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Sammanfattning 

Matematik är något som barnen har kunskaper i mycket tidigt i livet och som de även 
använder dagligen i naturliga sammanhang. Många barn och ungdomar upplever trots det 
svårigheter i ämnet under skolåren. Upplevelsen av matematikundervisningen i 
förskoleklassen bidrar till barnens fortsatta förhållningssätt till matematik. 
 
Det här examensarbetets syfte är att bidra till förståelse av matematikundervisningen i 
förskoleklasser. Det sker genom att undersöka vilka föreställningar förskollärare i sju olika 
förskoleklasser har om matematik. De övergripande frågor studien utgår från är vad 
matematik i förskolan kan vara, vilka arbetssätt de sju förskollärarna säger att de valt och 
varför de valt att arbeta på det sättet med matematik. 
 
Examensarbetets empiriska underlag bygger på semistrukturerade intervjuer med sju 
förskollärare som arbetar i sju olika förskoleklasser.  
 
Tidigare forskning visar att förskoleklassens verksamhet har blivit skolliknande eftersom de 
befinner sig på skolan. Forskning poängterar samtidigt att leken är viktig i barns lärande och 
att för tidig formell matematik kan få negativa konsekvenser för barnens lärande och framtida 
syn på matematik. 
 
Resultatet i den här studien visar att alla intervjuade förskollärare poängterar vikten av 
matematik i förskoleklassen. Det som skiljer förskollärarna i studien åt är hur de anser att 
matematiken bör uppmärksammas under barnens första år på skolan. Tendensen visar att 
matematiska arbetspass som är inplanerade i ett schema är vanligt. Ungefär hälften av de 
intervjuade förskollärarna anser att innehållet i arbetspassen bör styras av en matematikbok 
som en skolförberedande aktivitet medan hälften anser att de bör fyllas med aktiviteter där 
barnen tillåts röra på sig som en del av förskolans pedagogik. 
 
En slutsats av den här studien är att majoriteten av förskollärarna har påverkats av att befinna 
sig på skolan med hänseende av att de har lärarledda matematiska arbetspass inplanerade i ett 
schema. Det finns även en tendens till att använda matematikbok. En slutsats är att 
förskollärarnas utbildning verkar ha större betydelse för deras sätt att organisera matematiken 
än de lokaler som förskoleklassen har tillgång till. 
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Inledning 

Det här examensarbetet handlar om sju förskollärares föreställningar om matematik i 
förskoleklassen och deras val av arbetssätt.  
 
Att matematik är något som barnen har kunskaper om mycket tidigt i livet är något som 
Højnes (2008) påpekar. Det är enligt henne viktigt att barnen får möjligheten att uppleva att 
deras kunskap är viktig och något som är värt att ta tillvara på. Det är även av betydelse att 
barnen får kunskap om att det är matematik som de behärskar. Ahlborg (2000) påpekar att det 
är viktigt att barnen får möjlighet att tillägna sig matematiska kunskaper i naturliga 
sammanhang. Leken anses av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) som 
betydelsefull för att stimulera barnen och ge dem matematiska situationer som upplevs med 
glädje. De bör få möjlighet att känna att matematik är roligt. 
 
Matematiken finns alltså med barnen från mycket tidiga år och ändå upplever många elever 
svårigheter i ämnet (Skolverket, 2007). Sexårsverksamheten utgör sedan januari 1998 en egen 
skolform inom det offentliga skolväsendet och kallas förskoleklass 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Förskoleklassen finns nu i de flesta fall i skolans lokaler, 
men det är fortfarande förskollärare som arbetar i grupperna. Syftet med förskoleklassen är 
enligt Skolverket (2001) att fungera som en länk mellan förskolan och skolan, att integrera 
förskolepedagogiken i skolan. Många undersökningar har trots det här visat att förskollärarna 
i förskoleklassen mer tar efter grundskollärarna än tvärtom (se t.ex. Munkhammar, 2001; 
Davidsson, 2002; Gustafsson 2003). Enligt Skolverket (2001) befinner sig förskollärarna som 
arbetar med förskoleklasser på skolor på ”bortaplan” och det är då svårt för dem att göra sig 
hörda. Förskoleklassen tenderar att bli lik skolan. 
 
Enligt en internationell undersökning av matematik kallad TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study) går det att se en trend att kunskaperna i matematik minskar. 
Det har visat sig att svenska elever i årskurs åtta 2003 har sämre kunskaper i matematik än 
svenska elever i årskurs sju hade år 1995 (Dagens Industri, 2006). I Dagens Nyheter (2002) 
kan man läsa att högskolestudenter idag, enligt tjugotre svenska studierektorer på svenska 
högskolor, har allt sämre matematikkunskaper då de kommer till högskolan.  
 
Mot en sådan bakgrund menar jag att det finns ett kunskapsintresse för examensarbetet. Det är 
viktigt att undersöka vad matematik i sju olika förskoleklasser kan vara, hur förskollärarna 
arbetar tillsammans med barnen och varför de valt att arbeta på det sättet.  

Syfte och frågeställningar   
Syftet med examensarbetet är undersöka vilka föreställningar förskollärare i sju olika 
förskoleklasser har om matematik. De övergripande frågor jag utgår ifrån blir således: 
 

• Vad kan matematik i förskoleklass vara?  
• Vilka arbetssätt säger förskollärarna att de har valt? 
• Varför har de valt att arbeta på det sättet med matematik? 
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Arbetets disposition 
Det här examensarbetet består av fem kapitel. Kapitel 1, som redovisats ovan, har behandlat 
examensarbetets bakgrund samt syfte och övergripande frågor. I det följande kapitlet 2 
kommer de teoretiska utgångspunkterna att redovisas. Kapitel 3 behandlar val av metod, 
undersökningsgrupp, studiens genomförande, analysprocess samt forskningsetiska aspekter 
och studiens trovärdighet. I kapitel 4 redovisas studiens resultat. Det avslutande kapitlet 5 
består av ett diskussionsavsnitt där resultatet diskuteras i relation till de teoretiska 
utgångspunkterna, en metodreflektion där val av metod diskuteras och förslag till vidare 
forskning. Informationsbrevet till förskollärare och intervjufrågorna finns med i arbetet som 
bilagor. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet redovisas de teoretiska perspektiv som ligger som grund för examensarbetet. 
Kapitlets innehåll är strukturerat utifrån tio underrubriker. Under rubriken förskoleklassens 
riktlinjer förklaras vad Lpo 94 har för riktlinjer för förskoleklassens verksamhet och under 
rubriken integration mellan förskola och skola får läsaren en inblick i hur samarbetet mellan 
två olika yrkesgrupper kan ta sig uttryck på skolorna. De fem rubrikerna som därpå följer 
avser att ge en begränsad redovisning av tidigare forskning inom kunskapsområdet. Under 
rubriken förskollärares uppfattningar om matematik och förskollärares arbetssätt presenteras 
forskning som visar hur förskollärare uppfattar att matematikundervisning i förskolan och 
förskoleklasser kan gå till och hur de väljer att arbeta i sina grupper. Kapitlet avslutas med en 
kort sammanfattning. 

Förskoleklassens riktlinjer  
År 1998 fick grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet en gemensam läroplan, 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Undervisningen i skolan ska enligt Lpo 94 anpassas efter 
varje enskild elevs förutsättningar och behov. Den ska även utgå från elevernas tidigare 
erfarenheter och kunskaper för att främja deras fortsatta lärande. Det innebär att förskollärare 
måste ta hänsyn till att alla barn är olika och av den anledningen kan inte 
matematikundervisningen se lika ut för alla barn i förskoleklassen. 
 
Att barnen ska få leka in ny kunskap och även använda skapande verksamhet i 
kunskapshämtandet är vidare något som poängteras i Lpo 94. Eleverna ska få möjlighet att 
använda olika estetiska uttrycksformer i sitt lärande. Både dans, drama, musik och skapande 
är något som anses som viktiga inslag i undervisningen. 
  
Det är enligt Lpo 94 viktigt att alla elever får möjlighet att känna glädje över framgångar och 
därmed inte behöva känna att man alltid misslyckas. Skolan skall alltså sträva efter att varje 
elev känner tillit till sin egen förmåga och att de känner en nyfikenhet och en lust att lära sig. 
  
Lpo 94 betonar att lärarna gemensamt måste utveckla samarbetet mellan förskoleklass, 
fritidshem och skola för att stödja elevernas utveckling i ett längre perspektiv. Aktiviteter som 
förekommer i förskolan som t.ex. lek och skapande ska även förekomma i skolan. Lek och 
skapande och även språkstimulering och matematik är numera ett gemensamt ansvar för de 
båda yrkesgrupperna. 

Integration mellan förskola och skola 
Skolan har enligt Haug (1992) ett maktövertag över förskolan vilket leder till att skolan ofta 
dominerar över förskolan vid samarbete. Skolverket (2001) har av regeringen fått uppdraget 
att följa utvecklingen av integrationsarbetet mellan skola, förskoleklass och fritidshem under 
tre år. Resultatet av den undersökningen visar att skolans sätt att organisera verksamheten har 
inflytande över förskolan. Det innebär i praktiken att dagen fylls av raster och arbetspass, 
medan bl.a. lek och skapande förekommer mer sällan. Leka är något som barnen framförallt 
får göra på rasterna. Det beror i många fall på att klassrummen som förskoleklasserna finns i 
sällan inbjuder till lek. Även skolans mer ämnesinriktade kunskapssyn får inflytande på 
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förskolan. Resultatet visar även att skolans högre status gör att deras arbetssätt dominerar på 
skolorna. Grundskollärarna har även dålig insyn i förskolans verksamhet och tvärtom vilket 
gör att integrationen blir svår. 
 
Ett bidrag till diskussionen om förskoleklassens utsatta position ger Munkhammar (2001) som 
i sin avhandling menar att förskollärare och fritidspedagoger inte kan ses som offer för 
skolans dominerande värld. Det är enligt henne en alldeles för enkel bild. Förskollärare och 
lärare tar ofta de olika rutinerna och förhållningssätten för givna utan att diskutera dem 
närmare. Skolan tar då ofta över. Hon poängterar att lärare, förskollärare och fritidspedagoger 
måste bli medvetna om de andras arbete för att tillsammans kunna skapa samarbete och 
integration mellan förskoleklassen och skolan. Att de behöver bli medvetna om varandras 
arbete är något som även Davidsson (2002) poängterar i sin avhandling. Hennes resultat visar 
att det är positivt att berätta för varandra vad och hur man gjort tidigare inom sitt yrke för att 
få förståelse för varandra, men även för att upptäcka att många av de saker man tidigare gjort 
är likartade med den andra yrkesgruppen.  
 
Att integrationen inte alltid är lätt visar Davidsson (2002). I undersökningen följde hon två 
olika skolor i deras integrationsarbete. På den ena skolan i undersökningen kom förskolan och 
skolan närmare varandra. De började med att integrera högtidsfirande, samlingar och 
temaarbete och till slut började man t.o.m. integrera matematik genom att t.ex. låta sex- och 
sjuåringar lösa problem tillsammans och baka. Den andra skolan fick mer problem i sitt 
integrationsarbete. De började direkt arbeta som en f-1 klass (förskoleklass och årskurs ett). 
Förskollärarna ansåg att det fanns för lite utrymme för lek inomhus och för lite lekmaterial. 
Rasterna styrde även för mycket och barnen tappade leken då de var tvungna att antingen gå 
ut på rast eller gå in efter rasten. Här ställdes även en soffa framför en dörr för att förhindra att 
förskolebarnen sprang när ettorna har lektion. Integrationen avbröts och det blev en 
sexårsgrupp och en årskurs 1. På den första skolan blev förskollärarnas och grundskollärarnas 
roller förändrade och de hittade nya vägar tillsammans, medan det på den andra skolan inte 
skedde några förändringar. Författaren berättar att grundskollärarna på den ena skolan hade 
mer planering än förskollärarna och att de då hade möjlighet att visa färdiga förslag för 
förskollärarna. Detta gjorde att förskollärarna kände sig överkörda och att deras kunskap inte 
hade någon betydelse. 
 
Tidsbristen poängterar även Gustafsson (2003) som ett problem. Han har i sin avhandling 
undersökt hur Lpo 94 genomförs på en skola där tre lärare, tre fritidspedagoger och en 
förskollärare samarbetar. Resultatet av undersökningen visar att Lpo 94 anpassas lokalt på 
skolan för att passa in i den verklighet som de upplever sig arbeta i. Tiden ses som ett stort 
problem. Om lärarna inte har tid för planering får de göra det bästa av det. Lärarna planerar på 
så vis aktiviteter som går snabbt att planera och lägger inte dyrbar tid på att läsa noggrant i 
Lpo 94. Han påpekar att tidsbristen för gemensam planering är ett stort problem. När tid inte 
finns använder man den planering som finns och det är ofta förskollärarna som får anpassa 
sig.  
 
Integrationen har som uppgift att föra in förskolans pedagogik i skolan. I studiernas slutskede 
visade dock både Davidsson (2002) och Gustafsson (2003) att skolans raster hade införlivats i 
även förskolebarnens dag och att lekandet främst skedde under rasten eftersom skolans 
traditioner gjorde att dörrar inne stängdes för att inte skolbarnen skulle bli störda. Detta gjorde 
att förskolebarnens plats inne blev mycket liten. Skolan hade tagit över och förskoleklassen 
hade anpassat sig.  
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Att ta tillvara på barns kunnande 
Barns första möte med matematiken i förskola och skola är enligt Ahlberg (2000) 
betydelsefullt eftersom det kan påverka deras framtida förhållningssätt och möjligheter att lära 
matematik. Barn har med sig olika erfarenheter från hemmet och barns möjligheter att lära 
ökar då läraren tar utgångspunkten i deras tidigare erfarenheter. Även Bergius och 
Emanuelsson (2000) poängterar att tiden före skolstarten är mycket viktig för det fortsatta 
matematikintresset eftersom det är innan skolstarten som fördomar och inställningen till 
matematiken grundläggs. 
 
Barnen möter enligt Ahlberg (2000) ofta matematiken i sin vardag. Det är viktigt att barnen 
upplever att deras egen matematik är betydelsefull då barnen börjar arbeta med eventuella 
matematikböcker. Hon påpekar att barnen kan gå miste om de rika möjligheter till kreativitet 
och upptäckarglädje som matematik kan ge om de utsätts för stora formella krav i den tidiga 
matematikundervisningen. Barnen har tidigt stora kunskaper i matematik som bör användas i 
matematikundervisningen på förskolan och i skolan. De kan exempelvis utan problem dela 
fyra chokladbitar med en kompis vid sex års ålder. Att småbarn har kunskaper i matematik är 
något som Björklund (2007) poängterar. Hon har gjort en studie där hon vill synliggöra 
småbarns möten med matematik. Undersökningen gjordes i Finland med hjälp av 
videoobservationer bland 12 barn mellan 1 år och 1 månad och 3 år och 9 månader. Resultatet 
visar att de små barnen möter och upplever matematik flera gånger varje dag. De 
uppmärksammar bl.a. mängdökning, mängdminskning och parbildning. Författaren diskuterar 
att det är viktigt att ta barnets perspektiv för att kunna förstå barnet och hjälpa det vidare. Som 
förskollärare bör man även kunna erbjuda barnen variation, dvs. de ska få möjlighet att möta 
matematiken på olika sätt för att förstå hur utbrett det är. Förskolläraren måste även försöka ta 
fasta på barnens hållpunkter, dvs. uppfatta vad barnen har sitt intresse riktat mot och utgå från 
det. 
 
I likhet med Ahlberg (2000) diskuterar Björklund (2008) att barnen ofta har mycket 
kunskaper då de kommer till skolan och det är viktigt att de får känna att de kunskaperna 
duger.  Barnen kan ofta misslyckas inom matematiken pga. att de inte förstår själva 
situationen. Det är viktigt att barnen förstår vad de gör och varför de gör det. Barnen behöver 
enligt Højnes (2008) förstå att matematiken i vardagen är meningsfull för att de ska kunna 
använda sina tidigare erfarenheter och kunskaper när de löser problem.  

Att synliggöra matematiken för barnen 
Vikten av att barn möter matematik flera gånger om dagen utan att reflektera över att det är 
matematik poängteras av Ahlberg (2000). Hon anser att det är viktigt att uppmärksamma 
barnen på att det är matematik så att det blir synligt för dem. Det är betydelsefullt att barnen i 
vardagssituationer blir uppmärksammade på att de utan att veta om det arbetar med matematik 
för att de ska få en möjlighet att se en likhet mellan matematiken i deras egen vardag och 
skolans matematik. Hon anser att det är viktigt att läraren betonar matematiken i många olika 
situationer för att barnen ska förstå att matematik finns runt oss hela tiden och att det är något 
viktigt som vi faktiskt använder.  
 
