att ett syfte med studien 
är att få kännedom om det finns variationer i hur förskollärare tänker om och arbetar med 
matematik i förskolan. Efter varje kategori följer en sammanfattning där olikheter, likheter 
och variationer lyfts fram ur informanternas svar. 

4.1 Förskollärares syn på matematiken i förskolan 

Annas syn på matematik i förskolan 
Anna har arbetat sedan 1993 inom förskolan och arbetar på en avdelning med 3-5 åringar. 
Anna menar att matematik allmänt för henne är begreppsbildning, siffror, delat och 
mängdlära. Hon beskriver att matematiken i förskolan finns i vardagen, exempelvis vid 
matsituationer, vid fruktdelning, vid lek utomhus och i samlingen. Ett konkret exempel på hur 
enkel matematik kan vara i förskolan menar Anna är när barnen ska leka i ett rum där de bara 
får vistas fyra åt gången, och då barnen själva håller ordning på att de inte blir för många i 
rummet. Anna uppfattar att barn är medvetna om att bokstäver kan bli ord men att siffror kan 
bli en summa tror hon inte barn har något begrepp om. Hon anser att det är viktigt att barn får 
uppleva matematik i förskolan, att de får lära sig olika begrepp, att de lär sig räkna lite och att 
de vet sin ålder samt att de får använda sig av konkret matematik. Det är även viktigt med 
barns förståelse för matematik och att de kan räkna upp till 10 när de börjar skolan. Anna 
menar att förskollärare bör hålla reda på vad barn har för kunskap i matematik men även i 
andra ämnen. Får barnen använda matematik redan i tidig ålder så tror Anna att det bygger det 
en grund för framtiden Anna anser även att barn vill lära sig matematik.  
 
Cecilias syn på matematik i förskolan 
Cecilia har arbetat inom förskolan sedan 1980 och arbetar med 3-5 åringar. Cecilia förklarar 
att matematik för henne i förskolan är mängdlära, delat, siffror och begreppsbildning såsom 
större och mindre, några och flera. Hon menar att de räknar hela tiden som exempelvis vid 
påklädning, men att det sker mest omedvetet. Matematik anser Cecilia är väldigt viktig för att 
den tillhör vardagen, det är en träning inför framtiden, viktigt att lära sig begrepp, att kunna 
räkna lite, veta sin egen ålder och hon menar att barn vill lära sig. 
 
Sofies syn på matematik i förskolan 
Sofie har arbetat inom förskolan sedan 1983 och arbetar för närvarande med barn i åldrar 3-5 
år. För Sofie är matematik allmänt något positivt eftersom hon har goda erfarenheter från sin 
egen barndom. Hon tycker också att matematik är något roligt och viktigt. För henne är det 
mer ett begrepp än siffror. Hon anser att matematiken finns överallt i vardagshändelserna på 
förskolan och det kan till exempel vara att sortera, olika former, storlekar och färger. Sofie 
tycker att matematik i förskolan är något som ska komma in naturligt men både planerat och 
oplanerat. Hon tycker att matematiken i verksamheten inte är någon belastning men säger att 
mest krut läggs på språket. Sofie anser att det är viktigt för framtiden att barnen i förskolan 
blir bekanta med matematikämnet dels för att det ger dem en bättre grund när de börjar skolan 
och så tycker hon att det märks vad kul barnen tycker det är när de förstår vad de gör. Sofie 
arbetar med matematik eftersom hon anser att barnen då får ett positivt förhållningssätt till 
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matematiken och får känna glädje för ämnet. Hon tror absolut att det gör skillnad i positiv 
mening inför framtiden om barnen får komma i kontakt med matematik redan i förskolan.  
 
Maries syn på matematik i förskolan 
Marie har arbetat inom förskolan sedan 1995 och arbetar på en avdelning med 3-5 åringar. 
Marie tycker för sin egen del att matematik bara känns som om hon vill skrika Hjälp! Hon har 
ingen positiv bild av matematik från sin egen barndom. I verksamheten anser hon att arbetet 
med matematik är att utmana barnens tänkande, att ställa de rätta frågorna till dem och få 
igång deras tankeverksamhet. Hon tycker att matematiken uppkommer i olika situationer hela 
tiden på förskolan, det är i skapandet, vid diskussioner, vid dukning och ibland även vid mer 
avancerad räkning. Matematik är en del av många andra bitar som ska in i verksamheten och 
hon anser att matematiken ska finnas med i verksamheten men det ska inte vara räkning 
såsom 1+1 =2. Matematiken ska genomsyra verksamheten på ett naturligt sätt och kan vara 
både planerad och oplanerad enligt henne. Hon tycker också att det är viktigt och spännande 
att få barnen att tänka själva och att de får prova på olika problemlösningar. Många 
matematiksituationer kommer spontant och hon anser att man måste både fånga och lyssna på 
barnet. Hon tycker också att matematik kan planeras utifrån vilka nivåer den ska genomföras 
på. Marie anser att matematik är viktigt och bra för framtiden och barnen tycker att det är 
roligt, spännande och inte något konstigt. Hon menar att grunden läggs i förskolan och då är 
det viktigt att arbeta med matematik tidigt. Det gäller att ställa de rätta frågorna till barnen och 
göra dem medvetna om att det finns ofta fler svar än ett på frågorna. Enligt henne kan rätt 
kommentarer hjälpa barnen på traven i deras matematikvärld.  
 
Anna-Gretas syn på matematik i förskolan 
Anna-Greta har arbetat inom verksamheten sedan 1977 och varierar för tillfället mellan 
avdelningarna 1-2 år och 3-5 år. För Anna-Greta är matematik något som finns överallt i 
vardagen och att det bara gäller att se den. Hon tycker matematik är ett sätt att förenkla 
vardagen, förstå sammanhang och att lösa problem. Matematiken på förskolan är vid dukning, 
påklädning, sortering av saker och utomhus. ”Ja, jämt hela tiden” säger hon. För henne är 
matematik jätteviktigt. Hon tycker att en viktig del i förskolan är att pedagogerna talar om för 
barnen att det är matematik de arbetar med. Något som hon tycker är lite av en nackdel är när 
inte alla i arbetslaget har gått en matematikkurs eftersom det då märks att de tänker så olika. 
För hennes egen del anser hon att en utbildning alltid öppnar ögonen på ett nytt sätt. Anna-
Greta tycker att det är viktigt att synliggöra matematiken och att barnen får tänka till och att 
matematik till stor del är begreppsbildning. Matematik är viktigt att lära sig och det ger enligt 
henne fördelar och positiva erfarenheter inför framtiden.  
 
