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SAMMANFATTNING 

Alena Gracanlic 

Matematik i förskolan - att arbeta med matematik och att synliggöra matematik i 

förskolan. 

Mathematics in kindergarten - to work with and to highlight mathematics in 

preschool. 

Antal sidor: 43 

 

Detta examensarbete handlar om matematik i förskolan, hur man arbetar med matematik 
och hur man arbetar med att synliggöra matematik i förskolan 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur lärare i förskolan arbetar med matematiken och hur 
de synliggör den för barnen. 

Frågeställningarna som varit utgångspunkter för arbetet:  

- Hur arbetar lärare med matematik i förskolan?  

- Hur synliggör lärare matematiken för barnen? 

En enkätundersökning har gjorts som ett hjälpmedel för att få svar på frågeställningarna. 
Enkätundersökningen har delats ut till 13 arbetslag i Växjö kommun där sammanlagt 31 
lärare har deltagit i undersökningen.  

Resultatet av undersökningen har visat att matematiken finns överallt och läraren har ett 
stort ansvar och en viktig roll att synligöra matematiken för barnen.  Som lärare är det viktig 
att vara lyhörd och medveten om matematiken i vardagen, detta för att kunna inspirera till 
samt skapa samtal och diskussioner kring matematiken i alla dess former. Resultatet har 
även visat att lärare kan arbeta med matematiken på olika sätt och även synliggöra den på 
olika sätt och med olika metoder, bl.a. genom dokumentation och matematikinspirerat 
material. 
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1. Introduktion 

Matematik i förskolan har fått en stor betydelse i dagens förskolor i Sverige och 

förskollärare har arbetat med matematik både medvetet och omedvetet. Förskolans 

läroplan har reviderats och idag står det att pedagogers ansvar är att utmana och 

stimulera barns matematiska utveckling (lpfö 98). 

1.1 Bakgrund 

 

Detta examensarbete handlar om matematik i förskolan, hur man arbetar med och att 

synliggör matematik i förskolan. Anledningen till det valda ämnet är att redogöra för 

matematikens betydelse i förskolan och hur pedagoger arbetar med och synliggör 

matematiken i förskolan. Av egen erfarenhet upplever en del personer 

förskolelärareyrket som ett arbete där man tar hand om barn medan föräldrar arbetar. 

Med detta arbete synliggörs även pedagogers arbete och vilken stor roll pedagogen har 

i bl.a. barnens matematiska lärande och utveckling.  

Under de senaste åren har Sverige visat allt mer intresse för hur små barn uppfattar tal 

och vilka förmatematiska begrepp de utvecklar redan i förskolan. Doverborg, 

Elisabeth och Emanuelsson Göran som har skrivit boken Små barns matematik (2007) 

betonar vikten av förskolan och menar att förskolans verksamhet är en viktig 

utgångspunkt för att utmana barns matematiklärande och uppfattningar om 

matematik.  Småbarnsskolor fanns i Sverige redan under 1800-talet och har utvecklats 

på många olika sätt under snabba takter. Den svenska förskolan har influerats av 

pionjärer som Friedrich Fröbel (1782-1853) och (Malmer, 1990).  

1.2 Matematik idag  

Matematiken har idag fått en stor roll i förskoleverksamheten samt att man är mer 

upplyst om vad matematiken kan innebära. I och med att förskolan fick sin egen 

läroplan har matematiken blivit mer aktuell i förskolan där det står att ”förskolelärare 

ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 

utmanas i sin matematiska utveckling” (Lpfö 98:11). Solem & Reikerås (2004) menar att 

matematiken i sig är ett väldigt omfattande ämne och handlar inte endast om att läsa i 
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matematikboken som många länge har ansett. Matematiken har förknippats av många 

med bråk, gångertabeller, uppställningar och uträkningar. Det som dock är viktigt för 

att kunna upptäcka barns matematik är att ha referenser som tar oss bort från de 

indelningar som vi är vana vid, som t.ex. algebra, geometri och ekvationer. Det är 

viktigt att man ser och känner igen matematiken i andra sammanhang (Solem & 

Reikerås, 2004). Förskolelärare har i många år arbetat med matematiken i förskolan, en 

del omedvetet och en del har jobbat medvetet med att synliggöra matematiken som 

finns i förskolan (Doverborg m.fl. 2007). Enligt läroplanen för förskolan, lpfö 98, är 

det arbetslagets uppgift att utmana barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för 

matematik vilket i sin tur kommer synliggöra den vardagliga matematiken som finns 

runtomkring i verksamheten. Som pedagog har man till uppdrag att synliggöra 

matematiken i alla de olika sammanhang som det kan ingå i (lpfö 98). Enligt Björklund 

(2008) är den pedagogiska uppgiften i huvudsak att stödja barn i deras lärande och 

uppmärksamma dem på sådan kunskap som är nödvändig i det dagliga livet, som t.ex. 

matematik. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att belysa hur förskolelärare arbetar med matematiken i 

förskolan och även hur matematiken synliggörs i verksamheten, genom bl.a. 

dokumentation, som har en viktig roll. 

Mina frågeställningar är: 

- Hur arbetar lärare med matematik i förskolan? 

- Hur synliggör lärare matematiken för barnen? 
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3. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras viktiga teoretiker som har haft stor betydelse för hur dagens 

förskola ser ut, Lev Semënovic Vygotskij och Friedrich Fröbel. 

 

3.1 Lev Semënovic Vygotskij 

Lev Semënovic Vygotskij talar om kreativitet och matematik som nära sammanlänkade 

och mycket av det han skriver i sin bok ”Fantasi och kreativitet i barndomen (2002)” 

kan kopplas samman med matematik i förskolan. 

”Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, oavsett 

om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller 

känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre” 

(Vygotskij, 2002:11). Vygotskij (2002) menar att om man betraktar en människas 

beteende och handlingar kan man urskilja på två olika grundläggande handlingar. Den 

ena menar han är återskapande och reproduktiv och brukar vara förknippad med vårt 

minne. Vygotskij (2002) menar att den kännetecknas av att man reproducerar eller 

upprepar tidigare skapade intryck. Vidare menar Vygotskij att bevarandet av tidigare 

erfarenheter har en stor betydelse för människans hela liv då det främjar vårt sätt att 

anpassa oss till omvärlden. 

Vygotskij (2002) anser att den organiska grundvalen för en reproduktiv verksamhet 

eller ett sådant reproducerande minne är plasticiteten hos vår nervsubstans. Plasticitet 

kallas förmågan hos en viss substans att förändra och bevara spåren av förändringen. 

Vidare menar Vygotskij (2002) att vår hjärna och nerver, som äger enormt mycket 

plasticitet, förändrar lätt sin struktur under inflytande av olika slags påverkan. Dessa 

spår av förändringar bevaras sedan, om de stimuli som förorsakade dem var tillräckligt 

kraftiga eller upprepades tillräckligt ofta. (Vygotskij, 2002:12).  

