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Sammanfattning 

I och med att man nu håller på att införa en reviderad läroplan för förskolan där bl.a matematiken 

får en större plats ville jag se hur förskolorna i dag arbetar med matematiken utifrån den läroplan 

som gäller idag. Syftet med min studie är att ta reda på hur pedagoger synliggör och arbetar med 

matematiken i förskolan. Är det i planerade aktiviteter eller i den fria leken som matematiken 

kommer in och hur befäster man barnens kunskaper så att det verkligen blir en bestående kunskap? 

Jag har valt att i min studie intervjua fem förskollärare från fem olika enskilt drivna förskolor med 

lite olika inriktningar. Jag har främst tittat på hur de planerar sin verksamhet utifrån läroplanens 

strävansmål i matematik och hur de lär barnen taluppfattningen. Jag har också tittat på hur de 

dokumenterar barnens lärande och hur detta synliggörs för föräldrarna. Jag har även tittat på hur de 

stödjer och uppmuntrar barn som är ointresserade av matematik och hur de stödjer och uppmuntrar 

barn som är mycket intresserade av matematik.   

I min studie har jag valt att dela in materialet i det som är pedagogiskt planerade aktiviteter och de 

aktiviteter som är mer spontana. Resultatet visar att även de förskolor som inte fokuserar på 

matematiken arbetar med taluppfattningen i framförallt rutinsituationerna så som dukning och 

påklädning och i den fria leken.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Matematiken är ett av skolans kärnämnen och otroligt viktig för oss människor för att vi ska kunna 

fungera som bra samhällsmedborgare. I en rapport från Skolverket som handlar just om 

matematiken står det: 

”Matematikens betydelse som tankeinstrument och verktyg i samhälle och vardag, som grundvetenskap och 

tillämpad vetenskap, får som konsekvens att matematik är ett viktigt ämne för utbildning.” (Skolverket, 200, 

sid 10) 

Det står mycket i media om hur dålig den svenska skolan håller på att bli.  Flera larmrapporter har 

kommit som visar att svenska elevers skolresultat blir allt sämre jämfört med tidigare. Den senaste 

presenterades under december 2010 på skolverkets hemsida och i den visar det sig att så många 

som 17,5 procent av eleverna inte klarar godkänt i matematik. För 7 år sedan var den siffran 9,2 

procent (Skolverket, 1-12-2010). Vart är vårt utbildningssystem som vi svenskar varit så stolta över 

på väg? 

Det är en berättigad fråga och det finns många vinklar att tackla den från men eftersom 

matematikintresset oftast grundläggs redan i förskolan och det i läroplanen för förskolan står att 

man ska sträva mot att barnen ska upptäcka och använda matematiken på ett meningsfullt sätt och 

börja få en förståelse för tal, form och mätning (Skolverket, 2006) så ville jag börja med att titta hur 

man lär matematik till barnen i förskolan. Jag tyckte att det skulle vara intressant att ta reda på hur 

några förskolor jobbar med matematiken idag, hur de dokumenterar barnens lärande och hur de 

synliggör detta för föräldrarna. Utnyttjar man vardagsrutinerna i förskolan för att lyfta fram 

matematiken eller är det något som endast sker i vissa pedagogiskt planerade aktiviteter?  Jag ville 

också se om det fanns någon skillnad i pedagogernas förhållningssätt till arbetet med matematiken 

och hur medvetna de var om matematiken när de planerade aktiviteter.  

1.2 Min egen bakgrund 

Jag har arbetat inom förskolan de senaste 22 åren och både jobbat inom den kommunala och den 

fristående verksamheten. Men jag har under den tiden endast i begränsad omfattning jobbat med 

matematiken eftersom jag länge ansåg att matematik var tråkig utifrån min egen relation till 

matematiken i skolan. Men en dag för några år sedan läste jag en artikel om hur matematiken kan 

öka barnens intelligens och detta delade jag med mig till mina kollegor och vi beslutade oss att 

satsa på matematiken och i samband med det hittade jag tillbaka till den glädje som jag hade till 

matematiken i början av min skolgång. 

Matematiken blev så rolig så att jag valde matematik som inriktning för min lärarutbildning. I 

samband med att jag har gjort min verksamhetsförlagda utbildning så har jag genomfört olika 

matematiska övningar i den förskoleklass där jag var placerad. Då har jag upptäckt att intresset och 

förkunskaperna i matematik har varierat mycket bland barnen. I höstas fick jag vara med om att 

göra ett matematiktest med barnen för att se på vilken nivå deras matematikkunskaper låg. Då blev 

det tydligare att deras matematiska förkunskaper varierade väldigt mycket. Min handledare som har 
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arbetat med sexårsverksamhet ända sedan den infördes berättade för mig att hon under åren har 

märkt att förskolorna generellt inom just den aktuella stadsdelen arbetar mindre och mindre med 

matematiken och att detta har inneburit att hon upplever att barnen som hon har fått till sin 

verksamhet har haft sämre förkunskaper i matematiken än tidigare.  

I och med den senaste tidens diskussion i media om hur svenska elever ständigt blir sämre och 

sämre i matematik och i med min handledares åsikt att förskolor jobbar mindre med matematik än 

tidigare så tyckte jag att det skulle vara intressant att se hur stor plats matematiken får inom 

förskolans verksamhet.  

Jag har valt att utföra min studie på några enskilt drivna förskolor. Trots att det än så länge inte är 

ett krav att de fristående förskolorna ska följa förskolans läroplan så är min erfarenhet att de flesta 

ändå gör det och de har den som riktlinje när de planerar sin verksamhet. I och med att den nya 

skollagen som har kommit så blir bestämmelserna mer lika för kommunala och fristående förskolor 

och det innebär bl.a. att de fristående förskolorna blir förpliktigade att följa förskolans läroplan från 

och med 1 juli 2011 (Skolverket, 2010).   

De fristående förskolorna är mer konkurrensutsatta än de kommunala förskolorna och beroende av 

att föräldrarna är nöjda med verksamheten eftersom föräldrarna måste göra ett aktivt val för att 

välja dem och utan barn till verksamheten så måste de lägga ner. Det innebär att de flesta fristående 

förskolor har en tydlig profil för att locka till sig föräldrarna just till deras verksamhet.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Att svenska elever presenterar sämre och sämre i matematik har varit känt under en längre tid och 

den senaste statistiken från skolverket visar på en stadig försämring över åren (Skolverket, 1-12-

2010) och detta brukar bl.a. sägas bero på det fria skolvalet. Jag vill i den här studien ta reda på hur 

man i några förskolan arbetar med matematik och dokumentationen av matematikkunskaperna för 

att se om de följer intentionen i Stockholms förskoleplan (Stockholm, 2009) och Lpo98 

(Skolverket, 2006). Jag vill också utifrån studien försöka få en uppfattning om hur jag själv kan 

bidra till att öka barnens förkunskaper i matematik så att de står så bra rustade som möjligt för att 

klara av matematiken i skolan. 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

Hur arbetar förskolorna med läroplanens strävansmål i matematik när det gäller att utveckla 

barnens förståelse för tal? 

Hur dokumenteras detta arbete i förskolan och hur synliggörs det för föräldrarna? 

Hur får pedagogerna ett ointresserat barn att intressera sig för matematik och hur utmanar de 

barn som är väldigt duktiga i matematik? 
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2. Förskolans styrdokument  

Ända sedan regeringen införde ett stadsbidrag till förskoleverksamheten i Sverige 1943 så har man 

försökt styra förskolan genom olika råd och anvisningar. I början kom de från socialstyrelsen men 

numera är det Skolverket som kommer med dem. 1984 fick kommunerna ett större ansvar för 

förskolan och kommunerna inrättade kommunala måldokument som alla förskolor inom kommunen 

är förpliktigade att följa.1995 beslutade riksdagen att alla barn har rätt till barnomsorg och 1998 

kom den första läroplanen för förskolan (Asplund Carlsson m.fl. 2001) . 

