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Sammanfattning:  
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad pedagoger på förskolan anser vara innehållet 

i ämnet matematik för små barn och jämföra detta med litteraturens beskrivning. 

En enkätundersökning gjordes för att få fram vilken inställning verksamma pedagoger i en 

medelstor tätort i Mellansverige har till ämnet matematik. 

De flesta tillfrågade pedagogerna anser att man ska lära barnen matematik tidigt i livet för att 

man ska lägga grunden för ett livslångt lärande, så står det även i läroplanen Lpfö 98 att 

förskolan ska göra.  
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1 INLEDNING. 
Matematik är ett ämne som alla kan relatera till, vissa har jobbiga minnen från sin skolgång 

och andra hade lätt för matematiken och tänker inte närmare på det.  

När jag läste matematik på högskolan så upptäckte jag att matematik är mer än bara svåra 

uträkningar, matematik kan vara och är allt i barnens vardag. Matematik är och ska vara roligt 

och lätt. Jag vill därför med detta arbete få fram vad, enligt litteraturen och några tillfrågade 

pedagoger, matematik är och hur man kan jobba med matematik med små barn.   

1.1 Bakgrund. 

Matematiken är något som vi, stor eller liten alltid har runt omkring oss i vardagen. 

   

Rundgren och Gottberg (2006 s.5) skriver att ”i förskolans läroplan finns matematiken med. 

Det gäller alltså för dem som arbetar i förskolan att skaffa sig kunskap om vad matematik för 

små barn kan vara”. De menar att personalen i förskolan måste ”få mod, inspiration, lust, 

kunskap, fantasi, förståelse, vilja, tid och ork”, eftersom barnen redan har allt de där.  

 

I läroplanen för förskolan står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Läroplan för 

förskolan:1998 s. 4). 

 

Vidare står det under punkten utveckling och lärande. 

 

 Mål som förskolan ska sträva efter att varje barn. 

 utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

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

tekniker, 

 utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, 

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

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum (Läroplan för förskolan:1998 s.9) 

 

 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) sammanfattar målet för matematik i 

förskolan dels i att barn ska tycka att det är lustfullt så att de kan utveckla ett positivt 

förhållningssätt till matematik, dels i att de har börjat bli medvetna om grundläggande 

egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt tid och rum.  
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1.2 Litteraturgenomgång. En litteraturöversikt om små barn och matematik. 

Matematik är ett stort område. Vi möter matematiken ständigt i vår omgivning. Det kan vara 

den synliga i vardagsekonomin eller i matteböckerna, den osynliga som finns bland annat i 

alla telefoner och alla maskiner och även i arkitekturen och i konsten.   

(Doverborg och Emanuelsson 2006)  

 

 

Björklund (2008) påpekar att matematik är ett ämnesområde som bör ingå i barns fostran och 

socialisation, detta är ingen ny tanke även de gamla grekerna värderade matematiken högt 

som ett kunskapsämne, fast som småbarnsfostran lyfts det fram betydligt senare. 

 

 

Detta, ämnet matematik, var något som låg Friedrich Fröbel (1782-1852) varmt om hjärtat, 

vilket syns i hans pedagogiska idéer. Han var den som startade ”kindergarten” barnträdgårdar 

alltså föregångaren till våra förskolor. Barnens kunskap skulle vårdas och stimuleras i en 

fruktbar miljö så som i en trädgård. Pedagogiken har utvecklats betydligt sedan 1800- talet då 

den var verksam men det som var speciellt var att Fröbel redan då poängterade att barn i tidig 

ålder tillägnar sig kunskaper i matematik. (Björklund 2008)  

 

 

När den lilla babyn börjar titta på saker och senare även peka så säger den vuxna vad det som 

barnet pekar på heter, lika bör vi göra tycker Görel Sterner (2006) inom de matematiska 

genom att sätta ord på barnens handlingar. Det är viktigt att läraren fokuserar på ord och 

termer som finns i de småbarnens ordförråd och använder de tillsammans med barnen i den 

undersökande verksamheten och i konkret handling. Det är då som barnen lär sig begreppen 

bakom orden menar hon.  Å andra sidan menar Gudrun Malmer (2006) att den språkliga delen 

ligger som grund och hon ”menar att det bara är de vuxna som bestämmer vilka ord som är 

svåra och vilka som är lätta” (Malmer 2006 s.110) när ett ord blir fyllt med ett innehåll är det 

inte svårare än ett annat ord som anses lättare. 
 

 

Björklund (2008) anser att det är den livsmiljö som barn är delaktiga i som sätter ramar 

för den kunskap som anses viktig i just den miljön och den kulturen.  
 

”På samma sätt skapar de redskap som finns tillgängliga många möjligheter men också 

begränsningar för vad barn erfar och hur de handlar i olika situationer. Matematik är inget 

undantag. I våra nordiska länder finns redan tidigt förväntningar på barnet att det ska ta 

till sig kunskap om matematik och även på att det ska kunna använda kunskapen i olika 

sammanhang. Styrdokument och läroplaner för olika stadier av pedagogisk verksamhet 

med barn sätter ramarna för den miljö barnet vistas i och också för vilka förväntningar på 

kunnande som samhället har på barnet.” (Björklund 2008 s.10)  
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Doverborg och Pramling Samuelsson (1999 s.133) skriver om att ”olika moment under dagen 

ger barnen en chans att möta och leva i ett stort antal situationer som kan tolkas och talas om 

som matematiska aspekter och begrepp”. Barnen möter matematiken i sin vardag men det är i 

kommunikation med andra som är mer kunniga som barnets matematiska språk och 

begreppsförståelse utvecklas. För att barn ska skapa mening och innebörd i matematiken 

måste de uppleva och erfara den i många olika sammanhang, variationen av erfarenheter ger 

barnen hjälp att skapa en djupare förståelse av matematiken. Den vuxnes roll har en 

avgörande betydelse för hur barnens intresse och kompetens för matematik utvecklas. För att 

barnen ska känna en tillit till sina egna förmågor och börja tycka att det är spännande att 

upptäcka omvärlden med hjälp av matematiska begrepp och symboler, måste barnen vara det 

centrala i pedagogiken. ”Det är barnens värld, strategier och möjligheter som vi vuxna måste 

upptäcka och följa i riktning mot samhällets mål, så som dessa formulerats i läroplanerna” 

(Doverborg och Pramling Samuelsson 1999 s.140). 

 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999 s.3) anser att ”genom att ge barn förutsättningar 

att utvidga sin omvärld ger man dem också förutsättningar att erfara matematiken i 

omvärlden”. Detta kräver dock att pedagogen ser matematiken i vardagen och kan hjälpa barn 

att se och sätta ord på den. 

Björklund (2008) menar även hon att lärande sker i samspel med andra människor och ting i 

omvärlden men hon skriver även att det är pedagogerna i barnets omgivning som skapar 

lärande miljöer men de kan också vara ett hinder i barnens lärande.   

 

 

Doverborg och Emanuelsson (2006) menar att i förskolan finns barn i olika åldrar som leker 

bygger och konstruerar. Detta är ett mycket bra tillfälle för lärarna att ta tillvara på och ge 

barnen erfarenheter, upptäckter och utmaningar kring tal och rum, sortering och klassificering 

och form och mönster.  

Det stämmer med det som Doverborg och Pramling Samuelsson (1999 s.8) menar att genom 

”att låta barn, uppleva olika aspekter av matematik, och gradvis erövra begreppen genom att 

vuxna hjälper dem sätta ord på erfarandet, måste vara grunden för lärandet i förskolan”. 

 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999 s.12) citerar Vygotskis (1972) perspektiv ”det är i 

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

barnet kan ta ytterligare kliv i det livslånga lärandet.”  