Berits syn på matematik i förskolan 
Berit har arbetat inom förskolan sedan 1985 och arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. Berits 
allmänna syn är att matematik är siffror och det är något som hon har skräck för och tycker är 
jobbigt. I arbetet anser hon att matematik är något som används varje dag och det är siffror, 
färger, sortering och att allt är matematik. Innan Berit gick en matematikkurs tyckte hon att 
matematik i förskolan var något onödigt men efter kursen fick hon ett helt nytt ”tänk” säger 
hon. Egentligen var det inget nytt på kursen men hon menar att hon fick många nya idéer och 
tips. Berit tycker att matematik är viktigt och bra för framtiden dels för att ge barnen en bra 
start och att de kan grunderna i ämnet. För hennes del är helheten viktig och att det blir en 
blandning av det mesta men att det inte ska vara som i skolan, men att hon tror att det är bra 
om barnen får bekanta sig med ämnet i tidig ålder. Detta för att få grunden där barnen lär sig 
känna igen ämnet och tycka att det är roligt och inte något konstigt.  
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4.2 Sammanfattning   
Här följer en sammanfattning av de resultat som har påvisats under temat; Förskollärares syn 

på matematiken i förskolan. I sammanfattningen lyfts olikheter, likheter och variationer fram 
ur informanternas svar.  
 
Allmän matematik anser samtliga förskollärare till stor del är begreppsbildning, siffror, 
division och mängdlära. Anna-Greta menar även att matematik är ett sätt att förenkla 
vardagen, att förstå sammanhang och att lösa problem. Förskollärarna har ett gemensamt 
synsätt att matematiken finns i vardagen runt omkring barnen, att den uppkommer i olika 
situationer i verksamheten som exempelvis vid dukning, fruktdelning, påklädning och i 
samlingen. Sofie tycker också att det är matematik när barnen sorterar; olika former, storlekar 
och färger. Marie framhäver även att matematiken uppkommer vid skapandet, vid 
diskussioner och även vid mer avancerad räkning. Samtliga förskollärare anser att det är 
viktigt att barn får uppleva matematik i förskolan för det ger barnen en bra grund och träning 
inför framtiden. Anna menar även att det är viktigt att barn får en förståelse för matematiken. 
Anna, Cecilia och Marie påtalar att de har observerat att barn verkligen vill lära sig 
matematik. Arbetet med matematik är enligt Marie ett sätt att utmana barns tankar, att ställa 
öppna frågor samt att få igång barns tankeverksamhet. Hon menar att det är viktigt att barnen 
får pröva på olika problemlösningar så att barnen får tänka själva, att pedagogen ställer de 
rätta frågorna till barnen och gör de medvetna om att det kan finnas fler än ett svar till ett 
problem. Sofie menar att barnen får ett positivt förhållningssätt till ämnet när de arbetar med 
matematik och att barnen får känna glädje till ämnet. Det är endast Ann-Greta som anser att 
det är viktigt att barnen görs medvetna om att det är matematik de arbetar med. Det är två av 
förskollärarna, Anna-Greta och Berit, som har gått en matematikkurs som fortbildning. Efter 
att de har gått matematikkursen anser de (trots att Berit menar att det inte var något ”nytt” på 
kursen) att kursen har gett dem nya positiva perspektiv på ämnet samt mer kunskap om hur 
det går att synliggöra ämnet i förskolan. Anna-Greta tycker att det är en nackdel att inte 
samtliga i arbetslaget har gått en matematik kurs eftersom det då märks att de tänker så olika 
om ämnet. 

4.3 Förskollärares arbete med matematik i förskolan  

Annas arbete med matematik i förskolan 
När Anna arbetar med matematik sker det oplanerat. Hon menar att det gäller att ta tillfällena i 
akt när de dyker upp och lyfta fram matematiken, som exempelvis när barnen bakar 
chokladbollar så kan de få träna på mängder. Hur många chokladbollar det finns och hur 
många varje får? Det kan vara svårt för barnen att förstå att chokladbollarna måste räcka till 
alla. Ibland har arbetslaget matematik oplanerat på samlingar. De kan ha problemlösningar 
när de delar frukt och då blir det automatiskt matematikprat. Anna är rätt så ny i arbetslaget så 
hon har svårt att svara på hur arbetskamraterna arbetar med matematik. Men ingen på 
avdelningen har gått någon kurs inriktad på matematik och alla har lika ansvar för ämnet. 
Arbetslaget försöker bolla idéer med varandra lika som i alla andra ämnen. När de arbetar 
med ett ämne så dokumenterar de med digitalkamera och genom att barnen får göra 
teckningar. Anna anser att det inte har blivit någon förändring i hennes sätt att arbeta med 
matematik när förskolan fick sin läroplan med strävandemål om att synliggöra matematik i 
förskolan. Dessa mål är inte något som känns nytt för Anna utan de har funnits med i 
verksamheten innan läroplanen kom men nu finns det på pränt.  
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Cecilias arbete med matematik i förskolan 
Cecilia planerar inte in matematik i undervisningen men uppfattar det som att hon arbetar med 
matematik hela tiden fast det sker omedvetet. Det kan vara när de mäter barnen med hjälp av 
en remsa på väggen och då kan barnen även se skillnaderna i längd. Ibland har de matematik 
oplanerat på samlingarna. Det kan vara när de räknar antalet barn som är där. Vid fruktdelning 
menar Cecilia att det går att ha mycket matematik. Det kan exempelvis vara när de delar en 
banan i fem bitar när sex barn sitter runt bordet och alla vill ha en bit. Vad gör man då? Det 
kan bli en problemlösning för barnen. Hon har även använt sig av bananpengar, där en smal 
bananskiva är lika mycket värd som en krona. Då blir det mycket matematikprat med barnen. 
Cecilia menar att hon försöker lyfta fram matematiken när tillfälle ges. Ingen i arbetslaget 
hade gått någon fortbildning inom matematik och det var inget som Cecilia var intresserad av 
att gå. 
 
