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Sammanfattning 
 
Jag har ett stort intresse för matematiken i förskolan och har därför gjort en undersökning för 
att se hur pedagoger på förskolor jobbar med matematik. Mitt syfte med uppsatsen var att få 
vetskap om hur och när pedagogerna jobbar med matematik på förskoleavdelningar. 
   Jag har gjort en enkätundersökning och lämnat den till 13 förskoleavdelningar. Jag valde att 
ge enkäten till förskoleavdelningarna och inte till förskolan eftersom avdelningarna på 
förskolan kan jobba mycket olika. Utifrån enkäterna redogör jag för hur matematik i  
förskolan kan vara. Nästan alla förskoleavdelningar jobbar med matematik och ungefär 
hälften av dem jobbade med matematik varje dag. Det var få förskoleavdelningar där någon 
pedagog hade utbildning i matematik. 
   Min slutsats är att pedagogerna inte alltid är medvetna om matematiken i vardagen. Detta 
framgår av svaren i min enkätundersökning. En utbildning för pedagogerna i matematik i 
förskolan tror jag vore bra. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Förskolan, matematik, matematikundervisning, pedagogik. 
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1. Inledning 
 
I läroplanen står det vilka mål vi pedagoger ska sträva mot i förskolan, inom bl.a.  
matematiken.  
   Jag har själv ett stort intresse för matematiken i förskolan och det är därför jag vill göra en 
undersökning och se hur pedagoger jobbar med matematik på förskolan. 
 
   Idag tror jag  att många pedagoger i förskolan inte är medvetna om att de egentligen jobbar 
med matematik varje dag, så det är viktigt att pedagogerna blir medvetna om det och kan 
använda dessa situationer på ett bra sätt med barnen. 
 
   Matematik är ett område bland många andra som är viktiga att jobba med i förskolan. Om 
pedagogerna är medvetna så kan vi många gånger jobba med flera områdena samtidigt som 
tex. med språket och matematik. Vi har en viktig roll på förskolan med att introducera och 
arbeta medvetet med matematik med barnen. För matematik finns runt omkring oss på 
förskolan så det gäller för oss att bli medvetna om den och sätta ord på den till barnen. Om 
pedagogen tycker det är roligt och är engagerad i området så smittar det ofta av sig till barnen, 
så att även de tycker det är roligt och tar till sig kunskapen bättre. Om barnen på förskolan får 
en bra start med matematiken och tycker det är roligt, så tror jag och hoppas jag att deras 
intresse för matematik har större förutsättning att bibehållas när de börjar i skolan.  
 
   Forskare i USA, England och Kanada har gjort en longitudinell studie på barn från 
förskoleåldern till 13-14 årsålder. Studien omfattade 36.000 barn. De kom fram till att det är 
större chans för barnen att lyckas med matematiken i skolan om de tidigt förstår och kan 
använda informella talbegrepp. ( http://ncm.gu.se/node/2291). 
 
   Om man som pedagog känner att man behöver tips och idéer för att kunna jobba med 
matematik på förskolan så finns det idag många böcker inom området.  
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1:1 Bakgrund 
 
1:1:1 Vad står i läroplanen  
Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) skriver att barn och ungdomar från 1 – 16 år ska 
utveckla likvärdig kunskap, men på olika nivåer. Generellt bygger hela utbildningssystemet 
på detta. 
 
I Lpfö 98 kan man bl.a. läsa följande om matematik: 
 
 ”Förskolan skall sträva efter att varje barn 

• Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang. 

• Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen, tal, 
mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum”(s.13) 

 
”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt    

   ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter,   
   kunskaper och färdigheter”. (s.12) 
 

 
1:2 Litteraturgenomgång 
 
1:2:1 Pedagogens roll i samspel med barnet 
Doverborg & Emanuelsson (2007) skriver att barns nyfikenhet och intresse för matematik 
skall utmanas och läroplanen betonar att alla som jobbar inom förskolan skall göra detta. 
Doverborg (2007) skriver vidare om läroplanen att ”enligt förskolans läroplan är det 
arbetslaget som har ansvar för att barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig 
nya saker”. (s.18) Ahlberg (2003) menar att ”barns första möte med matematiken i förskolan 
och skolan är betydelsefullt, då det kan påverka deras framtida förhållningssätt och 
möjligheter att lära matematik”. (s.9) Heiberg Solem & Lie Reikerås (2006) menar att 
pedagogen måste tänka på att, ”utmaningarna måste upplevas som meningsfulla och 
relevanta av barnen”. (s.120) Även Magne (2002) tar i sin bok upp att,  varje barn bör få 
stimulans, uppmärksamhet och handledning utifrån sin egen utvecklingsnivå.  
Jancke (2000) skriver: 

 
”Små barn och matematik är inte så vanligt att kombinera. Men matematik finns       
där, inne i barnet. Det gäller att vi pedagoger blir medvetna och observanta.    
Då kan vi skapa intelligenta situationer, som ger barnen möjligheter att    
uttrycka sin matematik och utveckla sitt matematiska tänkande” (s.35) 

 
Doverborg (2007) skriver ”i flera undersökningar har det visat sig att lärare har olika 
uppfattningar om vad matematik i förskolan skall vara”. (s.5)  
Ahlberg (2003) skriver: 
 