3.2 Friedrich Fröbel 

Friedrich Fröbel var en tysk pedagog i Sydtyskland. Det var bl.a. Fröbels tankar och 

idéer om det skapande barnet, lekens betydelse och en allsidig utveckling som har 
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bidragit till hur förskolan i både Sverige och andra länder ser ut idag. Genom att ha 

skapat lekmaterial och startade den första utbildningen för förskolelärare lade han 

grunden för den moderna förskolan. (http://www.forskolenatet.se/?page_id=34) 

”Svensk förskola har starka rötter i en tradition som utformades av den tyske 

pedagogen Freidrich Fröbel (1782- 1852), som av många anses förskolans anfader” 

(Doverborg, 2006:1). Doverborg, (2006) menar att Fröbel såg matematik och 

gudomlighet som nära sammanlänkade och som de högsta målen för barns lärande. 

”Han menade att i matematiken uppenbarades både den yttre och inre världen, 

matematiken rör sig både om människa och natur” (Doverborg, 2006:1). 

Att låta barn själva få pröva sig fram, upptäcka och konstruera, tyckte Fröbel var 

viktigt. Det var därför viktigt att pedagogen inte skulle undervisa barnet i olika 

kunskaper utan man skulle undervisa det i uppfinnandet, ge verktyg och inte ge 

lösningar. Fröbel menade att självverksamhet och lek var de viktigaste principerna för 

att barn skulle växa upp till fria tänkande människor, till att bli sig själva, original och 

inte kopior av andra. Fröbel menade att pedagogens uppgift var att ge näring åt 

barnens funderingar så att barnen själva fick möjlighet att upptäcka på egen hand och 

se olika sammanhang. En av Fröbels tankar var att man skulle gå från delen till 

helheten för att sedan finna delen igen. Tanken bakom detta var för att hjälpa barnen 

att på egen hand utforska och se olika lösningar och sammanhang. Fröbel framhöll 

leken som barnens naturliga uttrycksform och han utarbetade även material som 

stegvis skulle öva barnet i att utveckla matematiska begrepp såsom helhet och delar, 

uppfattning om geometriska grundformer och olika mätningssätt som t.ex. längd, 

bredd och höjd (Malmer, 1990). Fröbel skapade lekmaterial d.v.s. lekgåvor som hade 

till syfte att främja barns fantasi. Lekgåvorna består av bl.a. flätmattor, klosslådor och 

bollar m.m. och har en strikt pedagogisk uppbyggnad, geometrisk och symmetrisk som 

naturen själv. (http://www.forskolenatet.se/?page_id=34)  

 

http://www.forskolenatet.se/?page_id=34
http://www.forskolenatet.se/?page_id=34
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs tidigare forskning av Doverborg Elisabeth och Emanuelsson 

Göran (2007) samt Ahlberg Ann (2003) kring matematik i förskolan.  

4.1 Syn på matematik i förskolan  

I flera undersökningar har det visat sig att lärare har olika uppfattningar kring vad 

matematik i förskolan är och även olika uppfattningar ges när de ska beskriva hur de 

vill arbeta med matematiken (Doverborg m.fl. 2007). En enkätundersökning som 

gjordes 2003 av Matematikdelegationen ställdes frågor där man ville ta reda på hur 

lärare i förskolan och förskoleklass tänker om matematik. Enkäten behandlade bl.a. 

frågor som berörde vad, hur och varför man ska arbeta med matematik (Doverborg 

m.fl. 2007). De svar lärarna gav på enkätundersökningen som Doverborg m.fl. (2007) 

beskriver handlade bl.a. om t.ex. att man har matematik i förskolan för att förbereda 

barnen för skolans matematik, att ge barnen ”matematikstimulans för att underlätta 

framtida inlärning” (Doverborg m.fl. 2007:6). I undersökningen gav även lärarna sin 

egen syn på matematiken i förskolan där de syftar på att läraren har en stor betydelse 

för att väcka barnens intresse och nyfikenhet för matematik (Doverborg m.fl. 2007). 

Vidare menar Doverborg m.fl. (2007) att man, utifrån tidigare studier kan kategorisera 

lärares uppfattningar om vad matematik är och hur man kan arbeta med matematik i 

förskolan, i fyra kategorier. Den första kategorin som Doverborg m.fl. (2007) talar om 

är att matematik inte är något för förskolebarn utan det är något som de kommer möta 

i skolan. Den andra kategorin är att matematiken är en avgränsad aktivitet som dock 

förväntas vara skolförberedande. Den tredje kategorin är att matematik är en naturlig 

del i alla situationer, den bara finns där. Slutligen den fjärde kategorin som är att 

matematiken måste problematiseras och synliggöras i för barnen meningsfulla 

sammanhang (Doverborg m.fl. 2007). 

I förskolan bygger barn med klossar, leker och konstruerar olika saker och det är vid 

sådana tillfällen som Doverborg m.fl. (2007) menar att lärare ska ta tillvara, ge barn 

erfarenheter, upptäckter och utmana dem kring tal och mönster, rum och form, 

sortering och klassificering. Vidare menar Doverborg m.fl.(2007) att matematiken 

finns i nästan alla aktiviteter och situationer som uppstår i förskolan. Genom att ta 



11 

 

tillvara på sådana situationer, utmanar läraren barnens matematiktänkande och ger 

möjlighet att erfara och använda matematik i meningsfulla sammanhang. 

4.2 Möte med matematiken 

Ahlberg (2003) talar om barns första möte med matematiken i förskolan och menar att 

det är viktigt att introducera matematiken på ett betydelsefullt sätt. Det första mötet 

med matematiken kan komma att påverka barnens förhållningssätt och möjligheter att 

lära matematik (Ahlberg, 2003). Det finns en mycket stor spännvidd när det gäller 

barns matematiska kunnande redan i de tidigare åldrarna. Alla barn kommer till 

förskolan med olika erfarenheter och upplevelser från hemmet och som lärare är det 

viktigt att redan från början ta utgångspunkten i barnens tidigare erfarenheter. Detta 

för att sedan vidga deras erfarenhetsvärld genom att ge dem nya upplevelser och 

erfarenheter som bidrar till lusten och nyfikenheten att lära (Ahlberg, 2003). Det är 

viktigt att som lärare inte ställa allför stora formella krav. Om barn möter allför höga 

krav kan de få uppfattningen om att matematik enbart handlar om siffror, uträkningar 

och ge rätt svar snabbast, vilket det inte gör menar Ahlberg (2003). Risken med sådant 

tänkande kan leda till att barnen aldrig får uppleva matematiken som något kreativt, 

fullt med möjligheter och upptäckarglädjefullt som kan påverka deras fortsatta 

utveckling och lärande. (Ahlberg, 2003). 