Sofies arbete med matematik i förskolan 
För Sofies del kommer matematiken in i verksamheten mest omedvetet och hon menar att det 
gäller att fånga tillfällena när de dyker upp. Sofie anser att hon har blivit bättre med tiden på 
att ta tillvara på de oplanerade händelserna. Det är vid vissa speciella tillfällen som personalen 
på förskolan ”rycker tag” i planeringen men Sofie uttrycker att arbetslaget inte sitter och 
planerar varje vecka. Sofie tycker ändå att det är mycket medveten matematik på förskolan. 
Vid samlingarna räknas alltid barnen och de har ett speciellt hopprep med kulor på som 
används för att se hur många som är på förskolan eller inte. Förskollärarna stämmer av antalet 
med namnlappar och barnen hjälper till och räknar. Även när det är samling brukar också 
förskollärarna be barnen ställa sig i två led och ibland ska den som är längst stå först och hon 
säger att oftast brukar barnen fixa det själv med lite hjälp. När barnen ska äta frukt får barnen 
träna på problemlösning då pedagogerna ställer frågor till barnen om hur frukten ska delas 
som ett exempel. Enligt Sofie pratas det matematik mest hela tiden. Matematiken kommer in 
vid dukning, måltider, när barnen spelar spel och vid lek. Det är oftast att det är i naturliga 
sammanhang som matematiken dyker upp enligt henne. Hon anser att hela arbetslaget arbetar 
på samma sätt men säger att det är vissa som brinner mer för just matematik. Alla i arbetslaget 
har samma syn på ämnet och det är ingen som har något speciellt ansvarsområde. På hennes 
förskola är det en personal som har gått en matematikkurs och hon är osäker på om hon själv 
skulle vilja gå en matematikkurs men hon tror att det gör skillnad i arbetet om man gått en 
kurs. Sofie tycker att gå på en föreläsning alltid ger nya idéer och tips. Det är också bra med 
praktikanter för de ofta kommer med något nytt. Hon berättar också att de på hennes förskola 
dokumenterar med hjälp av digitalkamera och barnens egna teckningar. Hon tycker dock att 
dokumentera är något de måste bli bättre på. Sofie anser även att hennes arbetssätt har 
förändrats pga. målen i läroplanen.   
 
Maries arbete med matematik i förskolan 
Matematik är ett ämne som Marie tycker att personalen hinner med på förskolan men nämner 
även att det nog beror på hur arbetslaget arbetar eftersom ämnet är en del av många andra 
bitar som ska in i verksamheten. För Marie är arbetet med medveten matematik det som 
förekommer vid samlingar, när hon spelar ett visst spel med några barn och utomhus när de 
går på matematikspaning på gården. När barngruppen går till skogen och när de mäter olika 
saker blir det också matematik säger Marie. Ibland får barnen räkna bilarna på parkeringen för 
att sedan göra ett stapeldiagram där de ser resultatet av räkningen berättar Marie. Hon tror att 
om man går en matematikkurs så skulle hon använda matematik mer medvetet i barngruppen. 
I hennes arbetslag tycker hon att ”matematiktänket” finns hos alla och att de alltid bollar idéer 
med varandra även om de har olika ansvarsområden. Det är en förskollärare på hennes 
avdelning som har ansvar för matematiken och det tror hon är positivt för planeringen av 
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ämnet alltid hinns med. Marie berättar att hennes avdelning dokumenterar med digitalkamera, 
bilder och genom barnens egna teckningar. På frågan om hennes arbetssätt har påverkats pga. 
läroplanens mål svarar hon att hon inte vet men hoppas det.  
 
Anna-Gretas arbete med matematik i förskolan 
Matematiken ska vara både planerad och oplanerad men har man ett syfte måste det vara 
planerat enligt Anna-Greta. Hon tycker att matematik är något som ”hinns” med men det är 
upp till pedagogerna att avgöra det, och för hennes del är det ingen belastning eftersom hon 
tycker att det är så intressant med ämnet. Anna-Greta anser att pedagogerna hela tiden måste 
framhålla att de jobbar med matematik på förskolan och samt ta matematiktillfällena i akt när 
de dyker upp. För Anna-Greta är matematik något som hon arbetar både medvetet och 
omedvetet med och ibland planerat. När hon arbetar med pinnar ute och med bilder, kort och 
stenar inne är det en medveten planering som ligger bakom. Även lekar som Kims lek1 är 
något som hon planerar medvetet innan hon ska genomföra den. Hon anser att hela arbetslaget 
arbetar med matematik på samma sätt även om det till stor del är hon som tar initiativet till 
det. Anna-Greta menar att på hennes avdelning delar alla på ansvaret i alla ämnen, samt att 
hela arbetslaget utbyter idéer med varandra, specialpedagogen och andra förskollärare som 
arbetar på förskolan. Anna-Greta berättar att hon på eget initiativ gått en matematikkurs för att 
hon är så intresserad av ämnet. På förskollärarens avdelning dokumenterar de med hjälp av 
digitalkamera och barnens teckningar. Slutligen anser hon att hennes arbetssätt har ändrats när 
det är mål i läroplanen och hon säger att det har påverkat hela verksamheten för att nu är det 
något som man måste ta itu med.  
 
Berits arbete med matematik i förskolan 
Berit anser att matematik som används vid samlingar och vid fruktstunden bör vara planerad 
men då gäller det att tid ges till den planeringen. Berit tycker att hon använder sig av 
matematik medvetet i barngruppen och att hon tänker på det mer och mer. På hennes 
avdelning använder de sig av många fingerramsor och lekar som Berit menar också är 
matematik. I hennes arbetslag är de tre personer och alla jobbar lika med matematikämnet. 
Det är ingen som har något speciellt ansvarsområde men de som är mest intresserade av 
matematik jobbar mest med det. Berit berättar att de dokumenterar med hjälp av 
digitalkamera och teckningar som barnen gjort på hennes avdelning. Hon tror att hennes 
arbetssätt har förändrats i och med att det är tydliga mål i läroplanen nu. 

