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Sammanfattning 

Det här är en studie som kommer att handla om hur pedagoger i förskolan arbetar med 

förståelsen för begreppet geometri i förskolan. Syftet är att ta reda på hur tre olika förskolor i 

en och samma kommun, arbetar med geometri i utomhusmiljö och inomhusmiljö och om det 

finns stora skillnader eller likheter mellan de olika pedagogernas sätt att arbeta. I studien har 

fem pedagoger deltagit, samtliga är förskollärare. Den metod som används i studien är 

intervjuer. Resultatet visade på många likheter med hur pedagogerna arbetar, men även 

skillnader. Den största skillnaden var synen på att arbeta med geometri i utomhusmiljö. 

Pedagogerna ser vikten av att arbeta med geometri och matematik i förskolan och att detta kan 

gynna barnens fortsatta skolgång. Det som anses viktigast är att arbetet sker på barnens nivå, 

på ett lustfyllt och roligt sätt, så att alla barn kan känna sig delaktiga utifrån sina 

förutsättningar. 

 

 

 

Nyckelord: Geometri, inomhusmiljö, lek, material och utomhusmiljö. 
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”Kunskap om form och rum omfattar geometri, arkitektur, 

byggnadsteknik, hantverk och konst. Kunskap om geometri ger oss 

verktygen för att beskriva och mäta naturen på alla nivåer från 

atomer till universum.” (Anthony Furness) 
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Tack till alla er som medverkat i denna studie! 
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1 Inledning 
 

Mitt intresse för att studera förskolebarns inlärning av matematik väcktes under en period i 

min verksamhetsförlagda utbildning. Pedagogerna på förskolan arbetade med matematik i 

inomhusmiljö och utomhusmiljö, för att på detta varierande arbetssätt, få barnen att se 

möjligheterna och kunna utveckla kunskapen och förståelsen för matematik på olika sätt. 

Skolverket (2010) anger i läroplanen för förskolan – Lpfö 98 att barnen ska uppleva det som 

görs i förskolan som roligt och meningsfullt för dem. Av egen erfarenhet så minns jag från 

min egen skoltid att matematiklektionerna inte kändes så varierande och givande, vilket kan 

ha lagt grunden till att jag upplevde matematik som svårt och inte alltid så roligt.  

Skolverket (2010) skriver vidare i sina strävansmål att varje barn i förskolan ska utveckla sin 

förståelse för olika begrepp inom matematik, så som rum, form, läge, riktning, mängder, 

antal, ordning, talbegrepp, mätning, tid och förändring. Barnen i förskolan ska utveckla sin 

förmåga att använda sig av matematik för att undersöka, reflektera och se lösningar på sina 

och andras problem. Därtill ska barnen i förskolan utveckla förmågan att kunna uttrycka, 

urskilja, undersöka och använda olika matematiska begrepp och kunna föra resonemang kring 

dessa. Detta ska ske på ett roligt och stimulerande sätt genom leken. 

 

1.1 Bakgrund 

  

Matematik är så mycket mer än man tror, när man börjar studera det. Det handlar inte bara om 

att kunna räkna ut tal, utan att kunna förstå, se och tänka matematik utifrån olika vardagliga 

situationer. Utifrån mina egna erfarenheter och utifrån vad läroplanen säger, har jag alltså valt 

att studera hur pedagoger väljer att arbeta med matematik i förskolan, för att uppnå de 

strävansmål som läroplanen lyfter fram.  

Eftersom matematik handlar om så mycket och är ett stort ämne i sig, har jag lagt fokus på ett 

område för att ge studien en mer djupgående analys och har valt att inrikta mig på begreppet 

geometri. Varför valet föll på just geometri, är dels för att jag kände intresset för och ville veta 

mer om hur man faktiskt kan arbeta med det i förskolan och dels för att jag ser geometri som 

en viktig del för barnen att lära sig, då det utvecklar deras förståelse för rum, form och läge, 

samt ger dem förmågan till problemlösning och reflektion. 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

I detta avsnitt kommer grundläggande geometriska begrepp att förklaras, på ett sätt som är 

intressant för själva studien. Dessutom kommer små barns och vuxnas uppfattning om 

geometri att beröras, samt vad litteratur, läroplan och Utbildningsdepartementet säger om 

matematik och geometri. 

 

1.2.1 Små barns uppfattning om matematik 
 

Solem och Reikerås (2004) skriver att många förknippar matematik med bland annat bråk, 

gångertabeller, procent och uträkningar. Att man är van att dela in matematik i olika begrepp, 

så som geometri, algebra och talräkning.  
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Författarna skriver vidare att för att upptäcka barns matematik så måste man se till det 

vardagliga. För ett barn kan matematik innebära att exempelvis räkna äpplen på affären, samt 

räkna till rätt antal tallrikar vid dukning. Fortsättningsvis skriver Solem och Reikerås att 

matematik är en del av barnens vardag och att man genom ett ämnesperspektiv kan studera 

hur barnen faktiskt använder sig av matematik i sin vardag. Författarna refererar till Alan 

Bishop (1991) och hans sex fundamentala matematikaktiviteter: 

 

 Förklaring och argumentation: Barnen förklarar i ord och resonerar kring vad de 

menar etc. 

 

 Lokalisering: Att hitta rätt, vad som menas med att något är överst, under eller 

mittemellan etc. 

 

 Design: Att skilja mellan olika former. Att se likheter, skillnader och mönster. 

 

 Räkning: Barnen räknar hur gamla de är med hjälp av fingrarna. De använder spel, 

sjunger sånger och läser ramsor etc. 

 

 Mätning: Barnen mäter vem som är längst och kortast. Vem som har mest mjölk kvar i 

glaset etc. 

 

 Lekar och spel: I leken har barnet olika roller, de får motivera sina handlingar. När 

barnen spelar spel handlar det ofta om att tänka och räkna ut etc. 

 

Dessa grundläggande aktiviteter kan ge en vidare bild av hur barn faktiskt kan uppleva 

matematik och vad matematik är för barnen och för oss. Författarna skriver fortsättningsvis att 

enligt Bishop, så finns dessa sex fundamentala matematikaktiviteter i alla kulturer och att 

dessa utgör grunden för utvecklingen av matematik. För att sedan kunna analysera barns 

aktiviteter ur ett matematiskt perspektiv, så bör vi alltså känna igen hur barn uttrycker sig 

matematiskt och då kan Bishops aktiviteter samt ämnesmatematiska teman upptäckas. 

Andersson (2006) lyfter fram att många säkert känner igen känslan av att matematik är svårt 

och bara till för ”snillen”. Författaren hävdar att attityden till matematik hos barn, med stor 

sannolikhet kan ha med vuxnas inställning till matematik att göra. Fortsättningsvis skriver 

Andersson att matematik oftast är något man förknippar med en räknebok och att lära sig 

matematik innebär att lära sig räkna. Det kan helt bero på hur man som förälder eller barn 

möter matematik, som lägger grunden för den senare synen på ämnet i sig. Det är därför 

viktigt att som pedagog i förskolan vidga synen på matematik, för att lägga en bra grund för 

matematik och på det sättet väcka intresset och nyfikenheten hos barnen. 

Emanuelsson (2010) understryker att trots att matematik är ett av världens största 

utbildningsämnen och en del av kulturhistorien, så är det nog inte så många som tänker på det. 

De matematiska verktygen har betytt mycket för tekniken, handeln och naturvetenskapen och 

det är just dessa som lyfts fram och knyts till matematik. Författaren menar att det dock är lika 

viktigt att se till de kopplingar som finns mellan matematik och vår vardag, främst för små 

barn, som handlar om musik, rörelse, bild och språk.  

Enligt Furness (1998) är inte matematik ett enskilt och isolerat område, utan det kan användas 

på många olika sätt i många olika situationer. Furness beskriver matematik som kunskap och 

förhållande mellan tal, mätande och form. Han förklarar att tal har ingredienser som antal, 

ordning, räkneramsan, siffersystem, talens egenskaper och talens mönster. Mätande innebär 

längd, area, vikt, volym, tid och temperatur, medan kunskapen om form innebär rum, 
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geometri, arkitektur, byggnadsteknik, geometriska mönster, konst och geometriska 

beskrivningar av naturen – atomer, molekyler, kristaller, växter och universum. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) beskriver genom en studie hur pedagoger ser på 

matematik och hur de tycker att det är svårt att förklara vad matematik innebär för barnen på 

förskolan, men att det är lättare att berätta för andra hur de faktiskt arbetar med matematik i 

förskolan. Författarna beskriver utifrån sin enkätundersökning, tre olika sätt huruvida 

pedagogerna i förskolan ser på matematik. Det första handlar om att matematik inte är något 

för barn i förskolan, utan ett skolämne. Det andra innebär att matematik finns naturligt i alla 

vardagliga situationer och att pedagogerna därför inte behöver arbeta med matematik på något 

speciellt sätt. Det tredje och sista innebär att pedagogerna ser matematik som ett enskilt 

ämne/aktivitet, som förväntas förbereda barnen inför skolan. Detta genom att barnen får träna 

att skriva siffror, räkna, lära sig de fyra grundläggande geometriska formerna etc.  

Pedagogerna anser att man i förskolan bör arbeta konkret med matematik, att barnen måste få 

uppleva det de ska lära sig. Detta sker också genom exempelvis dukning av bord, där barnet 

får in antalsuppfattningen och ett till ett-principen. Författaren skriver att pedagogerna tar för 

givet att barnen får in de matematiska begreppen genom att till exempel räkna tallrikar, men 

att de matematiska begreppen faktiskt måste synliggöras och nämnas. En del pedagoger anger 

i enkätstudien att matematikämnet blir ett prestationsämne i skolan, men att det inte är det i 

förskolan. 