”Det man vet idag om långtidseffekter av olika innehåll och arbetssätt i   
  förskolan är att det finns tendenser till att alltför lärarstyrd     

skolfärdighetsträning redan under förskoleåldern inte befrämjar barnens 
kommande lärande i skolan” (s.14) 
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Emanuelsson. L (2007) menar att det är lättare för läraren att se möjligheter för att upptäcka 
och uppmuntra barns sätt att tänka ju större kunskap läraren har i och om matematik.  
Emanuelsson. G (2007) skriver att: 
 

”Enligt matematikdelegationen undersökning finns det många som undervisar i 
matematik utan ämnesutbildning som svarar mot ansvaret. Det finns omfattande 
önskemål om och intresse för kompetensutveckling bland lärare på alla nivåer”. 
(s.43) 

 
 
1:2:2 Språkutveckling och matematik 
Flera av författarna tar upp hur viktigt det är med språkutvecklingen för barnen, för att de ska 
få en förståelse i matematiken. Thisner (2007) menar att för den matematiska förståelsen är 
språket en förutsättning. Hon skriver att barnet i onödan kan få problem med matematiken om 
de inte förstår orden rätt. Även Molander et al.(2008) menar att om vi vet vad ordet betyder 
behärskar vi språket vilket är grundläggande för att vi ska kunna förstå och diskutera. De 
skriver vidare att i matematiska sammanhang förekommer det många vanliga ord som 
jämförelseord, lägesord och tidsord. Även Sterner (2006) tar upp vikten av språket. Vi måste 
förstå orden och dess innebörd för att kunna förstå och använda matematik. Att samspelet 
mellan barn och vuxna är viktigt när barnen ska ta till sig ny kunskap kan vi läsa i Nationellt 
centrum för matematikutbildning (NCM) informationsblad för 3-5 år: 
 

”Barn som gör något tillsammans med en vuxen klarar oftast att göra lite mer  
än vad de skulle gjort själva. Så småningom klarar de uppgifter på egen hand.    
Därför är det viktigt att barn får många tillfällen att göra upptäckter  
tillsammans med någon som kan mer. Det är också viktigt att vi vuxna pratar  
med barn om det vi gör. Barn får då ord för de begrepp de upptäcker”. (s.4) 

 
 

1:2:3 Lek och matematik 
Det är viktigt att barnen på förskolan får möjlighet att leka både inomhus och utomhus enligt 
flera av författarna. Enligt Magne (2002) så växer den matematiska kunskapen genom leken. 
Även Ahlberg. (2003) menar att ”de små barnens lärande är till stor del framsprunget i leken 
och det fria skapandet” (s.13) Hon skriver vidare att när barn hoppar rep, spelar spel, leker 
med allehanda leksaker  då tillägnar de sig matematiska kunskaper. På förskolorna finns det 
många leksaker som tränar matematiken. Barnen ska stimuleras så att de lär sig att känna igen 
olika former, och många leksaker är framtagna just av den anledningen. 
Heiberg Solem & Lie Reikerås (2006) skriver att det t ex finns boxar med hål i, där barnet ska 
stoppa in rätt form i rätt hål. Formen passar bara i ett hål. Barnen lär sig här att känna igen 
olika former. När barnen lägger pussel lär de sig att tänka logiskt och att se former. 
 
 
Ahlberg (2003) skriver: 

” i det pedagogiska arbetet i förskolan betonas barnets allsidiga utveckling där     
leken ses som en nödvändig aktivitet för inlärning och utveckling …”. (s.14) 
 
 

1:2:4 Problemlösning i förskolan 
Olsson (2003) menar att ”barn möter dagligen problem som de löser med informella 
strategier, och denna naturliga problemlösningsförmåga ska barnet få hjälp att utveckla”. 
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(s.186) Magne (2002) skriver att ”i viss mening betyder problemlösning att resonera logiskt 
genom att använda språkets tankekraft. Språk och problemlösning hör samman” .(s.19)  
Han skriver vidare att problemlösning i matematik kan bl.a. vara att prata om matbordets 
dukning, hur man kan måla och klistra, forma mönster med pärlor och klossar, planera hur 
man bygger och snickrar, och vad man köper för pengen man fått. Så här enkla handlingar är 
problemlösning i barnens värld.  
 
Thisner (2007) och Nyberg använder sig av matteburkar respektive mattepåsar när de 
synliggör matematiken för barnen. Detta kan också vara problemlösning för barnen. 
  
Thisner (2007) skriver följande: 
 

” De gnistrar av nyfikenhet när barnen öppnar locket på en fin burk och får    
 undersöka vad som finns där inne. Det är just denna positiva förväntan och    

  lust  att lära som har inspirerat mig till tolv matteburkar” (s.13) 
 
Nyberg skriver så här om mattepåsen: 
 

”Matematik är rolig när den leks in med hjälp av alla sinnen. Att arbeta med   
mattepåsar lockar, fängslar och stimulerar barn. Det är ett arbetssätt som ger  
många tillfällen till överraskningar och blir en spännande introduktion till 
matematikens värld för de små barnen”.  