4.4 Sammanfattning 
Här följer en sammanfattning av de resultat som har påvisats under temat; Förskollärares 

arbete med matematik i förskolan. I sammanfattningen lyfts olikheter, likheter och variationer 
fram ur informanternas svar.  
 
Anna och Cecilia planerar inte in matematiken i undervisningen utan det sker oplanerat och 
omedvetet, trots detta uppfattar Cecilia det som att hon arbetar med matematik hela tiden.  
Sofies arbetslag kan vid något speciellt tillfälle planera för matematik men oftast sker även 
där undervisningen oplanerat och även omedvetet. Marie och Anna-Greta påpekar att ämnet 
ska komma in naturligt i verksamheten, men att den kan vara både planerad och oplanerad. 
Deras arbetslag tycker sig ha tid med att få in matematiken i undervisningen, men enligt 
Marie är dock ämnet ”bara” är en del av många andra bitar som ska in i verksamheten. Vidare 
menar Anna-Greta att om man har ett syfte med undervisningen så måste matematiken vara 

                                                 
1 Kims lek; olika föremål läggs fram och barnet får titta en stund på dem och säga vad det är. Barnet får sedan 
blunda och man tar bort något. När barnet tittar ska det säga vad som fattas. 
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planerad. Berits uppfattning är att matematik som används vid samlingen och vid fruktstunden 
bör vara planerad men att det då gäller att förskolläraren får tid till den planeringen. Alla 
förskollärare utom Berit framhåller att det gäller att fånga tillfällena till undervisning när 
matematiken dyker upp naturligt i verksamheten och att förskolläraren då måste lyfta fram 
och synliggöra matematiken. Samtliga förskollärare utom Anna-Greta tar upp att de använder 
sig av matematik på samlingarna, Anna och Cecilia har det oplanerat vilket kan vara 
exempelvis problemlösning när de delar frukt och då blir det automatiskt matematikprat. 
Även när de räknar antalet barn är det matematik menar Cecilia. Marie och Berit har 
matematik planerat i samlingarna medan Sofie anser att matematiken på hennes samlingar 
inte är planerade men hon tycker ändå att det är mycket medveten matematik i verksamheten. 
Även Sofies arbetslag brukar använda sig av problemlösning vid fruktdelningen vilket är ett 
bra tillfälle att utmana barnens tänk med frågor. Sofie framhåller att de ”pratar” matematik 
med barnen hela tiden. Samtliga förskollärare använder sig av konkret matematik för att 
synliggöra matematiken för barnen på ett lättförståligt sätt. Anna-Greta betonar (som den enda 
av respondenterna) att förskollärare hela tiden måste framhålla att de arbetar med matematik 
på förskolan. I Maries arbetslag är det en förskollärare som har huvudansvaret för ämnet 
matematik, och i de övrigas arbetslag är det ingen som har huvudansvaret, men är det någon 
förskollärare som ”brinner” extra mycket för ämnet kan hon/han styra upp undervisningen. 
Samtliga förskollärare utom Cecilia tar upp att när de arbetar med ett ämne så dokumenterar 
de med digitalkamera och genom att barnen får göra teckningar. Vid frågan om de 
intervjuades arbetssätt med ämnet matematik har förändrats efter att förskolan fick sin 
läroplan med strävandemål om att synliggöra matematiken svarar tre av förskollärarna ja, en 
svarar nej, två svarar vet ej och en har vi inte fått något svar ifrån. 

4.5 Förskollärares uppfattning om hur det matematiska lärandet 
synliggörs hos barn 

Annas uppfattning om hur det matematiska lärandet synliggörs hos barn  
När Anna lägger pussel och räknar legobitar med barnen brukar hon tala om för barnen att det 
är matematik. Även när barnen räknas vid samlingen påtalar hon det, samt talar tydligt om för 
barnen hur många pojkar respektive flickor som är på förskolan just den dagen. Anna tycker 
inte att barnen ska kunna räkna redan i förskoleålder och menar att det inte är något som hon 
ens strävar efter. Vid fruktstunden berättar Anna att det ofta händer att hon frågar barnen hur 
många bitar de vill ha av en banan som ska delas. Hur barnen svarar ger henne en bild över 
om de förstår sammanhanget. Om ett barn har lärt sig något tycker hon att det märks när 
barnet upprepar någon aktivitet. Ibland händer det att ett barn utbrister ”det där kan jag!” och 
då tycker Anna att hon fått en bekräftelse på att barnet har förstått. Anna nämner också att hon 
tror att barnen lär sig av varandra.  
 
Cecilias uppfattning om hur det matematiska lärandet synliggörs hos barn  
Cecilia tycker att hon synliggör matematiken för barnen bland annat när hon spelar spel med 
dem. Hon tar då tillfället i akt och talar om för barnen att det är matematik när de till exempel 
slår tärningen. När barnen (5-åringarna) räknar slag och prickar hjälper hon dem ”på traven” 
och berättar även då att det är matematik. Cecilia tycker också att det märks att barnen har 
förstått om de upprepar något. Hon uppfattar att vissa barn kan räkna från bilder och de vet då 
även vilket antal det är på bilderna. De räknar också ofta hur många bokstäver det är i deras 
namn på lådor och annat. Barnen vet att vissa har långt namn och att det är lika som många 
bokstäver. Cecilia påtalar att barnen till stor del lär sig av varandra i många sammanhang.  
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Sofies uppfattning om hur det matematiska lärandet synliggörs hos barn 
I förskolans verksamhet tycker Sofie att det är viktigt att ta tillvara på upplevelser i vardagen 
och tala om för barnen att det är matematik det handlar om så att matematiken kommer in 
naturligt för dem. När barnen löser olika problem ger det dem erfarenheter som de får vetskap 
om på ett matematiskt sätt. Hon säger även att det gäller att nyttja matematiken i samband 
med måltider, lek och på/avklädning. Något som Sofie inte tycker är viktigt är att lära sig 
siffror i förskoleålder utan hon anser att det är begreppen som kommer före eftersom de finns 
i vardagen. Hon säger även att det är osäkert om barnen egentligen förstår att det är matematik 
det handlar om. Sofie tycker sig se i barnens ögon om de förstår och på så sätt får hon en sorts 
bekräftelse på deras kunskap. På hennes förskola har de ingen speciell dokumentation vid just 
förståelsen för matematik men hon tror att det kanske skulle vara bra att ha.  
 