2.1 Lpo98 och Stockholms förskoleplan  

I läroplanen för förskolan står det att man ska anpassa den pedagogiska verksamheten så att den 

passar alla barn oavsett om man behöver mycket eller lite hjälp. Det är viktigt att alla barn känner 

att de kan utvecklas och bli duktiga och deras nyfikenhet och intresse ska tas till vara genom att 

miljön inbjuder till lek och aktiviteter. Leken lyfts fram som ett viktigt medel att främja barnens 

utveckling och lärande och för att ge dem medel för att kunna samarbeta och lösa problem av olika 

slag. Förskolan ska med hjälp av ett tematiskt arbetssätt göra lärandet mångsidigt och 

sammanhängande. I detta ingår att förskolan ska sträva mot att alla barn ska upptäcka, utveckla och 

förstå de grundläggande egenskaperna kring bl.a. begreppen tal, mätning och form (Skolverket, 

2006). 

Reglerna har varit så att fristående förskolor inte har varit tvungna att följa läroplanen men i och 

med att den nya reformerade läroplanen införs sommaren 2011 så måste även fristående förskolor 

följa den. De förskolor som jag har valt att genomföra min studie på följer redan läroplanen. 

De flesta kommuner har också en egen förskoleplan som förskolorna är skyldiga att följa. I 

Stockholms stad finns det också en sådan. Stockholms stads förskoleplan är det styrdokument som 

enskilt drivna förskolor i Stockholm hela tiden har varit tvungna att följa. I den framgår det att 

förskolan ska ge barnet möjlighet att lära sig genom att utforska sin omgivning i samspel med barn 

och vuxna. Genom ett medvetet och aktivt arbetssätt ska pedagogerna utmana barnens tankar och 

lärande och stimulera barnen till fortsatt lärande. Man ska utmana barnens lust och nyfikenhet kring 

matematiken så att barnen får en möjlighet att förstå grundläggande logiska begrepp inom 

matematiken (Stockholm, 2009). 
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3. Tidigare forskning 

Enligt Ahlberg (1995) finns det en hel del forskning kring yngre barn och deras matematiska 

inlärning eftersom man anser att tidig kunskap i tal och räkning påverkar barnens kommande 

inlärningsförmåga i matematik. Jag har försökt att lägga fokus på den forskning som handlar om 

hur barnen bör erhålla framförallt taluppfattning och pedagogernas förhållningssätt till matematiken 

och vilket synsätt de har på matematiken i vardagen.  

3.1 Forskning kring barns lärande i matematik 

Enligt Ahlberg (1995) är det oftast genom problemlösning i sociala sammanhang som den 

matematiska aspekten kommer in för det lilla barnet och det matematiska kunnandet grundläggs 

tidigt genom deras interaktion med andra då de kommer i kontakt med matematiska begrepp genom 

fysiska och språkliga aktiviteter. Det är genom lek och samtal som de upptäcker skillnader, likheter, 

antal och form. 

Ahlberg (2001) säger att tidigt har barn en förmåga att uppfatta mindre mängder. Detta brukar 

kallas för ”subitizing” och innebär att vi snabbt kan uppfatta antal prickar på en tärning. Intresset 

för att räkna brukar börja vid två-treårsåldern. Men ännu kan barnet inte skilja på räkneord och 

antal utan räkneordet blir en beteckning. När barnet blir något år äldre vet det att det sista 

räkneordet anger antalet. 

Ahlberg (2003) menar också att första mötet med matematiken i förskolan och skolan är 

betydelsefullt för barnet eftersom det kan påverka barnets möjlighet till fortsatt inlärning inom 

matematiken. I förskolan möter de små barnen oftast matematiken genom lek och det fria skapande 

och hittar då på egna problemlösningar. Förskolans personal som anser att matematiken finns i alla 

situationer och inte behöver några särskilt planerade aktiviteter brukar lyfta fram den i de olika 

vardagliga situationerna. Det kan t.ex. vara medan man spelar ett spel, dukar eller städar undan 

leksakerna. På så sätt kommer matematiken in på ett naturligt sätt och genom att utgå ifrån barnens 

egna erfarenheter så kan man fånga deras nyfikenhet och intresse.  Svårigheten med detta arbetssätt 

är att det är de duktiga barnen som tar för sig och det är svårare att upptäcka de barnen som inte har 

något intresse för matematiken.  Ahlberg menar vidare att lärarens eget förhållningssätt till sitt eget 

kunnande och skolmatematiken kan påverka hur man lägger upp undervisningstillfällena. Forskning 

visar att om lärandesituationen i matematik i förskolan blir för strukturerad och skollik så gynnar 

det inta alltid barnets lärande. Men om man organiserar lärandesituationerna inom ramen för ett 

tema eller genom att problematisera händelser och frågeställningar i vardagen kan man synliggöra 

matematiken som ger barnet möjlighet att genom leken, skapandet och fantasin få en naturlig 

förståelse för problemlösning och de matematiska begreppen  



 
7 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) utgår från utvecklingspedagogiken och betonar 

pedagogens roll för att utmana barnen eget tänkande och skapa förutsättningar för barnets lärande.  

I likhet med Vygotskij anser de att språket är nyckeln och att lärandet sker i barnets samspel med 

andra barn. För att pedagogens ska klara av sin uppgift behöver pedagogen vara insatt i 

styrdokumenten, ha kunskap om barnets utvecklingsnivå och vara medveten om hur barn lär sig.  

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) menar att hur man väljer att arbeta med matematik med 

yngre barn troligen har att göra med hur man själv uppfattar vad matematik är för något och hur 

man tror att barnen lär sig. Vid ett systematiskt och medvetet arbetssätt som tar till vara små barns 

sätt att uppleva och reflektera kan man utveckla de yngre barnens kunnande i matematik. Genom att 

pedagogen fångar upp funderingar som barnet har kan pedagogen skapa nya utmaningar för barnet 

och genom att arbeta med något barnen är intresserade av kan förståelsen för antal byggas upp. När 

barnen börjar utveckla en förståelse för antal så brukar det visa sig i deras lekar och barnen 

bearbetar sina kunskaper och gör det matematiska språket till sitt på detta sätt. 

Heiberg Solem & Lie Reikerås (2006) säger att om vi ska kunna stödja och hjälpa det lilla barnet i 

dess matematiska utveckling så måste vi se bortom den traditionella matematiken och upptäcka den 

matematik som är viktig för de små barnen. Vi behöver lära oss att upptäcka matematiken i andra 

sammanhang, i barnens vardagliga situationer. Vi behöver ha kunskap om vad matematik är för att 

kunna gå barnet till mötes. Genom att öka vår kompetens kan vi underlätta deras utveckling genom 

att vara aktivt intresserade och uppmuntrande mot dem. Barnen har en inbyggd vilja att förstå som 

gör att de söker ett samband och i mötet med andra drar de sina slutsatser i sitt försök att få sina 

tankar att bli logiska. 

Hemberg, Johansson & Lindgren (2006) säger att genom att lyssna på barnens frågor och 

funderingar kan man på ett naturligt sätt föra in matematiken i vardagen och utmana barnen 

genom att ställa följdfrågor. På så sätt blir det en gynnsam inlärning i förskolans vardag 

men genom att även planera in och skapa situationer där barnen utmanas i sitt matematiska 

tänkande så ges barnen möjlighet att upptäcka matematiken. Genom att minska avståndet 

mellan de kunskaper barnet har från början och den formella matematiken kan man hjälpa 

barnet att göra den formella matematiken till en del av den egna kunskapen. 

Maria Montessori (1987) ansåg att man skulle utnyttja det absorberande sinne som ett barn har upp 

till sex års ålder som gör att barnet likt en svamp suger åt sig kunskap utan större ansträngning. Hon 

utarbetade framförallt mycket sensoriska material som är ett sorts grundläggande matematiskt 

material som tränade barnens olika sinnen och hon menade att detta material inte bara hjälper 

barnet att utforska sin omgivning utan att det också hjälper till att utveckla barnets matematiska 

sinne. Hon ansåg att denna absorberande förmåga hos barnet gör att barnet till stor del kan 

undervisa sig själv om miljön är tillräckligt utmanande. Hon ansåg att genom att använda material 

som tränade sinnet får barnet möjlighet att förstå världen på ett mer detaljerat sätt. 