Vid en diskussion med sexåringar uppmärksammade Ahlberg (2000) att barnen svarade att 
man bara hade matematik för att lära sig räkna och för att kunna svara rätt på lärarens frågor. 
De såg inte att matematiken är något som de använder, har nytta av och faktiskt redan 
behärskar. För att barnen ska förstå matematikens möjligheter är det enligt Pramling 
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Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) viktigt att de får berätta för varandra hur de tänkt 
och på så vis ta del av varandras tankar. Detta för att de ska bli uppmärksammade på att det 
finns flera olika sätt att tänka på och att många kan fungera. Doverborg (2006) informerar om 
ett pilotprojekt där målet är att förskollärare ska synliggöra den matematik som finns i 
barnens lek, vardagsaktiviteter och teman. Enligt författaren finns matematik överallt i vår 
värld. Att leva i den är dock inte detsamma som att reflektera över den och det är det som 
förskollärarna måste hjälpa till med. 

Matematik i leken 
Barn kan lära sig på många olika sätt. Furness (1998) påpekar att det finns möjligheter att 
lärande sker utifrån nyfikenhet om arbetet inte är förknippat med att göra någon lärare nöjd.  
Detta kan ske i leken. Han anser även att barnen behöver tid för att tillägna sig nya material 
och tid kan de få i lekens trygga form. I leken kan, enligt Doverborg (2000), även variationen 
i barns sätt att tänka och lösa problem bli synliga. Det är viktigt för att de ska förstå att det 
inte finns ett sätt som är det rätta. Det är bra att få lära tillsammans med någon annan, 
exempelvis i leken. 
 
Idag finns ett flertal matematikböcker som är speciellt framtagna för sexåringarna. Enligt 
Ahlberg (2000) kan alltför lärarstyrd matematikundervisning i förskolan vara ett hinder för 
barnens kommande lärande i skolan. I barnens vardag finns mycket som kan befrämja barnens 
lärande i matematik, t.ex. att på ett lekfullt sätt få barnen att uppfatta och även uttrycka antal, 
att ordna och sortera eller att skapa olika mönster. I likhet med Ahlberg anser Bergius och 
Emanuelsson (2000) att matematik är mycket mer än det som finns i en matematikbok. Lek 
och lärande är något som flera forskare anser hör ihop. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) betonar vikten av att barn ska få chansen att lära sig i leken och Björklund 
(2008) poängterar att det är i leken som man kan se vad barnen förstått, exempelvis att de kan 
dela saker med varandra. 

Barns problemlösning 
Barn löser enligt Olsson (2000) dagligen problem med informella strategier och det är viktigt 
att barnen får hjälp att utveckla den naturliga problemlösningsförmågan. Förskollärare bör 
komma ihåg att barn är problemlösare av naturen. För att upptäcka mångfalden och 
variationen i barnens olika sätt att tänka kan man enligt Ahlberg (2000) använda problem där 
det finns många olika svarsalternativ. Det finns alltså inget rätt eller fel svar. Genom att 
barnen då får se att man kan tänka på olika sätt kan barnen känna tilltro till sin egen förmåga. 
Problemen med små barn kan se ut på olika sätt. Doverborg (2000) diskuterar bl.a. hur 
förskollärare med hjälp av en hönsgård kan få barnen att lösa problem. De utgår från 
verkligheten och skapar problem utifrån den som barnen får lösa tillsammans med hjälp av en 
vuxen.  Leken är enligt författaren viktig för barnens lärande och formell matematik bör inte 
införas i förskolan. Om barnen får upptäcka matematiken blir den en självklar del i deras liv 
och de kan då skapa nya utmaningar och få en tilltro till sitt eget tänkande. Målet för 
förskollärare och lärare i problemlösningssituationer är enligt Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) att ta reda på vad barnen kan för att sedan kunna ta deras perspektiv 
i inlärningen. 
 
Emanuelsson (2006) anser att det är viktigt att upptäcka matematiken i vardagen. Barnen bör 
få en chans att använda sina informella lösningsstrategier för att lösa problem. För tidiga 



 7 

formaliseringskrav kan leda till att problemlösningsförmågan hämmas. Att barnen ofta visar 
att de klarar svåra problemlösningar i konkreta situationer med konkret material men att de 
sedan misslyckas med liknande uppgifter i en skolsituation är något som Højnes (2008) 
påpekar.  Barnen bör enligt Björklund (2008) få möta riktiga problem som de märker kan ha 
flera olika lösningar för att bli en skicklig problemlösare. Hon anser också att det är viktigt att 
man som lärare inte är för snabb med att hjälpa barnen med deras problem eftersom det 
snarare kan stjälpa än hjälpa barnet. De behöver tid att försöka lösa det själva. De kan ibland 
behöva koppla bort problemet en stund och fokusera på något annat för att sedan plötsligt 
komma på hur det kan lösas.  
 
Matematikundervisningen börjar inte den dag barnen kommer till skolan eller förskoleklassen 
utan tidigare i deras utveckling. Enligt Højnes (2008) är det viktigt att komma ihåg att barnen 
har med sig många kunskaper till skolan som förskollärare och grundskollärare bör ta tillvara 
på för att barnen ska kunna tillägna sig mer matematik i skolan och bli en skicklig 
problemlösare. 

Matematikspråket 
Barn som får höra att de gör fel slutar enligt Olsson (2000) efter ett tag att fundera över 
matematiska problem enskilt. De vill istället direkt veta hur de ska göra för att det ska bli rätt. 
Barnens tilltro till sin egen förmåga beror på hur de blir bemötta av de vuxna i matematiska 
situationer. Det har enligt Ahlberg (2000) visat sig att många sexåringar kan lösa svåra 
matematiska problem om de får lösa dem på sitt sätt utan siffror och plus- och minustecken. 
Det är viktigt att läraren fokuserar på att försöka förstå vad barnen menar och inte på att 
berätta för dem om de har skrivit siffrorna rätt eller inte. Om barnen ofta får höra att de skrivit 
siffrorna fel kan deras tilltro till sin egen förmåga minska. Enligt författaren bör den inledande 
matematikundervisningen vara problemlösande och verklighetsnära för att barnen ska känna 
att de har nytta av matematisk kunskap. 
 
Läraren bör inte heller lägga för stor vikt vid att det ska se fint ut i böckerna. Det viktiga är 
vad barnen kommer fram till. Olsson (2000) berättar att det i varje sexårsgrupp finns barn som 
kan skriva siffror rätt och han anser att de naturligtvis ska få tillfälle att utveckla det. Det ska 
enligt honom däremot inte finnas något krav på att alla ska klara det. Under den första tiden 
med matematik poängterar Ahlberg (2000) att det är viktigt att barnen inte upplever 
uppgivenhet. Det är en av lärarens viktigaste uppgifter. Kriteriet för att vara duktig kan ibland 
vara att räkna ett visst antal sidor utan att göra några fel. Förskollärare bör betona processen 
istället för produkten. Barns sätt att tänka ska uppmärksammas och det är av betydelse att 
barnen ser att man kan tänka på olika vis inom matematiken och att alla olika sätt kan vara 
bra. Om mötet med den formella matematiken blir för skarp kan barnen enligt Björklund 
(2008) således känna att deras kunskaper inte duger och känna en hopplöshet inför matematik 
och allt vad det innebär. 

Förskollärares uppfattningar om matematik  
Som förskollärare anser Doverborg (2000) att man inte bör skilja leken och lärandet åt. I 
förskolan bör man enligt henne inte arbeta med före-skolan-böcker. Grundskollärare ser enligt 
Davidsson (2002) i integrationen en fördel i att använda leken som ett sätt att få barnen att 
tillägna sig bl.a. matematiska kunskaper. Förskollärarna är oroliga för att leken ska försvinna 
och att raster och tidsstyrning ska få styra verksamheten för mycket. I Davidssons 
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undersökning visade det sig alltså att både förskollärarna och grundskollärarna inledningsvis 
var inriktade på att förändra skoldagen så att rasterna skulle bli mer flexibla och leken skulle 
få mer utrymme i lärandet. Efter en tid med integration visade det sig att det var svårt att 
samarbeta. Förskollärarna ansåg att leken fick för liten plats och grundskollärarna ansåg att 
barnen i förskoleklassen störde under lektionstid. 
 
I en amerikansk undersökning har Sun Lee och Ginsburg (2007) undersökt vad förskollärare i 
New York har för uppfattningar om lämplig matematikundervisning för fyraåriga barn. 
Resultatet visade att det var skillnader i deras sätt att se på matematikundervisningen 
beroende på om de arbetade i områden med dålig ekonomisk standard eller i områden med 
bättre ekonomisk standard. De förskollärare som arbetade i områden med lägre ekonomisk 
standard ansåg att det var viktigt att arbetet med matematik var målbaserat och med ett starkt 
fokus.  De förskollärare som arbetade med barn i områden med högre ekonomisk standard 
ansåg att matematiken på förskolan skulle vara flexibel, barncentrerad och initierad av barn. 
De ansåg även att den skulle ske helt utan datorer eftersom barnen arbetade mycket med 
datorer hemma. Något som var gemensamt för de båda grupperna med förskollärare var att de 
ansåg att matematiken skulle vara rolig, utan krav och innehålla siffror. Enligt författarna 
tenderar de förskollärare i områden med den högre ekonomiska standarden att placera 
matematiken i bakgrunden. De här förskollärarna behöver enligt författarna bli medvetna om 
att många amerikanska ungdomar upplever svårigheter i ämnet i senare år och att tidig 
matematikundervisning kan motverka det. Förskollärarna i de områden med lägre ekonomisk 
standard känner att de verkligen måste motverka att barnen får problem senare i livet. 
Förskollärarna har en stark känsla för vart de vill komma med barnen men mindre känsla för 
hur de på bästa sätt kommer dit. Enligt författarna måste de här förskollärarna förstå att hur 
barnen lär är lika viktigt som vad de lär. 
 
I en annan utländsk undersökning har Brown, Molfese och Molfese (2008) undersökt om 
förskollärarnas personligheter och uppfattningar om utvecklingen av tidig matematik och 
literacitet har någon påverkan på förskolebarns kunskaper i ämnet. Resultatet visade att lärare 
med hög utbildning skapade klassrum med mer positiv atmosfär än andra förskollärare. De 
förskollärarna hade fler planerade aktiviteter och även fler kreativa aktiviteter. Författarna 
gjorde i sin undersökning hypotesen att förskollärarens erfarenhet som förskollärare, deras 
utbildning och deras uppfattningar om matematikens och literacitetens betydelse i förskolan 
skulle påverka de fyraåriga förskolebarnens kunskaper i ämnena. Resultatet visade att lärarens 
erfarenhet och utbildning hade betydelse för vad barnen lärde sig. Lärarnas uppfattningar om 
betydelsen av ämnena i förskolan hade ingen betydelse på barnens kunskaper. Utbildning och 
erfarenhet har större betydelse för barnens kunskaper än lärarnas uppfattningar. Enligt 
författarna har inte alla förskollärare tagit det till sig att matematik är något som ska ingå i 
förskoleaktiviteterna eftersom det är något relativt nytt inom forskningen.  

Förskollärares arbetssätt 
Ett flertal undersökningar visar, enligt Ahlberg (2000), att förskollärare har olika syn på hur 
matematiken kommer in i förskolan. Några förskollärare skapar situationer för matematisk 
lärande, medan andra fångar matematiken i vardagen, t.ex. vid dukning eller vid spelande av 
spel. Det är viktigt att den vardagliga matematiken lyfts fram så att den blir synlig för alla 
barn. De lärare som organiserar situationer för lärande kan enligt författaren gå tillväga på två 
olika sätt.  Vissa förskollärare organiserar enligt författaren skolförberedande 
undervisningssituationer. De menar att matematik ska starta året innan barnen börjar i första 
klass och matematikundervisningen ses här som en kunskap som överförs från en vuxen till 



 9 

barnen. De här förskollärarna arbetar på det här sättet eftersom de tror att barnen blir bäst 
förberedda på skolarbetet om de arbetar på samma sätt i förskoleklassen som de tror att 
barnen sedan kommer att arbeta på i skolan. De här förskollärarna har föreställningen att 
barnen i skolan bara arbetar med traditionella läroböcker och därför arbetar de här 
förskollärarna ofta med böcker som är anpassade för förskoleklassen, s.k. sexårsmaterial. 
Författaren påpekar att även om barnen tycker att det är roligt att få en lärobok i matematik så 
är det inte säkert att barnens förhållningssätt och lärande i matematik utvecklas positivt av 
den. Matematikboken kan oftast bli en bok som man tävlar i. Den som gjort flest sidor vinner. 
Att matematik är mycket mer än vad som ryms i en lärobok är något som Bergius och 
Emanuelsson (2000) påpekar och lyfter fram betydelsen av att barnen får uppleva. De lärare 
som lyfter fram matematiken i vardagen gör det enligt Ahlberg (2000) genom de många 
oplanerade matematiska situationer som finns under en dag i förskoleklassen, men även 
genom att planera speciella matematiska situationer där de synliggör den matematik som finns 
runt barnen naturligt. När matematiken i vardagen synliggörs på det här planerade sättet får 
alla barn en möjlighet att vara med och lära. 
 
Enligt Davidsson (2002) argumenterar en av förskollärarna i hennes undersökning för att 
leken inte får försvinna från sexåringarnas verksamhet eftersom det är genom leken som de 
lär. Hon poängterar att hon inte vill att sexåringarna ska behöva sitta ner och arbeta i en bok. 
Det är viktigt att grundskollärarna inte får se ner på förskollärarnas arbete. En förskollärare 
poängterar att sexåringarna inte behöver ha speciella ämnen på schemat utan att de kan lära 
sig bl.a. matematik när de är ute på rasten eller när de är på skogsutflykt. Alla förskollärarna 
poängterar även att de inte vill ha för mycket stillasittande. De är rädda för att göra barnen 
skoltrötta i förtid.  
 
Simeonsdotter Svensson (2009) har gjort en undersökning där syftet var att studera hur barn 
upplever och hanterar svårigheter i den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Författaren 
använde sig av barnintervjuer och videoobservationer för att genomföra sin studie. 115 barn i 
15 olika förskoleklasser ingick. Resultatet visar att sexåringarna uttrycker en svårighet och en 
stor oro med att räkna rätt. För barnen i undersökningen innebär matematik att räkna rätt. Det 
är ofta fråga-svarmönstret som används vid samlingen, t.ex. vid matematikpass.  Många 
förskollärare använder sig av bl.a. almanackan vid samlingen och barnen förstår inte vad de 
ska lära sig. Författaren kommer fram till att förskollärarna behöver ta barnens perspektiv för 
att lyckats nå dem i den pedagogiska samlingen. Det är viktigt att barnen känner sig delaktiga, 
att de får tillfälle att kommunicera med varandra och att de får samspela med de andra barnen 
och lärarna för att den pedagogiska samlingen ska leda till nya kunskaper inom exempelvis 
matematik. Även Ahlberg (2000) har tidigare diskuterat problematiken med almanackan. Det 
finns många förskollärare som varje dag arbetar med den tillsammans med barnen för att de 
bl.a. ska lära sig ordningstalen. Det har visat sig att barnen ändå inte lär sig dem eftersom de 
inte ser någon mening med uppgiften.   

Sammanfattning 
Enligt Lpo 94 ska undervisning anpassas efter varje elevs förutsättningar och därför kan inte 
exempelvis matematikundervisningen se lika ut för alla barn. Barnen ska även ha möjlighet 
att leka in ny kunskap och få använda de estetiska uttrycksmedlen. Skolan ska sträva efter att 
varje barn känner glädje över att vara i skolan och en lust att lära. Numera ska lek och 
skapande ingå i skolans verksamhet och bl.a. matematik ska ingå i förskoleklassens 
verksamhet. 
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Förskoleklasserna finns i de flesta fall i skolans lokaler och det har bidragit till att skolans sätt 
att organisera verksamheten har haft inflytande över förskolan. Det har bidragit till att 
förskoleklassens vardag fylls av raster och arbetspass och att leken ofta får förekomma enbart 
på rasterna.  
 
Barn har mycket kunskaper i matematik redan när de kommer till förskoleklassen. De möter 
matematiken i vardagen och det är viktigt att de får känna att den matematik som de behärskar 
har betydelse även i skolans värld.  Om mötet med den formella matematiken med bl.a. 
matematikböcker blir för skarp finns risken att barnen känner att deras kunskaper inte är 
viktiga. Förskollärare bör inte lägga för stor vikt vid att det ska se fint ut i eventuella böcker 
utan bör istället låta barnen använda sina informella lösningsstrategier när de löser problem. 
Det är även viktigt att barnen får samtala med varandra vid problemlösningar eftersom de då 
märker att det finns många olika sätt att tänka på och att inget sätt behöver vara bättre än 
något annat sätt. 
 