Maries uppfattning om hur det matematiska lärandet synliggörs hos barn  
Marie anser att förskollärare bör benämna att det är matematik för barnen och det är något 
som hon hela tiden talar om för dem. Hon berättar också att hon alltid försöker visa 
matematiken konkret för barnen och det händer ibland att de gör diagram på förskolan. Vid 
dessa tillfällen får barnen titta först för att sedan göra och på så sätt tycker hon att 
matematiken synliggörs för barnen på ett enkelt sätt så att de förstår sammanhanget. Marie 
anser att det märks om barnen är intresserade men säger också att det är svårt att se om de 
verkligen har lärt sig något. Hon påtalar vikten av att det är nu i förskoleåldern som barns 
intresse ska väckas och inte att de ska lära sig matematik, det är något de kommer att få 
uppleva senare i livet. Något som Marie också menar är att det är bra för barn när de lär sig i 
grupp.  
 
Anna-Gretas uppfattning om hur det matematiska lärandet synliggörs hos barn 
Anna-Greta berättar att hon talar om för barnen att det är matematik när hon mäter dem för att 
de ska bli medvetna om matematiken omkring dem. Det är även något som hon påtalar när 
hon läser en bok för barnen som kan knytas till ämnet matematik. Anna-Greta tror att 
barngruppen blir medvetna om att det är matematik när förskollärare tar sig tid och lyssnar på 
barnen, samt gör dem medvetet om att det kan finnas flera svar på frågor och att vägen till 
svaret är det viktigaste. För hennes del tycker Anna-Greta att det är viktigt att lyfta fram 
matematikbegreppen i verksamheten. På frågan hur hon märker att ett barn har lärt sig berättar 
Anna-Greta om en händelse när ett barn bet på en gurkskiva och pojken sade att det såg ut 
som pappans bildäck. Det tycker Anna-Greta är ett bra konkret exempel på att pojken förstod 
likheterna mellan däcket och gurkskivan, att båda är runda.  
 
Berits uppfattning om hur det matematiska lärandet synliggörs hos barn  
För Berits del tycker hon inte att det är viktigt att småbarn vet att det är matematik det handlar 
om. Hon talar aldrig om för barnen att det är matematik de håller på med, men till stor del tror 
Berit att det beror på att hon arbetar med barn som bara är 1-3 år. Om ett barn har lärt sig 
matematik tycker hon det märks vid spontana reaktioner från barnen, eller att det händer även 
att barnen vid ett senare tillfälle visar att de har förstått och det ger Berit en bekräftelse på 
deras förståelse. Hon tycker också att det kan märkas vid dokumentation som de gör i 
verksamheten.  
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4.6 Sammanfattning   
Här följer en sammanfattning av de resultat som har påvisats under temat; Hur synliggörs det 
matematiska lärandet hos barn? I sammanfattningen lyfts olikheter, likheter och variationer 
fram ur informanternas svar.  
 
Anna och Cecilia visar för barnen att det är matematik när de exempelvis lägger pussel och 
räknar legobitar tillsammans med barnen eller när de räknar barnen i samlingen. Berit 
upplever att hon aldrig säger till barnen att det är matematik som de arbetar med och att detta 
till stor del kan bero på att barnen hon arbetar med är yngre (1-3 år). Däremot anser Marie och 
Sofie att man som förskollärare ska benämna när det är matematik och på ett tydligt sätt tala 
om det för barnen så att matematiken kommer in naturligt för dem i verksamheten. Marie 
menar även att det är nu när barnen är i förskoleålder som deras intresse för ämnet ska väckas. 
Anna-Greta berättar att hon alltid säger till barnen om det är matematik när de till exempel 
läser böcker tillsammans eller när hon mäter barnen för att det ska komma in naturligt i deras 
vardag. Hon tror även att det är viktigt att lyfta fram matematikbegrepp i verksamheten något 
som även Sofie framhåller. Sofie menar att det inte är lika viktigt att lära sig siffror redan i 
förskoleålder som det är med matematiska begrepp och andra begrepp överhuvudtaget för 
dessa finns runt om barnen i vardagen. Samtliga förskollärare utom Berit (som inte specifikt 
nämner något av det i intervjun) påtalar att det är positivt för barns inlärning att de får uppleva 
matematiken konkret.  
 
På frågan om hur förskollärarna ser att ett barn har lärt sig svarade Sofie att hon tycker att det 
syns i deras ögon när barnen förstår och på så sätt får hon som förskollärare en bekräftelse på 
detta. Berit tycker att det observeras vid spontana reaktioner från barnen. Med vissa barn, 
menar Marie, märks det att de är mer intresserade av det de arbetar med, men hon tycker ändå 
att det är svårt att se om barnen verkligen har lärt sig något. Barnen kan enligt Marie även visa 
att de har lärt sig genom deras nyfikenhet samt på deras medvetenhet om ämnet de arbetar 
med. Enligt Anna och Cecilia ser de att barnen har lärt sig när barnen upprepar saker. För att 
se om ett barn har lärt sig menar Berit att dokumentation kan vara ett sätt att använda sig av. 
Hon tar även upp att barnen inte behöver visa att de har förstått precis vid ett speciellt 
undervisningstillfälle utan det kan visa sig vid ett senare tillfälle när de gör något liknande 
eller möjligtvis samma sak. Anna, Cecilia och Marie påtalar att barn lär sig bättre om de är 
tillsammans med andra barn i grupp. Anna och Cecilia berättar också att det ibland händer att 
ett barn utbrister ”det där kan jag”! och att detta enligt dem tyder på att barnen förstår olika 
saker. Cecilia menar även att hon kan se att barnen (5-åringarna) förstår när de själva räknar 
prickar på tärningar och bokstäver i sina namn.  
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5. Diskussion  
Vi har valt att inleda diskussionen med en återblick på vad studiens syfte är och därefter är 
diskussionen indelad i tre teman; Förskollärares syn på matematiken i förskolan, 

Förskollärares arbete med matematik i förskolan samt Hur synliggörs det matematiska 

lärandet hos barn? Denna indelning av diskussionen har vi valt för att läsaren ska få en bra 
överblick från de tidigare avsnitten Litteraturgenomgång och Resultat. Dessa teman utgår från 
intervjuerna med informanterna i denna studie.  
 