Björklund (2008) menar att i vårt land har vi satt upp förväntningar genom styrdokumenten på vad 

barnen ska kunna redan i ganska unga år. Det finns en förväntan på att de ska kunna förstå och 

använda matematiken på olika sätt och är en del av barnets fostran och socialisering. Matematiken 

är ett redskap till att strukturerar vardagen och är ett redskap för att hålla reda på större mängder 

och en hjälp till att lösa problem. För att hjälpa barnet att förstå matematiken är det viktigt att se på 

matematiken ur ett barns perspektiv. 
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Sterner & Johansson (2006) säger att barnen redan från födseln har en stark drivkraft att förstå och 

utforska sin omgivning. I samspel med andra lär de sig att använda räkneorden. Det sker i lek, i 

samtal, i sånger och i olika spel. Genom att pedagogen är lyhörd för barnet och barnet får prova sig 

fram i olika situationer blir förståelsen för tal bättre och bättre.  

Doverborg (2006b) tar upp att en del av förskolans uppdrag är att ge barnen möjlighet att utveckla 

sin matematiska förmåga och reflektera kring sitt möte med matematiken i vardagsnära och 

meningsfulla sammanhand. Hon nämner att måltiden på förskolan är ett utmärkt sådant tillfälle. 

Hon presenterar i sin artikel exempel från ett pilotprojekt hur man kan göra denna stund extra 

givande ur den matematiska vinkeln för att det ska bli ett så bra lärande för barnet som möjligt.  

Johansen Höines (2006) visar att genom att ta tillvara barnens förkunskaper i matematiken och 

tillåta dem att använda sitt informella språk så kan deras insikter bli grunden för deras lärande i 

matematiken och det kan bli som en bro mellan barnets kunskaper och skolans matematik.  

3.2 Forskning kring att utvärdera barnens 

kunskaper i matematik och dokumentation 

Björklund Boistrup (2006) tar upp hur det kan vara en fördel att kartlägga förskolebarns kunnande i 

förskolan trots att det inte finns några krav på att man ska utvärdera barnens kunskap i förskolan. 

Hon menar att det kan göra det lättare att få syn på den kunskap som barnet visar och att det kan 

underlätta pedagogernas reflektion över det matematiska innehållet i förskolan. 

Elfström (2005) säger att det blir vanligare att kommunerna ställer krav på att förskolorna ska 

upprätta handlingsplaner över barnens utveckling för att ge föräldrarna större inblick i hur det går 

för barnen och för att underlätta planeringen av verksamheten. Att jobba medvetet med en 

pedagogisk dokumentation kan också hjälpa pedagogerna att få syn på en gammal förlegad syn på 

barnet som kan finnas kvar från vår utbildning och som inte alltid längre stämmer in på 

verksamheten sedan vi har ändrat fokus. Först när vi är medvetna vilka teorier som ligger bakom 

vårt handlande kan vi reflektera över det och förändra vårt beteende. 

Doverborg (2006a) presenterar hur man har dokumenterat under kompetensutvecklingsprojekt som 

genomfördes 2003-2004. Målet var att dokumentera hur barnens matematiska lärande sker. Hon 

menar på att dokumentationen är ett viktigt redskap och att det kan göras på många olika sätt. Både 

barnen och pedagogerna kan bidra till att dokumentationen sker. Genom barnens egen 

dokumentation har deras olika sätt att se på matematiken blivit synligare och de har blivit stärkta i 

sitt eget lärande och tänkande och pedagogerna har fått en större tilltro till barnens kunnande.     

3.3 Forskningsrapporter från Skolverket 

Enligt en rapport från skolverket (2003) så är pedagogerna i förskolan i allmänhet duktiga på att 

utnyttja tillfällena i vardagen för att lyfta fram barnens intresse kring tal och siffror men att de oftast 

inte har någon strategi för hur de ska utveckla barnens förståelse för matematiken. Men för att 

matematiken ska lyftas fram ordentligt krävs att pedagogen anser att matematik är mer än att bara 

räkna tal och att de hittar tillfällen där de kan problematisera och reflektera kring olika matematiska 

situationer och att de lär barnen de matematiska begreppen. Oftast är orsaken till att detta inte görs 



 
9 

pedagogernas egen osäkerhet inför matematiken och deras behov av kompetensutveckling i 

matematik. 

4. Teorietiska perspektiv 

4.1 Vygotskij och den närmaste 

utvecklingszonen 

Smidt (2010) nämner Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingssonen som säger att barnens har 

störst möjlighet att lära sig om rätt förutsättningar finns. Pedagogen ska alltid se till att ligga 

snäppet över barnets nuvarande förmåga men det ska ändå vara nåbart för barnet eftersom kravet 

inte får vara för högt för barnet. Pedagogen bör vara medveten om barnets utvecklingsnivå och vara 

vägledande och stimulera barnets nyfikenhet och tänkande och ge barnet tid för att reflektera och 

svara. Barnet lär genom att imitera andra och genom att barnet själv kan utvecklas ökar barnets 

självbild och självförtroende. 

Smidt (2010) säger att Vygotskij menade att begreppsbildningen inte var något som fixerades 

förrän i vuxen ålder och att yngre barn istället använde en funktionell motsvarighet, dvs deras 

begreppsförståelse är inte fast utan den utvecklas ständigt genom erfarenhet och interaktion med 

andra. Vygotskij utförde bl.a. experiment med klossar som kunde kategoriseras på olika sätt så som 

höjd, färg, form och genom ord. Under experimentet frågades barnen hur de hade sorterat klossarna 

och varför och genom interaktionen med den vuxne försökte de sedan få barnen att sortera om de 

klossar som hade hamnat fel enligt experiment ledaren. Enligt Vygotskij är tankeprocessen kopplad 

till talets förmåga och således ansåg han att det är förmågan att tala och inte mognaden som gör att 

äldre barn kan tänka mer logiskt (Smidt, 2010). 

Enligt Vygotskij (1995) så finns det två typer av mänskliga handlingar, den ena är en sådan 

handling där människan återupplivar något den har varit med om. Det är ett sätt att upprepa tidigare 

handlingsmönster och det brukar vara förknippat med vårt minne. Våra hjärnor bevarar det som vi 

har varit med om och främjar att vi bearbetar och upprepar detta på olika sätt. Den andra mänskliga 

handlingen är en kombinatorisk eller kreativ handling om gör att jag kan använda min fantasi och 

föreställa mig hur saker och ting ska bli. Jag kan alltså utan att tidigare ha sett något skapa mig en 

bild helt utifrån min fantasi.  Jag skapar nya bilder och nya handlingar där min hjärna skapar nya 

idéer utifrån tidigare erfarenheter. Det är denna förmåga som gör att vi människor kan förändrar vår 

framtid eftersom vi till skillnad från djuren har förmågan att föreställa oss vad konsekvensen ska 

bli. 

4.2 Piagets utvecklingsteori 

Piagets tankar om barnuppfostran har haft ett stort inflytande på den svenska förskolan. Säljö 

(2000) nämner att Piaget ansåg att utvecklingen av barnet kom inifrån barnet självt. Det var genom 
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barnets egna aktiviteter och observationer som barnet genom att manipulerade sin omgivning kunde 

få en ökad förståelse för den. Omgivningen var passiv och barnet var egocentriskt. Han ansåg att 

utvecklingen skedde i fyra stadier från spädbarn upp till 16 år då han ansåg att barnet var 

intellektuellt fullt utvecklat.  

Piaget (2008) ansåg att barnet förändrade sitt intellektuella och emotionella beteende i och med att 

det lärde sig språket. Barnet har tidigare befunnit sig i den fysiska världen men i och med språket 

kan det nu föreställa sig världen runt omkring med hjälp av tankarna och kommunicera med 

individerna i den på ett annat sätt än tidigare och man kan säga att barnet får tillträde till den sociala 

världen. Han menade att barnets mognad påverkades av den sociala miljön som barnet befinner sig 

i och av träning och erfarenheter. Barnet behöver ha en egen inre logik för att t.ex. uppfatta att det 

är lika många bönor i den hög där bönorna är nära varandra och i den hög som är mer utspridd. 