Förskollärare har olika uppfattningar av hur matematiken bör komma in i verksamheten. 
Några skapar situationer för lärande och andra fångar matematiken i vardagen. De 
förskollärare som skapar situationer för matematiskt lärande organiserar antingen 
skolförberedande undervisningssituationer eller lyfter fram matematiken i vardagen på ett 
planerat sätt så att alla barn får ta del av det. Det har visat sig att den pedagogiska samlingen i 
förskoleklassen ofta framkallar oro bland barnen som är rädda för att svara fel.  
 
Slutsatserna som går att dra av de teoretiska utgångspunkterna är att det är avgörande att 
barnen får möta matematiken på flera olika sätt.  Det är av betydelse att de får uppmärksamma 
matematiken i vardagen och att lärandet sker på ett lustfyllt sätt med stora möjligheter att 
lyckas. Mot den här bakgrunden är det viktigt att undersöka vilka föreställningar förskollärare 
har om matematik i förskoleklassen. 
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Metod  

I det här kapitlet redogör jag för mina metodiska val. Inledningsvis redogör jag för proceduren 
som ledde fram till val av metod. Urvalet av intervjupersonerna behandlas sedan och därefter 
hur genomförandet av intervjuerna gick till. Jag redogör även för hur bearbetningen av 
materialet gick till, dvs. hur intervjuerna analyserades. Slutligen finns en analys av hur 
metoden fungerade och därmed undersökningens tillförlitlighet och en kort sammanfattning 
av kapitlet. 

Procedur 
Tidigt i arbetsprocessen bestämde jag mig för att examensarbetet skulle behandla 
förskoleklassens verksamhet. Eftersom det vid tidpunkten var mycket diskussioner om barn 
och ungdomars kunskaper i matematik (se bl.a. Dagens industri, 2006) blev jag intresserad av 
matematiken i förskoleklassen. 
 
Med tanke på examensarbetets syfte valde jag intervjuer som metod. Vid intervjuer finns en 
chans att förstå föreställningar och känslor hos den intervjuade och det är det som behövs i 
min undersökning. Jag överlade om jag även behövde använda mig av observationer för att 
kunna undersöka om de som blir intervjuade verkligen arbetar på det sätt som de säger i 
intervjun. Det är nämligen enligt Stukát (2005) lätt att den intervjuade förskönar 
verksamheten lite vid en intervju och säger det som de tror att den som intervjuar vill höra. Ett 
examensarbete sker dock under en mycket begränsad tidsperiod och jag valde därför att bara 
använda mig av intervjuer.  
 
Jag skrev sedan ett informationsbrev till förskollärare som arbetar i förskoleklass (se bilaga 
1). I brevet kunde de läsa om syftet med den här undersökningen och där fanns en förfrågan 
om deltagande. Vetenskapsrådet (2004) poängterar nödvändigheten av de etiska 
ställningstagandena vid alla former av undersökningar, även examensarbete. Jag var därför 
noga med att i brevet poängtera att förskollärarna har möjlighet att avbryta sitt deltagande när 
de vill och att deltagandet naturligtvis är frivilligt. Jag har även berättat att svaren inte 
kommer att kunna kopplas varken till dem som förskollärare eller till deras arbetsplats och att 
undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete. Följande för att de ska 
känna att de har kontroll över sitt deltagande och vara medvetna om att de inte är tvingade att 
delta. 
 
Bryman (2002) framhåller att semistrukturerade intervjuer kan vara bra om forskaren har ett 
förhållandevis tydligt fokus. Vid sådana intervjuer använder sig intervjuaren av en 
intervjuguide som innehåller teman på det som ska beröras. Frågorna behöver inte ställas i 
samma ordning som de står i intervjuguiden och personen som intervjuar har stor frihet att 
även ställa andra följdfrågor. Även Stukat (2005) betonar att man vid en intervju får så fyllig 
information som möjligt om man använder ett antal huvudfrågor som ställs till alla de 
intervjuade, men att svaren sedan följs upp individuellt. Bryman (2002) ger några råd inför 
skapandet av intervjuguiden. Det är bl.a. bra att ställa frågor angående informanternas 
bakgrund, att ha ordning bland frågorna och att använda ett begripligt språk. Jag valde därför 
att skriva en intervjuguide (se bilaga 2) som inleds med några frågor om den intervjuades 
bakgrund och sedan frågor angående matematiken i förskoleklassen. Bakgrundsfrågorna 
handlar om den intervjuades utbildning, antal yrkesverksamma år i förskola och förskoleklass 
och eventuell utbildning i matematik. Jag valde att ställa de här bakgrundsfrågorna för att 
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möjligtvis kunna se likheter och skillnader mellan förskollärarna som kan vara beroende av 
deras utbildning och antal år i yrket. Följande intervjufrågor berör huruvida förskolläraren 
anser att det är nödvändigt med matematik i förskoleklassen, när och hur de arbetar med 
matematik och varför de valt att arbeta på det sättet.  Frågorna berör även om förskolläraren 
har någon kontakt med någon annan förskollärare som arbetar med sexåringar, om arbetssättet 
med matematik har förändrats under åren, om de även arbetar med barn i årskurs 1, 2, eller 3 
och om de på något sätt dokumenterar barnens kunnande i matematik. De här frågorna anser 
jag vara av betydelse för att förstå hur och varför de arbetar som de gör, men även för att se 
om det finns någon skillnad i sättet de arbetar med matematik idag jämfört med för några år 
sedan. Genom att fråga om och hur de dokumenterar matematiken har jag förhoppningen att 
förstå varför de arbetar som de arbetar.  
 
Intervjuguiden användes sedan inledningsvis vid en pilotintervju med en förskollärare som 
inte finns med i examensarbetet. Vid den intervjun fick jag några förslag till förbättringar i 
mitt sätt att intervjua. Det som förskolläraren ansåg att jag skulle tänka på vid de följande 
intervjuerna var att låta den som blir intervjuad tala till punkt. Det är bättre med en stund av 
tystnad än att jag snabbt talar vidare och kanske missar något som den intervjuade är på väg 
att säga. Jag borde även tänka på att följa upp det som sägs med följdfrågor istället för att 
snabbt gå vidare till nästa fråga. Förskolläraren ansåg att mina nedskrivna intervjufrågor var 
bra och anpassade till syftet och av den anledningen lät jag de vara som de var. När 
intervjuguiden var färdig och pilotintervjun genomförd blev nästa steg att försöka få kontakt 
med några förskollärare som ville delta i examensarbetet. 

Urval av intervjupersoner 
Kontakten med informanterna togs via rektorer på några olika skolor. Jag bad dem om namn 
och telefonnummer till förskollärare som arbetar i förskoleklass på den aktuella skolan. Vid 
de tillfällen en rektor inte svarade ringde jag bara vidare till nästa rektor på listan och till slut 
hade jag kommit i kontakt med tolv stycken rektorer som alla varit tillmötesgående.  
 
Jag valde att kontakta förskollärarna per telefon eftersom jag då skulle veta att de som fick 
informationsbrevet var intresserade. Jag kom direkt i kontakt med sju stycken förskollärare 
och alla var intresserade av att delta. Jag informerade dem redan i telefonen om att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst får avbryta sitt deltagande.   
 
Jag lämnade sedan informationsbrevet till de sju förskollärarna för att de skulle ha en chans 
att läsa brevet innan själva intervjun skulle genomföras och även få ta del av mina 
kontaktuppgifter. Vetenskapsrådet (2004) poängterar vikten av att de etiska principerna 
tydliggörs med jämna mellanrum. Jag hade informerat dem alla om att deltagandet är 
frivilligt, att de när som helst kan avbryta sitt deltagande och att intervjusvaren inte kommer 
att kunna kopplas till dem personligen redan i telefonen. Jag valde, även att det står i 
informationsbrevet, att även informera dem om det vid det personliga mötet. De sju 
förskollärarna var fortfarande positiva till deltagandet och nu bestämdes datum, tid och plats 
för intervjun.  
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Undersökningsgruppen 
De sju förskollärarna arbetar alla på olika skolor. I examensarbetet kommer de att få fiktiva 
namn pga. deras rätt till anonymitet (Vetenskapsrådet, 2004). Förskollärarna kommer att i 
examensarbetet kallas Britta, Eva, Caroline, Ulla, Maria, Inger och Sofia. 
 
Förskollärare Utbildningsår Matematik i 

utbildningen 
Fortbildning i 
matematik 

Antal år i 
förskoleklass 

Britta 1978 Nej Ja 16 år 
Eva 1974 Nej Nej 16 år 
Caroline 1994 Ja Nej 15 år 
Ulla 1980 Nej Nej 10 år 
Maria 1980 Nej Nej 16 år 
Inger 1981 Nej Ja 12 år 
Sofia 1998 Ja Nej 8 år 
Figur 1: Översiktlig presentation av undersökningsgruppen.  
 
Britta utbildades vid ett tvåårigt förskollärarseminarie och blev färdigutbildad 1978.  Det 
ingick ingen matematik i utbildningen, men hon har gått en kurs på 10 poäng vid en högskola 
som behandlade både matematik och svenska i förskola och förskoleklass. Hon har arbetat i 
förskoleklass sedan 1993. De lokaler som Britta och hennes förskoleklass disponerar är ett 
litet rum för lek, ett stort kök med två stora bord, ett stort rum för samling och lek, ett 
dockrum, ett byggrum, ett målarrum och två hallar. Förskoleklassen befinner sig sedan 1993 
på en skola där det finns barn från sex år upp till årskurs sex.  
 
Eva utbildades även hon vid ett tvåårigt förskollärarseminarie. Hon blev färdig förskollärare 
1974. Det ingick inte matematik i den utbildningen och hon har inte gått någon fortbildning i 
ämnet. Hon har arbetat i förskoleklass sedan 1993. Lokalerna där förskoleklassen är består av 
ett litet samlingsrum, en hall, ett dockrum, ett byggrum, ett målarrum, ett kök med bord och 
ett stort lekrum. Förskoleklassen har den här hösten flyttat till en skola där det finns barn upp 
till årskurs sex. De har tidigare haft sina lokaler i en liten byggnad på promenadavstånd från 
skolan. Barn upp till årskurs tre har befunnit sig där. 
 
Caroline har gått förskollärarutbildningen och hon fick sin examen 1994. I utbildningen 
ingick det lite matematik. Direkt efter utbildningen gick hon en kurs som hette Early 
Childhood Education som handlade om sexåringar i skolan, men där ingick inget speciellt om 
matematik. Hon har inte gått någon fortbildning i ämnet. Hon har arbetat i förskoleklass alla 
sina år som förskollärare utom en termin då hon tog tjänstledigt för att prova yrket i förskolan. 
Förskoleklassens lokaler består av ett stort klassrum och grupprum och de befinner sig på en 
skola med barn upp till årskurs sex. 
 
Ulla studerade till förskollärare vid ett tvåårigt förskollärarseminarie och tog sin examen 
1980. Matematik ingick inte i den utbildningen och hon har inte heller gått någon fortbildning 
i ämnet. Hon har arbetat nästan tio år i förskoleklass. Förskoleklassen har ett stort rum för 
samling och lek, en hall och ett stort rum för arbetspass. Förskoleklassen har en egen ingång 
till sina lokaler, men befinner sig på en skola med barn upp till årskurs sex. 
 
Maria utbildades vid ett tvåårigt förskollärarseminarie och hon fick sin examen 1980. Hon 
tror inte att det ingick någon matematik i utbildningen och hon tror inte att hon har deltagit 
vid någon fortbildning i just matematik. Hon har arbetat i förskoleklass sedan 1993 och innan 
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dess hade hon ansvar för sexårsgrupper på förskolan. De lokaler som Maria disponerar 
tillsammans med förskoleklassen är en stor hall, en ateljé, ett snickarrum, ett dockrum och ett 
klassrum med bord och stolar där det finns en liten avgränsning med byggvrå. Barnen 
befinner sig i en liten byggnad med barn från sex år till årskurs tre en bit från den stora skolan 
med barn upp till årskurs nio. 
 
Inger har varit utbildad förskollärare sedan 1981. Hon gick förskollärarlinjen och där ingick 
ingen matematik, men hon har senare gått flera fortbildningar i ämnet.  Inger arbetar i en 
integrerad klass med sexåringar, ettor och tvåor. Hon har arbetat i integrerad klass sedan ca 
tolv år tillbaka. Sexårsgruppen har ett klassrum som de disponerar själva under förmiddagen, 
men det finns även ett grupprum och ett klassrum som hela gruppen delar på. I skolhuset finns 
barn från förskoleklassen, årskurs ett och årskurs två.  
 
Sofia gick förskollärarutbildningen med inriktning mot natur och teknik och i den 
utbildningen ingick matematik. Hon tog sin examen 1998 och har arbetat sammanlagt ca åtta 
år i förskoleklass. Förskoleklassen har tre rum till sitt förfogande, två klassrum och ett 
byggrum. Lokalerna finns på en skola med barn upp till årskurs nio. 

Genomförande av intervjuerna 
Alla intervjuerna genomfördes på förskollärarnas respektive arbetsplats. Jag var noga med att 
poängtera för förskollärarna när jag samtalade med dem på telefon innan intervjun att de fick 
bestämma var vi skulle träffas. Alla ansåg dock att någon lokal på skolan var det bästa stället.  
 
Jag valde att inte visa förskollärarna frågorna varken innan eller under själva intervjun. Jag 
ville inte att de skulle förbereda färdiga svar, utan jag ville att de skulle ge spontana svar. De 
visste bara att intervjun skulle handla om matematik i förskoleklassen. Intervjuerna utgick 
från frågorna i mitt frågeformulär (se bilaga 2) och varade ca 30 minuter. De blev olika 
eftersom mina följdfrågor var beroende av informanternas svar. Om det är förhållningssätt 
som är det intressanta i en intervju gör det enligt Bryman (2002)  inget om intervjuerna ser 
olika ut. Det viktiga är att man som intervjuare kommer under ytan. 
 
För att som intervjuare lättare kunna vara delaktig i intervjun och för att senare kunna lyssna 
på intervjuerna ett flertal gånger valde jag att spela in alla intervjuerna på ljudband. Av 
forskningsetiska skäl blev informanterna tillfrågade om det gick bra att intervjun blev 
inspelad och ingen av förskollärarna avböjde.  
 
Alla förskollärare blev informerade om att undersökningen ska avrapporteras som ett 
examensarbete och att de kommer att ha möjlighet att läsa det färdiga arbetet. Jag har lovat att 
informera dem om examensarbetets slutgiltiga titel och hur de ska hitta det på nätet för att alla 
ska ha en möjlighet att läsa det arbete som de har deltagit i. 

Bearbetning av data 
Jag valde att inte skriva ut varje intervju i sin helhet. Enligt Stukát (2005) kan man få en bra 
överblick över intervjuerna genom att bara skriva ut de särskilt intressanta delarna. Då 
behöver man inte lägga lång tid på att skriva av dem i ett relativt litet examensarbete. Jag har 
istället lyssnat på varje intervju åtskilliga gånger och skrivit ut det som jag ansett 
betydelsefullt. Utvalda delar av intervjuerna har alltså skrivits ut ordagrant och ett antal av 
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dem finns redovisade som citat i resultatet. Jag utgick sedan från de tre frågeställningarna och 
markerade utsagor som hörde till de olika frågorna med överstrykningspennor i olika färger. 
Jag skrev sedan ner svar på frågorna om vad varje förskollärare ansåg var matematik i 
förskoleklassen, hur de valde att arbeta med matematik med barnen och varför de valt det 
sättet för att lättare se vad varje förskollärare ansåg. Sedan påbörjades ett nytt arbete med 
överstrykningspennorna för att på så vis kunna upptäcka mönster och teman i det sagda. De 
teman som upptäcktes finns redovisade i resultatet. 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2004) är det viktigt att allt material förvaras säkert och att materialet 
avrapporteras på ett sätt så att informanterna förblir anonyma. Mitt inspelade materialet har 
behandlats omsorgsfullt. Enligt Stukát (2005) är det av yttersta vikt att inte något material 
kastas eftersom det ska finnas en möjlighet att läsa råmaterialet till en undersökning. Vid 
examensarbetets slut har därför allt råmaterial lämnats till Högskolan för vidare arkivering. 

Studiens trovärdighet 
Att skapa tillförlitlighet i resultatet beror enligt Bryman (2002) på två saker. Forskaren måste 
säkerställa att undersökningen genomförts i enlighet med de forskningsetiska regler som finns 
och att forskaren rapporterar sina resultat till de personer som deltagit för att på så sätt få 
bekräftat att man förstått deras utsagor på rätt sätt. Det är även viktigt att tydligt återge hur 
man gått tillväga i undersökningen. De forskningsetiska reglerna har genomgående tagits i 
beaktande under examensarbetets gång och jag har under intervjuerna försökt att återge det 
som informanterna sagt för att kontrollera att jag förstått dem på rätt sätt.  
 