I studiens inledning framhåller vi att det i dagens samhälle diskuteras öppet om barns förmåga 
och vilja att ta till sig matematikämnet i skolans värld. Vi tror att det har betydelse för barns 
framtida intresse för matematiken om förskollärarna redan i barns tidigare åldrar visar att det 
är roligt att arbeta med matematik och att matematiken som finns i vardagen runt omkring 
barnen synliggörs för dem. Kanske är det dags att ställa sig frågan om inte förskolan behöver 
lyfta fram matematiken mer i verksamheten så att barn redan i tidig ålder får en positiv bild av 
ämnet? Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagogerna arbetar med 
matematik i förskolan. Är pedagogerna medveten om att de arbetar med ämnet matematik 
eller sker det omedvetet som en del av vardagen. För att komma fram till detta har vi 
intervjuat sex förskollärare om deras förhållningssätt till ämnet matematik i förskolan. 
 
Förskollärares syn på matematiken i förskolan 
Samtliga av de intervjuade i vår studie har uppfattningen att matematiken finns överallt i 
barns vardag och att matematiken som barnen möter inom förskolans verksamhet både finns i 
planerade och oplanerade aktiviteter. Förskollärares syn på matematiken har enligt Doverborg 
& Pramling Samuelsson (1999) i tidigare studier visat att pedagogerna ansåg att den 
matematiska kunskapen får barnen när de börjar skolan och därför behöver ämnet inte 
uppmärksammas i förskolan. Vi anser dock att dessa studier kan vara missvisande att utgå 
ifrån i nutid eftersom de är genomförda (1987 och 1998) innan förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet 1998) blev utgiven. Förskollärarnas syn på matematiken kan på 
grund av att förskolan fick en egen läroplan ha förändrats till en mer positiv inställning 
eftersom denna läroplan (a.a.) har strävansmål om ämnet matematik, vilket vi tror kan bidra 
till att ämnet synliggörs mer i förskolans verksamhet. Däremot menar Ahlberg & Hamberger 
(1994) att Kihlströms studie, även den genomfördes innan förskolan fick en läroplan, visar att 
förskollärarna inte är emot att undervisa i matematik. Matematikdelegationen (SOU 2004:97) 
åsyftar dock att det är viktigt att matematik finns med i förskolans verksamhet, samt att det 
finns strävansmål i läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) där det står att 
förskolans verksamhet skall väcka barns intresse och ge dem en förberedande förståelse för 
matematikämnet. Heiberg Solem & Reikerås (2004) menar att förskollärarna måste bortse 
från den traditionella inställningen att matematikundervisningen hör till skolans värld och 
istället upptäcka matematiken som kan användas inom förskolans verksamhet. Enligt oss är 
leken förskolans viktigaste aktivitet samt att den är grunden till barns lärande. Varför inte ta 
tillvara på leken när matematik skall synliggöras för barn? Våra informanter framhåller att för 
att barn ska få en bra grund till förståelse för matematiken inför framtiden bör barn få uppleva 
ämnet i förskolan. Vi anser att leken är en bra aktivitet att använda sig av för att barn skall få 
uppleva matematiken. Tyvärr så tyckte vi oss urskilja ur informanternas svar att leken kanske 
inte utnyttjas fullt ut vid deras förskolor när de arbetar med matematik. Vi menar att det finns 
oändligt mycket matematik att lyfta fram för barnen i leken och det bör alla förskollärare 
utnyttja, dessutom framhålls det i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet 1998) att 
leken är viktig för barns lärande och utveckling. Malmer (1993) menar att barns idérikedom 
inspireras som mest under den tidiga barndomen och under denna tid är barnet mottagligast 
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för att möta nya uppgifter. Dock visar en studie inom förskolan (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 1999) att det inte är vanligt att förskollärarna använder sig av matematiska 
begrepp och ett matematiskt tänk. Förskollärarna i vår studie påpekar att barn även lär sig 
matematik vid enklare vardagsbestyr såsom dukning, vilket Doverborg & Pramling 
Samuelsson (1999) förtydligar inte med visshet lär barn matematik. Detta antagande grundar 
författarna på att för ett barn ska få en förståelse för matematiska begrepp måste dessa 
begrepp först synliggöras för barnet av pedagogen. Det var endast en av våra informanter som 
hävdade att barn bör göras medveten om att det är matematik som de möter vid olika 
händelser. Vi tror att denna förskollärare kan ha fått denna insikt eftersom hon har gått en 
matematikkurs som fortbildning. Denna uppfattning grundar vi på att när vi har intervjuat de 
två förskollärarna som hade gått en matematikkurs så tycker vi oss ha urskiljt ett vidare 
synsätt hos dem om matematiken än om vi jämför med dem som inte hade gått någon kurs. 
Dessa förskollärare påpekade också att matematikkursen har gett dem nya positiva perspektiv 
på ämnet samt mer kunskap om hur de kan arbeta för att synliggöra ämnet i förskolan.  
 
Förskollärares arbete med matematik i förskolan  
Tre av de intervjuade använder sig både av planerad och oplanerad matematikundervisning, 
de menar dock att det viktigaste är att ämnet kommer naturligt in i verksamheten. För de 
andra förskollärarna sker undervisningen i huvudsak oplanerat och oftast även omedvetet. Vi 
upplevde att vissa av förskollärarna hade lite svårt att urskilja om de planerade matematiken 
eller om den bara fanns där omedvetet. De menade att matematiken hela tiden finns naturligt i 
förskolans verksamhet vilket vi anser kan försvåra urskiljningen mellan medveten matematik 
och omedveten matematik. Men behöver matematiken vara med i planeringen eller räcker det 
inte att den lyfts fram och synliggörs för barnen i vardagen? I läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet 1998) framhålls det att matematiken skall synliggöras och lyftas 
fram i förskolans verksamhet men detta är endast strävansmål och inte något som absolut 
måste styra verksamhetsplaneringen. I litteraturen framgår att det som är väsentligast är hur 
barnet får möta matematiken i verksamheten och att det är viktigt att pedagogen är medveten 
om sin egen förståelse för matematiken och vilken kunskap pedagogen själv besitter 
(Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). För att barn ska få en positiv bild av matematik 
bör läraren förstå barnens språk och hur de tänker för att utifrån detta agera stödjande och 
förstående i deras möte med matematik (Pramling Samuelsson & Mårdsjö1997). Vidare 
menar Ahlberg & Hamberger (1994) att matematikundervisningen skall utgå från barnets 
perspektiv och att läraren hela tiden bör beakta att fånga upp barnets tankar och idéer.  
 