Ahlberg (2003) talar om att en omfattande forskning har visat att det inte alltid är bra 

för barn att börja med strukturerad och skolliknande undervisning i förskolan. 

Diderichsen Hansen & Thyssen (1992) och Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997)  

(i Ahlberg 2003) menar att en alltför styrd skolfärdighetsträning redan under 

förskoleåldern inte befrämjar barns kommande lärande i skolan och en alltför 

traditionell skolundervisning i förskolan kan vara ett hinder för barnens utveckling. 

Ahlberg (2003) menar vidare att det är barnens lek och lekfullhet som är en viktig 

dimension i barns lärande. Genom leken utforskar barn sin omvärld och försöker 

förstå den och därför är lek och lärande tätt sammanlänkade med varandra. 
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5 Bakgrund 

Bakgrunden kommer att redogöra för vad Lpfö 98, d.v.s. läroplanen för förskolan säger om 

matematik i förskolan samt olika perspektiv på matematiken i förskolan. 

5.1 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

I läroplanen för förskolan, lpfö 98, (reviderad 2010) står det att förskolan ska främja 

det livslånga lärandet samtidigt som det ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för alla 

barn som vistas där. Miljön i verksamheten ska locka till lek och aktivitet samt 

inspirera barnen att utforska omvärlden (Skolverket, 2010). Matematiken har fått 

större utrymme i dagens läroplan för förskolan än tidigare. Det har även blivit mer 

konkretiserat om vad pedagogernas uppdrag kring matematiken i förskolan är. Dagens 

läroplan för förskolan, lpfö 98 blev reviderad år 2010 där förändringarna innebär 

förtydliganden av sådant som förut var otydligt, exempelvis matematiken (Skolverket, 

2009). Nu är det istället varje lärares skyldighet att planera och genomföra arbetet så 

att barn ges möjlighet att lära matematik (Doverborg, 2008). 

I Lpfö 98 står det följande: 

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, 

- utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

- utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

- utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

Lpfö 98:10 (Skolverket, 2010) 
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I lpfö 98 finns även riktlinjer som förskollärare ska följa. En riktlinje som berör 

matematiken är: 

 

Förskollärare ska ansvara för 

 

- att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

 

- stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling 

 

Lpfö 98:11 (Skolverket, 2010) 

Dessa strävansmål och riktlinjer som är beskrivna ovan, är direkt kopplade till 

matematiken. Dock kan flera strävansmål och riktlinjer i lpfö 98 kopplas till 

matematiken. Detta kan man göra genom att se matematiken i de olika sammanhang 

som kan uppstå i olika vardagliga situationer som uppstår i förskolans dagliga rutiner.  

5.2 Förskolans matematik 

Elisabeth Doverborg (2006) ställer frågan: ”Vad innebär det för barn i ett- fem 

årsåldern att det finns en läroplan som lyfter fram matematiken som ett innehåll i 

förskolan?” (Doverborg, 2006:5). Doverborg (2006) menar att det inte är längre ett 

alternativ om förskolelärare ska lyfta fram matematiken i förskolan eller ej, då 

matematiken har blivit aktuell i förskolans läroplan. Alla barn i förskolan ska utmanas i 

sitt matematiska tänkande och lärande. Doverborg (2006) menar att matematiken i 

förskolan ska ta sin utgångspunkt i förskolans tradition, d.v.s. i leken, vardagsrutinerna 

och de olika temaarbeten som man har i förskolan. Det handlar alltså inte om de 

planerade aktiviteter som pedagogerna skapar utan det handlar om att man som 

pedagog ska synliggöra matematiken som finns i barnens vardag, matematiken som 

finns i leken, rutinerna och temat. Det är dessutom viktigt att skapa möjligheter för 

barnen att reflektera kring den matematik som finns där genom att låta dem 

dokumentera och reflektera över denna (Doverborg, 2006). Vi pedagoger kan se att 

vardagen i förskolan är full av fenomen och företeelser som innehåller matematik, om 

vi tar på oss våra ”matematikglasögon”. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1999:128). Även Doverborg & Pramling Samuelsson (1999)  menar att matematiken 

finns i de vardagliga situationerna på förskolan, i leken och i de vuxenledda 

aktiviteterna. Detta sker även om vi väljer att se matematiken eller inte. ”Men genom 

att vi uppfattar det som kan betraktas som matematik i barnens värld och delar deras 
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upplevelser och sätter ord på dessa i matematiska termer så blir också förskolebarnet 

involverat i matematikens värld” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999:128).  

5.2.1 Förskolans vardag 

I förskolans vardag kan man se förskolebarn i alla åldrar leka med olika saker som t.ex. 

bygga med klossar. Doverborg (2002) menar att det är då viktigt att man tar tillfället i 

akt och utmana och inspirera barnen att upptäcka och erfara sådant som berör 

matematiken, exempelvis form, storlektsrelationer, höjd, mönster m.m. Som medveten 

lärare kan man ge möjligheter för barnen att upptäcka och erfara matematik och 

använda matematiken i de meningsfulla sammanhang det kan ingå i. Man kan erfara 

matematik i många olika sammanhang i förskolan, man kan som pedagog ge barnen 

möjlighet att uppskatta och illustrera antal, skriva tal med informella och formella 

symboler, upptäcka och skapa mönster (Doverborg, 2002). Man kan även introducera 

olika begrepp som t.ex. lika – olika, långa – korta, tjocka – smala, dubbelt – hälften, 

ökning – minskning m.m. Doverborg (2002) menar vidare på att man kan låta barnen 

mäta med icke-standardiserade och standardiserade mått, upptäcka skönhets- och 

livsformer och även upptäcka de geometriska formerna. Man kan även tillsammans 

med barnen göra olika diagram över t.ex. antalet barn som finns i barngruppen eller 

antalet leksaker. Man kan även göra diagrammen personliga där barnen t.ex. får göra 

diagram över hur många tänder de har osv.  ”De får möta tids- och lägesord och 

oavsett vad som lyfts fram i vardagen så kan både rumsuppfattning och 

problemlösning bli en del av innehållet” (Doverborg, 2002:6). 

5.2.2 Barnens upptäckt av mätning, tal och form genom sagor 

”Förskolan kan ses som matematikens mittpunkt. Och här växer matematikens 

kunskapsområden i alla riktningar” (Kronqvist, 2002:26). Kronqvist (2002) menar att 

matematiken i lpfö 98 har haft det goda med sig att man nu riktar stor uppmärksamhet 

mot förskolebarnens begreppsutveckling. Vidare talar Kronqvist (2002) om att i 

meningsfulla sammanhang har barnen antingen erfarenhet av eller kan leva sig in i en 

problemsituation och menar att sagor vänder sig till barns inlevelseförmåga. Genom 

t.ex. sagor man kan få med mycket matematik genom olika begrepp och även 

upplevelser. Kronqvist (2002) talar om sagan om Hans och Greta. Denna saga väckte i 

hans undersökning, barnens uppmärksamhet om hur stora brödbitarna var då de fick 
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plats i Gretas förklädesficka och hur många kiselstenar Hans fick plats i sina två fickor 

vilket i sin tur ledde till en utflykt en vecka senare. I ett sådant här exempel och 

utveckling av en saga kan man som pedagog få med många olika matematiska delar 

som t.ex. mätning tal och form (Kronqvist, 2002). 