 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999 s.53) menar att nästan allt går att ”räkna, mäta, 

uppskatta storlek på eller mängd av, jämföra, sortera, storleksordna, se mönster eller former 

i”. Det är bara att uppmärksamma barnens intresse och sätta ord på deras vardagliga 

erfarenheter.  
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1.2.1 Längd, vikt, area och volym. 
Forsbäck (2006) anser att mätning handlar om att jämföra. Att jämför olika föremål mot 

varandra till exempel olika pinnar eller stenar. Sterner (2006) håller med och skriver om att 

barnen kan mäta med hjälp av snören eller kapplastavar. Till exempel: Mitt snöre räcker tre 

varv runt, hur många varv räcker ditt? Jag är 10 kapplastavar lång. Hon skriver vidare att ett 

bra sätt för barn för att förstå volym är att få leka med vatten att få ösa och hälla. Till 

exempel: En stor hink rymmer 5 små hinkar. Även Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) menar att måttband är något viktigt i barnens vardag och även att barnen får använda 

vågar att väga med. 

Jämförelseord är något som är viktigt när man ska beskriva skillnader och likheter när man 

ska beskriva något om man jämför längd, ålder, volym, vikt och ålder. Några jämförelseord 

är: liten, mindre, minst, stor, större, störst, tung, tyngre, tyngst och så vidare. Detta är ord som 

oftast inte har något självständigt innehåll utan måste ha något att jämföras mot eller med. 

(Heiberg Solem och Lie Reikerås 2004) 

 

 

 

 

1.2.2 Siffror och antal. 
 ”Att ha en stabil räkneramsa är ett måste för att barn ska kunna utveckla en god 

taluppfattning” (Doverborg och Pramling Samuelsson 1999 s.23). ”Räkneramsan har en 

melodisk betydelse som roar barn och som de älskar att härma” (Doverborg och Pramling 

Samuelsson 1999 s.52).  

Sterner (2006) menar att förskolans verksamhet bjuder till många tillfällen att räkna, i 

samlingen, i leken, i olika rutin situationer och i sång och ramsor hon påpekar även att det är 

viktigt för barnen att se att räkneorden kommer i samma ordning varje gång i räkneramsan. 

En grundläggande aspekt för att utveckla taluppfattning är att kunna jämföra och uppskatta 

mängder och det kan göras vid olika situationer så som att dela fruktbitar eller höra vem som 

har flest klappar i sitt namn. En annan aspekt är ordningstalen som kan göras synlig när 

barnen står på led eller när leksaker ligger på led, ställ dig sist, peka på den fjärde. (Rundgren 

och Gottberg 2006) 

 

 

 

 

1.2.3 Sortering och klassificering. 
I Rundgren och Gottberg (2006) menar Margareta Forsbäck att sortering är grunden i all 

matematik. Hon menar att alla människor behöver lära sig att sortera information, strategier 

och enheter, för att utveckla logiskt tänkande och förmågan att använda regler. Det finns hur 

många olika sätt som helst att sortera på, sortera knappar, djur, med mera efter olika storlek 

färg, knapphål, antal ben och så vidare. I Doverborg och Emanuelsson (2006) skriver hon 

vidare att i förskolan sker sortering spontant vid bl. a städning och dukning. Doverborg 

(Doverborg och Pramling Samuelsson 1999) skriver att när barnen ges möjlighet att sortera 

blir de mer och mer medvetna om att saker och ting har olika skillnader och likheter som det 

går att sortera efter, barnen gör omedvetet kategoriseringar. 
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1.2.4 Rumsuppfattning. 
”Rumsuppfattning innebär för det lilla barnet att förstå, använda och utbyta information om 

var i rummet barnet eller ett föremål befinner sig i förhållande till omgivningen” (Doverborg 

och Emanuelsson 2006 s.89).  

Små barns rumsförståelse utvecklas i takt med den motoriska utvecklingen. Barnen tar sig 

fram på ett eller annat sätt och tittar och undersöker med hela kroppen de tar i, smakar på och 

kryper på allt de kommer åt. Barnens nyfikenhet och upptäckarglädje driver dem framåt i 

utvecklingen. När barnen börjar krypa ökar utforskningsområdet och barnet tar sig fram till 

saker det annars bara har sett på avstånd, när de sen kan ställa sig upp utökas utforsknings- 

området ytterligare, de når upp på hyllor och lådor högre än de tidigare nått. För att komma 

ännu högre så börjar de klättra på stolar och pallar ibland även andra saker som till exempel 

bokhyllor allt för att komma högre upp. Utomhus klättras det ofta i träd, ”Barn klättrar sällan 

högre i ett träd än att de klarar att ta sig ner igen” (Heiberg Solem och Lie Reikerås 2004 

s.58). Det är viktigt att ge barnen utmaningar som ligger strax utanför det de redan kan, 

barnen lär sig genom att få utmaningar och genom att utforska rummet med den egna 

kroppen, den vuxna måste samtidigt skydda barnet mot faror men inte överbeskydda. Att få 

vara utomhus ger större möjligheter till fysisk utlevelse än inomhus och det ger barnen hjälp 

med rumsuppfattningen. Att prata med barnen om placeringsorden hjälper dem att utveckla 

sin rumsuppfattning. Många ramsor och sånger innehåller placeringsord. Placeringsord är de 

ord som beskriver hur något är placerat till exempel uppe, nere, bakom, framför, i, ytterst och 

många fler. (Heiberg Solem och Lie Reikerås 2004) 

Barn jobbar hela tiden med sin rumsuppfattning, de utforska rummet när de ålar, kryper, går, 

hoppar, springer och sträcker sig efter saker, hela tiden de rör sig. (Rundgren och Gottberg 

2006) 

 

 

 

 

1.2.5 Former och mönster. 
Barn möter omvärlden genom sina sinnen de tittar på, tar på, de smakar och även tuggar på 

saker. Genom erfarenhet lär de sig att olika saker beter sig olika vissa saker kan rulla medans 

andra saker inte går att flytta på, överallt hittar barnen saker som de kan utforska och hittar 

likheter och skillnader mellan. (Heiberg Solem och Lie Reikerås 2004) 

Det är just på formen som vi känner igen ett föremål. Barnen skaffar sig tidigt erfarenhet av 

detta genom att undersöka och utforska olika föremål. För att barnen ska förstå föremålets 

egenskaper måste de göra bedömningar om föremålets storlek, form och tyngd. Barnen lär sig 

identifiera föremåls form och minns dess egenskaper genom det visuella uppfattandet. Vissa 

former kan vara föränderlig och påverkbar så som vatten, sand och lera eller beständig så som 

byggklossarna. Det finns många olika former, några av dem är triangel, kvadrat, rektangel, 

cirkel, klot, cylinder, prisma och många fler. Prata med barnen om former och vad de heter. 

(Doverborg och Emanuelsson 2006)  

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) skriver att skapa mönster är något som människor i 

alla tider har varit intresserade av, det finns på olika träaskar eller tygstycken från olika 

kulturer och olika århundraden. ”Man kan säga att samtliga mönster utgår ifrån vissa 

grundformer som sedan på olika sätts förskjuts, spegelvänds, roteras, förminskas eller 

förstoras” (Heiberg Solem och Lie Reikerås 2004 s.255). 