Persson och Wiklund (2008) menar att barn använder matematik omedvetet varje dag, men att 

detta inte är samma sak som att utveckla en förståelse för matematik. När barnet kan se 

matematiken i sin omvärld och när de deltar i situationer där matematik utforskas och 

problematiseras, kan barnet uppnå en förståelse. Författarna skriver vidare att detta sker i de 

aktiviteter på förskolan, som bland annat bygge med klossar, där barnet måste räkna ut vad 

denne behöver för att bygga ett hus. Eller vid dukning av bord, där barnet behöver veta hur 

många barn som ska sitta vid bordet och alltså på det sättet ta reda på exempelvis hur många 

tallrikar och glas det behövs. Björklund (2007) styrker detta genom att påstå att barn får en 

förståelse för ett fenomen när denne får en insikt i vad fenomenet har för betydelse i dess 

omvärld. Det är alltså viktigt att barnet ser innebörden med fenomenet för att få en 

uppfattning och en förståelse. Persson och Wiklund (2008) menar att förskolans matematik 

inte handlar så mycket om tal och uträkningar, utan mer om problemlösning, rumsuppfattning, 

sortering, klassificering, form och mönster. I kursplanen för skolan dyker geometri upp först i 

årskurs 3, men detta innebär enligt författarna, inte på något sätt att barn inte har stött på 

begreppet redan innan. Barn har redan på förskolan fått bekanta sig med till exempel mönster 

och olika geometriska former. 

Ahlberg (2003) påvisar att det är viktigt att barn får lära av varandra i vardagliga situationer. 

Barnens förståelse för matematik väcks genom erfarenhet, samspel samt relation och detta kan 

lägga en god grund till vidare utveckling i skolan. Detta styrker Björklund (2008) genom att 

konstatera att all inlärning och kunskap har sin början i en upplevelse, som formas på olika 

sätt med hjälp av sinnena. Vidare skriver Björklund precis som Ahlberg att samspelet och 

relationerna är viktiga för förståelse och inlärning. Vid en kommunikation måste man se till 

den andre personens sätt att tolka och där sker då en viktig del i inlärning och förståelse. 

  

”Emanuel (2:3) sätter sig på en liten stol, han går genast vidare till fönstret där 

han försöker sätta sig i fönsternischen, men halkar ner. Han vänder sig om och 

klättrar upp i nischen, sätter sig och går sedan strax tillbaka till de små stolarna. 

Emanuel går till dockvrån och sätter sig på en bänk. Anna ställer sig intill 

bänken och säger ”jag vill sitta här … jag kommer inte in” och Emanuel makar 

sig åt sidan och klappar på den nu lediga bänkplatsen bredvid honom.” 

(Björklund 2008, sid. 24).  
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Här får barnens matematiska tänk ett tydligt socialt syfte, då Emanuel vill att Anna ska få 

plats och ser till att hon får den plats hon behöver, genom att bedöma hur mycket plats hon 

faktiskt behöver.Även Williams (2010) styrker det genom att förklara att det är viktigt för 

barn att vara tillsammans med andra barn, för att deras upplevelser som de delar med 

varandra, utger den kunskap de befäster. Författaren menar dock att trots att barnen lär av 

varandra så spelar den vuxne en viktig roll. Den vuxne behövs för att visa på de olika 

erfarenheterna och idéerna som finns i en grupp. Den vuxne hjälper alltså till att skapa 

situationer där barnens olika kunskaper kan visa sig. Andersson och Kowalski (2010) menar 

att matematik finns överallt i alla situationer, inte minst i språket. Om man använder rätt 

begrepp från början, så kommer barnen på ett mer naturligt sätt att möta matematiken och på 

det sättet utvecklar matematiken också språket. Författarna skriver vidare att för att öka 

barnens medvetenhet så måste man arbeta på ett sätt så att matematiken blir en del av barnens 

tankesätt, på deras nivå. 

 

 

1.2.2 Vad är geometri? 
 

När man hör ordet geometri så tänker man oftast på former av olika slag, men vad använder 

man egentligen geometri till? Just ordet geometri betyder jordmätning och är den del av 

matematiken som handlar om rum i olika dimensioner, form, storlek och figurers egenskaper. 

Man har med hjälp av geometri exempelvis kunnat mäta jordens omkrets. Geometri kan 

användas för att lösa problem i tanken såväl som i vardagen, skriver Löwing (2011). Hon 

menar att geometri inte bara handlar om olika formler och former, utan att man med hjälp av 

dessa kan upptäcka och göra intressanta lärdomar och erfarenheter. Löwing skriver vidare att 

man inte får fastna i förutbestämda uppfattningar när man ska lösa geometriska problem.  

Enligt Löwing är det viktigt att lära sig geometri och en viktig anledning är att man med hjälp 

av geometri kan finna olika modeller inom matematik, som gör det möjligt att se vad som 

kommer att ske i olika situationer. Exempelvis så nämner författaren att om man ska måla en 

vägg och vet hur man räknar ut arean för olika ytor, så kan man snabbt avgöra hur mycket 

färg man kommer att behöva.När barn möter geometri handlar det oftast om rumsuppfattning 

och att kunna utforska världen på sitt sätt. Löwing påpekar att geometrin handlar om olika 

egenskaper hos kroppar och figurer och för att barn ska få en förståelse för detta, krävs det att 

de har en grund i vad de olika begreppen betyder. För att underlätta för barnen redan från 

förskolenivå, kan pedagoger använda sig av strategiskt valda lekar och aktiviteter i förskolan, 

där barnen får möta dessa begrepp på ett för dem naturligt och okomplicerat sätt.  

Fortsättningsvis skriver Löwing att barnen lär sig de olika geometriska begreppen om de får 

en anledning att använda dem i meningsfulla situationer. Barnens språk är också en viktig del 

i matematikundervisningen, då det är viktigt att kunna uttrycka sig och förstå innebörden av 

olika uttryck och de geometriska begreppen. 

 

”Att ha en god rumsuppfattning innebär i första hand att barnet har sådana 

kunskaper att de kan orientera sig i samt förstå och utbyta information om var i 

rummet barnet självt eller ett föremål befinner sig.” (Löwing 2011, sid. 27) 

 

Enligt Löwing är en vanlig lek i förskolan, när små barn ska lära sig att ”stoppa rätt kropp i en 

låda”. Genom denna lek lär sig barnen snabbt att koppla ihop rätt form med rätt hål. 

Fortsättningsvis skriver Löwing att det fortfarande finns barn ända upp i årskurs 5 som inte 

känner igen namnet på dessa former, för att pedagogerna inte utnyttjat barnens förmåga när de 
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lekt, för att benämna formerna. Det är egentligen inte orden som är svåra utan begreppen och 

barn behöver koppla ihop ord med ett begrepp för att det ska bli meningsfullt. 

 

”Geometri handlar i förskolan om att känna igen och benämna olika geometriska 

former. Det är viktigt att inleda med de enklaste formerna, såsom cirkel, 

kvadrat, rektangel och triangel.” (Andersson och Kowalski 2010, sid. 50) 

 

 

 

                      

 

 

 

Kvadrat: ”Månghörning med fyra lika långa sidor och vars alla vinklar är räta.” (Löwing 

2011, sid.190) 

 

 

 

 

 

 

Cirkel: ”En kurva som består av alla punkter i planet som har samma avstånd till en given 

punkt – medelpunkten. Avståndet kallas för radien.” (Löwing 2011, sid.188) 

 

 

 

 

 

  

Triangel: ”Månghörning med tre hörn, och tre sidor.” (Löwing 2011, sid.194) 

 

 

 

 

 

  

Rektangel: ”Parallellogram vars alla vinklar är räta.” (Löwing 2011, sid.192) 

 

 

1.2.3 Geometri i barns vardag 
 

Ahlberg (2003) skriver om förståelsen för de geometriska begreppen. Hon menar att barnen 

möter dessa begrepp och lägger grunden till förståelse för dem, när de själva upptäcker former 

och mönster, som till exempel i leken med klossar, pinnar, papper och när de ser bord, 

tallrikar, fönster och golv. Pedagogerna har stor möjlighet att använda sig av alla slags miljöer 

för att få barnen att upptäcka geometri, då former finns överallt på hus och golv, som 

exempel. Författaren tipsar om tre olika sätt att arbeta med geometri. Det första är logiska 

block, som är de geometriska formerna i exempelvis plast eller trä av olika färger och 

storlekar, barnen får laborera med de geometriska formerna och därmed bekanta sig med 

namn och form. Det andra är tangram och är ett kinesiskt pussel som består av sju bitar, fem 
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trianglar, en kvadrat och en parallellogram. Detta pussel ger barnen möjlighet att lägga bitarna 

på olika sätt för att bilda former och att utforska och upptäcka de geometriska formerna. Det 

tredje och sista är geobräde, som består av en platta med spikar, där man kan sätta 

gummisnoddar eller snören mellan spikarna på olika sätt för att bilda former och mönster och 

används på det sätt för att utveckla den geometriska förståelsen. 

Björklund (2007) hävdar att när barn ser skillnad på saker så är det ofta formen de tar fasta på. 

De geometriska formerna finns överallt i barnens omgivning och barnen erfar formerna 

genom att jämföra dem med varandra. Exempel är när barnet jämför en kloss med en annan, 

eller en kloss mot ett hål. 