5.3 Språk och matematik 

”Människan har en medfödd förmåga att lära sig språk, kommunicera och att tidigt 

ingå i ett socialt samspel i nära relationer med andra människor” (Sterner, 2007:45). 

Enligt Sterner (2007) är människor sociala varelser som är beroende av varandra och 

det är genom språket som vi skapar kontakt med andra. Språket och tänkandet är nära 

förknippat med varandra och Sterner (2007) menar att det är genom människans 

förmåga att kommunicera och ingå i sociala samspel med andra som utgör grunden för 

utvecklingen av både språket och tänkandet. Det är genom språket som vi uttrycker 

våra känslor, språket påverkar vårt tänkande, vår fantasi, det hjälper oss att få 

förståelse för den omvärld som vi lever i samt som det påverkar vårt sätt att lösa 

problem (Sterner, 2007). 

Klein (1989) (i Doverborg & Pramling Samuelsson (1999)) menar att en ömsesidig 

kommunikation mellan den vuxne och barnet är en viktig förutsättning för att barn ska 

kunna utveckla en förståelse för olika aspekter i sin omvärld. Klein (1989) menar 

vidare att både barnet och pedagogen riktar sin uppmärksamhet mot samma fenomen 

vilket faller sig naturligt om man delar en värld och är engagerad i något. Vidare menar 

Klein (1989) att det är den vuxnas ansvar att sätta ord på och beskriva det man har 

riktat uppmärksamheten på men ju äldre barnen blir, desto mer bjuder man in dem i 

kommunikationen och låter barnet beskriva och benämna. Klein (1989) menar vidare 

att det handlar om att man som vuxen ska hjälpa barnet att reflektera och gå utöver 

”här-och-nu-situationen” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999:129). Genom att 

göra på detta vis menar Klein (1989) att man skapar möjlighet för barnet att vidga sin 

värld samt som det lär sig att relatera saker och ting till varandra, abstrahera och förstå 

begrepp mer generellt utan ett givet sammanhang. 

Sterner (2007) talar om matematik som ett språk och menar att matematiken 

egentligen inte kan räknas som ett språk, såsom norska eller svenska. Ingen har 

matematikspråket som sitt första språk. Vidare talar Sterner (2007) om matematik och 

menar att det innehåller ett omfattande förråd av termer och ord vilka barn bit för bit 

utvecklar förtrogenhet till. 
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5.3.1 Språket, matematiken och pedagogisk miljö 

Malmer (1990) talar om matematiken och att den ofta förknippas med ämnen såsom 

fysik och kemi. Dock borde matematiken och svenskan ses som ett ”äkta par” då både 

matematiken och svenskan är språk ”som ska hjälpa oss att uppfatta vår omvärld, att 

strukturera vårt tänkande och att kommunicera med andra” (Malmer, 1990:21). 

Malmer (1990) tar även upp betydelsen av kopplingen mellan språket och 

matematiken. Hon menar att svenska språket och matematiken är beroende av 

varandra, detta eftersom svenskan kan ge barnen verbala svårigheter då de ska förklara 

något som berör matematiken, alltså om barnen inte har ordförrådet kan det bli svårt 

att sätta ord på de erfarenheter de får. Vidare talar Malmer (1990) om att man bör 

förse förskolan med mer lämpliga och stimulerande material, där man skapar 

möjligheter för den matematiska begreppsbildningen. Doverborg & Pramling (1999) 

menar att det är viktigt att verksamhetens miljö ger barn möjligheter att i 

vardagssammanhang, i lek och i temaverksamhet lösa olika problem av matematisk 

natur. Här har även läraren en viktig roll, nämligen att synliggöra de matematiska 

begreppen för barnen i alla sammanhang. Det är när barn får möjlighet och tid att lösa 

olika problem och reflektera över dem, som man ser deras idérikedom och 

okonventionella lösningar.(Malmer, 1990:23). 

5.4 Dokumentation 

Förskolelärare har enligt lpfö 98 riktlinjer att följa gällande dokumentationen av 

verksamheten.  

I lpfö 98 står bl.a. följande riktlinjer: 

Förskolelärare ska ansvara för:  

- att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner 

- att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och 

kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de 

förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med, 
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Vidare står det i lpfö 98 att arbetslaget bl.a. ska: 

- använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper 

om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt 

gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden, 

- hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena 

i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan 

bidrar med, 

- barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och 

hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, 

frågor och idéer tas till vara, 

(Skolverket 2010:14) 

5.4.1 Varför dokumentera? 

Dokumentationen är en viktig del i förskoleverksamheten och ses enligt Doverborg & 

Pramling, Samuelsson (1999) som ett viktigt redskap. Dokumentationen har en 

avgörande betydelse för att synliggöra barns tankar för dem själva. Genom 

dokumentation kan man fånga barns sätt att uttrycka sin förståelse för sin omvärld och 

för att kunna göra detta refererar Doverborg & Pramling, Samuelsson (1999) till  

Nutbrown (1996) som menar att det är viktigt att man som pedagog har öppna ögon 

och ett öppet sinne, alltså att ”se vad som händer, att förstå vad barn ser och handla 

utifrån sin förståelse” (Doverborg & Pramling, Samuelsson, 1999:137).  

5.4.2 Dokumentation ur barns perspektiv 

Det är viktigt att låta barnen vara med och dokumentera då det gynnar både 

pedagogen och barnet att se lärandet och att minnas vad de har gjort, talat om och 

tänkt (Doverborg, 2007). Även Johansson & Pramling Samuelsson (2003) menar att 

det är viktigt för barnen att synliggöra sina föreställningar, i syfte att både komma ihåg 

vad de har gjort och pratat om,  inte bara för att lära sig något. Detta kan komma att få 

betydelse för barns möjligheter att minnas samt att i sina tankar komma ihåg och 

föreställa sig platser och händelser samt ge innebörd för dessa (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003). Doverborg (2007) menar att det är läraren som skapar 

lärandemöjligheter för barn och utmanar deras matematiklärande. För att pedagogen 
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ska kunna göra detta är det viktigt att man strävar efter att ta barns perspektiv och 

Doverborg (2007) menar vidare på att det inte handlar om en undervisningsmetod 

utan ett förhållningssätt till barns lärande, där barns dokumentationer och reflektioner 

får en framträdande plats. Det är pedagogens uppgift att utmana barnen i deras 

matematiktänkande och problematisera omvärlden.  Detta möjliggörs om både barnet 

och pedagogen har sin uppmärksamhet riktad mot samma fenomen, alltså det Klein 

(1989) talar om som nämndes tidigare (Doverborg, 2007). 
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6. Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur jag har gått tillväga för att finna svar på 

mina frågeställningar. Här kommer kvalitativa och kvantitativa metoder presenteras, 

metodval, urval, etiska ställningstaganden, tillvägagångssätt samt bearbetning och 

analys. 