 
Magne (2002) skriver att genom samtal om vardagsproblem med barnen där de är aktiva 
utvecklas problemlösningsförmågan i matematik. 
 
 
1:2:5 Vardagsmatematik  
Vardagsmatematik finns i vår omgivning, och som pedagog måste man vara medveten om 
den så vi ser den. På förskolan finns det flera tillfällen under en dag när pedagogen har 
möjlighet att prata matematik. Emanuelsson. L (2007) tar upp vardagsmatematiken. Hon 
skriver att den ger goda möjligheter för barn och lärare att upptäcka vardagsmatematiken 
tillsammans för den finns i vår närhet hela vår vakna tid. I NCM:s häfte för 5-7 år  kan vi läsa 
att utgångspunkten för skolans matematikundervisning ska vara barnens erfarenheter från 
vardagsmatematiken. 
I NCM:s häfte för 3-5 år kan vi läsa följande:  
 

”För att göra matematiken synlig och tydlig för oss vuxna, och därmed också      
för barnen, behöver vi skaffa oss matteglasögon. Att ha sina matteglasögon på, 
innebär inte bara att se utan också att höra, känna och uppleva matematik”. 
(s.3) 

 
 
Detta är några exempel på vad vardagsmatematik i förskolan kan vara: 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) menar att duka till de olika måltiderna i förskolan 
uppfattas nog allmänt av pedagogerna som en självklarhet att barnen ska vara med. De skriver 
vidare att utveckla matematiska begrepp och idéer ser de dukningen som ett bra tillfälle. I 
NCM:s häfte 3-5 år kan vi läsa om möjligheten att prata matematik vid måltiden, om hur 
många som sitter och äter vid bordet, är mjölkglaset fullt eller halvfullt, räkna antalet 
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köttbullar. De nämner även att vi kan prata matematik när vi ska äta frukt, prata om de olika 
delarna hel, halv och fjärdedels frukt. 
När barnet ska klä på sig finns det mycket att träna. Doverborg & Pramling Samuelsson 
(2007) skriver att vilket plagg som hör vart på kroppen ska barnet lära sig att se. Strumpor, 
skor och vantar ska de lära sig att para ihop. Tröjan eller jackan kanske har knappar då kan de 
knäppas och räknas. 
 
Jancke & Wiklund (2000) skriver: 
 

”Matematik finns i barnen – men vi måste lära oss att se den. 
Matematik finns överallt i vardagen – men vi måste bli varse om   
vad som är matematik”. (s.2) 
 

 
1:2:6 Exempel på andra områden inom matematiken i förskolan 
Matematiken är indelad i flera områden, detta är några av dessa områden: 
 
• Sortering - klassificering: Forsbäck (2007) skriver att barn sorterar av  sig själva i 

vardagen. Barnen har egna idéer om hur de ska dela in föremålen. Norström Lymeus 
(2003) menar att beroende på olika egenskaper ska barnet kunna gruppera föremål på 
olika sätt. Magne (2002) skriver att ”klassificering betyder att barnen jämför och 
observerar föremål …och urskiljer likheter och olikheter, efter vilka de kan klassificera” 
(s.83) 

 
• Parbildning: Om parbildning skriver Norström Lymeus (2003) att barnet med hjälp av 

parbildning ska kunna jämföra antalet i två mängder. Magne (2002) menar att ”aktiviteter 
som övar parbildning leder till ordkunskap som lika många, större än, mindre än, fler än 
och färre än”. (s.83) 

 
• Mönster: Norström Lymeus (2003) menar att barnet ska kunna skapa ett eget mönster, 

uppfatta och upprepa det. Molander et al. (2008) skriver att ”med mönster menar vi här 
något som skapas genom regelbundenhet och upprepning, där den enskilda beståndsdelen 
blir en del av en helhet”. (s.37) Bergius & Emanuelsson (1996) & Dahl (1994) här citerad 
av Persson (2007) skriver ”att kunna uppfatta och skapa mönster har betydelse för att 
utveckla förståelse inom olika områden av matematiken”. (s.122) 

 
• Räkneramsan: Det finns många ramsor på förskolan som bygger på upprepning och 

räknande både framåt och bakåt, små barn älskar rytm, rim och ramsor. Heiberg Solem & 
Lie Reikerås (2006) menar att barn räknar för att de tycker det är roligt, för att rytm, rim 
och ramsor intresserar dem och dessutom tycker barnen om att härma oss vuxna. Enligt 
Thisner (2007) menar hon att räkneramsan är både rolig och viktig kunskap. Hon skriver 
vidare att, fast barnen kan säga ramsan innebär inte det att de har förståelse för talens 
innebörd, och när barnen pekräknar och säger en räkneramsa är pekningen inte 
synkroniserad med kunskapen. Även Wallin & Svensson (2006) skriver att ”en del barn 
rabblar talen i rätt ordning en två, tre, fyra, fem medan andra hoppar lite hit och dit, en 
två, åtta, fem”. (s.72) De skriver vidare att ”att räkna på det här viset är som att lära sig 
en nonsensramsa utantill”.(s.72) 
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Detta är ett exempel på en räkneramsa, där man räknar bakåt. 
 