5. Metod 

5.1 Undersökningsmetod 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod eftersom jag ville få 

en närhet till de jag intervjuade och därför valde jag också att intervjua förskollärarna på deras 

arbetsplatser (Repstad 2007). Enligt Johansson & Svedner (2010) är just kvalitativa intervjuer ”den 

primära metoden för att få fram den information man vanligen söker ”(sid 30).  Mitt mål är inte att 

titta på hur ett stort antal förskolor arbetar med matematiken. Jag eftersträvade djup i studien och 

valde därför att intervjua förskollärare på ett fåtal förskolor. 

Jag har utgått ifrån 14 intervjufrågor (se bilaga 1) men jag har valt om jag ska ta med samtliga och i 

vilken ordning de ska komma utifrån hur samtalet har löpt på. Flera av frågorna har varit öppna på 

så sätt att den intervjuade har fått berätta själv utifrån sin egen erfarenhet. Vid behov har jag ställt 

följdfrågor för att få fram en mer nyanserad bild. Repstad (2007) säger att genom att vara flexibel 

och improvisera lite kring frågorna så kan intervjuaren lättare fånga upp intressanta trådar i samtalet 

och få ett djupare och mer nyanserat svar.  Jag har fört stödanteckningar under samtalets gång som 

senare har renskrivits och jag har haft möjlighet att återkomma utifall att något har varit oklart eller 

utifall att jag har behövt komplettera med några frågor. 

Jag har valt att inte observera några aktiviteter med barnen utan jag valde istället att observera hur 

miljön på förskolorna såg ut ur ett matematiskt perspektiv och framförallt hur barnens matematiska 

aktiviteter hade dokumenterats och synliggjorts. En observation är när man uppmärksamt iakttar 

och undersöker och jag har gjort en observation av första ordningen eftersom jag inte har deltagit i 

några aktiviteter eller på annat sätt blivit störd under mina observationer av dokumentationen 

(Björndal, 2005). 

5.2 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram regler kring hur forskning får gå till. Informationskravet har 

gjort att jag har varit tydlig redan när jag tagit kontakt med de förskollärare som jag hade för avsikt 
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att intervjua och vad syftet var med intervjun. För att uppfylla nyttjandekravet så informerade jag 

de berörda förskollärarna om hur materialet skulle användas och hur det skulle publiceras.  

Jag följde samtyckeskravet genom att de jag intervjuade muntligt gav sitt samtycke till att delat i 

intervjun och genom att de fick tillgång till frågorna i förväg så att de kunde förbereda sig eller 

välja att avstå om de inte ville delta eller ångrade sig. Det är i samråd med dem jag skulle intervjua 

som jag valde att föra anteckningar ifrån intervjuerna. För att uppfylla konfidentialitetskravet så har 

jag valt att inte kalla förskollärarna vid namn och endast i vida ordalag talat om vilken typ av 

förskola som de arbetar på för att varken de eller deras förskola ska gå att identifiera för 

utomstående (Vetenskapsrådet 2002). 

5.3 Urvalsgrupp 

Jag har valt att göra 5 intervjuer med förskollärare och lärare som arbetar på olika förskolor i två 

olika kommuner.  I valet av förskolor så har jag vänt mig till de förskolor där jag har haft kontakter 

för att få tag i de förskollärare som har varit ansvariga för de äldre barnen inom förskolan.  

Förskollärare 1 har arbetat i två år inom en konfessionell förskola som förutom religionen även har 

matematik som inriktning och där barngruppen är mångkulturell. Hon har inte fått någon annan 

utbildning inom matematik än den hon fick på förskollärarutbildningen men hon anser att 

matematik är viktigt och väldigt roligt.  

Förskollärare 2 har arbetat i sex år och genom jobbet har hon fått en 1årig Montessoriutbildning och 

har fått gå på ett flertal föreläsningar om just matematik. Hon jobbar i en heterogen barngrupp som 

är inspirerad av Montessoripedagogiken. Hon tycker att matematik är roligt och väldigt viktigt. 

Förskollärare 3 har arbetat i sju år och jobbar på en förskola med tvåspråkig profil med en 

heterogen barngrupp. Förskolan erbjöd en föreläsning om matematik som hon missade pga att hon 

var bortrest just då. Hon har själv inget bra förhållande till matematik och överlåter gärna det 

arbetet till de andra kollegorna. 

Förskollärare 4 har arbetat i tjugotvå år och har nyligen gått klart en 1 årig Montessoriutbildning. 

Hon jobbar på en Montessoriförskola med mångkulturell barngrupp. Hon älskar matematik och har 

läst matematik på universitetet i sitt hemland.  

Förskollärare 5 har arbetat i tre år och jobbar på en konfessionell förskola som har en mångkulturell 

barngrupp. Hon har gått en kurs om hur man jobbar med matematik med yngre barn sedan hon 

började på förskolan. 

5.4 Genomförande 

Jag genomförde mina intervjuer vid olika tillfällen genom att boka tid med förskollärarna på deras 

förskolor där vi där vi hade möjlighet att sitta och samtala ostört. Jag förde anteckningar under 

intervjuns gång som jag sedan valde att renskriva i direkt anslutning till intervjun för att den skulle 

vara så färsk i minnet som möjligt. Det är omöjligt att få med allt som sägs när man endast 

använder stödanteckningar.  

Alla förskollärare lät mig ta del av den dokumentation av matematik som de hade genom att bl.a. 

visa mig de pärmar där de förvarade sin dokumentation och de visade mig även barnens pärmar där 
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de sparade bilder, skapande och teckningar som barnen hade gjort. Sedan gick vi runt på förskolan 

då de visade mig den dokumentation som för tillfället satt uppe på väggarna och anslagstavlorna till 

beskådande för barn, föräldrar och besökande. Jag fotograferade delar av denna dokumentation som 

stöd för mitt minne.  

Jag har i min analys valt att utgå ifrån Lpfö 98 och har främst tittat hur förskolorna ger barnen 

möjlighet att utveckla sin taluppfattning i meningsfulla sammanhang och hur deras nyfikenhet tas 

tillvara och stimuleras (Skolverket, 2006). För att få syn på detta så har jag delat in aktivisterna som 

sker mer planerade och de som sker mer spontant.  

6. Resultat och analys 

6.1 Hur arbetar förskolorna med läroplanens 

strävansmål i matematik när det gäller att 

utveckla barnens förståelse för tal? 

Alla förskollärarna menar på att barnens förståelse för tal naturligt kommer in i förskolan eftersom 

matematiken finns runt omkring oss och det finns många rutinsituationer i förskolan där den lätt 

kan tas in spontant och planerat. De tar upp som exempel när man räknar barnen i samling, 

dukning, i leken, vid spel och när de klär på och av sig. Men förskollärare 1 menar att det inte 

räcker att matematiken kommer in spontant utan anser att det är väldigt viktigt att de verkligen 

planera in hur de kan ta tillvara inlärningstillfällena i de vardagliga situationerna för att barnens 

matematiska lärande ska bli så bra som möjligt. Hon nämner bland annat att ”det är väldigt viktigt 

att barnen lär sig de rätta matematiska benämningarna”.  

Förskolorna arbetar tematiskt och det varierar om man har planerat in ett stort övergripande tema 

eller om man har valt ett utifrån barnens intresse. På en av förskolorna hade de tema matematik 

under en hel termin och arbetade de med områdena former, taluppfattning, tyngd och längd. För att 

stärka barnens taluppfattning så räknade de och jämförde ganska mycket. Bland annat så tillverkade 

de talen 1-10 i olika former där de hade på olika sätt visat vilket antal som talen symboliserade. De 

gjorde dem t.ex. i A4 storlek med fastklistrade symboler, eller A5 storlek med trädkulor i rätt antal 

hängande under dem. Den här terminen arbetar de med naturvetenskap och då kommer 

matematiken också in även om det inte är medvetet planerat. Förskollärare 3 säger att det beror på 

att ”naturvetenskap och matematik hör ihop och går lite in i varandra.”  