  

”Ida (2:8) sitter och sorterar geometriska figurer. Hon väljer ut en viss form och 

ordnar dessa i en rad med jämna mellanrum. Färgen på figurerna varierar, men 

formen är densamma. När Ida plockar ut rätvinkliga trianglar, ordnar hon dem 

på rad så att trianglarnas rätvinkliga spets är vända åt samma håll. Efter en stund 

har hon placerat åtta trianglar på rad och vänder då varannan triangel 180 grader 

och för ihop trianglarnas långsidor så att fyra kvadrater bildas. Ida fortsätter 

sedan att plocka ut andra geometriska figurer som hon ordnar i rader av likadana 

former.” (Björklund 2007, sid. 123) 

 

I detta exempel tar Björklund upp en situation där barnet urskiljer och grupperar de 

geometriska formerna. Ida verkar se en utmaning i att ändra trianglarna, från ett strukturerat 

upplägg. Genom att hon vänder på varannan form, så bildas kvadrater. Ida har alltså erfarit att 

olika former kan bilda andra figurer. Björklund (2008) påstår att det är formen som gör att 

barn ser skillnad på olika föremål. De geometriska formerna finns överallt och barnen erfar 

formerna genom att jämföra dem med varandra. Solem och Reikerås (2004) menar att barn 

behöver geometriska utmaningar. De nämner olika sätt för dem att få det, så som att bygga 

med klossar, göra kojor, forma olika material, vika och klippa papper samt lägga pussel och 

leka med boxar som man stoppar olika former i. Det är viktigt att utmaningarna känns 

relevanta och meningsfulla för barnen. När barnen får leka med olika material och former, får 

de sig en uppfattning om hur de kan ändras och bli en annan form. Emanuelsson (2010) anser 

att barn behöver rikligt med upplevelser för att förstå de geometriska begreppen och kunna 

sätta sig i relation med dessa. Detta får barnen genom sin närmiljö, både inomhus och 

utomhus. Författaren skriver även att formuppfattning är en del av begreppsbildningen, som 

barnet sedan kommer att ha nytta av när de ska lära sig läsa, skriva och skriva siffror. 

 

1.2.4 Läroplanen om matematik och geometri 
 

Skolverket skriver i Läroplanen Lpfö-98 (2010) att förskolan ska lägga grunden för barnets 

livslånga lärande och verksamheten ska anpassas till alla barn efter deras behov och 

förutsättningar. Vidare skriver Skolverket att barnen bland annat ska utveckla sin förståelse 

för rum och form. I och med detta har de grundläggande geometriska begreppen en stor vikt, 

då de handlar om former och om rumsuppfattning. Det handlar om att känna igen och kunna 

återskapa former och symmetrier hos geometriska objekt, för att få en grundläggande 

rumsuppfattning, menar Persson (2010). Fortsättningsvis menar författaren att detta innebär 

viktiga förutsättningar för mätning och en förståelse för form, mönster och rum. Denna 

förmåga utvecklas stegvis för att leda till att man lär sig beskriva relationer mellan olika 

objekt, som att känna igen eller skilja på olika objekt och föremål. Persson menar att en god 

grundläggande rumsuppfattning kan leda till en större förståelse för olika geometriska 

begrepp. Hon skriver också att det är just formen på ett föremål som gör att vi känner igen det 
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och det är en viktig egenskap. Läroplanens strävansmål anger vad barnen bör möta för 

matematiska begrepp och aktiviteter redan i förskolan. 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, 

läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning 

och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” (Skolverkets läroplan 

Lpfö-98, sid. 10) 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda 

matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna 

och andras problemställningar.” (Skolverkets läroplan Lpfö-98, sid. 10) 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, 

uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp.” (Skolverkets läroplan Lpfö-98, sid. 10) 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att  

föra och följa resonemang.” (Skolverkets läroplan Lpfö-98, sid. 10) 

 

Genom att skapa och kommunicera med olika uttrycksformer, så som bild, musik, sång, 

rörelse, tal- och skriftspråk, sker en utveckling och ett lärande hos barnen, skriver Skolverket 

(2010) Strävansmålen innebär också att barnen ska lära sig att resonera och kunna uttrycka sig 

med ett matematiskt tänkande. Detta ska ske på ett meningsfullt och roligt sätt, genom leken.  

Läroplanen påpekar vikten av dokumentation av barnens aktiviteter, för att barnen ska få visa 

vad de gjort. Detta är också ett bra sätt för föräldrar och vårdnadshavare att kunna följa 

utvecklingen och anamma barnens intressen och lärdomar i hemmet, då hemmet och 

förskolan ska fungera i symmetri med varandra för att barnet på sitt vis ska kunna utvecklas 

och känna sammanhang. 

 

 

1.2.5 Förskola i utveckling om matematik och geometri 
 

Utbildningsdepartementet (2011) skriver i ett förtydligande till läroplanen Lpfö 98 att den 

pedagogiska verksamheten i förskolan fått allt större betydelse. Matematik, tillsammans med 

språk, naturkunskap och teknik har fått en allt större innebörd. Förskolans verksamhet ska 

gynna barnens utveckling och lärande genom leken, inför dess framtida skolgång. I förskola i 

utveckling (Utbildningsdepartemenetet 2011) beskrivs vidare att förståelse för matematik ska 

ske med hjälp av förskolans pedagoger, genom det enskilda barnets egna intressen, behov och 

förutsättningar. Detta sker genom det sociala spelet på förskolan, mellan barn och barn och 

mellan barn och vuxna. Arbetet ska ske genom lust och glädje och ska kunna ge barnen en 

grund i exempelvis tal, geometri och mätning. Med dessa nya tydliga mål i läroplanen menas 

att barnen ska se till och bevara kulturarvet. När detta syftar på matematik, så menas att man 

ska veta hur matematik skapas, undersöks och används. Detta ska leda till att barnen lär sig att 

bevara kulturarvet till nästa generation. Utbildningsdepartementet har använts sig av 

matematikaktiviteter, som kan liknas med Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter, 

som grund för sin komplettering till läroplanen. Det som nämns är räkna, lokalisera, mäta, 

konstruera, leka och förklara, där exemplevis konstruera motsvarar Bishops design, lek 

motsvarar just lek och förklara motsvarar förklaring och argumentation. Dessa nämns som 

historiskt och kulturellt grundade aktiviteter. 
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”Dessa aktiviteter kan fungera som struktur i olika sammanhang där matematik 

kan urskiljas, undersökas och upplevas. Aktiviteterna ger möjlighet att arbeta 

med alla mål i matematik i förskolan. De anger i vilka situationer som barn och 

vuxna kan ha behov av att använda bl.a. matematik. Detta innebär att dessa 

aktiviteter inte bara anknyter till samtliga mål utan också till motiven för 

målen.” (Utbildningsdepartementet 2011, sid. 11) 

 

I den vardagliga leken på förskolan finns det för barnen många olika sätt att undersöka och 

finna de olika geometriska formerna. Detta leder till att barnen utvecklar sin förståelse för 

längd, bredd, höjd, area och volym. För att barn ska kunna strukturera sin omvärld, känna 

igen sig och känna igen olika föremål, är det viktigt att de kan urskilja och känna igen olika 

former. Detta är också viktigt och ligger till grund för skrivning och geometri skriver 

Utbildningsdepartementet (2011) Olika material kan stödja barnen i deras utveckling, som 

leder till lärande.Utbildningsdepartementet (2011) beskriver i förskola i utveckling, läran om 

geometri som en central del i matematiken för barnen i förskolan, en förståelse för rum, form, 

läge, riktning, tal och mätning. Barnen kan konstruera med hjälp av olika stora eller små 

former och olika objekt. Att se och resonera kring de olika egenskaperna hos de vanligaste 

geometriska formerna, så som cirkel, triangel, kvadrat och rektangel. I leken finns stora 

möjligheter för barnen att stöta på de olika geometriska begreppen och bekanta sig med dem 

för att kunna få en förståelse för sin omvärld. 

 

 

1.2.6 Matematikinlärning i utomhusmiljö 
 

Solem och Reikerås (2004) menar att utomhusmiljön är viktig för barnen när det handlar om 

att få rumsuppfattning. Barnen utvecklar rumsliga begrepp genom att använda sin kropp, 

alltså genom sin grovmotorik. Författarna talar för att utomhusmiljön är positiv i detta 

ändamål, då barnen får en stor yta att vistas på. De kan helt enkelt leka och upptäcka rätt så 

obegränsat, genom att utnyttja stora områden för att till exempel klättra, gräva, kasta och 

gömma sig. Solem och Reikerås (2004) skriver vidare att just rumsförståelse inte enbart kan 

utvecklas med hjälp av papper och penna eller genom samtal utan att barnen måste få använda 

hela sin kropp. Persson (2010) styrker Solem och Reikerås (2004) påstående om att barn 

behöver använda alla sina sinnen och hela sin kropp för att få en god rumsuppfattning. 

Persson förklarar en god rumsuppfattning som att barnen lär sig känna igen, beskriva och 

återskapa former, symmetrier etc. hos de vanliga geometriska begreppen. Detta i sin tur leder 

till att barnet sedan lär sig att exempelvis mäta och få en känsla för rum, form och mönster. 

Sterner (2010) påpekar att det är lika viktigt för barnen att få använda alla sina sinnen i både 

inomhusmiljö och utomhusmiljö. De behöver leken, men även språket och orden i de 

handlingar som sker för att utveckla den matematiska förståelsen. Genom att föra en dialog 

med barnet, genom att benämna och sätta ord på det barnet gör, så sker en utveckling. Sterner 

skriver vidare att man på ett enkelt sätt kan använda sig av närmiljön för att bredda barnens 

syn på rumsuppfattning.  