6.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Nyberg (2000) menar att all forskning är kvalitativ men det är ändå möjligt att skilja på 

kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Detta menar Nyberg (2000) att man 

kan göra genom att jämföra ansatsen samt genom vilka typer av frågor man ställer, 

vilka typer av svar man förväntar sig samt typer av variabler. Vidare refererar Nyberg 

(2000) till Patel & Tebelius (1987:43) som menar att avsikten med kvalitativa metoder 

är att uttyda och förstå fenomen. Det som förutsätter att man utnyttjar kvalitativa 

metoder kan vara öppna frågor, såsom vad, hur och varför och svaren till dessa frågor 

uttrycks som ord och satser menar Nyberg (2000). Nyberg (2000) refererar återigen till 

Patel & Tebelius (1987:43) som menar att till skillnad från kvalitativa ansatser, syftar 

kvantitativa ansatser i stora drag att mäta och förklara och den insamlade 

informationen omformas så att de kan användas i statistiska analyser. Frågor som hur 

mycket, hur många, hur ofta osv. förutsätter kvantitativa metoder (Nyberg, 2000). 

6.2 Metodval  

Både en kvalitativ och kvantitativ undersökning har genonförts vilket Holme & 

Solvang (1997) menar att man fördelaktigt kan kombinera i vissa fall då kvalitativa och 

kvantitativa element i samma undersökning kan stödja varandra i en undersökning 

(Holme & Solvang, 1997). Enkäten inleds med kvantitiva frågor som sedan följs av 

kvalitativa frågor. Min undersökning består av en enkät som består av femton frågor 

(se bilaga 1). Frågorna innehåller frågeorden som t.ex. vad, hur/på vilket sätt och 

varför, vilket enligt Nyberg (2000) förutsätter för att man utnyttjar kvalitativa metoder.  
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6.3 Urval 

Urvalet av förskolor som jag skulle dela ut enkäten till berodde på tillgängligheten, 

vilket Bryman (2002) kallar för bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2002) innebär 

bekvämlighetsurval att tillgängligheten är av betydelse i det val av individer man har 

valt. Enkäten delades ut på sammanlagt fyra förskolor, alla 4 är belägna i en mellanstor 

stad i södra Sverige. Anledningen till urvalet var eftersom de var 4 av 5 förskolor som 

ville delta i undersökningen vid förfrågan.  

 

Figur 1: Diagram över sammanlagda antalet lärare samt antalet pedagoger och antalet barnskötare 

som deltog i enkätundersökningen 

 

6.4 Tillvägagångssätt 

Till en början planerade jag att göra ett tiotal intervjuer. Dock blev detta omöjligt då 

det var flertal förskolelärare som inte hade tid med intervju. Det blev istället en 

enkätundersökning med 15 frågor (se bilaga 1) som delades ut till 13 olika arbetslag 

inom Växjö kommun. Genom att åka runt i Växjö kommun och fråga arbetslag i olika 

förskolor om de ville delta i min enkätundersökning, var det de fyra av fem första 

förskolorna som svarade ja till detta. Efter att ha hittat arbetslag som skulle delta i 

enkätundersökningen var det viktigt att informera om de olika etiska 

ställningstaganden jag får ta som författare till arbetet. Även Johansson & Svedner 

(2010) menar att examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar 
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och att det är viktigt att de ska få en rättvisande och beskrivlig information av 

undersökningen och dess syfte. 

6.5 Estiska ställningstaganden  

När man gör en samhällsvetenskaplig undersökning, i detta fall ett examensarbete om 

matematik i förskolan, gäller det att man behandlar och förhåller sig på ett etiskt 

korrekt sätt gentemot de individer som är inblandade. Bryman (2002) menar att det rör 

sig om frågor såsom integritet, anonymitet, konfidentialitet och frivillighet. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om forskningsetiska principer och menar att det finns 

fyra huvudkrav som ställs på forskningen. De krav som ställs kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

För att uppfylla informationskravet informerade jag de olika arbetslagen på de olika 

förskolorna om mitt examensarbete och dess syfte. På enkätens förstasida skrev jag en 

kortfattad information. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva för 

bestämma över sin medverkan och för att uppfylla detta krav var jag noggrann med att 

prata med arbetslagen och fråga om de ville vara med och delta vilket jag fick positiv 

respons på. Vidare har vi konfidentialitetskravet vilket jag informerade om innan jag 

delade ut enkäterna. ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002:12).  Även detta skrev jag 

ned på enkätens förstasida bl.a. för att lägga tyngdpunkt på att deras deltagande har 

betydelse för mitt examensarbete och att de är anonyma, både som individer och som 

verksamhet. 

6.6 Bearbetning av enkätundersökningen 

Samtliga enkäter som delades ut, samlades in och lästes. Jag åkte ut till de olika 

förskolorna och hämtade enkäterna personligen. Efter att ha läst alla 13 enkäter, gjorde 

jag en renskrivning där jag sammanställde alla svaren, detta för att få en 

sammanfattande bild av vad respondenterna hade svarat på enkätfrågorna. Jag fick 

kategorisera och sortera enkäterna utifrån de svar som respondenterna hade angivit, 

detta för att hitta gemensamma teman som skulle underlätta resultatredovisningen. 
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Resultatet av min enkätundersökning hade kanske sett ut på annat sätt, beroende på 

hur pedagogerna väljer att arbeta med det på förskolan. 
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7. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av enkätundersökningen att presenteras. 

7.1 Frågeställning 1: Hur arbetar lärare med matematik 

i förskolan 

Matematiken finns med i vardagen och är en naturlig del i verksamheten. Man kan se 

matematiken i flera situationer som uppstår i verksamheten, såsom vid påklädningen, i 

sångsamlingar, fruktsamlingar, olika spel som finns på avdelningen, sagostunder samt 

under teman.. Det är viktigt att pedagogen introducerar nya ord och begrepp för 

barnen för att skapa möjlighet för medvetenhet om att begreppen och orden finns, 

och i vilka sammanhang och situationer de kan användas i. 

”Vi pedagoger jobbar med matematik i verksamheten, i samlingar och fruktstunder. Då kommer nya 

begrepp upp och vi pratar med barnen om dom nya orden som vi pratar om för såna ord kommer dom 

ha nytta av”. 