På tre av förskolorna säger förskollärarna att de inte tar hänsyn till hur de ska få in matematiken när 

de planerar sina teman men på två av förskolorna tar de medvetet in matematiken oavsett vilket 

tema de har och de menar på att matematiken får ett större utrymme i verksamheten på det sättet. 

Förskollärare 5 berättar att när de diskuterade med barnen hur stor en vithaj var när de hade tema 

hajar så var det ett barn som påstod att han var längre än en vithaj och då fick de mäta upp hur stor 

den var på golvet och lägga sig längs med linjen för att se hur många barn som krävdes för att täcka 

hela hajens längd. På så sätt fick han tydligt se att hajen var betydligt längre än vad han själv var.  
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Förskollärare 1 berättar om att de har en arbetsgrupp där det är en deltagare från varje avdelning 

med. I den gruppen ger de varandra exempel och stöd och råd kring hur de ska arbeta med 

matematiken. Enligt henne är detta något som har påverkat arbetet i barngruppen kring matematik 

på ett mycket positivt sätt eftersom de har kunnat få ett bra kollegialt stöd för sitt arbete och det har 

inneburit att det blivit mer synligt att de arbetar med matematiken än tidigare eftersom de nu 

reflekterar över sitt arbetssätt på ett mer medvetet sätt. På förskollärare 5s förskola har också en 

form av arbetsgrupp som arbetar på liknande sätt som ovan. Där är det personalen tillsammans som 

har kommit överrens om vad de vill fokusera på för område för terminen. Den här terminen har 

fokuset varit på matematik och modersmål så det är de områden som de tillsammans har försökt att 

vidareutveckla. 

Förskollärare 2 anser att det är väldigt viktigt att barnen själva har möjlighet att styra vad de ska 

arbeta med eftersom då sker deras inlärning på bästa sätt. Hon menar att det är pedagogen uppgift 

att se till att miljön och materialet är inbjudande och lärorikt för barnet. Hon har t.ex. på sin 

avdelning en pärm med olika matematiska övningar som barnen själva kan gå och ta fram och välja 

övningar ifrån om de vill. I pärmen fanns arbetsövningar som handlade om att t.ex. para ihop tal 

med rätt antal, träna på att skriva tal, ringa in ett bestämt antal osv. Hon säger att det är viktigt att 

man inte tvingar barnen men att man ska presentera vad som finns så att de kan använda materialet 

om de själva vill.  

Två av förskollärarna säger att eftersom de arbetar efter Montessoripedagogiken så kommer det 

automatiskt in mycket matematik. De menar att materialet är speciellt utformat för att passa 

förskolebarnen så att de får en förståelse för tal och siffror men utan att matematiken blir för 

skollik.  De visar hur övningarna går till för barnen och så får barnen själva göra övningarna så ofta 

och hur länge de vill. De berättar båda två att barnen gärna väljer ut de övningar som innebär att de 

tränar sig i mängd och taluppfattning och att de gärna göra de övningarna om och om igen. Som 

exempel visade mig en av förskollärarna några träplattor som var numrerade från 1-10 där barnen 

skulle sätta små pinnar i de hål som fanns borrade i plattorna. Det skulle vara lika många pinnar 

siffran visade. I en annan övning hade de siffrorna på inplastade kort och så skulle de lägga rätt 

antal glaspärlor under korten. 

Förskollärare 4 berättar om hur hon försöker knyta an matematikuppgifterna till sådant som barnen 

har fått vara med om. Som exempel visar hon mig hur ett barn som har haft hand om dukningen 

under en vecka sedan fick visa på ett papper hur hon hade gjort. Flickan kunde räkna men hade inte 

riktigt koll på siffrorna ännu så hon valde att använda sig av egna symboler och ritade hur många 

tallrikar hon dukade fram den dagen.  

Förskollärare 5 berättar att de har en hylla på hennes avdelning där det alltid ligger olika sorters 

matematikmaterial som tränar barnens tal och mängduppfattning. Spelen byts ut med jämna 

mellanrum men just nu finns där bland annat ett memorispel och fia med knuff. Ett av favoritspelen 

är ett spel där barnen ska slå med en tärning och plocka upp rätt antal knappar från bordet. När 

knapparna är slut så är det den som har flest knappar som har vunnit. Barnen brukar spela mycket 

med varandra och tillsammans och med pedagogerna. Förskollärare 5 säger att: ”det gäller att 

arbeta medvetet och strukturerat med matematiken så att den utmanar till intresse, glädje och 

kreativitet hos barnen.” 
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6.1.1 Analys 

I förskolan finns det rika tillfällen att spontant ta in matematiken och förskollärarna som jag 

intervjuade nämnde alla flera av exempel på hur de tog in matematiken och räknade med barnen i 

olika rutinsituationer som till exempel vid samlingen, påklädningen, vid dukningen och vid 

matbordet.  

Exemplet där barnet får rita på ett papper hur många tallrikar barnet har dukat fram som 

förskollärare 4 gav är ett bra exempel på hur man kan hjälpa barnet att utveckla 

antalsuppfattningen. Men för att barnet ska få syn på sitt eget lärande bör detta vara ett 

återkommande inslag i samband med dukningen och inte endast ske vid ett tillfälle. Doverborg 

(2006b) säger att genom att medvetet ta in matematiken i dukningssituationen så kan det blir en 

effektiv lärandesituation. Hon ger som exempel att pedagogen låter de barn som ska hjälpa till med 

att duka först ta reda på hur många platser som finns vid borden och hur många barn som är borta. 

Genom att ställa frågor om hur barnet tänker blir det tydligare hur de kommer fram till sina svara 

och att de kan ha olika strategi. På så sätt kan pedagogen medvetet utmana barnen i deras 

matematiska tänkande. Genom att dessutom låta barnen dokumentera hur de har dukat så som 

förskollärare 4 gjorde ger barnen återigen en möjlighet att tänka igenom hur de har gjort och de får 

försöka sätta ord på hur de har dokumenterat. Men hon säger också att det ger mest om man sedan 

kan jämföra med tidigare dokumentationer av dukningen så att barnen kan se hur de tänkte då och 

hur de tänker nu.  

Johansen Höines (2006) säger att barnet inte bara använder det talade språket som språkform utan 

tecknandet är också en naturlig språkform för barnen innan de har lärt sig att skriva. Genom att 

lyssna på vad barnet berättar om sin teckning kan vi visa att man kan förmedla ett budskap genom 

att använda pennan. Teckningen kan fungera som en kommunikation, ett språk som ett stöd för 

barnets tänkande. Piaget (2008) menar att det är en utmaning för pedagogen att låta barnet få rika 

tillfällen att enskilt eller i grupp försöka hitta den här logiken och hjälpa det att förstå sambandet i 

världen för att barnet ska kunna ta till sig kunskapen som sin. Utifrån detta kan det vara ett utmärkt 

arbetssätt att precis som förskollärare 4 beskriver låta barnet försöka rita, skriva ned något 

matematiskt som det har gjort. Detta var något som hon sa att hon regelbundet brukade göra.  

Att det blir en hel del matematik när man arbetar med Montessorimaterial som de gör på två av 

förskolorna är inte så konstigt. Maria Montessori (1987) ansåg att det lilla barnet har ett naturligt 

intresse för matematiken som man ska ta till vara genom att presentera det för lämpliga 

matematiska övningar som bland annat tränar barnets taluppfattning. Hon menade också att det är 

otroligt viktigt att miljön och det material som finns i den är sådant att det ger barnet rikta 

tillfälligheter till lärande och utveckling. Personalen avgör genom observationer vilka övningar som 

barnet är moget för och går igenom hur man arbetar med övningen i grupp eller individuellt och 

sedan låter personalen precis som de beskriver ovan barnet hålla på med övningarna så ofta och så 

länge som möjligt. På så sätt menade Montessori (1987) att barnet gör kunskapen till sin egen.  