Vid intervjuer finns det enligt Stukát (2005) alltid en risk att informanterna lämnar lite 
förskönande svar. De förstår vad intervjuaren vill ha för svar och svarar på det viset. Det kan 
vara skillnad på vad människor säger att de gör och vad de faktiskt gör. Mitt examensarbete 
fokuserar främst på förskollärarnas föreställningar om matematik i förskoleklassen och 
föreställningarna kan jag få del av enbart genom en intervju, däremot kan jag inte få bekräftat 
att de arbetar på det sätt som de säger. Det finns enligt författaren felkällor vid intervjuer. 
Intervjuarens tonfall kan leda informantens svar och intervjuaren kan om den är ovan missa 
viktiga följdfrågor. En risk kan även vara att jag tolkat intervjusvaren på fel sätt eller inte haft 
tillräckligt dataunderlag för att skapa en tillräckligt vittomfattad förståelse för verksamheten 
och personens föreställningar. Jag har dock haft ambitionen att genomföra intervjuerna 
korrekt och att återge svaren på ett bra sätt. 

Sammanfattning 
Examensarbetet har genomförts med hjälp av intervjuer. Sju stycken förskollärare som arbetar 
i förskoleklasser på olika skolor har intervjuats om matematik i förskoleklassen. Alla 
intervjuerna har spelats in med hjälp av ljudband. De har sedan avlyssnats vid ett flertal 
tillfällen för att upptäcka mönster och teman som kommer att redovisas i nästa kapitel, 
resultatet.  
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Resultat 

I det här kapitlet redogör jag för undersökningens resultat. Alla informanter har fiktiva namn 
eftersom det enligt Vetenskapsrådet (2004) är viktigt att värna om deltagarnas anonymitet.  
 
Redovisningen av resultatet sker enligt följande struktur. Tolv rubriker har formulerats för att 
synliggöra resultatet av de sju intervjuerna. Varje rubrik avslutas med en kort 
sammanfattning. Slutligen i kapitlet presenteras ett övergripande resultat.  

Matematikens betydelse i förskoleklassen 
Alla de sju intervjuade förskollärarna anser att matematik i förskoleklassen är viktigt, men 
Caroline anser att svenskan är viktigare och matematiken får komma i andra hand. Detta 
motiverar hon med att det på skolan finns många barn med utländsk bakgrund. 

Det kommer faktiskt i första hand så får matematiken komma sen. Så är det faktiskt. 
(Caroline) 

Antalet arbetspass i veckan varierar mellan de olika förskoleklasserna. De fyra förskollärarna 
Britta, Eva, Ulla och Sofia har ett planerat arbetspass med matematik i veckan medan Inger 
anser att två planerade arbetspass i veckan är lagom. Caroline och Maria avsätter inte någon 
tid utanför samlingarna för planerade pass med matematik.  

Nej, matte avsätter vi ingen tid till men däremot har vi alltid på samlingarna. (Caroline) 

Caroline har dock planerade stunder med arbetspass men de består endast av ämnet svenska. 
Hos Maria får barnen välja själva vad de vill göra. Hon liknar det själv vid fri lek eftersom 
alla barn vill något så småningom.  

Jag erbjuder ju ett smörgåsbord så att säga med grejer som de kan göra. Men jag kan 
inte tvinga dem liksom. (Maria) 

Sammanfattningsvis anser alla sju förskollärare att matematik i förskoleklassen är viktigt. De 
har dock valt olika sätt att uppmärksamma matematiken. Caroline och Maria anser att den 
matematik som ryms i samlingen och vardagen är fullt tillräcklig, medan Britta, Eva, Ulla och 
Sofia anser att det bör finnas ett planerat arbetspass med matematik i veckan och Inger anser 
att två planerade arbetspass i veckan är rimligt.  

Matematik i samlingen 
Alla de sju intervjuade förskollärarna anser att samlingen och fruktstunden är bra och 
naturliga tillfällen för matematik. I samlingen är alla barn delaktiga och förskolläraren kan 
tillsammans med barnen öva begrepp, räkna, dela, dra almanackan, leka och sjunga. 
Matematiken finns, enligt de sju intervjuade förskollärarna, i stort sett alltid med under de här 
passen.  
 
Sex av de sju förskollärarna nämner att de anser att begrepp är viktiga att träna i 
förskoleklassen. Samlingen är ett tillfälle då både Britta, Eva, Caroline, Maria, Inger och 
Sofia anser att de använder mycket begrepp för att barnen ska få höra dem, men även ha 
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chansen att ta del av och använda dem själva. Ulla är den enda av förskollärarna som inte 
nämner begreppen som något hon anser vara en viktig del av samlingen.  

Matte är ju också att dra almanackan och se vilken dag det är. Och se begreppen igår, 
imorgon, nästa vecka. (Britta) 

Sofia berättar hur hon ofta arbetar med begreppen i samlingen:  

Då jobbar vi mycket med former och sortera och större och mindre och längre och 
sådär. (Sofia) 

Alla förskollärarna nämner att de räknar tillsammans med barnen under samlingen. Britta 
berättar att hon låter ett barn räkna hur många barn som finns med i samlingen varje dag 
genom att gå runt i ringen och lägga handen på barnens huvud samtidigt som de räknar.  
Britta berättar även att de lägger bollar i ett rör för att komma ihåg hur många barn som är där 
den dagen.  

Dagligen har vi ju från början så tränar vi dom att dom ska räkna barn, lägga handen på 
huvudet på kompisen. Och sen stoppar vi bollar i ett rör. (Britta) 

Eva berättar att de försöker räkna ut hur många barn som saknas den aktuella dagen genom att 
använda sig av klossar eller legobitar för att de praktiskt ska få se hur många barn de är från 
början och hur många som är sjuka just idag.  

 Ja, vi har det i samlingarna. Vi räknar barnen. Hur många som är där idag. Och hur 
många det är som är borta och som är sjuka. Och hur många det är som fattas så att 
säga. Ibland så räknar vi klossar eller pinnar och räknar med eller legobitar. (Eva) 

Även Caroline och Maria poängterar att matematik ska vara vardagligt och vardagligt är 
enligt dem att exempelvis räkna hur många barn som finns med i samlingen. Caroline 
försöker även att fokusera på sådant som intresserar barnen för tillfället. 

Ja, men också räknar vi hur många tänder de tappat. (Caroline) 

Ulla anser att matematiken i samlingen bör vara vardaglig för att alla barnen ska kunna ta del 
av innehållet. Att räkna hur många barn som är på skolan och hur många som fattas fungerar 
enligt henne i samlingen.  

Vi försöker ha vardagsmatte där vi räknar kanske hur många är vi idag. Är det några 
som fattas. De här enkla grejerna som vi försöker tänka lite medvetet på. (Ulla) 

Vid fruktstunden låter några av förskollärarna barnen vara med och dela frukterna för att på så 
vis låta dem ta del av processen när man gör så att frukten räcker till alla. Andra förskollärare 
har redan delat frukterna när de kommer till barnen men barnen blir ändå, enligt de 
förskollärarna, delaktiga genom att barnen kanske får ta så många halvor så att det blir ett helt 
äpple eller ett halvt äpple. Britta berättar att hon tillsammans med barnen inte bara talat om 
halvor utan även om fjärdedelar vid delningen av äpplen och att hon fått känslan av att de fått 
en uppfattning av begreppet eftersom de hört det samtidigt som de delat äpplet i fyra olika 
delar och sedan fått en fjärdedel av äpplet var. 

När vi delar frukten. Vi har pratat om fjärdedelar och inte bara halvor. (Britta) 

Sammanfattningsvis anser alla sju förskollärare att det ryms mycket matematik i samlingen. 
Att träna begrepp, räkna hur många barn som finns närvarande och dela bl.a. frukt är den 
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matematik som framförallt nämns i samlingen. Att dra almanackan nämns även som ett sätt 
att träna matematik, framförallt begrepp, i samlingen. 

Lek och matematik 
Fyra av förskollärarna betonar att matematik och lek hör samman. Britta, Eva, Maria och 
Sofia anser alla att leken är viktig. De har dock funnit olika vägar för att involvera leken i det 
matematiska lärandet. Britta anser att det viktigaste är att barnen i alla situationer för lärande 
får chansen att använda alla sina sinnen. De är sex år och lär sig genom att använda kroppen. 

Vi jobbar på ett praktiskt sätt med matten. Ja, att lära med alla sinnen då om jag säger 
så. I morgon när vi ska på utflykt då ska vi leka den här under hökens vingar kom och 
då får de en sifferkort och då får alla femmor komma då. (Britta) 

Eva anser att man bör varva matematikbok och lekar på de planerade matematiska 
situationerna. Det för att barnen ska få tryggheten i boken och spänningen i leken. Variationen 
gör att barnen lär sig bättre. 

Vi har pappersbitar som vi har klippt ut då i olika former och färger och så brukar vi 
dela ut dom i samlingen så får de para ihop sig med vilken form. Det kan ju vara olika 
färger och olika storlekar. Man kan utveckla det på olika sätt. Ja och så kan man ju leka 
olika lekar med former. Under hökens vingar kom kan man ju istället för att ha färger 
kan man ha former. Vilken form? Och då kan t.ex. alla som har en cirkel gå över till 
andra sidan. (Eva) 

Till skillnad från både Britta och Eva anser Maria och Caroline att det inte alls behövs några 
planerade matematiska situationer utanför samlingen. Enligt Maria lär sig barnen bäst genom 
den fria leken. Matematiken finns runt barnen hela dagarna och hon tror inte att vi behöver 
sätta dem ner för att de ska lära sig det. Förskoleklassen ska vara rolig och utan 
lektionsliknande arbetspass. Barnen lär sig genom att leka lekar, genom att bygga lego, väva 
och göra halsband. 

Men jag kan inte tvinga dem liksom. Och det gäller ju allting. Allt är ju viktigt liksom. 
Just nu så har jag ett gäng som håller på med såna här vävar och så har jag ett sygäng 
och ett halsbandsgäng. De drar sig till varann och gör det tillsammans. Jag försöker ju 
så att alla ska få prova på så att de vet vad som finns. Men alla behöver ju inte göra det 
samtidigt. (Maria) 

Spela spel är ju viktigt, typ fia med knuff och sånt där va. (Maria) 

Det är fri lek så att säga. Som det ser ut då så kan det ju vara några barn som håller på 
och bygger någonting med lego och kaplastavar och då är det ju mycket matte för att få 
ihop det hela annars rasar det ju. Och sen så kan det ju vara barn som spelar spel. Och 
dom som snickrar. Och ritar eller målar. I allt finns matte. (Maria) 

Sofia tycker, i likhet med Britta, att det är bra att göra de planerade matematiska situationerna 
lekfulla. Barnen ska inte sitta stilla med böcker utan de ska ha möjlighet att röra sig även om 
man är inomhus. Det material som de arbetar med bygger på lek och parövningar.  

Många utav de här grejerna kräver att man letar på en kompis, som mattememory eller 
sorteringsövningar tillsammans. Då kan man leta på en kompis även om man inte är på 
samma ställe. Det blir jättemysigt. Här inne får dom röra sig, hoppa på hoppbollen och 
spela spel med varann. Det blir mer levande på matten. Och det är mer material som 
lockar. (Sofia) 
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De två förskollärarna Ulla och Inger nämner inte leken som något viktigt inslag i arbetspassen 
i matematik. De anser istället att lärandesituationer med siffror är viktigast. Alla de sju 
förskollärarna är dock överens om att matematiken finns i barnens fria lek under hela dagen. 
Eva berättar att de befrämjat matematiken i barnens fria lek på skolan. 

Och vi har också målat på skolgården. Mattehagar, matteormar. För att främja 
matematiken. Barnen ville ha mer roligt ute. (Eva) 

Caroline som inte anser att matematiken behöver lyftas fram på några planerade stunder 
berättar att de tycker om att leka lekar på gymnastiken. Då kan de ibland leka någon lek som 
lyfter fram matematiska begrepp på ett naturligt sätt. 

Vi leker en lek som heter kom alla mina barn. På vilket sätt? Två och två liksom eller 
tre och tre, fyra och fyra. Så liksom där kan man ju också få in det mycket. (Caroline) 

Sammanfattningsvis anser de fyra förskollärarna Britta, Eva, Maria och Sofia att matematik 
och lek hör tätt samman. Britta och Sofia anser att alla planerade stunder med matematik ska 
innehålla lek för att barnen ska kunna använda alla sina sinnen medan Eva anser att de 
planerade matematiska passen bör varvas med lekar. Maria anser att det matematiska lärandet 
sker i barnens fia lekar och inga planerade aktiviteter behövs. Ulla och Inger nämner inte 
leken som en viktig del av det matematiska lärandet utan fokuserar istället på sifferinlärning. 
Caroline anser inte att matematik behöver uppmärksammas annat än på samlingen, men hon 
har ändå planerade matematiska lekar på gymnastiken.   

Att synliggöra matematiken för barnen 
Britta berättar att hon efter en fortbildning i matematik blivit mer medveten om matematiken i 
barnens vardag. Hon försöker att tänka mer på det numera. På fortbildningen fick de många 
tips på hur man kan se och upptäcka matematiken. Hon berättar att hon försöker synliggöra 
matematiken så mycket det går utan att det ska kännas onaturligt. 

Och sen vid maten. De kanske får ta åtta köttbullar och de har tagit tre. Hur många får 
de ta till då? I vardagen är det ju mycket så. Det finns mycket som de inte tänker på som 
är matte. Ja, när de bygger med kaplastavar t.ex. högt och lågt och hur många klossar 
behöver du till det. När de ritar teckningar kan man ju liksom fråga hur många träd har 
du ritat nu och hur många ben har den där myran. Man försöker ju liksom hela tiden 
tänka matte. Att sätta på matteglasögonen. (Britta) 

Maria berättar att hon försöker att få barnen att fundera över matematiken i deras vardag och 
att berätta för dem att det är just matematik. Hon anser att det är viktigt att de förstår att det är 
matematik som de behärskar. Det viktigaste, enligt henne, är inte att ha färdiga svar utan att 
de funderar och märker att man kan tycka olika och att man får det. 

Vilket är störst, vilket är minst? Det är inte lätt. En rund grej och en avlång grej. Att 
barnen tänker till. De behöver inte ha nåt svar bara de funderar. (Maria) 

De andra fem förskollärarna nämner inte specifikt att de synliggör matematiken i vardagen för 
barnen. 
 
Sammanfattningsvis anser de två förskollärarna Britta och Maria att det är viktigt att 
synliggöra matematiken för barnen. Britta poängterar att hon försöker använda de 
matematiska glasögonen för att se det barnen gör. Att använda matematiska glasögon innebär, 
enligt Britta, att iaktta det barnen gör med en ambition att finna matematik i deras vardag och 
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även synliggöra den.  Maria vill att barnen ska märka att det är matematik som de behärskar 
och att matematik inte behöver innebära ett rätt svar. 

Matematiska problemlösningar i förskoleklassen 
Problemlösningar eller mattesagor är något som de fyra förskollärarna Britta, Eva, Caroline 
och Inger nämnt som bra och roliga matematikövningar. Synen på problemlösningarna skiljer 
sig dock åt. Britta och Eva anser att svaren i de flesta fall bör vara öppna för att det inte ska 
finnas någon möjlighet att göra fel, medan Caroline och Inger anser att det kan finnas rätt och 
fel. Synen på om det ska finnas siffror med i sagorna skiljer sig även åt. Britta och Eva som 
inte anser att det ska finnas något rätt eller fel svar, anser inte heller att det ska finnas siffror 
med i sagorna. Britta och Eva läser sagorna för barnen och sedan får de rita ett svar på sagan. 
Det kan bli flera olika svar i gruppen och det anser förskollärarna är bra eftersom barnen då 
ser att det inte bara finns ett rätt svar i matematik.  

Och sen har vi problemlösningssagor. De ska lösa ett problem då och från början är det 
inga siffror med då. Det är berättelser och de ska klura ut en lösning. Det är öppet och 
det är de väldigt förvånade över. Vilket är det rätta då frågar dom. Det är inget rätt och 
fel och man kan tänka olika. (Britta) 

Britta berättar även att de ibland tillsammans med barnen plockar kottar och tar med sig in i 
samlingen. Då kan barnen få sitta tillsammans i grupper och göra kottdjur. Barnen behöver 
inte redovisa något på papper och även om det finns ett rätt svar blir det inte fel eftersom 
barnen sätter fast tandpetare på kottarna och ser hur det blir. Får ett kottdjur tre ben så ser de 
det och det gör ingenting. 