Fem små lingon växte på en tuva. 
En trilla av så var det bara fyra. 
Fyra små lingon växte på en tuva 
Ett sa: ”Jag vill inte vara med”. 
Och så var de bara tre. 
Tre små lingon växte tätt som så. 
Ett blev knuffat bort, 
så var det bara två. 
Två små lingon satt då lite snett. 
Ett blåste bort, och så var det bara ett. 
Ett litet lingon så ensamt det var, 
och så en dag kom snön 
och tog det som var kvar.  Ur Svensson (1995) s.51 
 
Även Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) tar upp ramsräkningen, de skriver att: 
 

”Även om barn inte primärt lär sig att uppfatta antal eller att räkna genom att   
 vara delaktiga i dessa eller liknande ramsor, så får barn i alla fall en   
upplevelse av rytmen i uppräknandet. Det är kanske just denna känsla för   
upprepning och kontinuiteten, som te x räkneramsan, som är det viktigaste med  
att man använder ramsor av denna sort”. (s.44) 

 
 
1:2:7 Matematik utomhus 
Molander et al. (2008) ger i sin bok många  exempel på hur man kan jobba med matematiken 
i naturen på ett roligt och lustfyllt sätt med barnen, utifrån de mål som förskolan ska sträva 
mot enligt läroplanen. De skriver vidare att upptäckarglädje, rörelse och samarbete kommer in 
på ett naturligt sätt ute i naturen,  ”…grunderna i matematikförståelse måste ske med hela 
kroppen och alla sinnena”. (s.5)  De menar även att det är viktigt att barnen får möta naturen 
så att den ger dem mersmak.  
Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) skriver att beroende var utomhusmiljön är 
belägen, skiljer den sig naturligtvis åt. På förskolans gård eller i den omdelbara närmiljön 
finns det alltid tillgång till vissa saker, som stenar, pinnar, vatten byggmaterial och sand. 
 
 
1:3 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna uppsats är att genom en enkätundersökning ta reda på hur förskolorna 
arbetar med matematiken. 
Mina frågeställningar är: 
1. På vilket sätt arbetar pedagogerna med matematik i förskolan? 
2. När arbetar pedagogerna med matematik? 
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2. Metod 
Jag valde att göra en enkätundersökning och lämnade den till 13 förskoleavdelningar. Jag 
ville undersöka hur pedagogerna  jobbar med matematiken på förskolan. Johansson & 
Svedner (2001) skriver att ”en enkät består i yttre avseenden vanligtvis av två avdelningar, en 
där man ställer ett antal bakgrundsfrågor om t ex ålder, kön, utbildning och liknande, och en 
där man ställer frågor om det man avser att undersöka” (s.28) Jag valde att utforma min 
enkät på ett liknade sätt som Johansson & Svedner nämner, se bilaga 1. 
 
 
2:1 Urval 
Jag har slumpmässigt valt förskolor som är med i undersökningen. Det är fem förskolor som 
är med i undersökningen och det innebär 13 förskoleavdelningar. Jag valde att 
förskoleavdelningarna fick besvara enkäten och inte förskolan pga att arbetet mellan 
avdelningarna på förskolan kan se så olika ut. Alla 13 enkäter som jag lämnade ut till 
förskolorna fick jag tillbaka. Jag informerade pedagogerna att varken förskolan eller 
förskoleavdelningen skulle namnges i arbetet, så enkäten fylldes i helt anonymt. Förskolorna 
kommer därför att namnges med bokstäver A, B, C, D och E. Eftersom det är fler än en 
avdelning från varje förskola som har besvarat enkäten, har jag valt att skilja dem åt genom att 
efter bokstaven för förskolan numrera dem som tex. A1.  
 
 
2:2 Datainsamlingsmetoder 
Jag valde att göra en enkätundersökning pga. att jag ville nå ut till fler förskolor. En nackdel 
med att göra en enkätundersökning är att frågorna inte blir lika djupa och man kan dessutom 
inte göra några följdfrågor, som man kan göra vid en intervju. Jag lämnade en enkät per 
förskoleavdelning så varje arbetslag fick tillsammans besvara enkäten. Enkäten består av 14 
frågor (bilaga 1), av dessa är det 11 frågor som är kryssfrågor och de övriga är öppna frågor. 
Enkäten avslutas med en öppen fråga där pedagogerna får skriva sina egna tankar kring 
matematiken i förskolan. Den har av misstag blivit numrerad, vilket jag upptäckte vid 
sammanställningen.  
 
 
2:3 Procedur 
Fyra av förskolorna besökte jag personligen och överlämnade enkäten. Vad beträffar den 
femte förskolan ringde jag och pratade med en pedagog och frågade om de var intresserade av 
att besvara min enkät. Det var de, så jag skickade enkäten till förskolan. Jag berättade mitt 
syfte med enkäten till minst en pedagog på avdelningen när jag lämnade enkäten. Jag hämtade 
själv enkäterna från fyra förskolor, och den femte förskolan skickade den ena avdelningen sitt 
enkätsvar och den andra avdelningen överlämnade sin enkät när jag träffade pedagogerna vid 
ett tillfälle.  
 