Johansson och Wirth (2007) ställer sig en aning tvekande till att lära sig matematik i 

utomhusmiljö. De påstår att det kan bli för många intryck för barnen i en utomhusmiljö, då 

matematik är ett komplicerat ämne, som kräver att irrelevant information sorteras bort. 

Författarna anser att matematik utomhus visst kan vara bra, men att det då ska ske strukturerat 

och att lektionerna bör planeras noga. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar dock att trots 

att utomhusmiljön kan ses som mer ostrukturerad och kan innebära oförutsägbara möten, så 

ses det ändå som ett mer helhetsskapande än miljön i exempelvis ett klassrum. Författarna 

skriver att det är helhetsupplevelsen, tillsammans med den tematiska integrationen och 
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direktkontakten som är just vad utomhuspedagogik innebär. Fortsättningsvis menar Dahlgren 

och Szczepanski att utomhusmiljön erbjuder lagom av spänning, som varken är för svår eller 

för lätt, vilket i sin tur gynnar inlärningsprocessen. Dessutom lyfter författarna fram det 

viktiga med utomhusmiljö ur ett hälsoperspektiv, då utomhuspedagogik kan minska risken för 

benskörhet och fetma samt stärka barnens grovmotorik. Eriksson (2010) diskuterar vikten av 

utomhusmiljön för barnens inlärning. Hon menar att det är positivt med stora ytor och att det 

finns gott om föremål, men att det är viktigt att som vuxen synliggöra i barnens lek vad som 

är matematik, för att barnen ska upptäcka den.  

Bergius och Emanuelsson (2008) lyfter också fram viktiga aspekter med att vistas i 

utomhusmiljö. Genom att använda sig av naturmaterial kan barnen få resonera hur de tänker 

omkring olika matematiska begrepp och hur de kan använda sig av material hämtat ur 

exempelvis skogen. Barnen söker efter likheter och skillnader och därigenom klassificerar och 

sorterar de, för att till slut nå förmågan att upptäcka mönster. Vidare beskriver författarna hur 

man kan ta med sig materialet tillbaka till sin inomhusmiljö för att fortsätta diskussionen och 

leta efter likheter och skillnader i de samlade materialen. Författarna ser även till andra viktiga 

material (som tidigare nämnts) så som logiska block och tangram. De båda exemplen innebär 

att man laborerar med geometriska former, vilket leder till en förståelse för hur de olika 

formerna ser ut, ska benämnas och hur de kan användas.  

 

1.3 Frågeställningar och syfte 

 

Syftet med denna studie är alltså att ta reda på hur man i förskolan arbetar med det 

matematiska begreppet geometri, där jag fokuserar på matematikinlärning i inomhusmiljö och 

utomhusmiljö. Utifrån denna avgränsning är mina frågeställningar för detta examensarbete 

följande: 

 

1) Hur arbetar pedagogerna i förskolan med geometri i inomhusmiljö? 

2) Hur arbetar pedagogerna i förskolan med geometri i utomhusmiljö? 
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2 Metod 
 

Denna studie gick ut på att intervjuer med fem förskollärare transkriberades, analyserades och 

ledde fram till ett resultat. 

 

2.1 Urval 

 

5 stycken förskollärare vid 3 olika förskolor valdes ut genom personlig förfrågan för att delta i 

intervjuer, alla från en och samma kommun. Varför endast förskolor från samma kommun 

valdes, var för att begränsa området för att underlätta och spara tid. De förskolor som valdes 

ut har olika avdelningar och barnen är mellan 1-5 år gamla, där småbarnsavdelningen innebär 

barn mellan 1-3 år och storbarnsavdelningen innebär barn mellan 3-5 år. Valet föll på att 

intervjua förskollärare som arbetar med barn från 3 år och uppåt, då det innebar mycket 

inskolningar och många nya barn på småbarnsavdelningarna under tiden för 

rapportskrivningen och att det då kan innebära onödiga störningar i verksamheten för både 

pedagoger och barn.Personlig kontakt med förskollärarna ledde fram till att intervjuerna 

bokades in. I rapporten nämns inga namn, på varken kommunen, förskolorna eller 

pedagogerna som deltar. De bilder som förekommer är bilder utan personlig anknytning, men 

som har med ämnet i rapporten att göra.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Valet föll alltså på en strukturerad intervju i de första bakgrundsfrågorna, samt en kvalitativ 

intervju i de övriga ämnesfrågorna. Enligt Johansson och Svedner (2006) är den kvalitativa 

intervjun bland de vanligaste intervjumetoderna att använda sig av i en undersökning. Den 

strukturerade intervjun har fasta bestämda frågor från början. Den kvalitativa intervjun 

innehåller frågor som kan komma att ändras under tiden personen svarar på frågorna, 

beroende på vad som kommer fram i intervjun. Trost (2010) menar att en kvalitativ studie är 

till fördel om man vill ha reaktioner och resonemang och för att kunna skilja på och upptäcka 

varierande handlingsmönster. Intervjufrågorna (se bilaga 1) började med allmänna frågor, 

sådant som handlade om utbildning, år i verksamhet och år för examen. Frågorna är skrivna 

utifrån syftet med rapporten, det som hade betydelse för arbetet i sig. Öppna frågor användes, 

där svaren skulle kunna leda till vidarefrågor och diskussioner. I och med en fråga ledde 

svaret ofta fram till vidare följdfrågor. Frågorna rörde det som är viktigt för studien, alltså 

matematik och geometri. 

 

2.3 Procedur 

 

Det började med ett besök på var och en av förskolorna, för att få tag på pedagoger som var 

intresserade av att delta i uppsatsen och som kände att de hade tid och energi till det. Ingen 

förfrågan skickades per brev, utan förfrågan skedde genom personligt besök. På en av 

förskolorna talades det med pedagogen över telefon om syftet och vad detta skulle innebära. 

 

”Den första kontakten är viktig för om intervjun överhuvudtaget skall komma 

till stånd och också för hur intervjun kommer att bli. Det gäller att motivera den 

jag vill intervjua till att ställa upp.” (Trost 2010, sid. 82) 
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Tid bokades för intervjuer, mestadels utifrån pedagogens förslag, då verksamheten inte skulle 

bli påverkad negativt av pedagogernas frånvarande tid. Frågorna lämnades ut till pedagogerna 

en tid i förväg, för att dessa kunde behöva tänkas igenom, för att ge ett så utförligt och bra 

svar som möjligt vid själva intervjutillfället. Intervjuerna skedde enskilt och med hjälp av 

ljudinspelning på telefon. Valet att spela in, var för att spara tid vid själva intervjutillfället, då 

det skulle ta mycket och onödig tid att sitta och skriva och att det då skulle bli avbrott i 

diskussionen som kunde leda till att viktig fakta gick förlorad. Inspelningen gav ett flöde i 

intervjun och underlättade för att ställa följdfrågor. Johansson och Svedner (2006) anser att 

det är betydelsefullt att man spelar in intervjuerna, för att pauser, tonfall och avbrutna 

meningar kan vara viktiga för att förstå det som sägs. Trost (2010) ser både fördelar och 

nackdelar med att spela in en intervju. Till fördelarna hör att det är lättare att ta del av tonfall 

och ordval, man kan även skriva ut intervjun och läsa den ordagrant. Trost menar dock att en 

nackdel kan vara den tid det tar att sedan lyssna igenom materialet om och om igen, spola 

fram och tillbaka för att hitta det man är ute efter. Det är viktigt att be de man ska intervjua 

om lov att spela in och förklara att inspelningarna kommer att förstöras när studien är 

avslutad. Pedagogerna tillfrågades om en inspelning kändes bra. Alla fem pedagoger ställde 

sig positiva och förstående till valet av inspelning efter förklaringen om varför det var viktigt 

att få med så mycket som möjligt av all information. Självklart hade inspelningen valts bort 

om någon av dem inte hade känt sig bekväm med det. Intervjun inleddes med 

bakgrundsfrågor, för att sedan fortgå med de övriga frågorna (se bilaga 1). Efter intervjuerna, 

så bestämdes det att kontakt kunde tas i efterhand från båda håll, om det kändes som att något 

fallit bort eller helt enkelt glömts bort. 

 

2.4 Analysmetoder 

 

Syftet med studien var att få fram hur pedagoger i förskolan arbetar med förståelse för 

geometri i utomhusmiljö och inomhusmiljö. För att få ett tydligt och rättvist svar på denna 

frågeställning, så ansågs det mest troligt att få detta svar, genom kontakt med pedagogerna 

själva. Ett syfte med studien var också att jämföra inom en kommun, för att se likheter och 

skillnader. Därför transkriberades allt material för att sedan sammanställas och jämföras 

sinsemellan. Studien innehåller citat från de pedagoger som deltagit och för att dessa inte ska 

kunna identifieras, så har en del av svaren skrivits om från talspråk till skriftspråk. Trost 

(2010) menar att det kan uppfattas som identitetskränkande att göra direkta citat från 

talspråket. Pedagogerna i studien har även tilldelats fiktiva namn. Fortsättningsvis anser Trots 

att man bör vara försiktig med att skriva sådant som kan vara direkt sårande för personen som 

deltagit i intervjun, med det menar han att man inte behöver skriva ut ord som en person ofta 

säger, exempelvis ”typ” eller ”liksom”, utan man kan utan att förvränga svaren snygga till 

dem en aning.Trost (2010) anser att man inte ska försöka ”läsa mellan raderna”, för att inte 

materialet ska övertolkas. Meningen med intervjun är inte att bedöma eller döma, utan att ta 

del av den fakta och den information som intervjun leder fram till. Man bör försöka sätta sig 

in i den intervjuades logik. Intervjuresultatet analyserades med hjälp av Bishops sex 

fundamentala matematikaktiviteter, för att kategorisera och jämföra varje pedagogs 

uppfattning och aktivitet som genomförs i vardera förskola. 
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3 Resultat 
 

Samtliga fem pedagoger i denna studie är kvinnor som har arbetat i mer än femton år inom 

förskola. De har förskollärarexamen, och en del av dem har arbetat som barnskötare innan. 