Vi brukar också ha situationer när vi tar in kottar och så gör man ett kottdjur själv, t.ex. 
med fyra ben då med tandpetare. Och så kan man lägga ut ett antal tandpetare och så 
frågar man hur många kottdjur kan ni göra om ni har såhär många stickor. Och stickorna 
ska vara ben. Och så får de sitta och klura tillsammans då. (Britta) 

Caroline och Inger anser att det kan finnas ett rätt svar. Caroline brukar berätta sagor för 
barnen i samlingen som de får fundera på en stund och sedan samtalar de om svaret. Barnen 
behöver inte skriva något i en bok eller på ett papper. Det är bara muntligt.  

Sen tycker jag väldigt mycket om såna här mattesagor. Mia och Mats ska ut och åka bil. 
mamma sitter bredvid och pappa kör. Hur många är dom i bilen? (Caroline) 

Inger däremot anser att det ska finnas med siffror och att barnen ska skriva svaret med 
matematikspråket. Hon hittar på sagan och sedan diskuterar de svaret och barnen får rita en 
bild och skriva svaret med matematikspråket, t.ex. 1+1=2. 

Mattesagor jobbar vi jättemycket med. Sagorna hittar jag på själv. Så då satte jag mig på 
golvet med barnen i en ring. På mitten la jag en bordstablett för att visa att det är där det 
händer. Då kom det en nalle och åt lite och sen kom det en giraff. Då var det en och så 
kom det en till. Hur kan man tänka då? Då kommer plus. Och hur ser plus ut? Då 
använder vi en sån här träram med olika rum där man kan lägga in siffror och 
plustecken, minustecken och likamedtecken. Och då sätter vi plus. Det betyder ju att det 
kom en till. Och hur många blev dom då. Då blev dom ju två. Då kör vi liksom med 
plus och likamed. Sen ritar vi en mattesaga och barnen ska skriva ett plus ett är lika med 
två. (Inger) 

Ulla, Maria och Sofia nämner inte problemlösningssagor alls. 
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Sammanfattningsvis visar resultatet att tre av sju intervjuade förskollärare inte använder 
problemlösningar som ett sätt att arbeta med matematiken. Av de fyra som använder 
problemlösningar i förskoleklassen anser Caroline och Ulla att det är viktigt med ett rätt svar 
medan Britta och Eva anser att svaren bör vara öppna för att barnen ska se att det kan finnas 
många olika lösningar på ett problem. Caroline vill bara att barnen ska diskutera svaren i 
samlingen, medan Britta, Eva och Inger vill att barnen ska skriva svar på ett papper eller i en 
bok. Skillnaden mellan de tre sistnämnda är att Inger vill att barnen ska skriva svaret med 
matematikspråket, medan Britta och Eva vill att barnen ska rita en bild som kan representera 
deras svar. 

Matematikboken i förskoleklassen 
Endast en av de intervjuade förskollärarna, Eva, använder en köpt matematikbok till 
förskoleklassens barn. Boken har färgglada bilder och en bra lärarhandledning. Den innehåller 
inte några siffror utan fokuserar helt på sagor, begrepp och mönster. Hon berättar att de förut 
hade två böcker men att det blev för stressigt. Numera använder de bara boken vid vartannat 
arbetspass för att vid de andra passen istället ha mer praktiska övningar: 

Katten musen tiotusen. Det är sexårsmaterial. Och från början hade vi två böcker och då 
vart det att vi stressade igenom de här att vi bara jobbade med boken. Men nu kanske vi 
jobbar med boken varannan gång och resten av gångerna jobbar vi med annan matte 
också i våra arbetsgrupper. (Eva) 

Två av förskollärarna, Ulla och Inger, gör egna matteböcker tillsammans med barnen. Båda 
förskollärarna berättar att de fokuserar på siffrorna. Barnen skriver egna siffror och klipper 
även ut siffror och bilder på rätt antal som de sedan klistrar in i sina egna matematikböcker. 
Både Ulla och Inger anser att böckerna lätt kan individanpassas genom att några barn gör mer, 
andra mindre.  

Vi har en bok och så klistrar vi in. Pratar om siffran upp till nio och sen får barnen 
klistra in olika saker som om man jobbar med siffran två så kan de klippa och klistra in 
ja två kronor kanske eller ja. (Ulla) 

Inger låter även barnen klistra in svaren på problemlösningarna, dvs. teckningarna med 
tillhörande matematikspråk, i de egna matematikböckerna. Hon poängterar att hon inte vill ha 
en köpt matematikbok eftersom den blir för stel. Hon vill istället göra matematiken mer 
kreativ genom att låta barnen göra sina egna böcker. 

Vi kände att vi vill inte ha en bok som de bara sitter och fyller i. Utan vi vill jobba 
mycket mer praktiskt med matte så att dom förstår matte. Men storboken mattemosaik 
den behöll vi. Och en handdocka. Så vi gör en egen mattebok. (Inger) 

De fyra förskollärarna Britta, Caroline, Maria och Sofia berättar att de inte använder sig av 
någon form av matematikbok. Britta har aldrig använt någon matematikbok i förskoleklassen 
eftersom hon vill att barnen ska lära med sina olika sinnen.  

Andra har ju haft matematikbok och sådär och det har ju inte vi haft. Vi har jobbat med 
matematik på annat sätt. I böcker kan det ju ofta bli att det ska var rätt och fel. Och sen 
just det här att de kan ta i saker. Åh, det blir på ett annat sätt om man inte har böcker. 
(Britta) 

Caroline har tidigare använt matematikbok men har nu valt bort den, Maria har aldrig använt 
matematikbok eftersom hon anser att sexåringar är för små för att sitta med en bok och Sofia 
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anser att matematiken i en förskoleklass ska vara rörlig. Britta, Sofia och Maria poängterar att 
barnen bör få använda alla sina sinnen och därmed röra på sig.  

Vi har inga matteböcker i förskoleklassen. Absolut inte sitta ner med några papper. 
(Sofia) 

Sammanfattningsvis visar resultatet en tendens till att förskollärare i förskoleklass inte 
använder sig av köpta matematikböcker. Endast Eva har den köpta matematikboken Katten, 
musen, tiotusen som fokuserar på sagor och mönster och inte innehåller några siffror. Hon 
använder den ungefär vid ungefär 50 procent av hennes matematikpass. Två av de sju 
förskollärarna, Ulla och Inger, gör egna matematikböcker tillsammans med barnen. De egna 
matematikböckerna består av kopierade papper med siffror som ska skrivas enligt de 
konventioner som finns och som barnen klistrar in. I Ingers fall handlar det även om 
teckningar till problemlösningar där barnen även skrivit rätt svar med matematikspråket. De 
fyra övriga förskollärarna använder sig inte av någon matematikbok. De arbetar mer praktiskt. 
Caroline har tidigare använt matematikbok, men har valt bort den och har nu bara matematik i 
samlingen.  

Matematikspråket i förskoleklassen 
Britta, Eva, Caroline, Sofia och Maria anser att siffrornas form inte hör hemma i 
förskoleklassen. De anser att det är bra om de förstår värdet på siffrorna upp till tio, men de 
behöver absolut inte kunna skriva dem själva. Om barnen vill skriva siffrorna får de skriva 
dem på det sätt som passar dem bäst. Sofia är den enda av de fem som arbetar med en siffra åt 
gången, men då bara med dess värde och inte form.  
 
Inger och Ulla anser att barnen ska träna på att skriva siffrorna i förskoleklassen likväl som att 
förstå värdet av siffran. De har båda den matematikbok som de producerar själva där barnen 
får träna på att skriva siffrorna. De anser att det är viktigt att de tränar på att skriva den rätt, 
uppifrån och ner. Inger förklarar: 

Då tränar vi på det. Uppifrån och ned. (Inger) 

Inger poängterar även att talraden och matematikspråket är viktigt att träna på under året i 
förskoleklassen. Barnen bör träna på plus, minus och likamed och kunna skriva svar med det 
språket på sina problemlösningar och klistra in det i den egna matematikboken.  

En gång då när vi skulle jobba med siffran ett då så pratade vi om hur mycket siffran ett 
var värt. En prick på en tärning eller t.ex. en krona. Då hade vi fram dom sakerna. Vad 
hade man ett av på kroppen. Så pratar vi om talraden också. Då skrev jag på tavlan om 
de visste hur siffran ett såg ut och så ritade vi den. Och sen två. Då får dom rum. Barnen 
får rummen, tre rum. De får jobba med glasmosaik. Då får de lägga en i det mellersta 
rummet och sen tvåglasbitar i det tredje rummet. Och sen vilket tal som hör till rummet. 
Så gör vi alltid med varje siffra för att de ska få talraden. (Inger) 

Sammanfattningsvis är det endast Ulla och Inger som anser att siffrornas form är viktigt i 
förskoleklassen. Båda anser att barnen ska klara att skriva siffrorna på rätt sätt uppifrån och 
ner och de tränar även på det på papper. Inger är ensam om att anse att talraden och 
matematikspråket är viktigt. Hon anser att barnen ska klara av att skriva på matematikspråket 
med plus, minus och likamed och även förstå innebörden av de begreppen. 
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Rörliga övningar 
Att barnen kan ha svårt att sitta stilla och att det inte alla gånger är det viktigaste är något som 
fyra av förskollärarna påpekar. Aktiviteter som låter barnen röra på sig är viktigt eftersom de 
har ett behov av att röra på sig och hinner sitta still senare i livet. Caroline och Maria har 
aldrig arbetspass med matematik utan matematiken i Marias fall kommer naturligt i 
verksamheten och i Carolines fall fokuseras det mer på svenska. Britta och Sofia har båda 
planerade arbetspass i matematik, men passen fylls övervägande av aktiviteter där barnen får 
använda hela kroppen. De är alla fyra överens om att barnen lär sig bäst om de får använda 
hela kroppen och inte känna pressen på att sitta stilla på en stol under ett längre arbetspass.  

Vi sorterar mycket. Det är deras bästa. Vi sorterar t.ex. snäckor. Vi gör siffror i Play-
Doh-deg. Vi har en hoppa hage matta och en hoppboll. Såna grejer. Så det är ju mycket, 
det är inte alls sitta och skriva. Man får röra lite på sig runt i rummet och sådär. 
Superkul är det. (Sofia) 

Maria anser att rörliga övningar är det enda rätta i förskoleklassen. 

Jag är förskollärare. Det är ju liksom det som är mitt jobb så att säga. Det är ju små 
barn. Det är ju så dom lär sig genom att göra. Det går ju inte att sätta ner en grupp 
sexåringar runt ett bord och säga att nu ska allihop jobba med samma sak. Det gör dom 
inte. (Maria) 

Inger och Ulla anser dock att barnen bör klara att sitta still på arbetspassen när de tillverkar 
sin egen matematikbok och lyssnar på instruktioner. Eva anser även hon att arbetspassen med 
matematikboken är lugna pass när man sitter på sin stol och arbetar. Det är enligt de tre 
förskollärarna en förberedelse för årskurs ett där de poängterar att barnen ska kunna sitta stilla 
länge.  

Men ändå så måste vi få in dom litegrann i tänkandet att det här kommer att hända sen 
när ni börjar ettan. Då blir det inte jättelånga uteraster utan det blir att man sitter och 
jobbar i arbetsgrupper med uppgifter. (Eva) 

Inger är den enda av förskollärarna som diskuterar betydelsen av att träna på klockan i 
förskoleklassen. Det har hon gjort på ett sätt så att barnen får röra sig. 

En sån här stor fallskärm har jag jobbat med barnen med när vi har arbetat med klockan. 
Och pratade om minuter och timmar och sekunder och vi la ut siffrorna på fallskärmen 
och så fick man springa till olika timmar. Lite så har jag jobbat för att få in klockan med 
kroppen. (Inger) 

Sammanfattat visar resultatet att fyra av förskollärarna poängterar att det är viktigt med 
aktiviteter där barnen tillåts att röra på sig. De tre förskollärarna Inger, Ulla och Eva anser att 
barnen bör träna på att sitta stilla vid stunderna med matematikbok. De ser det som en 
skolförberedande träning. 

Matematik utomhus 
Fem av de sju intervjuade förskollärarna anser att matematik utomhus är något som är bra. 
Det kan vara dels planerade matematiska arbetspass utomhus och dels vardagliga situationer 
som kan synliggöras för barnen. Britta brukar planera in matematik till den skogsutflykt som 
barnen har varje vecka. 
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Förra veckan hade vi uppdragskort. Och då kan det stå att hämta en pinne som är lika 
lång som din arm eller hämta tio kottar och lägg dem i en cirkel. (Britta) 

Även Maria berättar att hon går till skogen en gång i veckan och att de då brukar ha 
matematik där. Maria anser att alla ställen, utom att sitta stilla, kan vara bra ställen för 
matematik. 

I skogen är ju ett typiskt bra ställe där man kan hålla på med matte. Samla kottar, hämta 
pinnar. Inget man behöver planera. (Maria) 

Caroline brukar ge några barn matematiska uppgifter när de går till skogen även om hon inte 
själv ser det som något matematikpass. 

Vi gör mycket matteuppgifter när vi går till skogen. De ska hitta en pinne som är lika 
lång som deras fot. Plocka lika många kottar som deras år. En sten som får plats i din 
hand. Det blir som en lek. (Caroline) 

Inger tänker börja arbeta med matematik även utomhus i år. Det har hon inte gjort tidigare. 
Barnen kommer att fortsätt arbeta med sina egna matematikböcker, siffror och talraden 
inomhus, men Inger vill utveckla arbetssättet och har valt att förlägga en del av 
matematikpassen utomhus. Hon har inte påbörjat arbetet ännu, men planerar att starta snarast. 

Sen har jag tänkt också att jobba en del med utematte i år. Jag har hämtat lite från nätet. 
Hämta en tunn och en tjock pinne, hämta två stenar som är lika tunga. Det tänkte jag att 
de ska få uppdragskort. Det finns ju jättemycket att jobba med i matte som är roligt. 
Som gör att de förstår. (Inger) 

En matematikdag utomhus tillsammans med årskurs ett, två och tre är något som både Maria 
och Eva nämner. Maria berättar att skolan brukar ha två matematikdagar om året medan 
skolan där Eva arbetar brukar ha en matematikdag varje år. Maria berättar att dagarna brukar 
vara uppskattade bland barnen och att de fokuserar på samarbetsövningar. 

Vi har haft matteutedagar ihop. Vi hade det sist hela sidan då med en klass etta, tvåa och 
trea. Där dom fick uppgifter ihop dårå. Och bygga trianglar, liksidiga trianglar, med 
pinnar. Såna där saker. Så fick dom en pinne och så skulle dom hitta en dubbelt så lång. 
Såna saker då och så fick de hjälpas åt. Det är ju mycket praktiskt. (Maria) 

Eva berättar att förskoleklassens årliga mattedag tillsammans med årskurs ett, två och tre 
brukar vara uppskattad av barnen. 

Då brukar vi ha utematematik. Och det är jättebra och då tipsar vi varandra hela skolan. 
Då fick de bl.a. ställa upp sig i ett långt led och så skulle man mäta. Hålla varandra i 
händerna. Hur många barn som gick runt hela huset. Krama hela huset. Och vi hade 
också nåt spår när de skulle gå ut i skogen och leta efter en meter. (Eva) 

Ulla och Sofia nämner inte något om matematik utomhus. Ulla fokuserar istället på den 
egengjorda matematikboken och Sofia på de rörliga övningarna i klassrummet. Sofia påpekar 
att skolgården inte är inbjudande och att de saknar tillgången till bra utemiljö. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att fem av förskollärarna anser att miljön ute kan 
användas vid matematik. Britta, Maria och Caroline berättar att de brukar leka matematiska 
lekar när de är på skogsutflykt, medan Inger berättar att hon under året tänker arbeta med 
uppdragskort utomhus. Maria och Eva brukar ha en matematikdag utomhus tillsammans med 
årskurs ett, två och tre varje år. Ulla och Sofia nämner inte något om utemiljön. 
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Utmaningar i matematik 
De fyra förskollärarna Britta, Caroline, Ulla och Maria berättar att de har matematiska 
utmaningar till barnen. I Brittas fall kan barnen få arbeta med dem om de vill på arbetspassen 
och i Carolines och Marias fall i vardagen om de vill eftersom de inte har några arbetspass i 
matematik. I Ullas fall kan man arbeta med utmaningarna om man har kommit långt och är 
duktig. De flesta utmaningarna består av enklare övningar att fylla i och inte egentligen något 
som kan tänkas utmana barnen. 