Olika slags mönster finns runt omkring oss hela tiden, både som människan skapat och 

mönster som naturen skapar. Det är mönster på kläder, möbler, gardiner, leksaker med mera 

och i naturen finns det mönster i spinelnät, på träd, i snäckor med mera. Ett mönster i 

matematisk mening är när något upprepar sig flera gånger, och bildar då ett mönster. När barn 
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börjar leta efter mönster så finner de dem snart överallt. Till exempel i pärlplattor, i olika spel, 

på tapeten, på tallrikskanten, på löven, i naturen och på många andra ställen. Det finns även 

mönster i våra olika sånger och ramsor, i veckans dagar och till och med i våra rutiner finns 

det mönster, det är därför de blir till rutiner. (Doverborg och Emanuelsson 2006)  

 

 

 

 

1.2.6 Tid och temperatur. 
Vi pratar med barnen om tid. Tiden som har gått eller som kommer, i morgon eller igår, om 

en stund eller om några dagar. Tiden är ett svårt begrepp för barn, de har inte hunnit skaffa sig 

tillräckligt med erfarenhet om tid. Barnen erfar tidigt att händelser sker efter varandra och 

bildar vissa mönster, de vet att när de vaknat och ätit frukost ska de till förskolan och efter 

utevistelsen ska de äta lunchs för att sedan sova efter lunchen. Vardagen har sin rutin och ofta 

så pratar de vuxna med barnen och berätta vad som kommer att hända och vad som redan 

hänt. För de minsta barnen kan det vara svårt att förstå att om en stund är inte så långt borta, 

de lever i nutiden. Desto äldre barnen blir ju lättare kommer de att kunna överblicka större 

tidsrymder. (Heiberg Solem och Lie Reikerås 2004) 

Temperatur handlar bland annat om att prata med barnen om varmt och kallt. Idag är det 

mycket kall/minus grader ute och då måste du ha mössa och tjock overall på dig. Akta så det 

inte blir för hett vatten ur kranen. Barnen har inga egna erfarenheter av temperatur och måste 

få det med hjälp av de vuxna. (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) 
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1.3 Syfte och frågeställningar. 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad pedagoger på förskolan anser vara innehållet 

i ämnet matematik för små barn och jämföra detta med litteraturens beskrivning. 

 

 

 

Frågeställningar: 

 

1) Vad är matematik för små barn, 1-3 år, enligt litteraturen? 

 

2) Vad anser ett antal tillfrågade pedagoger på förskolan att matematik är? 

 

3) Hur stämmer pedagogernas uppfattning med litteraturens bild av detta? 
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2 METOD. 
I detta kapitel beskrivs metoden som användes i arbetet för att få svar på frågeställningarna, 

hur enkäten utformades och hur undersökningen genomfördes. 

 

En kvantitativ metod är när en ”forskare samlar in ett stort antal fakta och analyserar dem i 

syfte att finna mönster eller lagbundenheter som antas gälla generellt- för alla människor.” 

(Johansson och Svedner 1998 s.26) Resultaten på forskningen är ofta bred och täcker in stor 

yta men har inte något djup. Denna typ av forskning leder inte till att forskaren lär känna 

personerna forskningen handlar om. ”Man använder enkäter och intervjufrågor med 

förutbestämda frågor och observationsmallar med förutbestämda kategorier” (Johansson och 

Svedner 1998 s.27) 

En kvalitativ metod är motsatsen, det är när forskaren lär känna personerna forskningen 

handlar om, det gör det möjligt för forskaren att förstå varför personerna gör som de gör. 

Forskaren kommer ned på djupet med hjälp av olika metoder så som intervjuer, observationer, 

enkäter och textanalyser. (Johansson och Svedner 1998) 

 

”Enkät är en renodlad kvantitativ metod, liksom vanligen prov, medan intervjuer och 

observationer kan utformas både enligt det kvantitativa och det kvalitativa synsättet”. 

(Johansson och Svedner 1998 s.37) Enkätundersökning passar bra till undersökningar som 

söker svar på faktabaserade frågor men det är svårt att få fram svar angående människors 

inställningar och attityder. På en enkätundersökning kan man formulera frågor som man vill 

ha svar på, enkäten kräver en liten arbetsinsats och man får exakt samma information från alla 

medverkande, vid frågor med fasta svarsalternativ. Öppna frågor kan det vara svårt att 

bearbeta men även svårt att svara på så det bör undvikas att ha med många sådana frågor. 

(Johansson och Svedner 1998)  

 

Undersökningsmetoden som valdes till detta arbete var enkäter då det ansåg lämpligt för att 

komma i kontakt med många pedagoger samtidigt för att få en bred syn på vad pedagogerna 

anser att matematik för småbarn är.  

Johansson och Svedner (1998) anser att man ska titta på redan tidigare gjorda enkäter inom 

ämnet för att få hjälp med att göra sin egen enkät. Johansson och Waernes examensarbete 

(2007), Fredriksson och Rudolfsson examensarbete (2008), Berglund och Johansson 

examensarbete (2008) och min examensarbetshandledares idéer och mina egna funderingar 

har legat till grund för enkätens utformning.   

 

 

2.1 Urval. 

Enkäterna delades ut till 37 pedagoger på 10 stycken 1-3 års avdelningar på 7 olika förskolor, 

kommunala och privata, i en medelstor tätort i Mellansverige. Förskolorna valdes ut på grund 

av att de hade en eller två avdelningar för barn 1-3 år. De medverkande förskolorna låg 

antingen inom ett visst utvalt geografiskt område eller därutöver förskolor och pedagoger som 

var kända av mig sedan tidigare.  
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2.2 Procedur. 

Enkäten (bilaga 1) bestod av ett försättsblad med information och bild på mig som delat ut 

den. Även information om syftet med enkäten, försäkring om anonymitet, samt telefon -

nummer vid ytterliga frågor om enkäten.  (Johansson och Svedner 1998)   

Frågedelen innehöll tre blad med allt som allt 10 frågor, som besvarades enskilt av 

pedagogerna. Det var både fasta alternativ och öppna frågor. Inledningsvis fasta frågor för att 

få fram bakgrundsfakta, så som ålder, yrke och antal år inom verksamheten. Sedan fasta 

frågor om det som skulle undersökas, i detta fall matematik för att avslutas med tre öppna 

frågor.  (Johansson och Svedner 1998)  

 

Enkäterna delades personligen ut till varje avdelning tillsammans med en personlig 

presentation och det berättades om vad enkäterna skulle användas till.  På enkäten stod det ett 

hämtningsdatum, 2 veckor senare. De hämtades in personligen. Vissa avdelningar fick på 

grund av olika anledningar längre tid på sig eftersom de inte hade gjort klart till 

hämtningsdatum. Dessa inhämtades senare. 37 enkäter delades ut och inhämtades och av 

dessa var 26 stycken fullständigt besvarade. Av de övriga 9 var 8 obesvarade på grund av 

tidsbrist, för att det delades ut för många till avdelningen och för att två pedagoger svarade på 

en enkät tillsammans. En av de nio var endast besvarad på de två första frågorna och därför 

ansågs även den som obesvarad.  

 

2.3 Litteraturundersökning. 

För att få svar på frågan vad matematik är för 1-3 åringar enligt litteraturen lästes ett antal 

böcker. Med hjälp av Johansson och Waernes examensarbete (2007), valdes ett antal rubriker 

för att därefter skriva in fakta under de olika rubrikerna.  

 

2.4 Analysmetoder. 

Enkätsvaren bearbetades och resultatet sammanställdes i ett dokument (bilaga 2). Enkätsvaren 

kopplades till litteraturen, som presenterades i litteraturgenomgången, i en analys.  
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3 RESULTAT. 
I detta kapitel redovisas svaren på enkäterna.  Rubrikerna är frågorna på enkäten.  

 

Frågeställningar var: 

 

1) Vad är matematik för små barn, 1-3 år, enligt litteraturen? 

Denna fråga är besvarad under rubriken 1.2 Litteraturgenomgång. En litteraturöversikt om 

små barn och matematik. Se sidan 2- 6. 