Pedagogerna arbetar på tre olika förskolor i en och samma kommun. Namnen Anna, Petra, 

Sofia, Johanna och Sonja som förekommer i studien är fiktiva namn. Resultatet kommer att 

redovisas i fyra olika underrubriker: 

 

Hur uppfattas matematik och geometri 

Att arbeta med matematik och geometri i förskolan 

Material 

Övrigt 

 

3.1 Hur uppfattas matematik och geometri 

 

Det kändes viktigt att inleda studien med att få en aning om hur pedagogerna själva 

uppfattade och har uppfattat matematik. Sofia, Johanna och Sonja hade någon gång känt att 

matematik i skolan var svårt, tråkigt och något för dem som ”hade lätt för det”. Petra tyckte 

att det varken hade varit bra eller dåligt, utan bara något man ska göra. Johanna uttryckte att 

matematik blev roligt när förståelsen för den kom. Sofia och Sonja hade dåliga erfarenheter av 

skolmatematik, men har ändrat sin uppfattning vid vuxen ålder och genom arbetet på förskola. 

Anna hade lätt för matematik i skolan och tyckte att ämnet var roligt. 

 

”I skolan var ju matte en bok, där man skulle träla upp och ner och skriva exakta 

svar. Matte nu är så mycket mer och det viktigaste är inte exakta svar.” (Petra) 

 

”Jag har alltid tyckt att det varit kul med matte och det är lätt att hitta områden 

att hålla på med matte. Varje stund är matematik, jag har haft lätt för ämnet.” 

(Anna) 

 

”Matte i skolan var roligt när jag förstod, men det tog lång tid innan jag 

förstod.” (Johanna) 

 

”Jag har dåliga minnen ifrån matte och därför känner jag nu att det är viktigt för 

mig att ge barnen en positiv bild av det.” (Sofia) 

 

Samtliga pedagoger var överens om att matematiken finns hela tiden i vardagen och i 

förskolans rutiner och aktiviteter. Pedagogerna anser att de använder matematik vid 

matsituationer genom att till exempel räkna tallrikar, räkna barn och se former på glas och 

tallrikar och även vid avklädning och påklädning, då barnen ska ta på sig sina skor, sina 

vantar etc. Samtliga pedagoger talar om att de vid samling medvetet använder matematik, då 

man bland annat räknar barnen, räknar på fingrarna och läser böcker. Petra och Anna gör 

barnen medvetna om olika mått när de bakar med barnen, vilket dock inte är en av de 

vanligaste aktiviteterna på förskolan. Matematik kan man få in i det mesta om man har fantasi 

och kan vara lite spontan. Pedagogerna talade också om att de känner sig mer medvetna nu än 

förr om när de faktiskt sysslar med matte. Detta berodde mycket på att de fått en 

pilotutbildning i matematik genom kommunen, som gjort att de fått upp ögonen för den 

vardagliga matematiken på ett helt annat sätt. 
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”I nästan alla situationer kan man se matte, om man har lite fantasi. Man kan se 

former på hus, pyssla, klippa och klistra, lägga pussel. Att benämna för barnen 

att de sitter under bordet eller att de har ett halvt glas mjölk framför sig, är 

matematik. Det är viktigt att benämna att det är matte vi håller på med, lika 

viktigt som att tala om att vi ska sjunga en sång eller läsa en bok.” (Anna) 

 

”Matematik finns i det mesta, som påklädning, matsituationer, lekar, pussel, spel 

och pyssel. Man måste använda fantasin.” (Sonja) 

 

”På ett naturligt sätt finns det i alla rutiner och framförallt i deras lek. I leken ska 

vi gå in och påvisa att det är matte och få idéer till hur man kan utveckla leken 

till matematisk förståelse.” (Petra) 

 

Pedagogerna fick själva beskriva begreppet geometri och vad det innebär. Anna beskrev det 

väldigt ingående medan de andra beskrev det på den nivå man jobbar med det i förskolan. 

Pedagogerna fick även fundera om det var viktigt att barnen i förskolan fick en förståelse om 

geometri och varför det är viktigt. 

 

”För oss är det de matematiska formerna. Kvadrat, cirkel, rektangel och triangel. 

Allt vi kan lägga grunden till på förskolan, inför skolan känns viktigt.” (Petra) 

 

”En del av matematiken. Former tänker jag. Från sin egen skolgång så handlade 

det om area, omkrets och vinklar. 

Man sysslar mer med mängd och antal än med geometri i förskolan, känner jag. 

Det som har med upplevelser är viktigt. Att kunna leta och se former, därför är 

geometri viktigt.” (Johanna) 

 

”En vetenskap runt och kring rummet. En figurs egenskaper. Studierna och 

tankarna kring en figur, exempelvis en cirkel. Sträckan mellan två prickar är en 

linje och det är geometri.  

Att vi benämner geometriska termer ger barnen ett redskap längre fram. De får 

kroppsuppfattning och rumsuppfattning.” (Anna) 

 

”Det som är viktigt är att de har sett formerna och känner igen former och 

namnen på dessa i skolan.” (Sofia) 

 

”Det är former va? Man säger cirkel och kvadrat istället för rund och fyrkant. 

Ja det är viktigt för barnen i förskolan, så att de i fortsättningen i skolan inte ska 

tycka att geometri är hemskt och skrämmande.” (Sonja) 

 

3.2 Att arbeta med matematik och geometri i förskolan 

 

3.2.1 Pedagogerna i samspel med barnen 
 

Pedagogerna såg stora möjligheter att kunna utveckla barnens förståelse för geometri i 

förskolan. Genom att naturligt ta tillvara på barnens lekar och benämna det som handlar om 
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geometri på ett lätt, roligt och ett för barnen begripligt sätt. Möjligheterna är oändliga om bara 

fantasin och viljan finns där. Samtliga pedagoger dokumenterar aktiviteterna på förskolan, 

ofta tillsammans med barnen. Enligt pedagogerna själva så är detta ett av de viktigaste stegen 

i barnens utveckling och förståelse. Genom dokumentationen kan barnen reflektera över vad 

de gör och har gjort. De kan minnas och återkoppla, vilket leder till kunskapsutveckling. 

 

”Vi har världens chans om vi tar tillvara på barnens spontana lekar. Gör det 

roligt. En chans att få delta i deras utveckling.” (Anna) 

 

”Det är oändligt. Bara fantasin sätter stopp.” (Petra) 

 

”Att hålla på med det naturligt hela tiden, men ändå inte glömma bort att 

benämna.” (Sonja) 

 

”Benämna och visa på. Genom vår egen medvetenhet kan vi underlätta för 

barnen. Barnen är lättlärda och vetgiriga.” (Johanna) 

 

Pedagogerna ser det som viktigt att kunna hjälpa barnen att se begreppen genom deras egen 

spontanitet, exempelvis leken. Därför kändes det viktigt att fråga hur de själva gör för att ge 

barnen förståelse och få dem att intressera sig för geometri i förskolan. Här svarade de 

övervägande att spänning, lekar och uppdrag oftast fungerade bra för att väcka barnens 

intresse och att de lättare lärde sig saker om det var på deras initiativ. 

 

”Man fångar barnen i leken och får idéer till vilket material man kan ta fram. 

Det handlar hela tiden om att vara med i barnens lek och se och förstå vad de 

gör för att ta tillvara på det.” (Petra) 

 

”Jag hakar på när barnen visar intresse och försöker få barnen att tänka vidare. 

Aha-upplevelser. Sånger, spel och lekar. Benämna och säga rätt ord. Det är mer 

naturligt nu när man är medveten själv om vad matte är.” (Johanna) 

 

”Lite spänning och lite mystik, med uppdrag. Fånga barnen där de är. 

Mattepåsar
1
, mattelådor

2
 och uppdrag

3
. Lära med hela kroppen.” (Anna) 

 

”Mycket ute i skogen, med uppdragskort
4
. Det är lätt att ha matte med dem. Man 

väver in det i leken och då tycker barnen att det blir roligt och spännande. 

Barnen är vetgiriga.” (Sonja) 

 

”Genom sånger, rim och ramsor. Man tar in det i dagens naturliga inslag. 

Mattepåsarna. Uppdrag är roligt. Det som är spännande är roligt och leder till 

utveckling.” (Sofia) 

                                                
1 Olika temapåsar, som innehåller konkret material som kan användas i arbetet med till exempel matematik och 

språk. Ett exempel kan vara; Tre bockar och ett troll. Där man med hjälp av sagan, De tre bockarna bruse, kan 

arbeta med exempelvis matematik. 
2 En låda som innehåller material som kan användas vid matematikaktivieter. Lådan kan innehålla exempelvis 

geometriska former, knappar och klossar. 
3 Uppdrag som har ett tema. Barnen får exempelvis i uppdrag att leta reda på en kort pinne och en lång pinne, för 

att sedan jämföra dessa.  
4 På korten står olika matematiska uppdrag. Exmpelvis så kan det stå att barnen ska leta något som är tungt och 

något som är lätt. 
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3.2.2 Pedagogernas uppfattning om Läroplanen Lpfö -98 
 

Samtliga förskolor som ingår i denna studie arbetar efter läroplanen Lpfö -98. Hur ser 

pedagogerna på vad läroplanen säger om matematik och geometri? Är det tydligt beskrivet att 

man ska jobba med matematik och geometri i förskolan? Pedagogerna hade tittat i läroplanen 

innan intervjun och faktiskt analyserat vad som stod i den gällande matematik och geometri. 