Vi har ju en pojke i gruppen som är jätteduktig på att räkna. Han behöver ha någonting 
att bita i. Så då har jag pratat med en lärare om hon hade några såna här barnsudoku så 
det tycker han är roligt. (Britta) 

Den heter mina siffror. Det är att färglägga siffrorna i. Det här är ett häfte som vi gjort i 
ordning för dom som är väldigt framåt och vill skoljobba. Det här får inte alla. 
(Caroline) 

Vi har en pärm med kopierade papper då bara och där är det olika ja mattelek där du 
jobbar med siffror och du gör mönster och du gör olika saker. Den brukar vi också ha, 
men den är frivillig. Så vi har inte den på nån arbetsstund eller så utan den finns och 
man visar upp den för barnen lite längre fram och dom som är motiverade och dom som 
kan då. Dom kan jobba med den. (Ulla) 

En liten tunn. Knep och knåp heter den. Man kan härma lite. Böckerna är fritt. (Maria) 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att de utmaningar som barnen har tillgång i det 
matematiska lärandet endast består av enklare övningar att fylla i. Barnen som har motivation 
att arbeta får tillgång till arbete, men inte något som utmanar deras tänkande. 

Uthållighet på arbetspass 
Förskollärarna har olika syn på hur länge och hur mycket det är möjligt att kräva att ett barn i 
förskoleklassen ska orka under arbetspassen i matematik. Caroline och Maria som inte har 
planerade arbetspass i matematik vid andra tillfällen än vid skogsutflykterna och samlingarna 
anser inte att förskollärarna kan kräva att barnen ska orka sitta stilla och göra samma sak 
under en längre period. Barnen har rätt att röra sig och om de vid någon aktivitet inte orkar 
vara med så får de enligt Maria lämna samlingen och göra något annat.   

Ja, då kan man bara göra något annat då. Det är fri lek så att säga. (Maria) 

Britta och Sofia som båda anser att barnen har rätt att få lära med alla sina sinnen och därmed 
få använda hela sin kropp i inlärningen diskuterar båda att barnen oftast orkar eftersom de får 
röra på sig. Om de inte orkar kan de bara lämna och göra något annat. De anser inte att den 
vuxne bör tvinga något barn i en förskoleklass att göra något eftersom det inte finns några mål 
som de måste nå.  

Ja, då får dom orka i fem minuter. Sen kan dom hoppa på hoppbollen eller sortera 
klockor eller hoppa hage. För det orkar dom. Absolut inte sitta ner med några papper. Vi 
har nästan inga papper heller. (Sofia) 

Eva, Inger och Ulla anser att barnen bör träna på att sitta stilla och arbeta med uppgifter så att 
de är förberedda då de kommer till årskurs ett. Om barnen säger att de inte vill så bör 
förskolläraren berätta för dem att de inte alltid kan göra det som de vill. I skolan är det mycket 
som de bör klara.  
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Men sen då när det här nya kom att vi skulle jobba i skolan då blev det ju 
skolförberedande varje dag med jämnåriga så var det ju inte tidigare då var det kanske 
en eller två gånger i veckan med jämnåriga. Då kunde man lägga upp det på ett helt 
annat sätt. (Eva) 

Sammanfattningsvis visar resultatet att barnens uthållighet är något som förskollärarna anser 
olika om. Caroline och Maria anser inte att en förskollärare har någon rätt att tvinga barn att 
sitta stilla om de inte är motiverade att göra det. Britta och Sofia anser även de att barnen har 
rätt att röra på sig för att orka och om de ändå inte orkar har de rätt att göra något annat. De 
tre förskollärarna Eva, Inger och Ulla anser däremot att barnen måste träna på att sitta stilla 
och arbeta under arbetspassen eftersom det är så de senare kommer att arbeta i årskurs ett.  

Anledningen till matematik i förskoleklass 
Anledningen till förskollärarnas olika sätt att arbeta med matematik i förskoleklassen har efter 
analysen av deras intervjusvar kunnat delas in i tre kategorier. Fyra av förskollärarna ser 
passen med matematik som en del av barnens vardag. Barnen har rätt att leka och att lära med 
alla sina sinnen på samma sätt som om de varit på en förskola. Tre av förskollärarna ser 
arbetspassen med matematik som en skolförberedande aktivitet. Några av lärarna uttrycker 
även en nödvändighet av att kunna bedöma vad barnen kan eller vad de inte kan. 
Förskollärarna planerar sin verksamhet efter hur bedömningsunderlaget är utformat och vad 
de där behöver bedöma. 

Att vara förskola och lära med alla sinnen 
Caroline, Britta, Maria och Sofia anser att matematiken i förskoleklassen ska utgå från 
barnens intressen och absolut inte innehålla aktiviteter där barnen ska sitta på en stol och 
skriva i en bok. Aktiviteterna ska vara aktiva och barnen ska få använda hela sin kropp. 
Barnen har rätt att lära med alla sina sinnen och eftersom förskoleklassen inte har några 
uppnåendemål behöver förskollärarna inte känna någon press på att förbereda barnen för 
skolan. De hinner lära sig det abstrakta senare i livet. 

Vardaglig matematik. Alltså det här nu ska vi ha ett varsitt äpple. Hur många äpplen 
behöver vi då? Inte en massa abstrakt. Förskoleklassen har inga mål. (Caroline) 

Jag tror vi kan hjälpa barnen att förstå matematiken bättre än vad lågstadielärarna kan. 
Jag bara har en känsla av det. Det är liksom mycket böcker på en gång när dom 
kommer. Jag har ju varit inne i en etta och sett hur dom kommer ju ganska snabbt in i 
abstrakt matte med plus och minus och så och vi jobbar på ett praktiskt sätt med matten. 
Ja att lära med alla sinnen om jag säger så.  Det finns ju jättemycket utomhusmatte och 
göra och där använder de ju liksom hela kroppen och alla sinnen. Det finns ju många 
barn på mellanstadiet som inte riktigt har hängt med riktigt. Och då kanske de förstår 
det bättre om dom får göra praktiskt eller jag är säker på att de förstår det bättre då. 
(Britta) 

Det är ju så dom lär sig genom att göra. Det går ju inte att sätta ner en grupp sexåringar 
runt ett bord och säga att nu ska allihop jobba med samma sak. Det gör dom inte. Man 
måste ju bygga på motivationen. Vissa sitter ju och de fixar ju plus och minus och sånt 
och andra har ingen aning om att det är siffror. De får ju vara olika. Det finns ju inga 
mål på nåt de måste kunna. (Maria) 

Här på matten får de röra på sig, hoppa på hoppbollen och spela spel med varann. Det 
blir mer levande på matten. Och det är material som lockar. (Sofia) 
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De fyra förskollärarna poängterar alla att matematiken i förskoleklassen ska bygga på 
förskolans pedagogik. Barnen får de bästa kunskaperna om de tillåts röra på sig och använda 
alla sina sinnen. 

Att vara skolförberedande 
Eva, Ulla och Inger anser att arbetspassen med matematik i förskoleklassen är 
skolförberedande. Eva poängterar att hon känner att det är mycket som de är ålagda att göra 
med barnen under året i sexårsgruppen och att det viktiga är att förbereda barnen, inte att göra 
roliga aktiviteter. 

Skillnaden var ju det att det var lugnare på förskolan. Man hann och göra mera roliga 
saker. Nu är det ganska mycket måsten. Vi är ganska inrutade och det är lite personal 
och vi ska hinna så mycket. (Eva) 

Eva anser även att det är hennes uppgift att få barnen förberedda för skolstarten. Hon 
poängterar att barnen ofta upplever att förskoleklassen är skola och att de bör vara förberedda 
på skolans långa arbetspass inomhus.  

Och det är ju ingen skola det här men barnen känner ju som att det är skola och man 
försöker ju vi vill ju att de ska, vi vet att det är ganska stora krav på barnen idag i skolan 
och vi vill man vill ju att det ska gå bra för dem att de får en bra start. Och att de ska 
veta litegrann vad det handlar om när de börjar skolan. Men ändå så ska vi inte härma 
skolan. Men ändå så måste vi få in dom litegrann i tänkandet att det här kommer att 
hända sen när ni börjar ettan. Då blir det inte jättelånga uteraster utan det blir att man 
sitter och jobbar i arbetsgrupper med uppgifter. (Eva) 

Ulla anser att det viktigaste med matematiken i förskoleklassen är att förbereda dem för det 
egna ansvaret som kommer i skolan. Hon ser året i förskoleklassen som en chans för barnen 
att vara självständiga när de kommer till årskurs ett så att inte grundskolläraren där behöver 
lägga dyrbar tid på det då. Det är bra om det arbetet redan är gjort. 

För att få in flera moment. Det är ju både det här vad behöver jag och följa en 
arbetsgång. Det är ju mycket som kommer in i det. Inte bara matematik utan det är ju 
också en förberedelse för att kunna ta ansvar för sitt eget arbete. För vi tänker ju såhär 
att vi är ju en förberedelse. Och då när man är en förberedelse så är det ju också såhär 
att när dom kommer till skolan då är det ju ganska bra om dom är lite självständiga. 
(Ulla) 

Inger poängterar även hon att mycket av arbetet i förskoleklassen utgår från vad barnen ska 
lära sig i årskurs ett. Det är, enligt henne, rimligt att det är det som man bör fokusera på. 

För det har vi märkt att redan i ettan kommer det mattesagor i ettan och då behöver dom 
kunna det. (Inger) 

De tre förskollärarna anser att förskoleklassen i första hand är en förberedelse för årskurs ett 
och att barnen behöver träna på det som de senare kommer att arbeta med. 

Att kunna bedöma 
Eva och Sofia anser alla att det är viktigt att genomföra arbetspassen med matematik på ett 
sätt så att det sedan är lätt att se vad barnen kan och vad de inte kan. De har nämligen båda två 
ett bedömningsunderlag som de använder för att se vad barnen kan när de lämnar över dem 
till grundskolläraren i årskurs ett. Eva ser bedömningsunderlaget som en hjälp för att se vilka 
barn som kommer att få svårigheter. Hon anser att det är viktigt att grundskolläraren får 
information om de svårigheterna så att de är beredda. 
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Läraren måste ju kontrollera och se vart barnen ligger. Vi har ett schema där vi kollar 
allt. För att man ska kunna bedöma. Vi känner ju till om våra barn och vilka barn som 
kommer att få svårigheter och var de ligger. Då har vi berättat om det och 
fritidspedagogerna är införstådda med det och dom som ska jobba vidare med dom i 
ettan sen och då vet ju dom litegrann vad de kan förvänta sig av dom. Det är ju en fördel 
för barnen det. Vi har ju jobbat med dem ett helt år innan de börjar ettan. (Eva) 

Det bedömningsunderlag som Sofia använder är utformat av Skolverket och det bygger på 
begrepp. Hon anser att det är bra att använda det eftersom det är Skolverket som utformat det. 
Sofia anser att det är en rolig diagnos där man sitter och har det mysigt tillsammans med ett 
barn. Det blir som en liten lek. Diagnosen tränar även det som hennes förskoleklass arbetar 
mycket med under året och det som Sofia anser vara grunden till alla matematik, nämligen 
begreppen.  

Sen på vårterminen då gör vi en liten mattediagnos med dom som skolverket har gjort. 
Och då kollar man. Och då är det liksom begrepp i den mattediagnosen. Eller liksom 
kan du lägga ett äpple där och sen en apelsin bredvid. Såna saker. Det är inge sitta och 
skriva utan bara praktiska grejer. Därför tränar vi på begrepp i förskoleklassen. Barnen 
kan så mycket utan böcker. (Sofia) 

Eva och Sofia anser båda att förskollärarna ska bedöma barnen i slutet av året i 
förskoleklassen. Eva poängterar att det är nödvändigt för att grundskollärarna ska få 
information om eventuella svårigheter. Sofia däremot anser att bedömningen enbart ska 
grundas på begrepp och att det är det viktigaste att träna på under året. Hon anser att 
diagnosen är viktig för att upptäcka allt barnen kan efter året i förskoleklassen. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att anledningen till arbetssätt med matematik i 
förskoleklassen varierar. Fyra av förskollärarna anser att förskoleklassens verksamhet ska 
präglas av lek och roliga aktiviteter medan tre av dem anser att förskoleklassens verksamhet 
är skolförberedande där det är viktigt att förbereda barnen på vad som sedan kommer då de 
börjar i årskurs ett. Två av förskollärarna berättar att de arbetar med matematiken på det sätt 
de valt för att i slutet av skolåret kunna bedöma dem. Eva vill kunna se vilka barn som 
kommer att få svårigheter, medan Sofia fokuserar på vad barnen lärt sig under året på ett 
praktiskt sätt. 

Övergripande resultat 
Resultatet visar att alla intervjuade förskollärare anser att matematik i förskoleklassen är 
viktigt, men att den kan se ut på olika sätt. Alla är dock överens om att det ryms mycket 
matematik i samlingen. Resultatet visar en tendens till att det förekommer schemalagda 
arbetspass i matematik i de olika förskoleklasserna, endast i två fall sker all matematik i 
samlingen och i barnens fria lek.  
 
Förskollärarna kan delas in i tre grupper utifrån deras arbetssätt. Den första gruppen har 
schemalagda arbetspass där barnen arbetar med en matematikbok, den andra gruppen har 
schemalagda arbetspass där barnen arbetar med matematik utan matematikbok och den tredje 
gruppen har inga schemalagda matematiska arbetspass. 
 
Den första gruppen består av de tre förskollärarna Eva, Inger och Ulla som anser att det är 
viktigt att ha en matematikbok på de schemalagda arbetspassen. Inger och Ulla använder 
egengjorda matematikböcker och Eva en köpt. Eva anser att man vid vartannat pass kan varva 
med lekfulla övningar. Hon anser inte att det är viktigt med siffror i förskoleklassen. Inger och 
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Ulla anser båda att siffrorna och siffrornas form är viktiga i förskoleklassen och de tränar av 
den anledningen mycket på det i sina matematikböcker som består av kopierade papper med 
sifferträning som barnen klistrar in och av bilder på antal som barnen klipper ut och klistrar 
in. Inger anser även att talraden och matematikspråket är betydelsefullt. Eva och Inger brukar 
arbeta med problemlösningar. Inger anser att det ska finnas ett rätt svar på problemet och det 
rätta svaret ska sedan skrivas med matematikspråket i den egna matematikboken. Eva anser 
däremot att svaret på en problemlösning ska vara öppet och att det inte ska förekomma några 
siffror. De här tre förskollärarna anser att det är viktigt att barnen under matematikpassen får 
träna på att sitta stilla och arbeta med en matematikbok som en förberedelse för skolstarten. 
Endast Eva anser att barnen även bör få leka in matematiken. Detta sker vid vartannat 
arbetspass och då används inte matematikboken. Hon poängterar även att de en gång per år 
har matematikpass utomhus tillsammans med resten av skolans elever. Inger funderar på att 
förlägga en del av matematikpassen utomhus i år och då arbeta med uppdragskort. Ulla har 
utmaningar för de duktiga barnen som består av kopierade papper i en pärm. De tre 
förskollärarna arbetar på det sätt de gör eftersom de anser att förskoleklassen är en 
förberedelse för årskurs ett. 
 
Den andra gruppen består av de två förskollärarna Britta och Sofia som har planerade 
arbetspass, men ingen matematikbok. De anser att leken bör förekomma som en del i alla 
planerade arbetspass med matematik. Britta poängterar att hon arbetar mycket med 
problemlösningar under arbetspassen. Hon anser att det inte ska finnas något rätt svar, utan att 
det är viktigt att barnen får märka att det kan finnas flera lösningar på ett problem. Britta anser 
att det är viktigt att synliggöra den matematik som finns runt barnen i naturliga situationer. 
Både Britta och Sofia anser att det är viktigt att barnen tillåts att röra på sig även om de 
befinner sig i ett klassrum och har arbetspass. Britta poängterar att hon även har mycket 
matematik utomhus, något som inte Sofia har. I Brittas grupp finns en mycket duktig pojke 
och för att han ska få en utmaning har han fått arbeta med sudoku som han anser är roligt. 
Sofia har inte några extra utmaningar för barnen. Britta och Sofia tvingar inte barnen att sitta 
stilla under långa perioder. När de inte orkar får de lov att leka istället. Britta och Sofia arbetar 
på det här sättet eftersom de anser att förskoleklassen är en klass för sig och de behöver inte 
förbereda barnen på vad som ska komma i årskurs ett. 
 