7.1.1 På- och avklädning 

I enkätundersökningen svarade många av respondenterna att matematiken kan 

användas vid vardagliga situationer som uppstår i verksamheten, som t.ex. vid på- och 

avklädning. I förskolan går pedagoger ut med barnen ca 2 gånger per dag, beroende på 

ålder på barnen och väder, men minst 1 gång per dag går man ut. När man ska 

förbereda sig för utevistelsen är det viktigt att göra påklädningen så betydelsefull och 

rolig som möjligt. Det kan därför vara av stor vikt att man delar upp barnen i grupper 

och börjar med ca 3 barn åt gången. Detta eftersom pedagogen kan skapa 

betydelsefulla och lärorika samtal med barnen, vilket kan vara svårt om alla barn ska 

vistas i tamburen samtidigt vilket kan göra hela situationen stressig, både för barnen 

och pedagogerna. En pedagog som hjälper tre barn åt gången med att klä på sig 

ytterkläderna kan leda till många lärorika och roliga samtalsämnen som berör 

matematiken. I enkätundersökningen belyste respondenterna exempel på att man kan 

benämna olika begrepp och lägesord, såsom under, över, vid sidan av osv. Man kan 

ställa frågor till barnen där man frågar var skorna ligger, är det under hyllan eller på 

hyllan? Barnen kan mäta och jämföra varandras skor eller vantar. 
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”Det kan vara så svårt att få in matematiken när barnen ska klä på sig och gå ut så därför har vi 

valt att dela upp oss i smågrupper så man kan prata mer med barnen om sånt som är matematiskt. 

Ibland pratar vi om hur stora vantar dom har eller vilken form dom har. Det finns massor att prata 

om och vi försöker verkligen att se matten överallt”. 

7.1.2 Morgonsamling 

Samlingar av olika slag har man i förskolan och det finns många olika anledningar till 

att man har dem. Man har samlingar på olika tidpunkter under dagen för olika 

ändamål. Morgonsamlingar har många avdelningar på morgonen för att hälsa på alla 

barn då det är viktigt att alla barn blir sedda och hörda av pedagogerna. 

Som pedagog är det viktigt att man är kreativ och utmanar barns tänkande och skapar 

möjligheter för utveckling. Vid samlingar finns det mängder av möjligheter att göra 

detta genom att planera samlingarna och skapa ett syfte med samlingen ifråga. 

Exempelvis kan morgonsamlingen planeras och göras till en rutin, d.v.s. att barnen blir 

medvetna om att man har morgonsamling och vad man gör på just den samlingen. 

 

7.1.3 Matematikinspirerad morgonsamling 

Som pedagog kan man tillsammans med barnen utforma samlingen så det får ett 

matematiskt innehåll och ett tydligt syfte för barnen. Ett sätt kan vara att pedagogerna, 

tillsammans med barnen skapar siffror t.ex. siffrorna noll till tio som barnen sedan får 

måla och klippa ut. Därefter kan man rita ett hus som ska föreställa förskolan och ett 

hus som ska föreställa barnens hem. Sedan kan pedagogerna ta kort på barnen och sig 

själva för att använda till samlingen som man sedan klipper ut och plastar in. När man 

sedan är klar med dessa skapande moment, är det viktigt att man väljer ett rum där 

man ska ha samlingen i varje morgon. Detta för att pedagogerna och barnen ska sätta 

upp siffrorna, bilderna och husen på väggen med hjälp av tejp eller tuggummiklister. 

När allt är klart och på plats, kan man ha en rolig, lärorik matematikinriktad 

morgonsamling varje morgon. Morgonsamlingen kan gå till på detta sätt: Efter 

frukosten samlas alla barn och pedagoger i t.ex. sagorummet för morgonsamlingen. 

Man sjunger en sång om vilka barn och pedagoger som är i förskolan. Efter att man 

har sjungit, räknar man alla barn och pedagoger som är på förskolan. Varje barn och 

pedagog tar sin bild från väggen och sätter den på huset som ska föreställa förskolan. 
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Därefter undersöker man vilka barn som är hemma, antingen lediga eller sjuka, och tar 

deras bild och sätter på huset som ska föreställa barnens hem. Efter att man har gjort 

dessa moment kan man räkna barnen som är på förskolan och samtidigt peka på 

siffrorna som är uppsatta på väggen. Genom att göra på detta sätt, kan man skapa 

medvetenhet om hur siffrorna ser ut och förknippa siffrans uttal med siffrans 

utseende. 

Det är viktigt att man hela tiden involverar barnen och gör dem delaktiga i skapandet 

för att de ska få möjlighet att känna delaktighet i sin vardag i förskolan.  

 

7.1.4 Fruktstunden 

Fruktstunden är ett moment som kan förknippas till matematiken. Det är ett tillfälle 

att diskutera olika begrepp såsom hel, delar, fjärdedelar osv. med barnen. 

Enkätundersökningen visade att pedagogerna har upplevt att fruktstunden är en rolig 

stund där barnen visar stort intresse för matematiken. Enkätundersökningen visade att 

vid fruktstunden är det viktigt att som pedagog fånga upp barnens intresse och 

uppmärksamhet och diskutera med barnen om matematiken som kommer på tal. 

Utifrån enkätundersökningen menar respondenterna att man vid fruktsamlingen 

använder olika begrepp automatiskt, såsom stor och liten, lång och kort, runt och 

avlång. De räknar antal med barnen, hur många frukter och fruktbitar man har. Även 

här gäller det att sätta på sig matte-glasögonen (Doverborg & Pramling, Samuelsson, 

1999), för att fånga upp barnens matematiska tänkande och intresse så att stunden blir 

meningsfull, lärorik och rolig. 

”Matematiken kommer oftast naturligt in i fruktstunden eftersom barnen räknar bitarna som dom 

får, t.ex. ger vi dom bananpengar så räknar dom hur många pengar dom har. Vi brukar också säga 

att t.ex. äpplet är runt eller bananen är längre än äpplet”. 

7.1.5 Sångsamling 

Respondenterna i enkätundersökningen anser man kan man få in matematiken i 

sångsamlingar. Det finns sånger och ramsor som involverar matematiken på många 

olika sätt. En sång som man kan använda på ett matematiskt sätt är sången om elefanten 

som balanserar på en liten spindeltråd (se bilaga 2). Ramsor som är matematikinspirerade 

kan vara t.ex. tre små apor hoppade i sängen, fem gröna grodor små, en liten sten på vägen låg och 
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spindelmor i källarn’ bor (se bilaga 2). I undersökningen svarade respondenterna att 

sångsamlingarna har en stor betydelse för barns språkutveckling och att man under 

sångsamlingarna skapar möjlighet för barnen att utveckla sitt ordförråd samt 

taluppfattning. 

”vi planerar oftast våra sångsamlingar så dom får ett syfte, men ibland låter vi också barnen 

bestämma. Vi tänker ofta på vilka ord man sjunger och så försöker vi ha med sånger som tar in 

räkning”. 