Petra, Sofia och Johanna tyckte att det inte framgick så jättetydligt hur man skulle arbeta med 

matematik, bara att man skulle det. Anna svarade att om man ”läste mellan raderna” så var 

läroplanen ganska tydlig, eftersom att arbetet i förskolan sker ganska fritt om man jämför med 

skolan. Anna menade att det inte är mål som står i läroplanen, utan strävansmål och att det på 

grund av det inte står lika tydligt hur man ska arbeta med matematik och geometri, men att 

man ska göra det framgår tydligt. 

 

”Det står inte ordet geometri, men jag ska nog veta att form är geometri. Det står 

inte hur man ska jobba, utan det är fritt.” (Anna) 

 

”Nej, inte exakt, men däremot ska man sträva efter… citerar ur läroplanen. Vi 

ska bara lägga grunder och snudda vid alla dessa begrepp. Det är nog ganska 

valfritt hur vi arbetar.” (Petra) 

 

”Det är inte direkt ordet geometri, men att man ska prata runt omkring det och 

nämna och beröra ämnet. Det ska ske lustfyllt och genom lek.” (Sofia) 

 

”Nej, inte tydligt för man får ju bestämma hur själv. Att man ska är tydligt, men 

inte hur. Läser ur läroplanen… Att man ska reflektera känns nytt för nu, till 

skillnad från förr. Det är en annan sorts matematik nu.” (Johanna) 

 

”Ja, det finns i den. Vi utgår från läroplanen när vi arbetar med matte.” (Sonja) 

 

3.2.3 Det faktiska arbetet i inomhusmiljö och utomhusmiljö 
 

Det viktiga i denna studie var att ta reda på hur pedagogerna faktiskt arbetar med geometri i 

förskolan, både i inomhusmiljö och i utomhusmiljö. Medvetenheten om att man ska arbeta 

med geometri finns hos alla pedagoger, men det är inte riktigt lika självklart hur och hur 

mycket inom geometri som man ska ta upp med förskolebarnen. Alla pedagoger i studien 

nämner att de tillverkar formerna cirkel, rektangel, kvadrat och triangel med barnen, genom 

att klippa ut från papper. Anna, Petra och Johanna nämner också att de gärna går runt i både 

inomhusmiljö och i utomhusmiljö och låter barnen själva leta och upptäcka geometriska 

former på hus, i rum och på bilder. Anna och Petra nämner att de bakar med barnen och att 

det är ett utmärkt tillfälle för barnen att lära sig olika mått och mängder, men även olika 

former vid exempelvis pepparkaksbak. Dock sker bakning inte särskilt ofta, det sker inte 

kontinuerligt utan oftast vid särskilda tillfällen, som före jul och andra högtider. När det gäller 

utomhusmiljön, var det faktiskt en ganska stor skillnad mellan hur man arbetar. Anna såg 

utomhusmiljön som självklart i arbetet, medan Sofia och Johanna inte hade arbetat så mycket 

där och hade svårt att nämna hur man använder och hur man kan använda den på bästa sätt. 

Anna, Petra och Johanna beskriver att de under sina promenader med barnen uppmärksammar 

närmiljön, för att barnen ska få en uppfattning om vad de ser och vart de befinner sig. Sonja 

nämnde vägskyltar som ett jättebra sätt att upptäcka geometriska former, exempelvis när de 

var på promenad med barnen.  
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”Till exempel så använder vi logiska block. Göra egna former genom att klippa 

och klistra. Vi använder Praxisljuden, som förstärker språket och orden när vi 

benämner de geometriska formerna.  

Jag tar med mig lekar och uppdrag ut i skogen. Talar om former, som sedan kan 

avslutas med skattjakt. Vi försöker använda kropparna mycket. Är på utegården 

på förskolan, där plats finns. Jag använder barnens fantasi och deras lekar.  

I skogen är det så lätt att använda skogens material. Göra former av pinnar och 

kottar, där får man in geometri. Man kan lägga mittpunkt och radie.” (Anna) 

 

”Genom Kims lek
5
, spel, klippa och klistra och sortera. Titta runt i ett rum, vad 

ser man för geometriska former i ett rum?  

Vi har inte arbetat så mycket med geometri ute, men man kan stå i en ring. 

Använda sig av snö. Ta ut mattepåsar. Lekar, finns det … Allt man gör inne kan 

man göra ute.” (Sofia) 

 

”I utemiljö… där är jag nog lite dålig. Det kan bli lite former och sådant. Jag 

tycker att det är lite svårt att göra det ute i en så stor grupp som vi har, det kan 

bli svårt att ”fånga” barnen. I små grupper skulle det fungera bättre. Vi utnyttjar 

deras lek på utegården, men barnen vill oftast leka själv. I sandlådan är det 

former och bygg, men man kanske inte är där och benämner så mycket. Känner 

att jag är lite dålig på geometri i utemiljö.” (Johanna) 

 

”Alltid fångar man barnet vid intresse, man tar dem inte bara upp och ner och 

tvingar dem att se matte. Vi klipper ut former i papper. Gör former i lera. Målar, 

klipper och klistrar. Gör tavlor med olika former. Bygger hus och raketer. Vi 

använder mattepåsar. Barnens intresse styr. Man kan leda dem, men inte styra.  

Letar former på hus. Lägger former med hjälp av naturmaterial ute.” (Petra) 

  

”Lådor som vi gjort själva och matteburkar. Att göra barnen uppmärksam på 

rummet och se geometriska former i sin närmiljö. Vägskyltar är ett bra exempel. 

Bygga kvadrater i skogen med kottar och pinnar. Det handlar inte lika mycket 

om djur nu som förr, utan mer matematiska begrepp.” (Sonja) 

 

3.3 Material  

 

Intressant för studien var också frågan om vad för material pedagogerna använder för att på 

bästa sätt kunna arbeta med geometri i förskolan och om det var något de saknade för att 

kunna göra det på bästa sätt. De flesta tyckte att det fanns tillräckligt med material, men att 

man alltid önskade sig sådant som inte fanns. I största allmänhet var det här också fantasin 

som var det viktigaste materialet och att man faktiskt inte behövde så mycket i materialväg för 

att klara av att uppnå läroplanens strävansmål egentligen. Det som påverkade mest när det 

gällde önskan om mer eller annat material var känslan av att göra något annorlunda och 

varierande. Sonja kände att det ofta handlade om ekonomin när det gällde material, att det 

köptes in för lite av allt, så att det blev begränsningar för barnen när materialet skulle 

användas. Dock kände hon att man faktiskt kunde lösa materialfrågan utan pengar, med 

fantasi. 

                                                
5 Kims lek är en minneslek som innebär att man har ett antal föremål framför sig som man ska memorera. Sedan 

får man titta bort, medan ett föremål tas bort. Sedan gäller det att komma fram till vilket föremål som saknas. 
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”Papper, klippa och klistra, måla, mattepåsar och Kims lek.  

Naturmaterial, kottar, pinnar, stenar med mera. Se sig om i naturen. Fantasin är 

viktig.” (Petra) 

 

”Deg, papper, klippa och klistra, geometrispel. Vi har former som barnen kan 

leka med och bygga med. Vi brukar använda geomag
6
. 

Sand, däck, snö, men vi benämner inte på samma sätt ute, tyvärr.” (Johanna) 

 

”Vi använder logiska block, papper, glas, tyg, tallrikar. Allt vi har egentligen om 

man har fantasi och kreativitet och kan improvisera.  

Man kan ta med material inifrån ut. Kroppen och naturen är ett bra material. Det 

är större yta utomhus, men det kan vara svårare att fånga dem.” (Anna) 

 

”Lera, färg, papper, spel, sånger, mattepåsar
7
. Kims lek, som man även kan göra 

ute. Uppmärksamma former och mönster i rummet. 

Det man har inne kan man ta ut.” (Sofia) 

 

”Knappar, klossar, ballonger och bollar. 

Uppdragskort ute. Naturens egna material, pinnar med mera. Man kan ta med 

sig något som är cirkelformat så kan barnen leta i naturen. Bilda en cirkel med 

hjälp av barnen.” (Sonja) 

 

3.4 Övrigt 

 

Pedagogerna fick tillägga om det var något annat de vill tala om, som inte framkommit genom 

deras svar i intervjun. De ville lyfta fram att det viktigaste var att lärande ska komma genom 

leken och att alla ska ha roligt, både barn och pedagoger. 

 

”Det viktigaste är att man har roligt. Leken är viktig. Pedagogerna ska också ha 

roligt, det ska vara kul att gå till jobbet. Har vi vuxna roligt så har barnen roligt.” 

(Anna) 

 

”Det är bra att vi blir mer medvetna och att vi kan hjälpa barnen inför skolan. 