Endast två av förskollärarna sa att de medvetet tänker på att ta in matematiken in matematiken när 

de planerar temat, inte som ett separat tema utan som en del av det tema som de för tillfället arbetar 

med. Den förskolan som arbetade med tema matematik under en hel termin fick visserligen in 

mycket matematik under den tiden. Men förskolläraren menade på att matematiken inte var något 

som de normalt tog hänsyn till när de planerade sina aktiviteter utan det var något som de överlät 

till att komma in spontant under dagen. Men för att barnen ska kunna ta till sig kunskapen och 



 
15 

kunna utforska sitt vaknade matematiska intresse behöver pedagogerna ge barnen rika möjligheter 

att komma i kontakt med matematiken på ett meningsfullt sätt så att barnet blir stimulerat till att 

vilja lära sig nya kunskaper (Skolverket, 2006) och då behövs ett mer medvetet planerande av hur 

matematiken ska komma in i verksamheten.  

Matematiken verkar dock inte komma in lika mycket i de pedagogiskt planerade aktiviteterna på de 

övriga förskolorna som i de mer spontant aktiviteterna tillsammans med barnen. Men alla 

förskollärare tog upp som exempel samlingen som oftast är en planerad aktivitet där 

taluppfattningen verkar få ett stort utrymme i form av att man räknar antal barn och hur många 

pojkar och flickor det är för att nämna några saker. Men här gäller det att varierar hur man tränar 

räkningen så att man både når de barn som kan lite mindre och de barnen som kan lite mer så att 

man kan hålla sig inom den ultimata utvecklingszonen för alla barn vid något tillfälle under 

samlingen (Smidt, 2010). 

Det är viktigt att förskollärarna är medvetna om att även om de räknar med barnen så är det inte 

säkert att barnen uppfattar att de gör det. Om barnet inte ges rika möjligheter att räkna och får 

möjlighet att reflektera över och får hjälp att få syn på sitt eget lärande så tillägnar inte barnet sig 

den kunskapen och inlärningstillfällen går förlorade (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003). 

6.2 Hur dokumenteras de matematiska 

aktiviteterna och hur synliggörs detta arbete för 

föräldrarna? 

Inom förskolan finns en tradition av att sätta upp barnens alster på väggarna för att barnen, 

föräldrarna och besökare ska kunna se vad man arbetar med. De förskolor som jag besökte i 

samband med den här studien hade också satt upp saker som barnen hade gjort och fotografier från 

olika utflykter och aktiviteter. En del av materialet var matematiskt men det var endast en utav 

förskolorna som hade en bestämd plats där de alltid hade bilder från de olika matematiska 

aktiviteterna de gjorde med barnen. När materialet inte längre skulle vara till allmän beskådan så 

togs det ned och fördes in i barnens pärmar där saker så som foton, arbetsblad, teckningar mm 

samlades. På tre av förskolorna stod pärmarna så till att barnen hade fri tillgång till dem. 

Förskollärarna berättade att barnen gärna tog fram dem och tittade i dem, visade varandra och 

visade till föräldrar och besökande. Två av förskollärarna menade att de använde portofolio som 

dokumentationssystem. Men endast en av dem hade verkligen kommit in i det arbetet och höll 

barnens pärmar uppdaterade och dokumenterade barnens lärandeprocess. 

Förskollärarna menade på att de satte upp bilderna över vad de hade gjort på väggarna så att de 

kunde samtala med barnen om vad de hade varit med om. Men syftet var lika mycket att visa upp 

för föräldrar och utomstående hur de arbetar med olika saker. Förskollärare 1 sa ”vi är bättre på att 

göra saker med barnen än att dokumentera det” och menar på att dokumentationen tar tid och 

ibland kan allt dokumenterande ta fokuset från att verkligen ge barnen en stimulerande och 

utvecklande tid på förskolan eftersom man kanske stirrar sig blind på vad man kan dokumenteras. 

Förskollärare 3 menade på att det kanske inte alltid ger så mycket att skriva fina texter och 

läroplanscitat på väggarna eftersom hon t.ex. har en föräldragrupp där många inte är så starka i 

svenskan. På hennes förskola ligger fokuset på språket och det är det som föräldrarna är mest 

intresserade av. Därför fokuserar de mer på att visa föräldrarna hur de arbetar med språket istället 
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för med matematiken. Hon presenterade en pärm för mig där de har dokumenterat med hjälp av 

bilder och text saker som de har gjort med barnen över åren och i den fanns det många aktiviteter 

som hade matematisk anknytning som de hade blandat in i de olika temaarbeten som de hade. Det 

fanns bland annat bilder från när de provade på att mäta varandra på olika sätt, arbetade med 

konstruktionslekar och när de lekte affär och gjorde sin egen prislista.  

Förskollärare 5 berättar att de under vårterminen hade ett öppet hus för alla sina föräldrar där de 

hade samlat bilder och material som barnen hade gjort i lekhallen som en stor utställning för att visa 

föräldrarna vad alla avdelningar hade jobbat med. Ett av områdena som belystes var matematiken. 

De hade spelat in en film som blandades med bilder som fick rulla under tiden där föräldrarna 

kunde se barn och fröknar i aktion. Filmen var ca 15 minuter lång och visade ett axplock av 

verksamheten. De hade t.ex. filmat när barnen skapade, när de hade gymnastik, när de hade 

samling, när de byggde med kaplastavar, när de åt mat och mycket mer. Det var mycket uppskattat 

eftersom föräldrarna menade att det gav en helt annan uppfattning att få se hur det gick till på film 

än att bara se det på kort.  

Alla förskollärare nämner att förutom i den dagliga kontakten med föräldrarna då de berättar vad de 

har gjort på förskolan så är det under utvecklingssamtalen som man pratar om barnens utveckling 

och hur det går för dem. Tre av förskollärarna nämner att de under utvecklingssamtalet alltid tar 

upp hur det går med barnets matematiska utveckling. De andra tar upp det om det har hänt något 

speciellt eller om föräldrarna är intresserade av det.  

6.2.1 Analys 

Dokumentationen som satt uppe på väggarna på förskolorna när jag kom på besök var planerad att 

ge en överblick av vilka aktiviteter som förekom på avdelningarna och till för föräldrar och 

besökande som tidigare nämnts och mer allmän på så sätt så att alla barn fick utrymme men den gav 

ingen direkt kunskap om hur de olika barnen utvecklade och lärde sig.  

Utvecklingssamtalen som förskolan genomför tillsammans med föräldrarna är en aktivitet som 

också är noga planerad av pedagogen där barnets utveckling inom förskolan diskuteras tillsammans 

med föräldrarna. Men pedagogerna som jag intervjuade lyfta fram de dagliga samtalen med 

föräldrarna som sker spontant som ännu viktigare eftersom de genom dem kunde ge uttryck för hur 

det har gått för barnet just den dagen och då är informationen mer färsk.  

Även den dokumentation som förvaras i barnens egna pärmar är mer individuella och mer inriktad 

på just det barnets lärandeprocess och på så sätt är den pärmen mer intressant för föräldrarna att ta 

del av. Mycket av det material som sparas i barnens pärmar kommer till spontant när pedagogerna 

uppmärksammar att barnet håller på att lära sig något och då är fokuset inte på hela barngruppen 

utan på det individuella barnet. Pärmarna blir en levande dokumentation när barnen har fri tillgång 

till dem och kan titta i den och visa upp dem när de vill precis som det görs på tre av förskolorna. 

Enligt förskollärarna jag intervjuade är det genom dokumentationen och de dagliga samtalen som 

de i första hand ger föräldrarna insyn i verksamheten och under utvecklingssamtalen så diskuterar 

de mer ingående hur just deras barn hade det på förskolan. Dessa samtal är väldigt viktiga. I 

förskolans läroplan (Skolverket, 2006) framgår det att det är viktigt att förskolan har ett 

förtroendefullt samarbete med föräldrarna för att förskolan ska kunna fungera som ett komplement 

till hemmet och för att föräldrarna ska kunna få ett inflytande över verksamhetens innehåll är det 

viktigt att pedagogerna lyckas förmedla de mål de har med verksamheten.  
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Det finns inga krav på att man ska utvärdera hur mycket barnen kan i förskolan men 

dokumentationen av deras kunnande kan vara till stöd när pedagogerna ska reflektera över hur 

mycket matematik som finns med i vardagen i förskolan (Björklund Boistrup 2006). Det är viktigt 

att man i sin iver att dokumentera och utvärderar barnen har i minnet att förskolan inte har några 

uppsatta mål som barnen måste nå utan det är endast mål som man ska sträva mot.  