Den tredje gruppen består av de två förskollärarna Maria och Caroline som inte alls har några 
planerade arbetspass med matematik utanför samlingarna. De anser att den fria leken är så 
viktig att det inte behövs några planerade pass med matematik, utan att de lär sig det de 
behöver lära sig i naturliga situationer. Caroline brukar berätta problemlösningssagor för 
barnen i samlingen och på de sagorna finns alltid ett rätt svar som barnen får fundera ut. De 
behöver inte skriva svaret någonstans utan det är bara muntligt. Maria brukar synliggöra den 
matematik som finns runt barnen i den fria leken och i samlingen. Båda förskollärarna brukar 
leka matematiska lekar när de är på skogsutflykt. De anser att skogen till skillnad från 
lektionsliknade arbetspass gynnar matematiken. Caroline och Maria har båda utmaningar till 
de barnen som vill arbeta med matematik inne under den fria tiden. Caroline har ett häfte med 
kopierade blad med matematikuppgifter och Maria har en tunn bok med fylleriövningar. 
Caroline och Maria har valt att inte ha några planerade arbetspass i ämnet matematik eftersom 
de anser att förskoleklassen ska arbeta som förskolan eftersom det inte finns några mål som de 
behöver uppnå.  
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Diskussion 

I det här avslutande kapitlet diskuteras undersökningens resultat i relation till syfte, 
frågeställningar och till de teoretiska utgångspunkterna. Avsikten med examensarbetet är att 
bidra till förståelse av matematikundervisningen i förskoleklasser. Det har skett genom att 
undersöka vilka föreställningar sju förskollärare i sju olika förskoleklasser har om matematik. 
De övergripande frågor som undersökningen har utgått ifrån är vad matematik i förskoleklass 
kan vara, vilka arbetssätt som förskollärarna säger att de valt och varför de valt att arbeta på 
det sättet med matematik. Kapitlets innehåll är strukturerat utifrån åtta underrubriker där de 
fem inledande diskuterar resultatet i relation till syfte, frågeställningar och de teoretiska 
utgångspunkterna och det sjätte är en slutsats av examensarbetet. Kapitlet avslutas med en 
metodreflektion och förslag till vidare forskning. 

Matematik i förskoleklass 
Enligt Lpo 94 är numera matematik ett gemensamt ansvar för både förskollärare i 
förskoleklass och grundskollärare i skolan. Det finns däremot inga uppnåendemål för 
förskoleklassen och därmed inte några riktlinjer för vad som bör ingå i 
matematikundervisningen (Utbildningsdepartementet, 1998). Resultatet visar till viss del att 
inga riktlinjer finns eftersom vissa delar endast förekommer i några förskoleklasser, 
exempelvis fokuseras siffrornas form i två fall. 
 
I alla intervjuade förskoleklasser förekommer ramsräkning från ett till tio eller ett till tjugo 
och ramsräkning bakifrån från tio till ett. Olika begrepp som igår, imorgon, större, mindre, 
längre och kortare är något som ofta tränas i samlingen och de fyra formerna cirkel, kvadrat, 
rektangel och triangel bör barnen i de flesta fall känna igen men inte nödvändigtvis kunna 
benämna. Att kunna sortera och se mönster, t.ex. när barnen lägger pärlplattor eller gör 
pärlhalsband, är sådant som i alla fall ses som viktiga, men som bara i några av fallen 
synliggörs. Ahlberg (2000) diskuterar nödvändigheten av att förskollärarna synliggör 
matematiken för att barnen ska få möjlighet att reflektera över att det är matematik som de 
arbetar med och behärskar. Något som ofta tränas är även jämförelser av olika slag, 
exempelvis att kunna jämföra en rund sak med en avlång sak. Förmågan att kunna jämföra 
anses av förskollärarna som viktigt och bra för att kunna se att det går att jämföra olika saker 
och förstå att olika saker kan höra ihop av olika anledningar. Att dela exempelvis ett äpple 
eller dela upp pennor eller pärlor mellan sig anses också i samtliga fall som relevant 
matematik i förskoleklass.  
 
Skillnader mellan de intervjuade förskollärarna om vad som bör ingå i matematiken har 
funnits. Fyra av de sju förskollärarna anser att problemlösningar är något som bör ingå i 
förskoleklassens verksamhet. Om det ska vara öppna svar eller finnas ett svar som är det rätta 
skiljer sig dock mellan dem. Olsson (2000) poängterar att barn som ofta får höra att de gör fel 
slutar lita på sin egen förmåga. Det är viktigt att fundera över i sammanhanget eftersom två 
förskollärare anser att problemlösningar bör ha ett rätt svar och då förekommer naturligtvis 
även svar som är fel. Jag tolkar även att två förskollärare anser att det kan bli fel när barnen 
skriver sina siffror på fina rader, annars skulle förmodligen inte det momentet vara så viktigt i 
gruppen. Att kunna förstå siffrornas innebörd anses som viktigt av alla intervjuade 
förskollärare, medan två av dem alltså även prioriterar förmågan att skriva siffrorna på rätt 
sätt. Matematikspråket med bl.a. begrepp som till exempel plus och minus är något som en av 
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förskollärarna anser som viktigt att börja träna redan i förskoleklassen. Enligt Ahlberg (2000) 
klarar barn ofta bättre att lösa problem om de inte behöver använda plus och minus.  

Att leka och lära matematik 
Lpo 94 poängterar att matematik ska ingå i förskoleklassens verksamhet, men det finns där 
inga riktlinjer för hur matematikundervisningen på bästa sätt bör gå till 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Det här examensarbetets resultat visar att arbetssätten 
skiljer sig mycket åt mellan de olika förskollärarna. Fem av förskollärarna har schemalagda 
arbetspass för matematik och tre av dem använder matematikböcker på arbetspassen. Två av 
förskollärarna har inga planerade matematiska arbetspass alls.  
 
Alla förskollärare har matematik i samlingen och anser att det är ett bra tillfälle eftersom alla 
barnen är samlade. Samlingen är ett forum för social gemenskap och den inleder ofta dagen i 
förskoleklassen. I samlingen förekommer ofta planerade matematiska aktiviteter som 
exempelvis att räkna hur många barn som är närvarande. Skillnaden mellan samling och 
planerade arbetspass är att barnen vid de planerade arbetspassen övervägande befinner sig i ett 
speciellt rum med bord och där arbetar i mindre grupper. Simeonsdotter Svensson (2009) har i 
sin undersökning upptäckt att barn ofta känner en stor oro över matematik i samlingen och att 
det av barnen ofta upplevs som att matematik och räkna rätt hör samman. Samlingen, som ett 
tillfälle för matematik, förekommer i samtliga intervjuade förskollärares pedagogiska 
verksamhet. Ett fåtal av förskollärarna nämner leken som en viktig del av samlingen.  
 
Enligt Lpo 94 är det viktigt att undervisningen bygger på barnens tidigare erfarenheter och 
kunnande och att barnen får möjlighet att leka in ny kunskap (Utbildningsdepartementet, 
1998). Även Bergius och Emanuelsson (2000) poängterar att tiden före skolstaren är viktig 
eftersom det är då som fördomar mot matematik kan byggas upp. Det är därför betydande att 
förskollärarna gör matematiken spännande och rolig för att barnen ska känna att de behärskar 
ämnet. Genom leken har barnen möjlighet att uppleva matematiken på ett lustfyllt sätt. Det är 
uppseendeväckande att ingen av förskollärarna poängterar att det är viktigt att ta tillvara på 
barnens kunnande i matematik. De diskuterar inte barnens kunnande vid något tillfälle. De 
anser att det är viktigt med matematik, men ingen nämner att det är betydande att ta tillvara på 
det som barnen redan kan. Enligt Ahlberg (2000) ökar barnens chanser att lära matematik om 
undervisningen tar sin utgångspunkt i deras tidigare kunnande. Det är då av yttersta vikt att 
poängtera att undervisningens resultat visar att barnen inte får den chansen i dagens 
förskoleklasser. 
 
Ahlberg (2000) anser även att det är viktigt att förskollärare synliggör den matematik som 
finns i barnens vardag för att visa dem att det är matematik som de behärskar. Det kan leda till 
att barnen kan se en likhet mellan matematiken i deras vardag och matematiken de möter i 
skolan. Det är betydelsefullt för att de ska förstå att matematik är något viktigt som vi 
använder dagligen och inte bara siffror i en bok. Resultatet i det här examensarbetet visar en 
tendens till att förskollärarna inte synliggör den matematik som finns i barnens vardag. Endast 
två förskollärare berättar att de försöker synliggöra matematiken som finns runt barnen i 
vardagssituationer, bl.a. i leken. Flera av de intervjuade förskollärarna berättar att det hela 
tiden finns matematik runt barnen i förskoleklassen. Doverborg (2006) poängterar dock att det 
inte är samma sak som att barnen verkligen reflekterar över den. Det är något som 
förskollärarna måste hjälpa till med och flertalet av de intervjuade förskollärarna anser inte att 
det är en viktig del av matematiken i förskoleklassen. 
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Att leken är viktig för barnens lärande är något som bl.a. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) betonar. Lpo 94 poängterar även att leken har stor betydelse för att eleverna 
ska tillägna sig nya kunskaper (Utbildningsdepartementet, 1998). Fyra av förskollärarna anser 
att leken är viktig i förskoleklassen och att lek och matematik hör ihop. I resultatet framgår att 
tre av förskollärarna inte nämner leken som en viktig del i matematikundervisningen i 
förskoleklassen. Enligt Björklund (2008) är det i leken som förskolläraren kan se om barnen 
har förstått matematiken och Doverborg (2000) poängterar att det är i leken som barnen kan 
upptäcka variationen i sätt att lösa problem. Det finns inte bara ett sätt som är det rätta. Det är 
intressant med tanke på att endast två förskollärare försöker synliggöra den matematik som 
finns i vardagen och endast fyra av förskollärarna använder sig av planerade 
problemlösningar i förskoleklassen. Två av dem anser dessutom att det bör finnas ett svar som 
är det rätta. Två av dem som använder problemlösningar anser att öppna svar där barnen, 
precis som Doverborg (2000) och Ahlberg (2000) anser, får uppleva att det kan finnas mer än 
ett svar som kan fungera. Det finns inget fel svar. 
 
Enligt Ahlberg (2000) kan alltför lärarstyrd matematikundervisning i förskolan vara ett hinder 
för barnens framtida matematiklärande i skolan. Det är intressant med tanke på att fem av de 
sju intervjuade förskollärarna har schemalagda arbetspass med matematik. Tre av dem 
använder t.o.m. matematikböcker. Doverborg (2000) anser att barnen inte bör arbeta med 
före-skolan-böcker i förskolan. Endast en av förskollärarna använder en köpt matematikbok 
och den utgår från sagor. I boken finns inga siffror och förskolläraren arbetar inte heller med 
sifferträning. Två av förskollärarna arbetar med matematikböcker som de skapar själva. De 
här tre förskollärarna vill att barnen ska sitta stilla och vara tysta under arbetspassen och 
därmed gynnas inte lekens roll i lärandet.  De övriga förskollärarna poängterar betydelsen av 
rörliga övningar i samband med matematik. Enligt Doverborg (2000) bör inte leken och 
lärandet skiljas åt. I två fall anses att all matematik utanför samlingen ska ske i barnens fria 
lek utan påverkan från vuxna och i två fall anses att alla schemalagda matematikpass ska 
genomsyras av lek och rörliga övningar. Tendensen visar dock att matematiken i barns lek 
inte synliggörs. 
 
Det förefaller som att det är olika synsätt på lekens betydelse i matematikundervisningen i 
förskoleklassen. Resultatet visar att några förskollärare inte alls påpekar lekens betydelse för 
tillägnandet av matematiska kunskaper medan några anser att all matematik sker i barnens fria 
lek utan påverkan av vuxna.  

Lärarstyrda matematiska arbetspass 
Skolverket (2001) har undersökt förskoleklassernas verksamhet. Resultatet av den 
undersökningen visar att skolans sätt att organisera sin verksamhet har inflytande över 
förskolans vilket leder till att förskoleklassens dagar fylls med raster och lärarstyrda 
arbetspass. Det här examensarbetets resultat visar att sex av förskoleklasserna har arbetspass 
på schemat. Fyra av förskollärarna har ett matematiskt arbetspass i veckan medan en har två 
sådana arbetspass i veckan. Det är endast två av förskollärarna som inte har matematiska 
arbetspass schemalagda. En har dock schemalagda arbetspass, men inte i just matematik.  
 
Ahlberg (2000) poängterar att en lärarstyrd matematikundervisning bland små barn kan ha 
negativ effekt för det framtida matematiska kunnandet. Tre av de intervjuade förskollärarna 
använder matematikböcker på arbetspassen. Davidsson (2002) menar att det är viktigt att 
förskollärare och grundskollärare diskuterar sina arbetssätt med varandra för att på så sätt få 
kunskap om att den andres arbetssätt kanske inte skiljer sig så mycket från det egna. 
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Tendensen i examensarbetets resultat visar på att förskollärarna arbetar på det sätt de tror att 
lärarna i grundskolans tidigare år arbetar. Två av förskollärarna anser att de varit kreativa 
eftersom de skapar egna matematikböcker tillsammans med barnen. Barnen ska i båda fallen 
skriva siffror på stenciler som de sedan klistrar fast på ett blad i den egna boken. De ska även 
klippa ut bilder på rätt antal och klistra in. I ett fall ska barnen skriva svar på 
problemlösningar med matematikspråket, dvs. plus, minus och likamed, som de sedan klistrar 
in i den egna boken. Ahlberg (2000) poängterar att det är viktigare att försöka förstå vad 
barnen menar istället för att tala om för dem att de har skrivit siffrorna fel. Deras tilltro till sin 
egen förmåga kan då minska. Olsson (2000) anser inte att det ska finnas något krav i en 
sexårsgrupp på att alla barn ska kunna skriva siffrorna rätt. Två av förskollärarna fokuserar 
ändå mycket på det i sin undervisning.  En reflektion av det är att den egna matematikboken 
egentligen är värre än dagens köpta matematikböcker. Den består bara av sifferträning på 
stenciler och alla barnen gör likadant. Det blir egentligen inte så mycket en egen bok. 
Förskollärarna anser själva att de är kreativa tillsammans med barnen, men arbetssättet bygger 
på det som Ahlberg (2000) påpekar, dvs. vad förskollärarna tror är bra 
matematikundervisning och vad de tror att barnen kommer att arbeta med när de börjar 
årskurs ett.  
 
Björklund (2008) betonar att barnen kan känna en hopplöshet inför matematiken om mötet 
med den formella matematiken blir för stark. I tre av de intervjuade fallen arbetar de med 
matematikbok och därmed en form av formell matematik. Det här synsättet syns även hos de 
förskollärare som inte lägger särskilt stor vikt vid matematiken när de berättar om utmaningar 
som de har till de duktiga barnen som vill arbeta med matematik. Utmaningarna består bara 
av stenciler i pärm och enklare häften som finns att köpa.  Det är övningar att fylla i som 
används som utmaningar för barnen och inte något som kan utmana deras tänkande och få 
dem att reflektera över matematikens nytta i samhället. Förskollärarna behöver få en inblick i 
grundskollärarnas arbete för att förstå att inte ens de arbetar på det viset. De kan få den 
inblicken genom samarbete. Det är dock även viktigt att förskollärarna får möjlighet att 
tillägna sig de här kunskaperna genom fortbildning. 
 
Att skolan ofta tar över och att förskoleklassen upplever att de måste anpassa sig för att inte 
störa skolbarnen är något som Gustafsson (2003) poängterar. Tre förskollärare anser att 
barnen under arbetspassen behöver träna på att sitta still och vara tysta och arbeta. 
Anledningen till att det är det som fokuseras är att de anser att förskoleklassen är 
skolförberedande och att barnen därför behöver träna på vad som komma skall redan i 
förskoleklassen. Ahlberg (2000) diskuterar att de förskollärare som organiserar situationer för 
matematiskt lärande kan gå tillväga på olika sätt. Vissa förskollärare organiserar 
skolförberedande undervisningssituationer precis som de tre förskollärare ovan. De ser 
matematik som en kunskap som överförs från vuxen till barn och de arbetar på samma sätt i 
förskoleklassen som de tror att barnen sedan kommer att arbeta på i skolan. Den andra 
gruppen förskollärare lyfter enligt Ahlberg fram matematiken i vardagen genom de många 
oplanerade matematiska situationer som finns under en dag. De kan även genom planerade 
aktiviteter synliggöra den matematik som finns runt barnen. Alla barn får då en chans att 
delta. Två av förskollärarna arbetar på det sättet att de under de schemalagda arbetspassen 
arbetar med praktiskt matematik och sådant som ger barnen tillfälle att röra på sig. Barnen 
kan här även koppla matematiken till vardagssituationer och den blir rolig och lustfylld. 
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Miljöns betydelse för den vardagliga matematiken 
Lokalernas utformning har enligt Davidsson (2002) betydelse för hur verksamheten utformas. 
I hennes undersökning framkom att förskoleklasserna ibland var tvungna att vara tysta 
inomhus för att inte störa skolbarnen och att det naturligtvis ledde till att leken inne minskade 
och fick förläggas till rasterna. Inomhus blev det mer lektionsliknande. Vid de sju intervjuer 
som examensarbetet utgått ifrån har lokalernas utformning diskuterats och betraktats. 
 