Det är inte bara matte som känns viktigt, utan språket är lika viktigt, det är 

grunden till allt, känns det som.” (Johanna) 

 

”Allt vi gör ska vara roligt och lustfyllt. Om vi lägger en bra grund för matte i 

förskolan så kan det underlätta. Barnen har då sett det genom lek. Genom 

dokumentation gör man barnen medvetna.” (Sofia) 

 

”Det är viktigt att alla pedagoger är medvetna om vad man gör och varför man 

gör det.” (Sonja) 

 

                                                
6 Ett teknikmaterial, där man med hjälp av magnetiska kulor och stavar skapar olika figurer och former. 
7 Påsar med olika konkreta material, som används i arbetet med exempelvis matematik och språk. Exempel; Tio 

djur, som kan användas på olika sätt i det matematiska arbetet. 
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4 Diskussion 

 
Diskussionsdelen kommer att innehålla fyra olika avsnitt, sammanfattning, tillförlitlighet, 

teoretisk tolkning och förslag till fortsatt forskning. Dessa avsnitt kommer att innehålla 

diskussion och reflektion utifrån den studie som gjorts. 

 

4.1 Sammanfattning 

 

Denna studie visar hur man på tre olika förskolor i en kommun, arbetar med förståelsen för 

begreppet geometri i inomhusmiljö och utomhusmiljö.  

Pedagogernas egen inställning till matematik från deras skolgång skilde sig åt, medan 

inställningen till matematik i förskolan var rätt så lika. Sofia och Sonja hade själva haft svårt 

för matematik i skolan, medan Anna hade haft lätt för ämnet och på så vis tyckt att det varit 

roligt. Johanna tyckte att det blev roligt när förståelsen kom, men att det hade tagit lång tid 

innan denne faktiskt förstod. De flesta var också överens om att skolmatematiken ofta hade 

känts enformig och tråkig och att de inte minns att de fick arbeta med matematik på något 

annat sätt än sittandes i inomhusmiljö. När det gällde arbetet med matematik i förskolan, så 

tyckte samtliga pedagoger att den var viktig för barnen och att det inte alls kändes lika svårt 

när man såg det ur barnens perspektiv, alltså genom det som sker i vardagen. När 

pedagogerna fick förklara hur de själva såg på begreppet geometri, så var de alla överens om 

att det i förskolan handlade om att barnen skulle få bekanta sig med de ”vanligaste” 

geometriska formerna, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. När det gällde rumsuppfattning 

och kroppsuppfattning, så var det aningen mer osäkert. Så för de flesta pedagoger handlar 

geometri om just de konkreta formerna, medan de finns de som också arbetar med 

kroppsuppfattning och rumsuppfattning. Samtliga pedagoger som deltagit i studien har någon 

gång berört begreppet geometri med förskolebarnen, genom aktiviteter både inomhus och 

utomhus på förskolan. Sofia och Johanna har arbetat mer i inomhusmiljö, medan Sonja och 

Petra har försökt att använda utomhusmiljön så mycket det går. Anna använde sig lika mycket 

av inomhusmiljön som utomhumiljön. 

Hur pedagogerna har berört begreppet geometri i inomhusmiljö har på många sätt varit 

liknande. Det handlar mycket om konkret skapande, där barnen fått klippa ut olika 

geometriska figurer i papper. Sofia och Johanna låter barnen skapa former i lera och deg i 

inomhusmiljö. I utomhusmiljön låter Anna, Petra och Sonja barnen få använda snö, sand och 

naturmaterial för att skapa geometriska former. Samtliga pedagoger använder sig av olika 

mattepåsar och lekar med matematiska teman och begrepp. Persson (2010) menar att barn i 

förskolan får möta de geometriska begreppen i nya sammanhang och de får hela tiden nya 

erfarenheter. Leken och skapandet leder till matematiska upptäckter. Persson skriver vidare att 

form är en egenskap som ger olika utmaningar i olika föremål. Med exempelvis lera, sand och 

vatten är formen påverkbar. På Annas förskola arbetade man mycket med språk och 

matematik samtidigt, för att på det sättet stärka både den språkliga och den matematiska 

förståelsen och skapa ett viktigt samband mellan dessa. På Petras förskola och avdelning har 

barnen fått skapa hus och raketer av geometriska former.  

När det gäller arbetet med geometri i utomhusmiljö, så låg den största skillnaden mellan 

förskolorna där. På Annas förskola ansågs båda miljöerna lika viktiga och pedagogen såg 

möjligheter till matematiskt arbete både inomhus och utomhus. Däremot kände sig Sofia och 

Johanna mer osäkra i utomhusmiljön. De hade inte arbetat så mycket där och kunde heller inte 

nämna så många sätt som de skulle kunna arbeta med geometri i utomhusmiljö. Det som kom 

fram var att pedagogerna tyckte att det var svårare att få ihop en stor grupp barn i 
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utomhusmiljö och att det därför ofta blev så att de arbetade i inomhusmiljö. Pedagogerna såg 

utomhusmiljön positiv på många andra sätt och använde sig mycket av den, men då oftast till 

den fria leken. På Annas avdelning, där man arbetade mycket med geometri i både 

inomhusmiljö och utomhusmiljö, redogjorde hon för många olika sätt att använda sig av de 

bägge miljöerna. Exempelvis så nämnde Anna att kroppen var ett viktigt redskap i deras 

arbete med matematik och geometri. De använde även mycket naturmaterial och tog ofta med 

sig material inifrån ut och tvärtom. Johanna, Petra och Anna lät barnen uppmärksamma 

geometriska former på hus och byggnader i sin omgivning, bland annat när de var på 

promenad med barnen. Sonja nämnde även vägskyltar, som ett bra sätt för barnen att se 

geometriska former under exempelvis en promenad. Alla pedagoger i studien nämnde ofta 

orden fantasi, improvisation, lustfyllt och roligt som viktiga i arbetet med barn. 

I förskolans läroplan framgick det, enligt alla pedagoger mer eller mindre tydligt hur man 

skulle arbeta med geometri. Petra, Sofia och Johanna nämnde att det står tydligt att man ska 

arbeta med det, men inte hur. Anna sa att om man ”läste mellan raderna” så förstod man hur 

man skulle arbeta. Pedagogerna nämnde att förskolan har strävansmål och att det innebär att 

man ska beröra de olika begreppen, men att de sätt man väljer att göra det på är relativt 

valfritt. Samtliga pedagoger ansåg att det var otroligt viktigt att barnen på förskolan fick 

chansen att bekanta sig med de olika matematiska begreppen, för att underlätta framtida 

skolgång. Samtliga pedagoger var även överens om att de i förskolan lägger en viktig 

grogrund för barnen och att de hoppas kunna väcka en positiv nyfikenhet hos barnen när det 

gäller matematik. Det som skiljer pedagogerna i denna studie åt, är att det finns de som är mer 

medvetna om när de faktiskt arbetar med matematik. Anna är otroligt medveten om hur hon 

ska kunna uttnyttja aktiviteter på olika sätt, för att barnen ska få en matematisk förståelse, 

medan de andra pedagogerna är något mer osäkra och inte fullt lika medvetna. Dock finns det 

en positiv inställning till att bli mer medveten, tack vare kommunens intresse av att delge 

pedagogerna olika verktyg i form av utbildningar i matematik. 
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 Förklaring och 

argumenatation 

Lokalisering Design Räkning Mätning Lekar 

och spel 

Anna Logiska block. 
Sagor. 

Promenader. 
Logiska 

block. 

 

Se former 
på hus och 

byggnader. 

Klippa och 

klistra. 
Pyssel. 

Uppdrag i 

skogen.
8
 

Matbordsdukning. 
Avklädning och 

påklädning.  

Rim och ramsor. 

Sånger.  
Samling. 

Bakning. 
Använda 

kroppen.
9
 

Uppdrag i 

skogen. 

Lekar. 
Pussel. 

Spel. 

Logiska 

block. 
Samling. 

Sonja Sagor.  Pyssel. 

Klippa och 

klistra. 

Matbordsdukning. 

Avklädning och 

påklädning.  

Rim och ramsor. 
Sånger.  

Samling. 

 Lekar. 

Pussel. 

Spel. 

Samling. 

Petra Sagor. Promenader. 

 

Pyssel. 

Klippa och 
klistra. 

Bygga hus 

och 
raketer. 

Uppdrag i 

skogen. 

Matbordsdukning. 

Avklädning och 
påklädning.  

Rim och ramsor. 

Sånger.  
Samling. 

Bakning. 

Uppdrag i 
skogen. 

Lekar. 

Spel. 
Samling. 

Johanna Sagor. Promenader. Se former 
på hus och 

byggnader. 

Pyssel. 
Klippa och 

klistra. 

Matbordsdukning. 
Avklädning och 

påklädning.  

Rim och ramsor. 
Sånger.  

Samling. 

 Lekar.  
Spel. 

Geomag. 

Samling. 

Sofia Sagor.  Pyssel. 

Klippa och 
klistra. 

Dukning. 

Avklädning och 
påklädning.  

Rim och ramsor. 

Sånger.  
Samling. 

 Lekar. 

Spel. 
Samling. 

 

  

En tabell över pedagogernas arbete i förskolan, indelat med hjälp av Bishops sex 

fundamentala aktiviteter. 

 

Enligt tabellen ovan kan man se att de aktiviteter som utförs på förskolan ger barnen en 

tydligt ojämn fördelning av matematisk förståelse.  

Aktiviteter, så som påklädning, avklädning och dukning av bord sker dagligen på förskolan 

och oftast flera gånger per dag, medan exemplevis promenader och bakning sker mer sällan.  

Resultatet visar därmed att barnen på förskolan får bekanta sig betydligt mer med räkning än 

med exempelvis förklaring och argumentation och lokalisering. 

 

                                                
8 Uppdrag i skogen kan innebära att barnen får använda exempelvis pinnar, stenar och andra naturmaterial för att 

lägga geometriska former eller utföra mätning. 
9 Barnen får använda sin egen kropp för att mäta saker. Exempelvis för att nå runt ett träd eller för att skapa en 

cirkel. 
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4.2 Tillförlitlighet 

 

I denna studie valdes pedagoger ut genom ett besök på var och en av förskolorna. 