Ingen av förskollärarna tog upp att de brukade skriva ner barnens tankar och jag såg inga sådana 

exempel heller i den dokumentation som jag tog del av. Genom att låta barnen egna tankar och 

reflektioner bli en del av dokumentationen blir den rikare och barnens eget lärande blir tydligare. 

Man har möjlighet att upptäcka kunnandet hos barnen på ett helt annat sätt än tidigare och det blir 

tydligare vad barnen tänker och tycker om matematiken (Doverborg, 2006a) 

6.3 Hur får pedagogen ett ointresserat barn att 

intressera sig för matematik och hur utmanar de 

barn som är duktiga i matematik? 

För att väcka matematikintresset hos ett barn som är helt ointresserad var alla överrens om att det 

gäller att observera barnet och hitta det som just det barnet är intresserad och försöka locka fram 

intresset genom just det intresset.  

Alla förskollärare sa att om de fick ett barn som visade ett större intresse än normalt så skulle de 

försöka ge det barnet lite svårare uppgifter för att barnet skulle få en utmaning och utveckla sitt 

intresse.  

Tre av förskollärarna berättade att de hade haft barn som hade ett extra stort intresse för matematik 

och siffror. En av dem gjorda additionstal åt barnet eftersom det var något som barnet önskade. En 

utmanade med mer muntliga och praktiska övningar som var lite svårare för det barnet än de andra i 

gruppen och en berättar att ett barn var så intresserad av siffror så att han fick göra en egen 

sifferbok där han hade ritat in antalet på varje sida.  

Förskollärare 5 menar på att det är lättare att uppmuntra ett barn som är väldigt intresserad av 

matematik eller att locka ett barn som är ointresserat om man verkligen jobbar med matematiken i 

så många sammanhang som möjligt för då blir det en naturlig del av arbetssättet och man får så 

många arbetsredskap till att nå fram till barnen. Genom att se till att man arbetar utifrån det som 

barnen är intresserade av och ser till att man har bra pedagogiskt material på avdelningen så är det 

lättare att fånga det ointresserade barnets intresse. Men hon påpekar samtidigt att ”det är väldigt 

viktigt att aldrig tvinga barnen”. 

6.3.1 Analys 

Här har jag inte kunnat hitta några planerade aktiviteter där vare sig det väldigt 

matematikintresserade barnet eller det ointresserade barnet lyfts fram utan för att pedagogerna ska 

nå just dessa barn så sker det i den i kontakten mellan pedagogen och barnet där pedagogen 

försöker uppmuntra och locka barnet utifrån barnets speciella särintresse.  

När förskollärarna talade om hur de skulle fånga intresset hos ett ointresserat barn så pratade de mer 

i allmänna ordalag om att de skulle försöka locka barnen genom något som intresserade dem och 

genom leken. Ingen av dem tog ett exempel som de hade varit med om från verksamheten på 



 
18 

samma sätt som de gjorde när de talade om barn med ett större matematikintresse. Kan det bero på 

att de kanske har svårt att se dessa barn? Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) menar 

att det finns en risk i dagens förskolepedagogik att pedagogerna överlåter till barnen att upptäcka 

sitt eget lärande och att pedagogerna glömmer bort sitt eget ansvar. Genom att hela tiden lyssna på 

barens önskningar och tankar så finns det en risk att man bara uppmärksammar de barn som är 

aktiva och verbala och glömmer bort de mer tysta barnen. Det kan leda till att alla barnen inte får en 

möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

I rapport 221 (Skolverket 2003) tas det upp att en svårighet i förskolan är att hitta en balans i 

barngruppen så att man kan tillgodose både det barn som är helt ointresserad av matematiken och 

hitta utmaningar till det barn som är väldigt intresserad. Det finns en risk när pedagogen inte är 

tillräckligt kunnig i hur man arbetar matematiskt med yngre barn att man i sin välvilja gör 

matematiken och att den blir för abstrakt för snabbt och då kan uppgifterna bli för svåra. Detta är 

något som kan verka hämmande på barnets fortsatta matematikinlärning. Istället gäller det att 

utmana barnets tankar genom att problematisera matematiken så att barnet får en verklig förståelse 

för matematiken och inte bara lär sig att räkna ut olika uppgifter (Skolverket, 2003). 

7. Diskussion och reflektion 

7.1 Diskussion 

Gemensamt för de förskollärare som jag intervjuade var att de ansåg att matematiken fanns överallt 

och att mycket utav det barnet lär sig kom naturligt in i de vardagliga aktiviteterna på förskolan 

utan att pedagogerna speciellt planerade för det.  Hemberg, Johansson & Lindgren (2006)  ger dem 

rätt att vardagsmatematiken är rik på matematiska tillfällen men de säger att pedagogerna ändå 

måste ha ett matematiskt medvetande för att barnen ska lära sig något. De tar t.ex. upp att om man 

utmanar barnens tankar och låter frågor kring matematiken komma in på ett naturligt sätt genom att 

låta matematiken vara en del av vardagen. Björklund (2008) säger att pedagogerna kan genom 

vardagsmatematiken, lättare hjälpa och stödja barnet till att förstå samband och mönster i sin 

omgivning genom att låta barnen uppleva olika matematiska begrepp på flera olikas sätt genom 

olika upprepningar. Som exempel på sådana upprepningar nämnde samtliga förskollärare att de i 

samlingen brukade tillsammans med barnen räkna hur många barn som hade kommit och hur 

många som var borta. Som variation brukade de ibland räkna baklänges, ibland fick barnen säga 

varsin siffra och ibland räknade de hur många pojkar och flickor det var.  

Även Vygotskij (1995) menade på att det är sådant som vi har varit med om och upplevt som sätter 

spår i våra liv och som orsakar en förändring på sikt. Han ansåg att våra hjärnor hade en stor 

plasticitet som gör den väldigt påverkbar för upprepad yttre stimulans och att det är detta som leder 

till en förändring på sikt. Som exempel på detta säger han:  

I hjärnan försiggår någonting i stil med det som händer med ett pappersark när vi viker det på 

mitten: På den plats där vikningen skett blir ett spår kvar – ett resultat av förändring – och en 

benägenhet att återupprepa denna förändring i framtiden. Man behöver nu bara blåsa på pappret 

för att det skall böja sig på just det ställe där spåret finns (Vygotskij, 1995, s 12).  
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Utifrån detta kan man säga att det är de ständiga upprepningarna av räknandet i förskolan i de olika 

situationerna som leder till att barnen får en förståelse för tal. Ju oftare man upprepar samma saker 

desto bättre förståelse får barnet och tillsist så är det en kunskap som blir till barnets egen kunskap.  

I alla förskolorna som jag besökte hade matematiken ett större utrymme i förskolans vardag än vad 

jag från början hade trott. De som inte tänkte på matematiken när de planerade sitt temaarbeta hade 

matematik med i förskolans vardag under rutinsituationerna och det framkom genom intervjuerna 

och förskolornas dokumentation att matematiken var levande på förskolorna. Men om man inte alls 

planerar in matematiken utan bara låter den komma in på ett mer spontant sätt finns en risk att man 

inte hjälper barnen att problematisera och reflektera kring den och då kan det bli en ytlig kunskap 

för barnen utan djupare innebörd (Skolverket, 2003). 

Utifrån vad förskollärarna berättade för mig så verkar matematiken speciellt komma in i 

rutinsituationerna på ett naturligt sätt utan att de planerade för den. Risken med ett sådant arbetssätt 

är att matematiken blir för ytligt. Får barnen utforska och pröva sig fram i sina matematiska 

funderingar om matematiken inte planeras in? Jag anser att det krävs en mer strukturerad planering 

av matematik aktiviteterna precis som några av förskollärarna var inne på, då man låter barnen få 

utmana sina egna idéer genom att prova sig fram som exemplet med hur lång en vithaj egentligen är 

som tidigare presenterades. 