 

2) Vad anser ett antal tillfrågade pedagoger på förskolan att matematik är? 

Denna fråga besvarades genom en enkätundersökning som sammanställdes och redovisas 

delvis nedan se även bilaga 2.  

 

3) Hur stämmer pedagogernas uppfattning med litteraturens bild av detta? 

Jämförelser mellan litteratur och praktik redovisas både i kapitlen resultat och diskussion. 

 

3.1 Hur upplever du matematik? 

Frågan om hur pedagogerna upplever matematik visar på att de flesta tycker att det är viktigt 

och roligt.  

Inte många säger att det är tråkigt och under punkten övrigt anser två stycken att ”Barn 

behöver uppleva att matematiken är rolig. Att den finns överallt” och ”Har själv haft svårt 

med matte och kan inte nog poängtera vikten av en bred matematisk grund att stå på.” 

 

 

 

 

 
Figur 1. Pedagogernas upplevelser av matematik. 
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3.2 Tycker du att matematik för småbarn innehåller följande? 

På frågan om vad de tycker att matematik för småbarn innehåller visar det att former och 

mönster, rumsuppfattning och sortering och klassificering är det som de flesta anser ingår i 

småbarns matematiken. Längd, vikt, area och volym, tid och temperatur och siffror och antal 

anses vara mer delade åsikter om.  

 

 

 
Figur 2. Pedagogernas rankning av matematikens innehåll. 

 

3.3 Hur ofta nämner ni matematiska ord/begrepp för barnen i den dagliga 

verksamheten? 

På frågon om hur ofta matematiska begrepp används i verksamheten var det alla utom en som 

svarade att den används varje dag, en tyckte att de användes någon gång i veckan.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999 s.53) menar att nästan allt går att ”räkna, mäta, 

uppskatta storlek på eller mängd av, jämföra, sortera, storleksordna, se mönster eller former 

i”. Det är bara att uppmärksamma barnens intresse och sätta ord på deras vardagliga 

erfarenheter. Malmer (2006) ”menar att det bara är de vuxna som bestämmer vilka ord som är 

svåra och vilka som är lätta” (Malmer 2006 s.110) hon tycker att när ett ord blir fyllt med ett 

innehåll är det inte svårare än ett annat ord som anses lättare.  

3.4 Var används matematiken och på vilket sätt? 

Fråga nummer sju var uppdelad i sju olika underfrågor. Huvudfrågan var, var används 

matematiken och på vilket sätt? Pedagogerna fick ange efter skalan ofta- sällan respektive 

hur. De olika momenten var i samlingen, vid på- och avkläding, i leken, vid matsituationen, 

vid blöjbyte, vid utevistelsen och annat. I leken ansåg alla att matematiken används ofta även i 

samlingen, vid matsitua-tioner och i utevistelsen. Vid på och avklädning och vid blöjbyte var 

det även de som ansåg att det skedde, men mer sällan.   
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I det följande ges exempel ur enkätsvaren på var matematiken används och på vilket sätt. 

 

3.4.1. I samlingen och då hur? 
Längd, vikt, area och volym. (jfr 1.2.1 ovan ) 

Gör led av t.ex. längden, den som är kortast får stå först och längst sist. 

Siffror och antal. (jfr 1.2.2 ovan ) 

Räknar barn och fröknar, vilka är här och vem är hemma, lediga eller sjuka.  

Delar frukt, en dag får man två, en annan dag får man en.  

I samtalet med barnen, samtalar om färger och siffror. Vänta på sin tur. 

Sortering och klassificering. (jfr 1.2.3 ovan ) 

Visar med legobitar och skiljer på pojkar och flickor med olika färger. 

Rumsuppfattning. (jfr 1.2.4 ovan ) 

Olika begrepp över- under, stor – liten. Vem sitter bredvid eller mittemot.  

Pratar med barnen om vad vi gjorde igår och om vad de gjort när de var lediga. 

Rim och ramsor, fingerramsor och sånger.  

Former och mönster. (jfr 1.2.5 ovan ) 

Former och mönster (på vissa sångpåsar) 

Sitter i en cirkel. Använder rockringar, cirklar, i olika färger, alla som har rött på sig får ställa sig i den röda 

cirkeln osv.  

Tid och temperatur. (jfr 1.2.6 ovan ) 

 

3.4.2. Vid på- och avklädning och då hur? 
Längd, vikt, area och volym. (jfr 1.2.1 ovan ) 

Längden på barnen. Begrepp liten - stor, mycket -lite. Höger och vänster. 

Siffror och antal. (jfr 1.2.2 ovan ) 

Räknar barnen högt när de går ut genom dörren. 

Hur många skor behöver du? 

Sortering och klassificering. (jfr 1.2.3 ovan ) 

Sortering och klassificering av klädesplagg. 2 skor är 1 par, alla fingrar i vanten.  

– Två händer och två vantar.   

Rumsuppfattning. (jfr 1.2.4 ovan ) 

Benämner och räknar kroppsdelar och kläder. Vart hänger kläderna? ”bakom framför eller ligger den under?”  

Former och mönster. (jfr 1.2.5 ovan ) 

Former och mönster på klädesplaggen. Lika - olika. 

Tid och temperatur. (jfr 1.2.6 ovan ) 

Temperatur- kallt eller varmt ute?  

 

3.4.3. I leken och då hur? 
Längd, vikt, area och volym. (jfr 1.2.1 ovan ) 

Bära dunkar med olika mycket vatten i. Tung – lätt. Olika begrepp – stor -liten, snabb -långsam, mycket - 

lite, lång- kort. 

Siffror och antal. (jfr 1.2.2 ovan ) 

Sortering och klassificering. (jfr 1.2.3 ovan ) 

Sorterar när de städar. Sorterar och hämtar saker, duka låtsas fika och låtsas mat. 

Rumsuppfattning. (jfr 1.2.4 ovan ) 

Man måste dela med sig och vänta på sin tur.  

Rollekar så som affär, kiosk och familj bland annat. 

Rumsuppfattning eftersom de rör sig i rummen. 

Former och mönster. (jfr 1.2.5 ovan ) 

Spel, pussel, olika geometribrädor som barnen leker med. Bygg, bygg med klossar, bygg med lego, 

playdolera. 

Lär sig olika former genom att känna och leka med olika material. 

Tid och temperatur. (jfr 1.2.6 ovan ) 

Tillhör flera olika rubriker. 

– Det som barnen lär sig i samlingar och i styrd lek verkar de bearbeta och göra ibland i den fria leken t.ex. 

räknar, delar, olika former, färger och begrepp. 

I samtalet med barnen. 

Styra in leken på ”mattetänk” och funderingar. 
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3.4.4. Vid matsituationen och då hur? 
Längd, vikt, area och volym. (jfr 1.2.1 ovan ) 

– Ät lite mer, du har ätit mycket, vill du ha mer? 

Tyngd på mjölkglaset. Benämner och (räknar) det mesta. 

Siffror och antal. (jfr 1.2.2 ovan ) 

Räkna - ”Hur många har du fått? hur många sitter i detta bord?” 

I samtalet med barnen, delar – hela, lite – mycket. (Benämner) och räknar det mesta. 

Sortering och klassificering. (jfr 1.2.3 ovan ) 

När vi dukar. Antal barn, tallrikar, glas, bestick mm 

Sortering, alla ska få rätt antal och rätt sak.  

Rumsuppfattning. (jfr 1.2.4 ovan ) 

Vem sitter bredvid och mittemot.  

Former och mönster. (jfr 1.2.5 ovan ) 

Matbordens form (cirkel, kvadrat, triangel) och färg på duk.  