7.1.6 Måltiden 

Måltiden är en viktig del i förskolans vardag där pedagoger och barn äter tillsammans 

och pratar med varandra. Enkätundersökningen visade att förberedelserna innan 

måltiden och själva måltiden och båda situationerna skapar möjligheter att samtala om 

matematiken. Varje vecka kan pedagogen ha två barn som hjälper till med dukningen 

och det skapar möjligheter för barnen att räkna tallrikar, bestick och glas. För att 

kunna göra detta, måste barnen först ta reda på antalet barn och lärare som ska delta i 

måltiden, detta för att kunna duka fram rätt antal bestick, glas och tallrikar som 

behövs. Enkätundersökningen visade att dukningen skapar möjligheter för samtal om 

antal, storlek och form. Frågor som kan dyka upp är exempelvis hur många barn och 

pedagoger ska äta? Hur många tallrikar, glas och besktick behövs? Vilken form har 

tallriken, är den formad som en cirkel eller kvadrat? Hur ser glasen ut, vilken form har 

de? Det finns olika sorters glas, stora som små osv. Vidare visade 

enkätundersökningen att pedagogen har en viktig roll att ställa öppna frågor och skapa 

ett intresse för matematiken som uppstår vid denna situation. Vidare, under måltiden 

kan man samtala om form, antal, storlek och mängd med barnen. Det kan vara att 

man pratar om formen cirkel, exempelvis potatisen är formad som en cirkel och det är 

ärtorna med, men potatisen är större än ärtan osv. Även här är det viktigt att man 

introducerar matematiska begrepp som t.ex. stor, liten, tjock, smal, kort och lång.  

”Varje vecka har vi hjälpredor som hjälper oss att duka. Och när dom bara är två så får man 

tillfälle att prata lite om matematiken. Vi uppmuntrar dom att först se hur många som ska äta, och 

sen räkna tallrikarna osv. så det blir rätt antal. Sen så leder dom här samtalen till andra 

matematiska samtal, vi brukar prata om former och mängder vid matbordet t.ex.”. 
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7.1.7 Spontan matematik 

Enkätundersökningen visade att det är viktigt att som lärare fånga den spontana 

matematiken som kan uppkomma i den fria leken. Barn leker mycket under sin tid på 

förskolan, både i den fria leken och i planerade aktiviteter. Barnen leker med olika 

saker och leker olika lekar, de bygger med klossar, pusslar, ritar, målar, leker olika 

rollekar, olika konstruktionslekar och använder olika material. Utifrån de svar som 

enkätundersökningen gav, kan man se matematik i alla lekar och aktiviteter. Det är 

viktigt att som pedagog se matematiken i de olika lekarna och aktiviteterna för att bli 

medveten om att den finns där. 

”Barnen brukar leka i den fria leken och det är viktigt att vi är med och observerar lekarna så vi 

kan finnas till hands om det skulle behövas. Och när vi tittar och lyssnar så ser vi att matematiken 

finns i de flesta lekarna”. 

7.2 Frågeställning 2: Hur synliggör lärare matematiken 

för barnen? 

Att synliggöra matematiken för barnen kan man endast göra om man själv som lärare 

är medveten om och ser den dagliga matematiken i vardagen. Utifrån 

enkätundersökningen kan matematiken synliggöras på olika sätt, i olika miljöer och 

situationer. Det är viktigt att benämna matematiken i de olika aktiviteter som uppstår. 

Exempelvis om barnen hjälper till vid dukningen är det viktigt att säga till barnen att 

dukningen kan vara matematisk för då räknar man tallrikar, glas och bestick. Vidare 

visade enkätundersökningen att man kan göra matematik med barnen, involvera dem i 

de matematikinriktade aktiviteter som man har i förskolan. Ett exempel på detta som 

togs upp i undersökningen är begreppen stor, större och störst. Här kan man använda 

barnen för att mäta längder på olika sätt, man kan använda olika material som t.ex. 

snören för att ta reda på barnens längd eller ställa upp barnen i en led där man går från 

stor till störst. Även här kan man arbeta med lägesord, såsom bakom och framför. 

7.2.1 Utformningen av den pedagogiska miljön 

Den pedagogiska miljön har stor betydelse för hur man synliggör matematiken i 

förskolan Enkätundersökningen visar på att det är viktigt att barnen har tillgång till 
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matematiskt material för att bli stimulerade. Det framgår även i enkätundersökningen 

att pedagogernas roll i utformningen av den pedagogiska miljön har stor betydelse för 

hur man synliggör matematiken för barnen. Vidare svarade respondenterna att det 

gäller att man som pedagog skapar ett intresse för materialet, genom att introducera 

det på ett glädje- och lekfullt sätt. Ett exempel som tas upp i enkätundersökningen av 

flera respondenter är pärlbordet och vävbordet där barnen får möjlighet att skapa 

mönster, räkna antal och erfara olika former. 

”Det är vår uppgift att göra så att miljön lockar till lek och att vi köper in bra lekmaterial så att 

barnen stimuleras”. 

7.2.2 En närvarande och lyhörd pedagog 

Som pedagog är det viktigt att alltid vara närvarande och lyhörd vilket tydligt framgår i 

enkätundersökningen då respondenterna menar att det är då man kan synliggöra 

matematiken för barnen. Att vara närvarande innebär enligt respondenterna att man är 

med barngruppen och inte gör andra saker som t.ex. pappersarbete, de menar att det 

finns tid för sådana sysslor också. Det handlar om att vara tillgänglig för barnen och 

inspirera och utmana dem utifrån de behov och förutsättningar som finns. Att vara 

lyhörd, se och höra vad barnen gör och säger, lyssna på de konversationer som uppstår 

och ta tillvara på alla samtal, i detta fall de samtal som berör matematiken. Vidare 

visade enkätundersökningen att mycket handlar om hur man är som pedagog och hur 

engagerad man är i barns lekar och samtal. Respondenterna menar att man synliggör 

matematiken genom att vara närvarande och lyhörd för det är då man skapar, både 

utifrån den fria leken och spontana leken, lärandesituationer som gynnar barns 

matematiska tänkande och utveckling. 

”För oss är det viktigt att vi tänker på att vara med barngruppen och inte hålla på med massa 

annat. För att synliggöra matematiken som finns överallt så måste vi vara närvarande när barnen 

leker och vara lyhörda. Det är då vi utmanar dom i deras lärande och kan inspirera till samtal som 

handlar om matte”. 

 

7.2.3 Synliggöra matematiken genom dokumentation 

Att synliggöra matematiken för barnen är viktigt, tycker respondenterna. Dock har 

flera svarat att det har varit svårt att synliggöra matematiken genom dokumentationen 
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där barnen har fått delta i själva processen av att göra dokumentationen. Flera har 

skrivit att barnen deltar i dokumentationen genom att det som barnen säger som berör 

matematiken, skrivs ner jämte bilden som sedan sätts upp på väggen på avdelningen. 