Genom att planerar in matematik aktiviteterna kan pedagogerna på ett medvetet sätt lägga 

aktiviteterna på den nivån så att man hela tiden befinner sig i barnets närmaste utvecklingszon som 

Vygotskij ansåg enligt Smidt (2010) var den bästa nivån för att uppnå störs inlärning. Utmaningen 

för pedagogen är att ha så pass stor kunskap om var i utvecklingen varje barn ligger i barngruppen 

för att kunna variera aktiviteterna så att alla barnen har möjlighet att lära sig så mycket som möjligt.  

Att rutin situationerna i förskolan är så värdefulla för barnens matematiska lärande kan enligt Smidt 

(2010) bero på att de känner igen flera av aktiviteterna från hemmet. Detta gör dem mer intressanta 

för barnet. Meningsinnehållet blir gemensamt och en interaktion kan ske som ger barnet en ökad 

kunskap. Pedagogen kan på detta sätt leda barnet från det kända till det mer okända genom att göra 

övningarna lite svårare än vad barnet kan men ändå inte så svårt så att barnet förlorar intresse och 

inlärningen kan på så sätt ske.  

Språket är enligt Piaget (2008) nyckeln till att barnet ska kunna strukturera sina tankar och det är 

med tankarnas hjälp som barnet kan börja få en logik. Barnet strävar efter att göra sin omvärld 

logisk och kan fundera mycket kring ett matematiskt problem och sedan genom sin egen logik hitta 

en lösning. Av den anledningen är det viktigt att ge barnen ett så rikt och nyanserat språk som 

möjligt och ska barnen lära sig det matematiska språket så är de rätta matematiska benämningarna 

viktigt precis som förskollärare 1 säger.  

Förskollärare 1 nämner också deras reflekterande arbetssätt i samband med deras arbetsgrupp som 

arbetar med matematik och enligt Heiberg Solem & Lie Reikås (2006) är det en av 

förutsättningarna för att pedagogerna ska kunna utvecklar sitt arbetssätt så att de lättare får syn på 

vad matematik kan vara för det lilla barnet enligt och det gör det lättare att möta barnet i sitt 

sökande efter matematisk kunskap. De menar att för att det ska bli lättare att reflektera över sitt 

arbetssätt och för att kunna se matematiken i alla kontexter är det en fördel att kunna reflektera 

tillsammans med andra kollegor i t.ex. en arbetsgrupp där man kan dela med sig av sina 

erfarenheter. 
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Kunskapen om de matematiska ämnena och de matematiska aktiviteterna hjälper oss att se och 

utmana barnens matematik (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2006, s 20)  

Dokumentationen kan ibland kännas betungande för personalen precis som förskollärare 1 nämner 

eftersom det är mycket som ska upp och ner på väggarna men att dokumentation är en viktig del av 

förskolans uppdrag och den består inte bara av fotografier.  Dokumentationen är ett sätt att ge 

föräldrarna ett par ögon in till vad som försiggår på förskolan när de inte är där och det kan ge dem 

en ökad känsla av trygghet eftersom de ser att deras barn lär sig olika saker när de inte är med. Men 

dokumentationen behöver inte alltid ske på det traditionella sättet. Man kanske kan hitta nya vägar 

och nya sätt att synliggöra arbetet på förskolan. Björklund Boistrup (2006) tar t.ex. upp vikten av att 

förskolan dokumenterar vad barnet gör på förskolan genom att ta bilder, spara alster och föra 

anteckningar så kan man ha det som stöd i samtalet med föräldrarna. Ett viktigt innehåll under 

dessa samtal är att ta upp vilket matematiskt kunnande som barnet har visat.  

För den enskilda föräldern kan kanske ett utvecklat portfolioarbete vara det bästa sättet eftersom då 

synliggörs just den förälderns barns lärande på bästa sättet.  Några av förskolorna har barnens 

pärmar med deras ihopsamlade material i form av bilder och teckningar tillgängliga för barnen så 

att de kan ta fram dem när som helst. Detta tillsammans med den dokumentation som sitter uppe på 

väggarna kan hjälpa barnen att minnas vad de har varit med om och genom att pedagogen pratar 

och diskuterar med dem så kan de hjälpa barnen att få syn på sin lärandeprocess och utmana 

barnens föreställningar (Doverborg, 2006a). De förskollärare som tillät barnen att ha fri tillgång till 

sina pärmar vittnade om att barnen visade ett stort intresse för sina egna och sina kamraters pärmar 

och gärna samtalade kring dem. 

Björklund (2008) stödjer förskollärare 5:s uppfattning om att miljön och planeringen är viktiga 

arbetsredskap för att nå fram till det ointresserade barnet eftersom det kan vara något där som man 

har missat. För att ett barn ska kunna lära sig är samspelet med andra väldigt viktigt och det 

behöver finnas en vilja till att försöka förstå både hos barnet och hos pedagogen. Det är viktigt att 

pedagogen är lyhörd för barnet för att få syn på vad som är viktigt för barnet just nu. Detta 

medvetande och denna uppmärksamhet kan ha en avgörande betydelse för pedagogens möjligheter 

att stödja ett litet barns lärande. 

Den tid som vi har barnen på förskolan är ganska kort och barnen har en stor förmåga att ta till sig 

kunskap så det är en viktig roll pedagogerna har att vägleda barnet i dess utveckling genom att se 

till att förskoletiden blir så rik på upplevelser som möjligt för barnet att förstå sin omvärld och 

erövra ny kunskap till sin fulla potential.  För att barnen ska få en djupare förståelse för 

taluppfattningen krävs det att fler än en eller två pedagoger på förskolan arbetar med en matematisk 

medvetenhet. Det krävs att alla som arbetar med barnen hjälps att reflektera kring hur man kan 

synliggöra matematiken både för sig själv och för barnen.  

 

7.2 Reflektion 

Jag anser att mina val av metoder i form av observera den befintliga dokumentationen på 

förskolorna och intervjua förskollärarna var bra och att jag fick ut mycket information på relativt 

kort tid. Genom att min studie innefattade det matematiska arbetet på fem olika förskolor så fick jag 
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mycket material att bearbeta. Det gav mig en överblick över hur just de här förskolorna arbetar med 

taluppfattningen som var det område som jag valde att studerade.  

 

Om min studie hade skett under längre tid så hade det varit intressant att observera någon 

matematisk aktivitet på varje förskola för att se hur förskollärarna arbetar i praktiken och det hade 

också varit intressant att intervjua några föräldrar för att se om deras bild av hur förskolan arbetar 

med matematik stämmer överrens med den som förskollärarna gav. Men det får jag spara till en 

annan studie. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor  
 

1 Vad har du för utbildning? 

2 Känner du till vilka strävansmål i matematik som finns i läroplanen? 

http://www.stockholm.se/Global/Centrala%20stöd.../forskoleplan_2009.pdf
http://www.skolverket.se/sb/d/1768/a/22869;jsessionid=83B68AD0059FA34EBFEA12034DA6E459
http://www.skolverket.se/sb/d/1768/a/22869;jsessionid=83B68AD0059FA34EBFEA12034DA6E459
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3 Har du fått någon form av utbildning i att arbeta med matematik inom förskolan? 

4 Vad har du för syn på matematiken? 

5 Vad är matematik för dig? 

6 Tar ni hänsyn till hur ni ska få in matematiken när ni planerar ert arbete? 

7 Om ja/på vilket sätt? 

8 Vad är talluppfattning för dig? 

9 Hur arbetar ni med taluppfattning i er förskola? ge exempel 

10 Hur dokumenterar ni ert arbete med matematik? Ge exempel 

11 Har ni någon form av uppföljning av barnens kunskapsutveckling i matematik? Om ja 

ge exempel 

12 Hur uppmuntrar ni barn som visar stort intresse för matematik?  

13 Hur lockar ni barn som inte är intresserad av matematik? 

14 Vad anser du att barnen behöver kunna om tal och former när de slutar hos er? 

15 Hur synliggör ni matematiken för föräldrarna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