Formen på maten. 

Tid och temperatur. (jfr 1.2.6 ovan ) 

Temperatur - är maten kall eller varm. 

 

3.4.5. Vid blöjbyte och då hur? 
 
Även vid blöjbyten används matematiken, men då mer sällan så som framkommer av diagrammet nedan. 

 

 

 
Figur 3. Hur matematiken används vi blöjbyte. 

 

 

Längd, vikt, area och volym. (jfr 1.2.1 ovan ) 

Påminner om på och avklädnings- situationen då det pratas, benämner och (räknas) kroppsdelar. Olika 

begrepp tung- lätt, mycket - lite kiss. Stor- liten. 

Siffror och antal. (jfr 1.2.2 ovan ) 

Räkna tår, fingrar och kläder . - ”nu tar vi en ny blöja”  

Påminner om på och avklädnings- situationen då det pratas, (benämner) och räknas kroppsdelar. 

Sortering och klassificering. (jfr 1.2.3 ovan ) 

Rumsuppfattning. (jfr 1.2.4 ovan ) 

Mera kroppsuppfattning. En vuxen och ett barn ger bra ”ensam- kontakt” för barnet. Barnet pekar på sin korg 

med blöjor - mina blöjor. Pekar på olika kort och vuxen bekräftar och benämner.  

På skötbordet ligger de högt uppe sedan är de tillbaka nere på golvet igen. 

Former och mönster. (jfr 1.2.5 ovan ) 

Tid och temperatur. (jfr 1.2.6 ovan ) 

Temperatur kallt- varmt.  

Övrigt. 

”Smågull” 
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3.4.6. Utevistelsen och då hur? 
1.2.1  Längd, vikt, area och volym. (jfr 1.2.1 ovan ) 

Vid sandlådan, antal sandkakor, hinkar spadar, hur djupt man gräver. Ösa, måtta, hälla.  

Vikt och volym. Vattenpölar och vatten ger många tillfällen att ösa och känna. Smaka och lukta. Bennämna 

och känna på olika former, storlekar och tyngd på allt i naturen. Stort träd - litet träd, hur många når runt 

trädet. Springa fort eller långsamt, cykla på stor eller liten cykel. 

Siffror och antal. (jfr 1.2.2 ovan ) 

Räkna stenar, stor sten, liten sten. pinnar dvs. 

Räknar cyklar. 

Sortering och klassificering. (jfr 1.2.3 ovan ) 

Sortera kottar, löv, sand och stenar i olika hinkat vilken är lättast? vilken är tyngst? 

Rumsuppfattning. (jfr 1.2.4 ovan ) 

Kasta boll. Gunga hur lång tid. Äggklocka för att håll tiden vid gungning. Vänta på sin tur.  

Former och mönster. (jfr 1.2.5 ovan ) 

Bennämna och känna på olika former, storlekar och (tyngd) på allt i naturen 

Tid och temperatur. (jfr 1.2.6 ovan ) 

Temperatur. Varmt och kallt. 

 

3.4.7. Annat och då hur? 
Längd, vikt, area och volym. (jfr 1.2.1 ovan ) 

Håller på med former, vikter och (räknar) på olika sätt hela tiden. 

Vi benämner ofta något som har med matematik att göra t ex tung, lätt, stor och liten. 

Siffror och antal. (jfr 1.2.2 ovan ) 

Siffrorna sitter på väggen och ger barnen nyfikenhet.  Håller på med (former, vikter) och räknar på olika sätt 

hela tiden. 

Sortering och klassificering. (jfr 1.2.3 ovan ) 

Rumsuppfattning. (jfr 1.2.4 ovan ) 

Former och mönster. (jfr 1.2.5 ovan ) 

Tid och temperatur. (jfr 1.2.6 ovan ) 

Tillhör flera olika rubriker. 

När man läser, lekar i kuddrum, fingerramsor, i skogen, när man går ut eller in. I vardagssituationer. Säga att 

det här är matematik. Läsa böcker med ”matteglasögon”. Fråga vad och hur. 

 

Något som återkommer ofta vid olika situationer är att pedagogerna räknar med barnen. 

Vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser viktigt på grund av att om barnen 

lär sig räkneramsan ordentligt blir det sedan lättare för dem att utveckla en god taluppfattning.   

 

Även sortering finns med vid nästan alla situationer och Forsbäck (2006) anser att sortering är 

grunden i all matematik och viktig för att människan ska kunna lära sig att sortera information, 

strategier och enheter, för att utveckla logiskt tänkande och förmågan att använda regler. 

Pedagogerna menar lika som Forsbäck (Doverborg och Emanuelsson 2006) att sortering sker 

spontant vid dukning och städning. 

 

Längd, vikt, area och volym finns med på alla situationer och det genom att pedagogerna 

pratar mycket med barnen om olika jämförelseord.  

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) skriver om jämförelseord och att är något som är 

viktigt när man ska beskriva skillnader och likheter när man ska beskriva något om man 

jämför längd, ålder, volym, vikt och ålder. Detta är ord som oftast inte har något självständigt 

innehåll utan måste ha något att jämföras mot eller med. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att barnen möter matematiken i sin vardag 

men det är i kommunikation med andra som är mer kunniga som barnets matematiska språk 

och begreppsförståelse utvecklas. 
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Dessa tre frågor var öppna frågor.  

3.5  Vad för slags matematik handlar det om i denna ålder 1-3 år? 

Längd, vikt, area och volym. (jfr 1.2.1 ovan ) 

Vikt och volym. 

Begreppsbildning: stor- liten, lång – kort, många - några få, tung- lätt, tjock – smal,  

Siffror och antal. (jfr 1.2.2 ovan ) 

Vardagsmatte. Konkret och vardaglig matte som knyter an till det lilla barnets verklighet 

och jaguppfattning. 

Räkna 1- 10. Enkel matte.  

Antal och mängd lära.  

Mycket matte ingår utan att det är planerat genom att man benämner antal och storlek mm. 

Mycket räkning upp till 5. 

Sortering och klassificering. (jfr 1.2.3 ovan ) 

Sortering och klassificering. 

Sortering av olika saker till exempel vid städning.  

Rumsuppfattning. (jfr 1.2.4 ovan ) 

Begreppsbildning: på, under, i. 

Rumsuppfattning. 

Former och mönster. (jfr 1.2.5 ovan ) 

Mönster och former: rund, fyrkant, triangel. Benämna rätt ej fyrkant utan rektangel eller 

kvadrat. 

Tid och temperatur. (jfr 1.2.6 ovan ) 

Begreppsbildning: varmt- kallt, 

Tillhör flera rubriker. 

Rim och ramsor. 

Viktigt att göra barnet nyfiken och medveten om matte. 

Lägga en slags grund. 

Leka med matten så den blir en rolig upplevelse, om ett barn visar extra intresse byggs det 

på.  

Enkelt ska man jobba.  

3.6 Varför ska man jobba med matematik med de små barnen tycker du? 

Några av de svar som kom fram. Många anser att: Det lägger grunden för ett livslångt 

lärande, det lägger grunden för det matematiska tänkandet och lärandet, för att skapa 

grunden och förståelsen för mer avancerad matte så småningom, knyt an till vardagen för att 

avdramatisera den svåra matematiken = att skapa inlärningsmönster för framtiden. 

- Jätteviktigt inför skolstart och framtiden. 

- I dessa åldrar kommer matematiken på ett naturligt sätt genom leken, det skapar ett 

intresse längre fram. Gör de nyfiken på siffror och former.  

- Det är ett spännande ämne som går att utveckla.  

- Så att barnen får ett matteseende, så att det blir ett lätt mattespråk för dem. 