Matematiken i verksamheten lyfter fem av informanterna oftast fram vid samlingarna, då både 
problemlösning och matematikprat kommer in naturligt vid olika aktiviteter. När samtliga av 
de intervjuade ger exempel på hur de arbetar med matematik, antingen det är medvetet eller 
omedvetet, så är aktiviteterna ofta konkreta. Litteraturen framhåller att barn lättare tar till sig 
den matematiska kunskapen och får en bättre förståelse för ämnet om de får möta 
matematiken på ett verkligt sätt så att den är gripbar för dem. Barn behöver känna och erfara 
med hela kroppen (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999; Furness 1998 & Malmer 1990). 
I vissa aktiviteter som de intervjuade använder sig av i verksamheten låter de barnen titta, 
göra och jämföra matematik vilket synliggör matematiken bättre då det flätas samman till ett 
förståeligt sammanhang för barnen (Björklund 2007 & Heiberg Solem & Reikerås 2004). Det 
är läraren som har nyckelrollen när barn ska utveckla sitt matematiska tänkande (SOU 
2004:97), och det är läraren som skall vägleda barnet till att se, urskilja och förstå 
matematikens språk (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). En enda av de intervjuade 
hävdade att förskollärare hela tiden bör framhålla att de arbetar med matematik i 
verksamheten. Förskolans verksamhet kännetecknas enligt Doverborg & Pramling 
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Samuelsson (1999) av att fokusen ligger på hur man bemöter barn medan synsättet på 
innehållet i verksamheten inte har lika stor plats. Att denna fokus finns gör att vi anser i likhet 
med Doverborg & Pramling Samuelsson att det är viktigt att pedagogerna reflekterar och 
urskiljer innehållet i verksamheten, samt lyfter fram det så att det blir synligt för barnen. Vi 
uppmärksammade att flera av våra informanter framhöll att matematiken finns naturligt i 
vardagen, men detta är något som Doverborg & Pramling Samuelsson menar att man som 
förskollärare inte kan ta för givet, utan matematiken måste lyftas fram och synliggöras för 
barnen. Även Magne (2004) påtalar att ”Allt är lika mycket matematik” (s.15) men att det är 
viktigt att förklara och synliggöra för barn vad som menas med olika matematikbegrepp.  
 
Som vi tidigare har nämnt i diskussionen så anser fem av de intervjuade att matematikprat 
kommer in naturligt i samlingarna när de samtalar med barnen och att förskollärarna då tänker 
på att ställa frågor till barnen. Detta tycker vi är väldigt positivt men menar att det kan finnas 
olika slags frågor till barn, och att vi som vuxna ofta kanske ställer ledande frågor så att vi 
inte låter barnen använda sig av sitt eget reflekterande tankesätt. Därför bör förskollärare 
tänka på att ställa öppna frågor till barn för att utmana barns egna tankar. Detta stärker barns 
tilltro till sitt eget matematiska tänkande och ger dem större matematisk kunskap (Dahl & 
Rundgren 2004). Litteraturen visar att matematikprat med barnen är väldigt viktigt och att det 
är en fördel om vi vuxna pratar matematik med barn redan i tidig ålder (Hedges, Huttenlocher, 
Klibanoff, Levine & Vasilyeva 2006).  
 
Hur synliggörs det matematiska lärandet hos barn?  
I litteraturen framgår det att samspelet mellan barn och vuxna har stor betydelse för barns 
matematiska lärande. När barn får möjlighet att tillsammans med andra barn och vuxna 
diskutera om olika matematiska begrepp, problemlösningar osv. så ökar de sin förståelse för 
innehållet och meningen med matematiken, deras erfarenhet och kunskap om ämnet utvecklas 
(Ahlberg 2001; Björklund 2007; Heiberg Solem & Reikerås 2004). Detta samspel är något 
som tre av informanterna betonar är betydelsefullt för barn eftersom det hjälper barn i deras 
lärande. Även läroplan för förskolan framhåller att barns lärande grundas på samverkan 
mellan barn och vuxna (Utbildningsdepartementet 1998). Merparten av de intervjuade 
framhåller att förskollärare bör visa barn att det är matematik de arbetar med så att ämnet 
infinner sig naturligt för barnen i verksamheten samt att väcka deras intresse för ämnet. 
Förskollärarens uppgift är att ansvara för barns möte med matematiken samt väcka deras 
nyfikenhet, lust och upptäckarglädje (SOU 2004:97). En av de intervjuade påpekar att hon 
aldrig talar om för barnen när det är matematik som de arbetar med och att detta beror på att 
de barn hon arbetar med endast är 1-3 år. Vi anser att det är viktigt att förskollärarna även tar 
tillvara på möjligheten att prata samt benämna matematiken för barn redan i sådan tidig ålder 
(1-3 år) för vad är det som säger att barnet inte redan i den åldern tar till sig kunskap, eller i 
varje fall får en början på förförståelse för matematiken. Redan i barns möte med 
matematiken i spädbarnsåldern får barnet egna instinktiva föreställningar om ämnet (SOU 
2004:97).  
 
Vi upplevde under intervjuerna att informanterna hade svårt för att ge uttryck åt hur de såg att 
ett barn hade lärt sig något. Detta är något som vi kan förstå eftersom man inte mäter kunskap 
bland barn i förskoleålder. Men förskollärarna menade bland annat att de kunde se att ett barn 
har lärt sig i uttrycket i barnets ögon, när barnet upprepar något och genom spontanta 
reaktioner från barnet. Dokumentation hjälper barnet att förstå sina egna tankar och utvecklar 
dess reflekterande tankesätt menar Doverborg & Pramling Samuelsson (1999). Att låta barn 
dokumentera med sina egna teckningar anser vi är ett enkelt sätt att ta tillvara på deras egna 
tankar och funderingar. En teckning kan säga så mycket… Samtliga av de intervjuade 
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använder sig av dokumentation och då både med barns teckningar och digitalkamera. 
Dokumentation ger en djupare syn på barnets arbete vilket enligt Furness (1998) bidrar till att 
både lärare och barn får en större inblick i hur barnet lär sig. Dokumentation med teckningar 
och bilder är även ett betydelsefullt sätt för barn att tillsammans samtala om och visa 
varandras arbete eftersom detta hjälper dem att utveckla sitt matematiska språk (Dahl & 
Rundgren 2004; Sterner 2006). 