 
2:4 Analysmetoder 
När jag hade hämtat och fått tillbaka alla 13 enkäterna var det dags att börja att bearbeta 
materialet. Jag läste först igenom alla enkäterna. När jag hade gjort det tog jag ett tomt 
enkätformulär och sammanställde kryssfrågorna, de öppna frågorna skrev jag också ner på ett 
papper och skrev då vilken avdelning som hade skrivit vad. Det blev nu överskådligare för 
mig att läsa och lättare att se likheter och skillnader som de 13 avdelningarna hade skrivit. 
Jag  kommer att redovisa enkäten i löpande text och med några tabeller.  
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3. Resultat 
Jag ska nu presentera de resultat jag har kommit fram till utifrån min enkätundersökning som 
jag har gjort på 13 förskoleavdelningar. Jag redovisar fråga för fråga. Eftersom en av 
förskoleavdelningarna, D1 svarade att de inte arbetar alls med matematik så väljer jag att inte 
ta med den förrän i diskussionen. 
  
 
3:1 Har pedagogen någon utbildning i matematik? 
Av de 12 förskoleavdelningar som besvarade enkäten var det på tre avdelningar som någon 
pedagog hade gått någon kurs i matematik. 
Kurserna som dessa pedagoger hade gått var: 
Matte i förskolan/de tidigare åren, avdelning B1 
Ma/no under lärarutbildningen, avdelning A1  
Matematik för de tidiga åren, avdelning E3 
 
12 förskoleavdelningar jobbar med matematik i förskolan med barnen.  
 
 
3:2 Matematik inomhus och utomhus 
Det är tio förskoleavdelningar som jobbar både inomhus och utomhus med matematiken och 
två förskoleavdelningar jobbar endast inomhus med matematiken.  
   Pedagogerna hade tagit upp betydligt mer under matematiken inomhus än vad de gjorde 
under matematiken utomhus. Fyra avdelningar besvarade inte frågan om utomhus och det var 
B3, C2, C3, och E1.  
Några exempel som pedagogerna tog upp i enkäten under matematiken inomhus var, 
vardagliga situationer, samlingar, dukning, pussel, spel, sånger,  ramsräkning och 
matematiska begrepp. C1 skriver ”har flirtkulor i 12 burkor med olika färger som 
representerar månaderna och flyttas över i en stor årsburk”. C1 skriver vidare ”delar frukt i 
halvor och fjärdedelar klyftor, bananpengar”. E2 skriver ”genom att fånga och skapa 
situationer som stimulerar barnens matematiska utveckling. Det finns rika möjligheter i 
innemiljön att räkna och reflektera runt matematik”.  E3 skriver ”i samlingen har vi olika 
saker som tydliggör olika begrepp. Vi räknar alltid hur många som är här, former och 
storlekar samt läges –ord används hela tiden både ute och inne. I matsituationen får barnen 
tala om hur många tex. gurkskivor de vill ha”. Här följer några exempel som togs upp kring 
matematiken utomhus. B2 skriver att ”vi räknar kottar, stenar mm på gården. Går vi på 
utflykt finns det mycket olika saker att räkna”.  C1 skriver att ”försöker använda så många 
ord som möjligt ex stå på den stora stenen, hitta en sån liten kotte, vilket högt träd osv. i 
skogen, naturlig upplevelse”.  
 
 
3:3 När jobbar pedagogerna med matematik i förskolan? 
Matematiken kan man jobba med vid många tillfällen på en dag i förskolan. Det fanns tre 
olika svarsalternativ att välja på i den här frågan och det var samlingarna, gruppverksamhet 
och i den vardagliga verksamheten. 
Det var flera förskoleavdelningar som kryssade i fler än ett svarsalternativ i den här frågan. 
• Tre förskoleavdelningar, A2, C1 och C2 kryssade för ett av alternativen. 
• Fyra förskoleavdelningar, B2, B3, C3 och D2  kryssade för två alternativ 
• Fem förskoleavdelningar, A1, B1, E1, E2 och E3 kryssade för alla tre svarsalternativen. 
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Det alla förskoleavdelningar hade gemensamt var att de jobbade med matematik i den 
vardagliga verksamheten.  
 
 

 
Tabell:1 Pedagogerna arbetar vid olika tillfällen med matematik. 
 
 
Utifrån tabell:1 kan vi se att det är i den vardagliga verksamheten som pedagogerna oftast 
jobbar med matematik med barnen i förskolan. Det var 12 avdelningar som jobbade med 
matematik i den vardagliga verksamheten, 9 avdelningar som jobbade vid samlingarna och 5 
avdelningar i gruppverksamheten.  
 
 
3:4 Finns det mattepåsar på er förskola? 
Det är endast förskola C som har mattepåsar på sin förskola och detta innebär tre 
förskoleavdelningar.  
Min följdfråga var om mattepåsen används lika ofta som språkpåsen, de tre avdelningarna 
svarade så här, C1 – nej, C2- ja och C3 – nja. 
. 
 
3:5 Vilken ålder är det på barnen som får tillgång till matematiken? 
Eftersom jag ville veta åldern på barnen hade jag en följdfråga till frågan om pedagogerna 
jobbade med matematik med hela barngruppen (se bilaga 1). De pedagoger som hade svarat ja 
på föregående fråga, hoppade över den här frågan pga. att de då jobbade med hela 
barngruppen.  
 