- För att de ska få en uppfattning om matten på ett roligt och enkelt sätt.  

- För att de förhoppningsvis inte ska bli skrämd av matematiken.  

- Matte är inte bara + och -.  

- De växer varje gång de känner tillfredställelse när de förstår vad vi håller på med. 

- Det ingår i allmänbildningen.  
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3.7 Har du några tips till mig på några bra sätt att jobba med matematik med de 

små barnen?  

Dessa var några av de tips som framkom i enkätsvaren. 

- Bli medveten om all matematik som finns i vardagen och använd den. 

- Städa (sortera) med barnen. 

- Benämna rätt och benämna hela tiden det är så nyttigt.  

- Ramsräkna och räkna allt i vardagen. 

- Enkelt åskådlig görande gärna med något konkret att relatera till: t.ex. tung -lätt, 

mycket -lite. 

- Se vad du gör i de vardagliga rutinerna. Redan där ingår det otroligt mycket och det 

går att utveckla. 

- Låt barnen vara delaktiga i t.ex. fruktdelning eller uppdelning av mat.  

- Ta några få begrepp åtgången och lägg till gradvis. Barn är väldigt nyfikna och 

därför lättlärda. 

- Mattepromenader för treåringarna. Alla håller i en varsin ögla på ett rep. Hur 

många? Vem går sist – först, framför – bakom? Vi ser former överallt. T.ex. fönster, 

avloppsbrunnar osv. siffror på hus, postlådor, bilar osv. Trampat upp cirkel rektangel, 

kvadrat i snön och sprutat i olika färger (karamellfärg och vatten) där vi gått. Plockat 

olika långa pinnar, räknat kottar och stenar, sorterat och vägt. 
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4 DISKUSSION. 
I detta kapitel diskuteras resultaten tillsammans med litteraturen och mina egna tankar och 

funderingar. Även enkätens tillförlitlighet diskuteras. 

4.1 Sammanfattande diskussion.  

Resultaten visar att de tillfrågade pedagogerna tycker att matematik är viktigt, roligt och 

utmanande. De anser att matematik för småbarn i hög grad handlar om former och mönster, 

rumsuppfattning och sortering och klassificering. Det som förekommer både i hög grad och i 

ringa grad är längd, vikt, area och volym, tid och temperatur och siffror och antal. Många har 

skrivit om siffror och om längd, barnens längd, och om vikt och volym, vatten och sand, men 

nästan ingen har gett konkreta exempel på när de jobbar med tid och temperatur. Jag hittade 

heller inte så mycket information om tid och temperatur. Ändå tror jag att det pratas mycket 

om det ute på förskolorna. Till exempel så nämner man nog många gånger vad klockan är fast 

man vet att barnen inte kan klockan, en stund, i morgon eller i går med flera är begrepp som 

man säger till barnen. Om det är varmt eller kallt ute, om maten eller om vattnet ur kranen, det 

är temperatur utan att man kanske tänker på det. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) 

skriver att det krävs att pedagogen ser matematiken i vardagen och kan hjälpa barn att se och 

sätta ord på den. Jag anser att man gör mycket i vardagen utan att man tänker på att det är 

matematik, bland annat så som i detta fall med tid och temperatur.  

 

 

Pedagogerna anser att de nämner matematiska ord varje dag. Jag tror att det gör man många 

gånger utan att tänka på det när man pratar med barnen.  Malmer (2006 s.110) ”menar att det 

bara är de vuxna som bestämmer vilka ord som är svåra och vilka som är lätta”, hon anser att 

när ett ord blir fyllt med ett innehåll är det inte svårare än ett annat ord som anses lättare. Jag 

håller med henne om detta, vem kan egentligen bestämma att ett ord är svårare än ett annat 

när barnen inte kan något av orden. Samtidigt så menar Sterner (2006) att det är viktigt att 

läraren fokuserar på ord och termer som finns i de småbarnens ordförråd och använder de 

tillsammans med barnen i den undersökande verksamheten och i konkret handling. För att 

barnen ska utvecklas och komma framåt så anser jag att man måste nämna nya ord till barnen, 

man kan upprepa det som barnen redan kan och sedan lägga in de nya orden. Om barnen 

säger rund ring så kan man upprepa, bekräfta, det och även säga att det är en cirkel. Det 

framgår inte av frågan och svaren i enkäten om pedagogerna lär barnen nya ord eller om de 

nämner samma matematiska ord varje dag. Men vad jag kan läsa av helheten på enkäten så 

tror jag att dessa pedagoger talar med barnen om olika matematiska ord vid olika situationer i 

vardagen.  

 

 

Även Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att barnen möter matematiken i sin 

vardag men det är i kommunikation med andra som är mer kunniga som barnets matematiska 

språk och begreppsförståelse utvecklas. Det jag då tänker på är det som Björklund (2008) 

skriver om att det är pedagogerna i barnets omgivning som skapar lärande miljöer men de kan 

också vara ett hinder i barnens lärande. Nu tycker dessa tillfrågade pedagoger att matematik är 

viktigt, roligt och utmanade så i dessa barngrupper är det ingen risk att pedagogerna är ett 

hinder tror jag. 
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På frågan om varför man ska jobba med matematik med de små barnen så skriver de flesta 

pedagoger: för att det är så viktigt att lägga grunden för det livslånga lärandet och det 

matematiska tänkandet, att lära barnen att se matematiken i vardagen och avdramatisera 

matematiken. 

I läroplanen för förskolan står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.” (Läroplan för 

förskolan:1998 s.4) 

 

 

Rundgren och Gottberg (2006) skriver om Lpfö 98 om att ”i förskolans läroplan finns 

matematiken med. Det gäller alltså för dem som arbetar i förskolan att skaffa sig kunskap om 

vad matematik för små barn kan vara”. De menar att personalen i förskolan måste ” få mod, 

inspiration, lust, kunskap, fantasi, förståelse, vilja, tid och ork”(Rundgren och Gottberg 2006 

s.5), eftersom barnen redan har allt de där.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser även de att det är den vuxnes roll som har 

en avgörande betydelse för hur barnens intresse och kompetens för matematik utvecklas. För 

att barnen ska känna en tillit till sina egna förmågor och börja tycka att det är spännande att 

upptäcka omvärlden med hjälp av matematiska begrepp och symboler, måste barnen vara det 

centrala i pedagogiken. Pedagogerna i enkäten nämner vid flera tillfällen att det är viktigt att 

ta vara på matematiken i vardagen och inte göra det så svårt för sig och om man då följer 

barnen så får man många tillfällen att diskutera matematik med barnen anser jag. Barnen blir 

det centrala och barnens entusiast smittar förhoppningsvis av sig på de närvarande 

pedagogerna.  

 

 

Tipsen (se avsnitt 3.7 ovan) tycker jag var mycket bra och lätta att ta till sig. De handlar 

generellt om att se matematiken i vardagen och att göra det enkelt för sig själv och barnen. 

Prata och benämna olika begrepp rätt med barnen och låt de vara med i alla situationer där det 

kan finnas matematik inblandat.   

Pedagogerna anser likväl som författarna till litteraturen gör att man bör hitta matematiken i 

vardagen och vara tillsammans i den med barnen. 

 

En litteraturgenomgång och en analys av enkätsvar som i detta arbete anser jag bidrar till att i 

hög grad öka medvetenheten om vad matematik för småbarn handlar om. Med en sådan grund 

är det enklare att gå ut i barngruppen och se matematiken i vardagen, som många pedagoger 

skriver om, och hjälpa barnen att få en matematisk grund att stå på.  

Jag anser att litteraturstudierna och enkäten gett svar på mina frågeställningar och därmed 

uppfyllt syftet med examensarbetet. 
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4.2. Enkätens tillförlitlighet. 