Tre av förskollärarna arbetar skolförberedande med matematikbok och de förväntar sig att 
barnen vid de tillfällena sitter stilla och är tysta. En av de här tre pedagogerna har lokaler som 
påminner om de äldre barnens klassrum på skolan och de arbetar även i ett rum mellan 
årskurs 1 och 2, vilket kan vara orsaken till att barnen behöver vara tysta. De två andra 
förskollärarna har lokaler som för tankarna till en förskola eftersom de har många mindre rum 
avskilt från skolbarnens. Här finns möjlighet för mera lek. Fortbildning skulle kanske behövas 
för att få kunskaper om hur det går att göra matematiken roligare genom exempelvis leken. 
 
De ovanstående tre förskollärarna med samma arbetssätt har alltså olika utformning på sina 
lokaler. De två förskollärarna med lärarledda arbetspass som fokuserar på rörliga övningar har 
även de olika sorters lokaler även att de arbetar på ett liknande sätt där barnen tillåts röra på 
sig och leka.  På den ena skolan har förskoleklassen tillgång till många små rum avskilt från 
skolbarnen, medan förskoleklassen på den andra skolan endast har två stora klassrum och ett 
mindre grupprum i en korridor. De två förskollärarna som inte har några planerade arbetspass 
i matematik skiljer sig även dem åt lokalmässigt. Den ena förskolläraren har många små rum 
som ligger åtskilda från de andra skolbarnen och den andra förskolläraren däremot har ett 
stort klassrum och ett grupprum i en korridor med andra skolbarn. Båda anser att barnen bör 
ha möjlighet att leka och röra sig inomhus. Två av förskollärarna som i stort sätt disponerar 
över likadana lokaler med många små rum avskilt från skolbarnen arbetar på helt olika sätt, 
den ena med en matematikbok som anses skolförberedande och den andra med planerade 
matematiska aktiviteter inomhus där barnen tillåts röra på sig som ett led i förskolans 
pedagogik. Två av förskollärarna som istället disponerar över ett varsitt klassrum med 
grupprum arbetar även på olika sätt, den ena med en skolförberedande matematikbok och den 
andra med planerade övningar där barnen tillåts röra på sig.  
 
Davidsson (2002) poängterar alltså att lokalernas utformning har stor betydelse för hur 
verksamheten i förskoleklassen utvecklas. I resultatet i det här examensarbetet tenderar inte 
lokalernas utformning att ha någon större betydelse. Lokalernas utseende och placering i 
förhållande till de andra skolbarnen kan inte kopplas till deras valda arbetssätt. Det är 
intressant att ingen av de sju intervjuade förskollärarna nämner lokalerna som en möjlighet 
eller ett hinder i deras arbete med sexåringarna på skolan. 
 
Højnes (2008) diskuterar nödvändigheter av att barn får chansen att lära sig i naturliga 
situationer med konkret material och att matematiken då upplevs som lättare än i en 
skolsituation. Det är därför viktigt att påpeka att en miljö som flera av de intervjuade 
förskollärarna nämner som en bra miljö för matematiskt lärande där barnen tillåts röra sig och 
leka är skogen. De skogsutflykter som i de flesta fall är inplanerade en gång i veckan upplevs 
av majoriteten av förskollärarna som ett tillfälle då det fungerar att vara kreativa och där 
förskollärarna enligt egen utsaga upplever att barnen på ett naturligt sätt har möjligheten att ta 
del av matematiken. Det här resultatet talar indirekt för att lokalernas utformning inomhus 
faktiskt har betydelse eftersom även de förskollärare som har klassrumsliknande lokaler 
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påpekar nyttan av matematik utomhus. Även de förskollärare som inte alls har några 
planerade matematiska aktiviteter inomhus har det när de går till skogen.  

Utbildningens betydelse för matematikens utformning 
Brown, Molfese och Molfese (2008) har i sin undersökning uppmärksammat att förskollärare 
med hög utbildning lyckas skapa klassrum med positiv atmosfär. De här förskollärarna har 
fler planerade och kreativa aktiviteter. I examensarbetets resultat framkommer att de 
förskollärare som hade matematik i sin utbildning eller har fortbildning i ämnet arbetar på ett 
något annorlunda sätt. 
 
Tre av förskollärarna har alla lektionsliknande arbetspass med matematikbok där barnen 
förväntas sitta stilla och tysta som en förberedelse för skolan. Ingen av dem hade någon 
matematik i sina förskollärarutbildningar och det är bara en av dem som har gått fortbildning i 
ämnet. Anledningen till att de två som inte har någon fortbildning arbetar med matematikbok 
kan bero på att det är den sortens matematik som de själva arbetade med när de gick i skolan. 
De har inte fått någon utbildning sedan dess i matematik. En av dem som gått fortbildning 
arbetar trots det med matematikbok. Hennes fortbildningar kan vara anledningen till att hon 
arbetar med så mycket i förskoleklassen, inte bara matematikboken, utan barnen ska också 
behärska klockan, talraden och matematikspråket. Utbildningen kan även vara orsaken till den 
egengjorda matematikboken eftersom hon poängterar att den är kreativ. Hon kan ha tagit till 
sig att det är bra att vara kreativ, men inte på vilket sätt. Siffrornas form kan ha följt med av 
vana.  
 
De två förskollärarna som har arbetspass med övervägande rörliga aktiviteter har utbildningar 
som påminner om varandra. Den ena förskollärarutbildningen innehöll matematik, men hon 
har inte gått någon fortbildning. Den andra utbildningen innehöll inte matematik, men hon har 
gått fortbildning där hon av egen utsaga lärde sig att upptäcka matematiken i vardagen. Året 
för den ena förskollärarens fortbildning och den andra förskollärarens utbildningsår 
överensstämmer ganska väl och de kan ha fått ungefär samma information, dvs. att arbeta 
planerat så att alla får ta del av innehållet, men att inte försöka efterlikna skolan.  
Förskollärarnas utbildning verkar ha betydelse eftersom deras senaste matematikkunskaper är 
från ungefär samma år och de har liknande arbetssätt. 
 
Två förskollärare planerar inte några matematiska aktiviteter inomhus. Det ingick ingen 
matematik i den ena utbildningen, men i den andra förekom det matematiska inslag. Ingen av 
dem har gått någon fortbildning i ämnet. Den ena arbetar precis på samma sätt som hon gjorde 
på förskolan och har inte alls påverkats av att barnen nu befinner sig på skolan. Hon är 
fortfarande samma förskollärare som hon själv uttrycker det. Den andra, som hade matematik 
i utbildningen, påpekar att de har arbetspass i svenska men inte i matte. Hon har tidigare haft 
en matematikbok, men har nu valt bort den.  Det kan bero på att hon hört att 
matematikböckerna inte är så bra och då har hon av farten även tagit bort andra planerade 
matematiska pass. 
 
Davidsson (2002) upptäckte som tidigare nämnts i sin undersökning att lokalernas utformning 
hade stor betydelse för förskoleklassens verksamhet, något som inte är ett resultat av det här 
examensarbetet. Förskollärarnas utbildningsnivå, precis som Brown, Molfese och Molfese 
(2008) diskuterar, tenderar att vara av större betydelse för förskollärarnas sätt att strukturera 
undervisningen med sexåringarna.  
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Alla de sju förskollärare som deltagit i examensarbetet har arbetat många år i förskoleklassen. 
Förskoleklassen har i de flesta fall haft sina lokaler på skolan sedan 1993 och tre av 
förskollärarna har arbetat här sedan dess. De andra förskollärarna har även de arbetat i 
förskoleklassen i många år.  Det har alltså inte kommit in nya förskollärare i 
förskoleklasserna. De kanske fastnar i gamla mönster och antingen gör de inget eller gör de 
precis som de tror att de gör i skolan. Om det kom in nyutbildade förskollärare i grupperna 
eller om förskollärarna erbjuds mer fortbildning kanske verksamheterna angående bl.a. 
matematik skulle bli mer enhetlig. Det är anmärkningsvärt att endast två av sju förskollärare 
har fått fortbildning i matematik under alla sina år som förskollärare.  

Slutsatser 
Resultatet av examensarbetet visar att barnen i fem av sju förskoleklasser har schemalagda 
lektionsliknande arbetspass där de i tre fall förväntas sitta stilla och tysta som en förberedelse 
för skolstarten. I två av de fem fallen används dock ett mer praktiskt och rörligt arbetssätt där 
barnens tillåts prata och ta hjälp av varandra. I två av sju förskoleklasser finns inga arbetspass 
med matematik överhuvudtaget och tendensen att synliggöra matematiken är inte särskilt hög.  
 
Det är av stor vikt att erbjuda förskollärare i förskoleklass fortbildning i matematik för att de 
ska få fördjupade kunskaper angående matematik i förskoleklass. Vi ser av resultatet att 
arbetssätten inom matematik skiljer sig mycket mellan olika skolor. De förskollärare som 
anser att barnen klarar allt själva behöver få insikt om att så inte är fallet, barnen reflekterar 
inte över matematiken enbart på egen hand. De förskollärare som arbetar med matematikbok 
och sifferträning behöver få kunskap om hur de skulle kunna arbeta på ett annat sätt för att 
minska risken att barnen tappar tron på sin egen förmåga. Det är betydelsefullt att alla barn i 
vårt samhälle ges samma möjligheter i förskoleklassen. Alla barn har rätt att känna sig duktiga 
och att få insikt om att mycket runt omkring dem är matematik och att matematik är något 
som de har kunskaper i och behärskar. Om barnen redan i förskoleklassen tror att matematik 
är innehållet i en matematikbok och att de bara är duktiga om de kan skriva fina siffror och 
sitta stilla är det inte konstigt om de senare under skolgången får problem med ämnet och 
anser att det är tråkigt.  

Metodreflektion 
Att använda intervju som metod för att undersöka vilka föreställningar sju förskollärare har 
om matematik i förskoleklassen har fungerat bra. Enligt Stukát (2005) är det viktigt att vara 
uppmärksam på att den intervjuade kan försköna verksamheten lite och säga det som den tror 
att den som intervjuar vill höra. De övergripande frågorna som examensarbetet utgått ifrån har 
därför varit vad matematik i förskoleklass kan vara, vilka arbetssätt förskollärarna säger att de 
har valt och varför de valt att arbeta på just det sättet. Även om förskollärarna möjligtvis kan 
ha förskönat sina arbetssätt går det att genom analysen av intervjuerna tyda deras 
föreställningar om varför de arbetar som de gör och varför de anser att matematiken i 
förskoleklassen är viktig. Att komplettera intervjuerna med observationer hade varit mer 
tillfredställande eftersom det då hade varit möjligt att även undersöka om förskollärarna 
verkligen arbetar på det sätt de anger att de arbetar.  
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Förslag till vidare forskning 
Resultatet visar en tendens till att i förskoleklassen ha schemalagda arbetspass i matematik 
även om de inte arbetar med en matematikbok i alla fallen. Jag drar då slutsatsen att barnen 
får uppfattningen att matematik är något som de arbetar med på speciella arbetspass mer än att 
det är något naturligt som vi använder varje dag. Det vore intressant att undersöka hur barnen 
i förskoleklasserna diskuterar kring matematik. Vad är matematik i barnens ögon? Skiljer sig 
åsikterna om matematik mellan barn i olika förskoleklasser och kan de eventuella skillnaderna 
kopplas till arbetssättet i gruppen? 
 
Skolverket gjorde en stor undersökning av förskoleklasserna 2001 och då uppmärksammades 
att förskolans personal påverkats mycket av skolans personal. Mina undersökningsresultat kan 
tolkas som att flera förskollärare har arbetspass på samma sätt som skolan, men att bara tre 
stycken arbetar systematiskt med just skolförberedande material. Två av sju intervjuade 
förskollärare har praktisk matematik och de anser själva att de vågar stå för sin kompetens 
som förskollärare. Två av de övriga förskollärarna som inte har arbetspass i matematik arbetar 
naturligtvis på ett sätt som skiljer sig från synen av den traditionella skolan. Det vore 
intressant att nu, åtta år senare, undersöka i stor skala hur det ser ut i förskoleklasserna i 
landet. Vågar förskollärarna idag stå för vad de tycker är bra matematikundervisning för 
sexåringarna eller arbetar de på det sätt de tror att grundskollärarna arbetar eller vill att de 
själva ska arbeta? 
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Bilaga 1 

      Gävle 2009-09-11 
 
 
Till förskollärare i förskoleklass 
 
Vill du delta i en studie som behandlar matematik i förskoleklassen? Syftet är att bidra till 
förståelse av matematikundervisningen i förskoleklasser. 
 
Med anledning av att många elever upplever svårigheter i ämnet matematik under skolåren 
finns ett kunskapsintresse av att undersöka om, hur och i sådana fall på vilket sätt matematik 
uppmärksammas redan i förskoleklassen. 
 
Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom lärarutbildningen vid 
Högskolan i Gävle.  
 
Studien genomförs med intervjuer av förskollärare som arbetar i förskoleklass. Intervjuerna 
kommer att spelas in med ljudband och de beräknas ta ungefär 30 minuter. Deltagandet är 
frivilligt och svaren kommer inte att kunna kopplas varken till dig som person eller till din 
arbetsplats. Du har möjlighet att avbryta ditt deltagande när du vill. Jag skulle, om möjligt, 
vilja genomföra intervjuerna under vecka 40-41. Jag kommer att kontakta dig under vecka 40 
om du inte redan innan meddelat mig om ditt deltagande. 
 
Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta mig gärna. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
Helena Sjöberg 
Tel: XXXXXX 
E-mail: XXXXXX 
 
 
Handledare: 
Annika Elm Fristorp 
Högskolan i Gävle 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Tel: XXXXXX 
E-mail: XXXXXX 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
Inledande frågor rörande informanternas bakgrund 
Utbildning 
 
Antal yrkesverksamma år inom förskola respektive förskoleklass 
 
Matematik i utbildningen 
 
Fortbildning i matematik 
 
 

Frågor rörande matematik i förskoleklassen  
Anser du att det är viktigt med matematik i förskoleklassen? Varför? / Varför inte? 
 
Vad kan matematik i förskoleklass vara? 
 
När arbetar ni med matematik i förskoleklassen? 
 
Hur arbetar ni med matematik i förskoleklassen? 
 
Varför arbetar ni på det sättet? 
 
Har du kontakt med någon annan förskollärare inom förskoleklass och diskuterar 
arbetsmetoder med henne/honom? 
 
Har sättet du arbetar med matematik förändrats under åren? Varför/Varför inte? 
 
När du bytte arbetsplats från förskolan till skolan fick du då någon utbildning i 
förskoleklassens verksamhet där bl.a. matematik ingår? 
 
Arbetar du enbart med sexåringar eller arbetar du både med sexåringar och barn från årskurs 
1, 2 eller 3? 
 
Dokumenterar du matematiken? På vilket sätt? 
 
Vilka lokaler har förskoleklassen tillgång till? 
 


	Sammanfattning
	InnehållsförteckningInledning	1Syfte och frågeställningar	1Arbetets disposition	2Teoretiska utgångspunkter	3Förskoleklass
	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Arbetets disposition

	Teoretiska utgångspunkter
	Förskoleklassens riktlinjer
	Integration mellan förskola och skola
	Att ta tillvara på barns kunnande
	Att synliggöra matematiken för barnen
	Matematik i leken
	Barns problemlösning
	Matematikspråket
	Förskollärares uppfattningar om matematik
	Förskollärares arbetssätt
	Sammanfattning

	Metod
	Procedur
	Urval av intervjupersoner
	Undersökningsgruppen
	Genomförande av intervjuerna
	Bearbetning av data
	Studiens trovärdighet
	Sammanfattning

	Resultat
	Matematikens betydelse i förskoleklassen
	Matematik i samlingen
	Lek och matematik
	Att synliggöra matematiken för barnen
	Matematiska problemlösningar i förskoleklassen
	Matematikboken i förskoleklassen
	Matematikspråket i förskoleklassen
	Rörliga övningar
	Matematik utomhus
	Utmaningar i matematik
	Uthållighet på arbetspass
	Anledningen till matematik i förskoleklass
	Att vara förskola och lära med alla sinnen
	Att vara skolförberedande
	Att kunna bedöma

	Övergripande resultat

	Diskussion
	Matematik i förskoleklass
	Att leka och lära matematik
	Lärarstyrda matematiska arbetspass
	Miljöns betydelse för den vardagliga matematiken
	Utbildningens betydelse för matematikens utformning
	Slutsatser
	Metodreflektion
	Förslag till vidare forskning

	Referenslista
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Intervjufrågor
	Inledande frågor rörande informanternas bakgrund
	Frågor rörande matematik i förskoleklassen