5.1 Våra reflektioner  
De intervjuade i vår studie framhåller att de arbetar med matematik i förskolans verksamhet 
men att det sker både medvetet och omedvetet. Vi uppfattar det som att förskollärarna anser 
att matematiken hela tiden finns runt omkring barnen i vardagen och att de flesta av 
förskollärarna försöker fånga möjligheter till matematikundervisning när tillfälle ges. Vi anser 
att som förskollärare skall man inte ta matematiken för given bara för att den hela tiden finns 
runt omkring oss. Vår tolkning liksom Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) är att det 
inte finns något som säger att barn lär matematik bara för att den finns ”där”. Vår förhoppning 
är att de strävansmål om matematik som står skriven i förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet 1998) i framtiden kommer att ge ämnet en större plats inom 
förskolans verksamhet. Vi tycker oss i studien se att förskollärarna inte har så mycket 
medveten planerad matematik trots att de påtalar vikten av att grunden för matematiken läggs 
redan i förskoleålder. Varför prioriteras då inte matematiken i förskolans verksamhet mer? 
Detta tror vi dels kan bero på tidsbrist i verksamheten när det är stora barngrupper och som en 
förskollärare uttryckte det att matematik endast är ett ämne bland många andra som ska in i 
verksamheten. Vi förmodar att deras egna upplevelser av ämnet när de själva var barn kan ha 
en betydelse för om de vill lyfta fram ämnet eller inte? Dock anser vi att en professionell 
lärare inte får låta sina egna erfarenheter påverka undervisningen i en negativ riktning. I 
studien tycker vi att det framkom att de intervjuade (med undantag av två förskollärare) hade 
en negativ inställning till att gå en matematikkurs trots att de anser att matematik är ett viktigt 
ämne att synliggöra för barn i yngre åldrar. De informanter som har denna negativa inställning 
talar egentligen, enligt oss, emot sig själva när de under intervjuerna har framhållit att om de 
skulle gå en matematikkurs så skulle deras arbete med matematik i verksamheten påverkas 
positivt. Vi hoppas och tror att alla som får chansen att utbilda sig i matematikämnet bör göra 
det för att på så sätt höja nivån på matematikundervisningen i förskolan. Vi anser att det är 
viktigt att förskollärare reflekterar över vilken uppfattning de har till ämnet matematik, så att 
deras inställning (om den inte är positiv) inte bidrar till att barnet får negativa ”vibbar” av 
ämnet. I denna studie tycker vi oss emellertid se att informanterna förhållandevis har ett 
positivt förhållningssätt till ämnet matematik vilket vi tycker bådar gott inför framtiden. 
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Bilaga 1 
 
Grundfrågor till förskollärare 
 
Vad är matematik för dig? 
 
Hur ser du på matematik i förskolans verksamhet? 
 
Använder du matematik medvetet i barngruppen?  
 
Hur arbetar du med matematik i barngruppen? Vid vilka tillfällen?  
 
Hur synliggör du matematiken för barngruppen? 
 
Varför arbetar du med matematik med barnen?  
 
Har läroplanens, Lpfö 98, mål att matematik skall synliggöras redan i förskolan påverkat ert 
arbetssätt med matematik i barngruppen? 
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Bilaga 2 
 

2007-09-19 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som läser på Lärarprogrammet. Vi är nu inne på 
sista terminen och skriver vårt examensarbete som handlar om matematik i förskolan. Vi vill 
undersöka om förskollärare arbetar med matematik medvetet/omedvetet och hur de arbetar 
med ämnet. Vi skulle vilja intervjua två förskollärare som arbetar på olika avdelningar eller på 
olika förskolor under vecka 41 eller vecka 42 och varje intervju beräknas ta ungefär 40 
minuter. Vi tar gärna emot förslag från dig om du har namn på några ur personalgruppen som 
enligt dig skulle vara lämpliga att intervjua. 
 
Vi är tacksamma för svar från dig så att vi har ditt medgivande innan genomförandet av vår 
studie. 
 
Vi bifogar två bilagor: Följebrev till förskollärare och Grundfrågor till förskollärare. 

 
Tack på förhand! 
 
Britt-Marie Lindberg  Maria Andersson 
Tel: XXX-XXX XX XX  Tel: XXX-XXX XX XX 
E-mail: XXX   E-mail: XXX 
 
Handledare: 
Kerstin Bäckman 
Högskolan i Gävle 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Tel arb: XXX-XX XX XX  
E-mail: XXX 
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Bilaga 3 
 
    XXXXX 2007-09-19 
 
Till förskollärare 
 
Vill du delta i en intervjustudie gällande hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan?  
 
Studien kommer att ingå i vårt examensarbete inom lärarprogrammets avslutande termin. Med 
anledning av vårt eget intresse för matematik för de tidigare åldrarna vill vi undersöka hur vi 
som pedagoger skulle kunna arbeta med matematik så att barnen tidigt får en positiv 
erfarenhet av ämnet.  
 
Intervjuerna dokumenteras med hjälp av bandspelare och beräknas att ta ungefär 40 minuter. 
Vi avser att göra intervjuerna under vecka 40 eller 41.  Deltagande sker frivilligt och svaren 
kommer inte att kunna kopplas till enskild individ och datamaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt.   
 
Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta oss gärna. 
Tack på förhand för Er medverkan.  
 
 
Britt-Marie Lindberg  Maria Andersson 
Tel: XXX-XXX XX XX  Tel: XXX-XXX XX XX 
E-mail: XXX   E-mail: XXX 
 
Handledare: 
Kerstin Bäckman 
Högskolan i Gävle 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Tel arb: XXX-XX XX XX  
E-mail: XXX 
 
 
 