För enkäten gjordes ingen pilotundersökning. Det kan jag känna i efterhand att jag nog skulle 

ha gjort, men det var ingen som hade frågor och funderingar om frågorna när jag hämtade 

enkäterna. Någon enstaka person uppgav att de tyckte att det var lite svårt och krångligt och 

att de fick tänka till. Att pedagogerna skulle tänka till är en liten anledning till att jag gjorde 

dessa enkäter. Den stora anledningen var att jag skulle få mer ”kött på benen” inom barn- och 

matematikområdet. De tre bakgrundsfrågorna hade jag med för att jag tycker att det är lätt att i 

början av en enkät svara på ”lätta” frågor, frågor man vet svaren på, på en gång. De har jag 

inte analyserat då jag anser att de inte hade betydelse för undersökningen.  

 

 

Det visar sig att de flesta pedagoger tycker att matematik är viktigt och roligt. Är det för att de 

vet om att enkätundersökningen de deltog i hade matematik som frågeställning eller tycker de 

det nu, när de har jobbat med matematik i barngruppen? Kanske skulle frågan ha 

omformulerats och handlat om vad de tyckte om matematiken när de själva var barn, yngre.  

Alla svarade inte utförligt på frågan om de olika rubrikerna Längd, vikt, area och volym. Tid 

och temperatur. Siffror och antal. Sortering och klassificering. Rumsuppfattning. Former och 

mönster. Var det för att de inte förstod vissa ord eller var den oklar?  

  

 

Med tanke på allt som ovan anförts anser jag att enkäten är värdefull och lämnat ett bra bidrag 

för min undersökning. Jag ser ingen anledning att tro att enkätsvaren har bristande validitet. 

 

4.3 Förslag till fortsatt forskning. 

Matematiken är ett så stort område och det finns så mycket intressant att forska vidare inom.  

Att ta fram en praktisk handledning, till exempel i form av ett enkelt häfte med konkreta tips 

till pedagoger i förskolan skulle kunna vara ett första steg i vidare vetenskapliga studier, där 

den bästa användningen av en sådan handledning sedan kunde studeras vetenskapligt. 
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BILAGOR. 

Bilaga 1. 

Hej! 

Helen Ung heter jag och jag läser sista terminen på 

förskollärarutbildningen på högskolan i Gävle.  

Jag ska nu skriva mitt examensarbete. Jag ska skriva om 

matematik och 1-3 åringar och även pedagogers åsikter 

om matematik.  

Jag skulle då vilja att du svarade på några frågor om 

matematikens betydelse för dig och i förskolan.  

 

Jag kommer i mitt arbete inte nämna några namn på de 

förskolor där jag delat ut enkäterna och ni som svarar på 

enkäten kommer att vara helt anonyma.  

 

Vid frågor eller funderingar kan du kontakta mig på 

telefon: xxx-xxxxxxx. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar från Helen. 
 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer och hämta enkäten vecka ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på mig. 
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Undersökning om pedagogers syn på matematik. 
 

1. Din ålder. 

 

20-25  26-30  31-35  36-40  41-45    

46-50  51-55     56-60   60-65  66-80   

 

 

2. Vilken utbildning har du? 

 

Förskollärare  Barnskötare  Annat:_____________________ 

 

 

3. Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten?________________ 

 

 

4. Hur upplever du matematik? Sätt ett eller flera kryss. 

Svårt   

Roligt   

Tråkigt   

Utmanade   

Viktigt   

Övrigt:  __________________________________ 

 

 

5. Tycker du att matematik för småbarn innehåller följande? 

Nej  I ringa grad           I hög grad 

 

Längd, vikt, area och volym           

Tid och temperatur            

Siffror och antal            

Sortering och klassificering           

Rumsuppfattning             

Former och mönster           
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6. Hur ofta nämner ni matematiska ord / begrepp för barnen i den dagliga 

verksamheten? 

   Varje dag    Någon gång i veckan     Mer sällan   

                                       
  

7. Var används matematiken och på vilket sätt?  

Ofta  sällan 

I samlingen          
Hur?_______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Ofta  sällan 

Vid på- och avklädning         

Hur?_______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

    Ofta  sällan 

I leken          

Hur?_______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

      

    Ofta  sällan 

Vid matsituationen        
Hur?_______________________________________________________  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

    Ofta  sällan 

Vid blöjbyte         
Hur?_______________________________________________________  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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    Ofta  sällan 

Vid utevistelsen         
Hur?_______________________________________________________  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

    Ofta  sällan 

Annat:         
Hur?_______________________________________________________  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. Vad för slags matematik handlar det om i denna ålder, 1-3 år? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9. Varför ska man jobba med matematik med de små barnen tycker du? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10.  Har du några tips till mig på några bra sätt att jobba med matematik med 

de små barnen? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

Använd gärna baksidan om du behöver skriva mer. 
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Bilaga 2. 

Sammanställning av enkätsvaren. 

1. Din ålder 

 

 
Figur 1. Pedagogernas ålder. 

 

 

 

 

2. Vilken utbildning har du? 

                                 - 
Figur 2. Pedagogernas utbildning 

 

Annat är: förskollärare inom kommunen. 

 

 

3. Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten? 

Varierar från 1 år till 35 år. 
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4. Hur upplever du matematik? 

 
Figur 3. Pedagogernas upplevelser av matematik. 

 

Övrigt: ”Barn behöver uppleva att matematiken är rolig. Att den finns överallt” och ”Har själv 

haft svårt med matte och kan inte nog poängtera vikten av en bred matematiskgrund att stå 

på.” 

 

 

 

5. Tycker du att matematik för småbarn innehåller följande? 

 
Figur 4. Pedagogernas rankning av matematikens innehåll. 
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6. Hur ofta nämner ni matematiska ord/begrepp för barnen i den 

dagliga verksamheten? 

 
Figur 5. Hur ofta nämner pedagogerna matematiska ord/begrepp 

 

 

7. Var används matematiken och på vilket sätt? 
a) I samlingen. 

 

 
Figur 6. Om matematiken används i samlingen. 

 

Hur? 

Räknar barn och fröknar, vilka är här och vem är hemma, lediga eller sjuka.. Visar med 

legobitar och skiljer på pojkar och flickor med olika färger. 

Former och mönster (på vissa sångpåsar) 

Rim och ramsor, fingerramsor och sånger. Olika begrepp över- under, stor – liten. Vem sitter 

bredvid eller mittemot. 

Delar frukt, en dag får man två, en annan dag får man en.  

I samtalet med barnen, samtalar om färger och siffror. Sitter i en cirkel.  Vänta på sin tur. 

Gör led av t.ex. längden, den som är kortast får stå först och längst sist. 

Använder rockringar, cirklar, i olika färger, alla som har rött på sig får ställa sig i den röda 

cirkeln osv. Pratar med barnen om vad vi gjorde igår och om vad de gjort när de var lediga. 
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b) Vid på- och av klädning. 

 

 
Figur 7. Om matematiken används vid på och av klädning. 

 

Hur? 

Benämner och räknar kroppsdelar och kläder. Längden på barnen.  

Begrepp liten - stor, mycket - lite. Temperatur- kallt eller varmt ute?  

Sortering och klassificering av klädesplagg. 2 skor är 1 par, alla fingrar i vanten.  

Former och mönster på klädesplaggen. Lika - olika. Höger och vänster.  

– Två händer och två vantar.  Hur många skor behöver du? Vart hänger kläderna? ”bakom 

framför eller ligger den under?”     

 Räknar barnen högt när de går ut genom dörren. 

 

 
c) I leken. 

Alla svarar att den används ofta. 
Hur? 