Pedagogerna tillfrågades på grunderna om de kände att de hade tid att genomgå denna 

intervju för studiens skull och om de kände sig bekväma att tala om deras matematiska arbete 

i förskolan. Pedagogerna informerades om vad studien skulle komma att handla om och vad 

deras intervju skulle ha för syfte i undersökningen. Hade man diskuterat med alla pedagoger 

på varje förskola innan man gjorde urvalet, hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Eftersom 

att inte alla pedagoger från varje förskola är representerade, är det svårt att avgöra om detta 

kan ha bidragit till ett helt annat resultat eller inte. Gruppen som valdes ut bestod av kvinnliga 

pedagoger som alla arbetat i över 15 år i verksamhet. Studien hade även kunnat se annorlunda 

ut här, om relativt nyexaminerade pedagoger hade intervjuats och även om manliga pedagoger 

hade ingått i studien. Intervjufrågorna täckte området som studien skulle komma att handla 

om, men om fler intervjuer hade utförts så hade detta troligen lett fram till mer varierande 

svar. Sammanlagt intervjuades fem förskollärare vid tre olika förskolor, där alla har tagit del 

av samma information gällande studien och alla har fått tillgång till intervjufrågorna före 

själva intervjutillfället, för att det ansågs finnas frågor som krävde eftertänksamhet för bästa 

svar. Det har tagits hänsyn till viktiga etiska aspekter, så som att alla pedagoger är anonyma, 

genom att de har tilldelats fiktiva namn i studien. En del av svaren har även skrivits om från 

talspråk till skriftspråk, utan att förvränga svarets betydelse.  

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

Pedagogerna i denna studie har sett det viktiga i de geometriska begreppen och barnen har fått 

arbeta mer med det än de kanske själva är medvetna om. När de exempelvis har bakat på 

förskolan, så har barnen fått en känsla av hur former blir till och hur de kan förändras. De har 

alltså fått en relation till former och dess egenskaper. Det som pedagogerna troligen inte tänkt 

på då är att benämna former. Pedagogerna har arbetat medvetet med de geometriska 

begreppen genom leken och på så sätt benämnt olika objekt. Att det skiljer sig hur 

pedagogerna arbetar inomhus och utomhus har troligen med osäkerhet att göra. Dels att de 

inte känner sig trygga med miljön, men också att de inte har tillräckligt med kunskap och 

medvetenhet om hur de ska kunna utföra matematiska aktiviteter med barnen. Annas 

inställning till matematik har varit positiv från början och intresset av att arbeta med 

matematik har alltid funnits, detta kan vara en viktig anledning till varför det ser så olika ut 

för pedagogerna. De pedagoger som inte tycker sig kunna fånga barngruppen på bästa sätt ute, 

väljer därför att arbeta mestadels i inomhusmiljö. Johansson och Wirth (2007) pekar på just 

detta, att utomhusmiljö kan leda till allt för många intryck för barnen. Författarna menar att 

matematik är ett ämne där irrelevant information bör sållas bort. Johansson och Wirth menar 

dock att det visst kan vara bra att ha matematik utomhus, men att det då ska ske strukturerat. 

Dahlgren och Szczepanski (1997) lyfter fram sina viktiga aspekter med att vistas i 

utomhusmiljö, som till exempel att grovmotoriken förbättras, att risken för fetma minskar och 

att barnen får uppleva spänning, som leder till nya inlärningssätt. 

Det som genomsyrat hela denna studie är hur viktigt det är att se det matematiska i barnens 

vardag. Detta har pedagogerna snappat upp fullständigt och de är otroligt medvetna om det. 

De ser det enkla och naturliga i att lära sig matematiska begrepp. Som att geometri visar sig 

när barnen dukar bordet, bygger med klossar, är på promenad, läser en bok, målar en teckning 

eller viker ett papper. Ahlberg (2003) menar att barnen ser och får en förståelse för begrepp 

när de själva ser en mening med dessa. När de får använda sig av begreppen i sin egen vardag. 
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Enligt Ahlberg finns det oändligt med möjligheter för barn att i sin egen närmiljö upptäcka 

och se geometriska begrepp. På hus, i rum och på golv, former finns överallt. 

I Utbildningsdepartementets (2011) förtydligan till läroplanen framgår det tydligt att 

matematik fått en allt viktigare roll i förskolan och att detta tillsammans med språk, teknik 

och naturkunskap fått en allt större betydelse i verksamheten. Förskolans verksamhet ska 

gynna barnens utveckling genom leken, inför skolgången. Detta ska pedagogerna bidra med, 

genom att själva vara medvetna om vad som är viktigt att ge barnen utifrån deras behov och 

intresse. Barnen ska kunna se och kunna resonera omkring olika matematiska begrepp. 

Pedagogerna i studien har alla arbetat med olika material, både naturmaterial och andra 

material för att på detta sätt få barnen medvetna om de olika geometriska formerna. De har 

medvetet valt ut olika aktiviteter, som exempelvis Kims lek och logiska block, där barnen på 

ett roligt och spännande sätt får bekanta sig med de grundläggande geometriska formerna, 

kvadrat, cirkel, rektangel och triangel, som enligt Andersson och Kowalski (2010) är de 

viktigaste formerna för barn i förskolan att känna igen.  

Pedagogerna är medvetna om att de ska få barnen att intressera sig för geometri och de vet hur 

de ska göra, även om detta sker på olika sätt från pedagog till pedagog. Barnen kanske inte 

alltid är medvetna om att det är matematik de sysslar med, men pedagogerna blir mer och mer 

medvetna och gör detta synligt för barnen ändå, genom att benämna och diskutera med 

barnen, för att de ska få en relation och se en mening med det de gör. Det finns olika 

hjälpmedel, så som geobräden, logiska block och tangram där man givetvis kan göra arbetet 

med geometri väldigt synligt för barnen. Dock är det vardagliga ting som oftast leder till att 

barnen ser det roliga i det och då sker ju även förståelse och utveckling på ett lustfyllt sätt, 

vilket är det viktigaste i förskolan. Pedagogerna har sett det viktiga i sin fantasi och i sin 

improvisation i arbetet med barnen, för att på lättaste sätt fånga dem där de är. Andersson och 

Kowalski (2010) menar att man måste arbeta med matematik på ett sätt som når barnens 

tankesätt, på deras nivå. Detta är pedagogerna på väg att anamma och de strävar efter att 

arbeta på det sättet. Att sedan använda sig av olika miljöer, så som utomhusmiljö och 

inomhusmiljö kan vara individuellt, men det är något som troligen kommer att ske när 

pedagogernas fantasi och tänk leder dit, genom barnens intresse och behov. Genom de olika 

fundamentala matematiaktivteterna som tydligt beskrivs i läroplanens förtydligan kommer 

arbetet för pedagogerna troligvis att underlättas. Genom att kategorisera arbetet, så görs det 

tydligt vart det brister i arbetet och vad pedagogerna bör arbeta mer med. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

I denna studie låg fokus på att ta reda på hur pedagoger i förskolan arbetar med geometriska 

begrepp. Viktigt var också att se hur man arbetade med detta i inomhusmiljö och i 

utomhusmiljö och om det var stor skillnad eller likhet mellan de tre olika förskolorna i en och 

samma kommun. Genom intervjuer fick pedagogerna själva tala om hur de arbetat och hur de 

arbetar med geometri i förskolan. Det som hade kunnat göras i en fortsatt studie är att 

observera arbetet i barngruppen, för att på det sättet se arbetet ”på riktigt”. Det kan ju skilja 

sig mellan vad pedagoger säger och vad de faktiskt gör och detta hade man som sagt kunnat 

se och analysera om observationer genom exempelvis filmning hade förekommit. Ett annat 

sätt hade varit att själv deltagit i aktivitet med barnen för att sedan analysera detta. Det skulle 

även vara intressant att göra en uppföljning om ett år eller så för att se om pedagogerna i 

studien har ändrat sitt sätt att arbeta med geometri eller om de blivit än mer medvetna om vad 

de faktiskt gör och hur de arbetar med geometriska begrepp. Det kan mycket väl ha skett en 

utveckling för pedagogerna tack vare den pilotutbildning i matematik som varje pedagog fick 

från kommunen. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till pedagoger 

 

Bakgrund 

 

• Utbildning? 

• Examensår? 

• År i verksamhet? 

 

Matematik/Geometri 

 

1. Hur tänker du omkring matematik, vad har du för inställning till det? 

 

2. Vad ser du som kan vara matematik för barnen i förskolan och i vardagen?  

 

3. Kan du beskriva begreppet geometri? 

 

4. Tycker du att det är viktigt för barn i förskolan att ha förståelse för geometri och varför? 

 

5. Hur ser du själv som pedagog din möjlighet att utveckla barns förståelse för geometri? 

 

6. Tycker du att läroplanen ger en tydlig riktlinje för hur man bör jobba med geometri i 

förskolan? 

 

7. Hur gör du för att stimulera barns intresse och förståelse för matematik? 

 

8. Hur arbetar du konkret i verksamheten med geometri i inomhusmiljö? 

 

9. Hur arbetar du konkret i verksamheten med geometri i utomhusmiljö? 

 

10. Vad använder du för material när du arbetar med geometri i inomhusmiljö? 

 

11. Vad använder du för material när du arbetar med geometri i utomhusmiljö? 

 

12. Är det något du saknar (material, kunskap, information) för att på bästa sätt kunna jobba 

med matematik/geometri? 

 

13. Vill du tillägga något? 

 

 

 