Här nedan kommer en sammanställning på vilken ålder på barnen som pedagogerna jobbar 
med matematik på förskoleavdelningarna.  
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Tabell: 2 Åldersfördelningen på barnen. 
 
Det var fyra avdelningar som jobbade med matematik med hela barngruppen och det var A2, 
B1, C3 och E1.  
 
Utifrån tabell 2 jobbar alla förskoleavdelningar med matematik med 3-4 åringarna. De andra 
två åldersgrupperna 1-2 år och 5 år får lika mycket av matematiken. På några av 
avdelningarna fanns det inga barn som var fem år, och på någon avdelning jobbade 
pedagogerna inte med matematik med barnen som var 1-2 år.  
 
 
3:6 Hur ofta jobbar pedagogerna med matematik? 
Hur ofta pedagogerna jobbar med matematik på förskoleavdelningen kan vi se i tabell:3. 
 

 
Tabell: 3. Antal tillfällen där arbetet med matematik sker. 
 
• Sju förskoleavdelningar jobbar med matematik varje dag, A1, B1, B2, C1, C3, D2 och E3. 
• Fyra förskoleavdelningar jobbar flera gånger i veckan med matematik, A2, C2, E1 och E2. 
• En förskoleavdelning jobbar en gång i veckan och det är B3. 
Det är nio avdelningar som hinner med att jobba med matematik i den utsträckning de vill 
under en vecka. 
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3:6:1 Hinner avdelningarna med att jobba med matematik? 
Två avdelningar hinner inte med att jobba i den utsträckning de vill, och det är A1 och D2. 
En avdelning hade inte kryssat för något alternativ på frågan och det var A2.  
C1 var en av de avdelningar som hann med att jobba med matematik i den utsträckning de vill 
under en vecka, C1 skriver att ”det är en prioriteringsfråga och en planeringsfråga”. 
 
 
3:7 Pedagogernas tankar kring matematik 
Enkäten avslutades med att pedagogerna själva fick  skriva ner sina tankar kring matematiken 
i förskolan, det var sex avdelningar som skrev ner några rader. 
• A2, ”vi har inte arbetat särskilt med matte, utan försöker få in det som tillfällen i 

vardagen”. 
• B1, ”det är viktigt att vi på förskolan får in ”tänket” med matten ”mönster seendet”. Det 

är på förskolan som vi lägger grunden till ”det livslånga lärandet”. 
• C1, ”utmaningen som personal ligger i att ge barnen förståelsen för matte. Att använda 

begreppen handgripligt och ofta det ger en grund på fortsatt matte undervisningen i 
skolan och är lika viktig som den tidiga språkträningen”. 

• D2, ”utveckla det vi gör nu. Utbildning behövs”. 
• E2, ”vi jobbar med barn 1-3 år och vi jobbar med att uppmärksamma matematiken i 

vardagen”. 
• E3, ”det är viktigt att ge barnen grunderna för matematiken tidigt. Vi har 2-3 åringar på 

avdelningen och i vardagen har vi matematiken runt oss hela tiden, vilket gör att det blir 
naturligt att arbeta både riktat och ”rent allmänt” med ämnet”. 

 
 
3:8 Sammanfattning av resultatet 
Min undersökning utgick ifrån min huvudfråga som är, på vilket sätt arbetar pedagogerna med 
matematik i förskolan? Jag har gjort en enkätundersökning på 13 förskoleavdelningar. På 12 
av förskoleavdelningarna svarade pedagogerna att de jobbade med matematik, och en 
förskoleavdelning ansåg att de inte jobbade med matematik. 
Dessa 12 förskoleavdelningar jobbade med matematiken i den vardagliga verksamheten. De 
flesta jobbade både inomhus och utomhus med matematiken. Sju förskoleavdelningar jobbade 
med matematiken varje dag. Det var endast tre förskoleavdelningar som någon pedagog hade 
någon utbildning i matematik. De flesta pedagoger hann med att jobba med matematik i den 
utsträckning de ville. C1 skrev ett tillägg i den här frågan  ”det är en prioriteringsfråga och en 
planeringsfråga”. 
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A1 X X X   
A2  X   X 
B1 X X X   
B2  X X   
B3  X  X  
C1  X X   
C2  X   X 
C3  X X   
D1      
D2  X X   
E1  X   X 
E2  X   X 
E3 X X X   
 
Tabell: 4  sammanfattning av utbildning och frekvens. 
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4. Diskussion 
 