Sorterar när de städar. Man måste dela med sig och vänta på sin tur.  

Sorterar och hämtar saker, duka låtsas fika och låtsas mat. 

Rollekar så som affär, kiosk och familj bland annat. 

Spel, pussel, olika geometribrädor som barnen leker med. bygg, bygg med klossar, bygg med 

lego, playdolera. 

Olika begrepp – stor -liten, snabb -långsam, mycket - lite, lång- kort. 

– Det som barnen lär sig i samlingar och i styrd lek verkar de bearbeta och göra ibland i den 

fria leken t.ex. räknar, delar, olika former, färger och begrepp. 

Rumsuppfattning eftersom de rör sig i rummen. 

Lär sig olika former genom att känna och leka med olika material. 

I samtalet med barnen. 

Bära dunkar med olika mycket vatten i. Tung – lätt. 

Styra in leken på ”mattetänk” och funderingar. 
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d) Vid matsituationen. 

 

 
Figur 8. Om matematiken används vid matsituationen. 
 

Hur? 

När vi dukar. Antal barn, tallrikar, glas, bestick mm 

Sortering, alla ska få rätt antal och rätt sak.  

Räkna - ”Hur många har du fått? hur många sitter i detta bord?” 

I samtalet med barnen, delar – hela, lite – mycket. Benämner och räknar det mesta. 

Temperatur - är maten kall eller varm. 

– Ät lite mer, du har ätit mycket, vill du ha mer? 

Matbordens form (cirkel, kvadrat, triangel) och färg på duk.  

Tyngd på mjölkglaset. Formen på maten. Vem sitter bredvid och mittemot.  

 

 
e) Vid blöjbyte 

 

 
Figur 9. Om matematiken används vi blöjbyte. 
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Hur? 

Räkna tår, fingrar och kläder . - ”nu tar vi en ny blöja”  

Temperatur kallt- varmt.  

Påminner om på och avklädnings- situationen då det pratas, benämner och räknas 

kroppsdelar. Mera kroppsuppfattning. En vuxen och ett barn ger bra ”ensam- kontakt” för 

barnet. Barnet pekar på sin korg med blöjor - mina blöjor. Pekar på olika kort och vuxen 

bekräftar och benämner. 

Olika begrepp tung- lätt, mycket - lite kiss. Stor- liten. 

På skötbordet ligger de högt uppe sedan är de tillbaka nere på golvet igen. 

”Smågull” 

 

 

f) Utevistelsen. 

 

 
Figur 10. Om matematiken används vid utevistelsen. 
 

Hur?  

Vid sandlådan, antal sandkakor, hinkar spadar, hur djupt man gräver. Ösa, måtta, hälla.  

Vikt och volym. Temperatur. Varmt och kallt. Räkna stenar, stor sten, liten sten. pinnar dvs. 

Bennämna och känna på olika former, storlekar och tyngd på allt i naturen. Stort träd- litet 

träd, hur många når runt trädet. Kasta boll. Gunga hur lång tid. Äggklocka för att håll tiden 

vid gungning. Springa fort eller långsamt, cykla på stor eller liten cykel. Räknar cyklar. Vänta 

på sin tur. Vattenpölar och vatten ger många tillfällen att ösa och känna. Smaka och lukta. 

Sortera kottar, löv, sand och stenar i olika hinkat vilken är lättast? vilken är tyngst? 

 

 
g) Annat 
Hur? 

När man läser, lekar i kuddrum, fingerramsor, i skogen, när man går ut eller in. Siffrorna sitter 

på väggen och ger barnen nyfikenhet.  Håller på med former, vikter och räknar på olika sätt 

hela tiden. Vi benämner ofta något som har med matematik att göra t ex tung, lätt, stor och 

liten. I vardagssituationer. Säga att det här är matematik. Läsa böcker med ”matteglasögon”. 

Fråga vad och hur. 
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8. Vad för slags matematik handlar det om i denna ålder, 1-3 år? 
Begreppsbildning: stor- liten, lång – kort, många - några få, tung- lätt, tjock – smal, varmt- 

kallt, på, under, i. 

Vardagsmatte. Konkret och vardaglig matte som knyter an till det lilla barnets verklighet och 

jaguppfattning. 

Räkna 1- 10. Enkel matte.  

Antal och mängd lära.  

Mönster och former: rund, fyrkant, triangel. Benämna rätt ej fyrkant utan rektangel eller 

kvadrat. 

Rumsuppfattning 

Sortering och klassificering. 

Rim och ramsor. 

Viktigt att göra barnet nyfiken och medveten om matte. 

Mycket matte ingår utan att det är planerat genom att man benämner antal och storlek mm. 

Vikt och volym. 

Lägga en slags grund. 

Leka med matten så den blir en rolig upplevelse, om ett barn visar extra intresse byggs det på. 

Mycket räkning upp till 5, sortering av olika saker t.ex. vid städning. Enkelt ska man jobba.  

 

 

9. Varför ska man jobba med matematik med de små barnen 

tycker du? 
(Många anser att:)Det lägger grunden för ett livslångt lärande, det lägger grunden för det 

matematiska tänkandet och lärandet.  

För att skapa grunden och förståelsen för mer avancerad matte så småningom, knyt an till 

vardagen för att avdramatisera den svåra matematiken = att skapa inlärningsmönster för 

framtiden.  

I dessa åldrar kommer matematiken på ett naturligt sätt genom leken, det skapar ett intresse 

längre fram.  

Gör de nyfiken på siffror och former. 

Det är ett spännande ämne som går att utveckla.  

Jätteviktigt inför skolstart och framtiden. 

Så att barnen får ett matteseende. 

Så att det blir ett lätt mattespråk för dem. 

För att de ska få en uppfattning om matten på ett roligt och enkelt sätt. 

Det ingår i allmänbildningen.  

För att de förhoppningsvis inte ska bli skrämd av matematiken. 

Förbereda för skolan. 

Lägga en bra grund tills de blir äldre, försöka se det enkla i vardagen.  

Matte är inte bara + och -. 

De växer varje gång de känner tillfredställelse när de förstår vad vi håller på med. 
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10. Har du några tips till mig på några bra sätt att jobba med 

matematik med de små barnen? 
Ta alla tillfällen i akt i vardagen att räkna. 

Bli medveten om all matematik som finns i vardagen och använd den. 

Städa (sortera) med barnen. 

Siffror i barnens höjd. 

Benämna rätt och benämna hela tiden det är så nyttigt.  

Ramsräkna. 

Enkelt åskådlig görande gärna med något konkret att relatera till: t.ex. tung -lätt, mycket -lite. 

Se vad du gör i de vardagliga rutinerna. Redan där ingår det otroligt mycket och det går att 

utveckla. 

Gör det inte så krångligt, matematiken finns i vardagen. 

Låt barnen vara delaktiga i t.ex. fruktdelning eller uppdelning av mat.  

”Göm” olika saker och träna begrepp. 

Ta några få begrepp åtgången och lägg till gradvis. Barn är väldigt nyfikna och därför 

lättlärda. 

Använd jämförelseord, antal, ordningstal och kvalitetsord i vardagen. Sortera och klassificera 

t.ex. djur i olika grupper. 

Mattepromenader för treåringarna. Alla håller i en varsin ögla på ett rep. Hur många? Vem 

går sist – först, framför – bakom. Vi ser former överallt. T.ex. fönster, avloppsbrunnar osv. 

siffror på hus, postlådor, bilar osv. Trampat upp cirkel rektangel, kvadrat i snön och sprutat i 

olika färger (karamellfärg och vatten) där vi gått. Plockat olika långa pinnar, räknat kottar och 

stenar, sorterat och vägt. 

 
 

 