4:1 Pedagogernas roll – utbildning i matematik 
Flera av författarna som jag nämner i arbetet anser att vi pedagoger har en viktig roll i arbetet 
med matematiken i förskolan. Jag tror att det kan vara bra om vi pedagoger lockar och 
inspirerar barnen i matematiken. Matematik är så mycket mer än att bara skriva siffror. I 
media har man både hört och läst att många elever tappar lusten för matematiken i skolan. Vi 
pedagoger har en viktig uppgift i förskolan att få barnen nyfikna på matematiken. 
Pedagogerna bör även ge barnen en vidare syn på vad matematik är och ge dem en positiv 
bild av matematiken. Man kan då hoppas att denna bild av matematiken lever vidare när 
barnen börjar i skolan. Som Ahlberg (2003) skriver att ”barns första möte med matematiken i 
förskolan och skolan är betydelsefullt, då det kan påverka deras framtida förhållningssätt och 
möjligheter att lära matematik” (s.9) 
   Om pedagogerna ska kunna fånga olika mattesituationer som finns under en dag på 
förskolan, tror jag att pedagogerna behöver mer kunskap i området. Då kommer pedagogerna 
att bli mer medvetna och ser matematik med andra ögon. De kommer då att upptäcka att 
matematik finns överallt i vardagen på förskolan som tex. i leken. 
   Sedan 2006 är det i lärarutbildningen mot förskolan obligatoriskt att läsa matematik. 
Eftersom det i Lpfö98 står att vi ska sträva efter att varje barn får utveckla sin förmåga och 
förståelse i  bl. a. matematik, då är det bra att det ingår i utbildningen. I enkäten var det endast 
på tre förskoleavdelningar som någon pedagog hade någon utbildning i matematik, dessa tre 
avdelningar jobbade med matematiken varje dag. Men det gjorde man även på fyra 
avdelningar till. Utifrån enkäten kan jag inte se någon skillnad i hur de pedagogerna med 
matteutbildning jobbade mot hur de övriga pedagogerna jobbade. Vad kan då detta bero på? 
Jag tror att det kan finnas flera förklaringar till detta, bl.a. att pedagogen kanske inte har så 
stort intresse för matematiken. Eller så är det så att han/hon är kanske den ende på 
avdelningen som vill jobba med matematik och hinner då inte med att jobba så mycket som 
han/hon egentligen skulle vilja.  
   I inledningen av resultatet nämner jag att förskoleavdelningen D1 svarade i enkäten att de 
inte alls arbetade med matematik så jag valde då att inte ta med den i resultatdelen. Orsaken 
till varför pedagogerna på förskoleavdelningen D1 ansåg att de inte jobbade med matematik, 
vet jag inte.  De kanske inte har kunskap inom området eller att de prioriterar annat. 
   Som pedagog kan man ibland känna en tidsbrist inom förskolan, för det är så mycket man 
som pedagog vill delge barnen. Vid sådana här tillfällen är det viktigt att vi som pedagoger är 
medvetna om matematiken i vardagen, eftersom det ges så många tillfällen under en dag med 
vardagsmatematik.  
   Precis som jag skriver här ovan ska vi enligt läroplanen sträva mot att  barnen får utveckla 
sin förmåga och förståelse i matematik. Men enligt vad den här förskoleavdelningen har 
svarat i enkäten så får dessa barn inte utveckla sin förmåga och förståelse i matematik och 
pedagogerna följer inte läroplanen. 
 
 
4:2 Matematik i vardagen 
Enligt enkätundersökningen som jag gjorde på 13 förskoleavdelningar, så var det 12 
förskoleavdelningar som pedagogerna ansåg att de jobbade med matematik. Sju 
förskoleavdelningar jobbar med matematiken varje dag. De 12 förskoleavdelningarna skriver 
att de jobbar med matematik i den vardagliga verksamheten. Detta går inte ihop för mig, att 
endast sju avdelningar jobbar med matematiken varje dag, men 12 jobbar med matematiken i 
den vardagliga verksamheten. Jobbar man med matematiken i den vardagliga verksamheten 
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så borde man jobba med matematiken varje dag. Detta tycker jag visar att pedagogerna inte 
har kunskap  kring matematiken i vardagen, för den finns ju runt omkring oss hela dagarna. 
Vardagsmatematiken finns i vår vardag vid tex. dukningen, måltiderna och påklädning. Om 
pedagogerna är medveten om matematiken som finns i vardagsmatematiken så är detta viktiga 
stunder att ta tillvara på med barnen. Om de jobbar med matematiken i den vardagliga 
verksamheten så anser jag att de borde vara fler förskoleavdelningar som jobbade med 
matematiken varje dag.  
 
 
4:3 Språket och matematiken 
Flera av författarna tar upp att språket är viktigt för att barnen ska få en förståelse i 
matematik. Thisner (2007) skriver att barnet i onödan kan få problem med matematiken om 
de inte förstår orden rätt. Så språkträning av olika slag som förekommer på förskolorna är 
även bra med tanke på matematiken, som tex. ramsräkning som jag tror förekommer på alla 
förskolor. Utifrån min egen erfarenhet  är det något som alla barn på förskolan oavsett ålder 
tycker om. Idag finns det språkpåsar på många förskolor, men det är inte alls lika vanligt med 
mattepåsar. Av de 13 förskoleavdelningar som jag gjorde min enkätundersökning på, var det 
endast tre förskoleavdelningar som hade mattepåsar. Dessa tre avdelningar var ifrån samma 
förskola. Nyberg skriver att mattepåsen lockar och fängslar barnen och det kan jag av egen 
erfarenhet intyga. Den enda begränsning en mattepåse har anser jag är pedagogens egen 
fantasi. Även matteburkarna är upp till pedagogerna hur man vill använda dem. Men båda 
dessa två författare ger många tips och idéer i sina böcker i hur man kan jobba med 
matematiken. Och även när man jobbar med mattepåsar eller matteburkar jobbar man med 
språket. Är pedagogerna medvetna om att språket är viktigt för matematiken?  Som en av 
pedagogerna skriver i enkäten, det handlar mycket om planering och prioritering i 
verksamheten. Har man inte kunskap i ett område då tror jag inte att det blir ett prioriterat 
område som man jobbar så mycket med. Om pedagogerna har kunskap i området kan de 
tillvara ta de små stunderna som finns under en dag på förskolan, dessa stunder finns där och 
man upptäcker dem om man har kunskapen. 
 
 
4:4 Tillförlitlighet 
Min urvalsgrupp i undersökningen tycker jag är representativ, eftersom det är pedagoger som 
jobbar på förskolor som har besvarat enkäten. Jag tror att pedagogerna har förstått alla 
frågorna i enkäten. Men eftersom jag inte har frågat pedagogerna eller pedagogerna själva 
sagt något, kan jag med säkerhet inte svara på detta. 
   En fråga som jag anser att jag borde ha utvecklat är frågan när jag undrade om de jobbade 
med hela barngruppen när de jobbade med matematik i förskolan (fråga nr.10). Det var då 
fem förskoleavdelningar som besvarade frågan med både ett ja och ett nej. Pedagogerna 
skulle då ha haft möjlighet att utvecklat sina svar med egna ord.  
   Men jag tror att man genom den här undersökningen kan få en fingervisning i hur 
pedagogerna jobbar med matematik i förskolan. Men naturligtvis blir tillförlitligheten större 
ju större undersökningen är. 
 
 
4:5 Teoretiska tolkningar 
Jag anser att jag har fått mina frågor besvarade genom min enkätundersökning på förskolorna.  
   De var flera områden som pedagogerna på de olika förskoleavdelningarna tar upp i enkäten 
som även litteraturen nämner. Som ett exempel, är det vardagsmatematiken som enligt 
enkäten 12 förskoleavdelningar arbetar med.  
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I litteraturen (Emanuelsson. L 2007) kan vi läsa att, vardagsmatematiken ger goda möjligheter 
för barn och lärare att upptäcka den tillsammans för den finns i vår närhet hela vår vakna tid.  
Även i NCM.s häfte tog de upp vardagsmatematiken. De skriver att, utgångspunkten för 
skolans matematikundervisning ska vara barnens erfarenheter. Det finns fler områden som 
både pedagogerna och litteraturen tar upp. Mattepåsar och även matteburkar nämns i 
litteraturen. I enkäten var det endast tre förskoleavdelningar som använde sig av mattepåsar 
och dessa tre var ifrån samma förskola. Nyberg skriver att mattepåsar lockar, fängslar och 
stimulerar barnen. Mattepåsar är ett bra arbetsmaterial för pedagogen att använda i matematik 
arbetet med barnen. Och som det står i Lpfö 98 har vi pedagoger i förskolan ett mål att sträva 
efter att varje barn får utveckla sin förmåga och förståelse i  bl. a. matematik.  
 
 
4:6 Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att göra en djupare undersökning utifrån  samma fråga, på vilket sätt 
arbetar pedagogerna med matematik i förskolan?  Men då även göra intervjuer med 
pedagogerna och eventuellt även göra observationer på förskoleavdelningarna för att se hur 
pedagogerna jobbar med matematiken. På detta sätt tror jag att vi skulle få en bredare bild av 
pedagogernas arbete med matematik på förskolan. 
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Bilaga 1 
 
Enkät  
  
Den här enkätundersökningen handlar om matematik i förskolan och detta material ska jag 
använda i min C-uppsats i lärarutbildningen. 
 
 
1. Har någon av pedagogerna på avdelningen gått någon kurs i matematik?   Ja             Nej  
 
 
2. Om ja, vilken? 
 
 
3. Jobbar ni med matematik på er avdelning?     Ja             Nej  
 
 
4. Hur jobbar ni med matematiken på er avdelning?     Inne      Ute      Både inne och ute  
 
 
5. Om inne, hur? ……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. Om ute, hur?…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
7. När jobbar ni med matematik? 
   Samlingarna         Gruppverksamhet          I den vardagliga verksamheten  
 
 
8. På många förskolor finns det idag språkpåsar, men har ni på er avdelning någon/några     
    mattepåse/mattepåsar?     Ja             Nej  
 
 
9. Om ni svarade ja på fråga 8,  används mattepåsen/mattepåsarna lika ofta som språkpåsarna?      
    Ja          Nej  
 
 
10. När ni jobbar med matematik jobbar ni med hela barngruppen då?     Ja             Nej  
 
 
11. Om ni svarade ja på fråga10 hoppa då över den här frågan. Om inte vilken åldersgrupp    
      jobbar ni med när ni jobbar med matematik?     1-2 år             3-4 år             5 år  
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12. Hur ofta jobbar ni med matematik på er avdelning?  
      Varje dag      En gång i veckan      Flera gånger i veckan      Någon gång i månaden  
 
 
13. Hinner ni med att jobba med matematik i den utsträckning ni vill under en vecka?  
      Ja             Nej  
 
 
14. Om ni svarade nej på fråga 13, hur ofta skulle ni vilja jobba med matematik? 
      Varje dag      En gång i veckan      Flera gånger i veckan      Någon gång i månaden  
 
 
14. Egna tankar kring matematiken?……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 