Även teckningar som barnen själva ritar och berättar något om, används som 

dokumentation för att synliggöra matematiken. Detta för att både barnen och deras 

familj kan ta del av deras lärande och utveckling.  

”Det kan vara svårt att dokumentera matten genom dokumentationen och det är något som vi får 

jobba med. Vi synliggör matematiken till en viss del genom foton”. 
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8. Analys 

I analysdelen analyseras resultatdelen utifrån studiens frågeställningar samt som det 

ställs mot det som forskare säger kring matematik. 

8.1 Analys av resultat utifrån frågeställningar 

Resultatet av enkätundersökningen gav svar på mina frågeställningar samtidigt som det 

styrker den teori som finns skriven kring hur man arbetar med och synliggör 

matematik i förskolan. Doverborg (2006) talar om att matematiken i förskolan ska ta 

sin utgångspunkt i förskolans tradition, d.v.s. leken, vardagsrutinerna och olika 

temaarbeten som man har i förskolans verksamhet. Utifrån enkätundersökningen 

tyckte respondenterna likadant som Doverborg (2006) som tyckte att det är viktigt att 

synliggöra den vardagliga matematiken för att gynna barnens lärande och matematiska 

utveckling. Doverborg (2006) styrker detta då hon menar att det är viktigt att som 

pedagog synliggöra matematiken som finns i barnens vardag, matematiken som finns i 

leken, rutinerna och temat och inte endast i planerade aktiviteter. Vardagssituationer 

kan vara t.ex. måltiden, på- avklädning, frukstunden m.m. vilket även 

enkätundersökningen påvisade som viktiga att tänka på och vara medveten om. 

Enkätundersökningen visade att matematiken i förskolan är viktig att arbeta med och 

synliggöra. Att fånga upp barnens intressen och inspirera till samtal som berör 

matematiken kan göras i nästan alla aktiviteter och situationer i förskolan. 

Enkätundersökningen visade att samlingar av olika slag är viktiga och att man kan 

introducera matematiken på ett roligt och glädjefullt sätt. Även den fria leken är viktig 

och även här kan lärare synliggöra matematiken och enkätundersökningen visade att, 

för att kunna synliggöra matematiken, gäller det att vara en medveten, närvarande och 

lyhörd lärare. Även Doverborg (2002) menar att det är viktigt att vara en medveten 

lärare eftersom det är då man kan ta tillfället i akt och utmana och inspirera barnen att 

upptäcka och erfara det som berör matematiken och även använda matematiken i 

meningsfulla sammanhang. 

Resultatet av enkätundersökningen visade att den vardagliga matematiken i förskolan 

är viktig och ännu viktigare är att synliggöra den genom att vara en medveten pedagog. 

Att vara en medveten pedagog handlar om vikten av att se och känna igen matematik i 

de vardagliga situationer som uppkommer under dagen på förskolan. Detta är i sin tur 



31 

 

viktigt för att kunna synliggöra matematiken för barnen. Resultatet visade även att det 

är viktigt att som lärare vara närvarande och lyhörd för det barnen gör och säger, vilket 

även Doverborg (2002) antyder. Malmer (1990) menar att det är viktigt att förse 

förskolan med lämpliga och stimulerande material där man skapar möjligheter för den 

matematiska begreppsbildningen. Även Doverborg (1995) menar att det är viktigt att 

verksamhetens miljö ger barnen möjligheter att i vardagssammanhang, i lek och 

temaverksamhet lösa olika problem med matematisk natur. 

I en enkätundersökning som Doverborg m.fl. (2007) talar om som gjordes av 

Matematikdelegationen visade att lärarna var medvetna om deras roll i barnens lärande 

och utveckling som pedagog. Doverborg m.fl.(2007) menar vidare på att 

enkätundersökningen visade resultat där lärarna ansåg att man har matematik i 

förskolan för att förbereda barnen för skolans matematik att ge barnen 

”matematikstimulans för att underlätta framtida inlärning” (Doverborg m.fl. 2007:6). 

Detta kan jag relatera till min enkätundersökning där de medverkande lärarna tyckte 

att de har en stor roll i barnens lärande och utveckling. Doverborg m.fl. (2007) talar 

om att Matematikdelegationens enkätundersökning kunde delas in i fyra kategorier och 

i en av dessa kategorier handlar om att matematiken måste problematiseras och 

synliggöras i för barnen meningsfulla sammanhang. Detta tyckte även en stor del av 

lärarna i min enkätundersökning där de menar att det handlar om att vara lyhörd, se 

och höra vad barnen gör och säger, att lyssna på de konversationer som uppstår och ta 

tillvara på alla samtal som berör matematiken. Enkätundersökningen visade även att 

det är viktigt att lärare är engagerade i barns lekar och samtal för att kunna synliggöra 

matematiken i för barnen meningsfulla sammanhang. 

I förskolan bygger barn med klossar, leker och konstruerar olika saker och det är vid 

sådana här tillfällen som Doverborg m.fl. (2007) menar att lärare ska ta tillvara för att 

ge barn erfarenheter, upptäckter och utmana dem kring tal och mönster, rum och 

form, sortering och klassificering. Vidare menar Doverborg m.fl.(2007) att 

matematiken finns i nästan alla aktiviteter och situationer som uppstår i förskolan. 

Genom att ta tillvara på sådana situationer, utmanar läraren barnens 

matematiktänkande och ger möjlighet att erfara och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang. Även i min enkätundersökning menade respondenterna att det gäller att 

ta tillvara på tillfällen då barn leker och bygger med olika material. Detta för att 

synliggöra matematiken, låta barnen upptäcka matematik och ge dem erfarenheter 

kring det som berör  matematiken i alla dess former. 
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9. Diskussion 

Jag valde att skriva ett arbete om matematik i förskolan, hur man arbetar med och 

synliggör matematiken i förskolan. Varför jag valde att skriva om just matematiken 

beror på att ett intresse för matematiken växte fram under min utbildning, ett intresse 

som tidigare inte har funnits under min skoltid. Efter att ha läst i litteratur som berör 

matematik i förskolan blev jag fascinerad av hur mycket och på olika sätt man kan 

jobba med matematiken i förskolan. Medvetenheten om matematikens betydelse för 

barn i förskolan gick inte upp för mig förrän jag började mitt examensarbete, då jag 

fick läsa litteratur och göra undersökningar. Det fick mig att reflektera om 

matematikens betydelse och hur viktigt det är att introducera matematiken på ett 

glädjefullt och lekfullt sätt för barnen för att de ska få goda erfarenheter av den. 

9.1 Resultatdiskussion 

Matematiken i förskolan är viktig att introducera för barnen då det finns överallt, 

nästan hela tiden. För att kunna introducera matematiken på ett pedagogiskt, 

inbjudande, glädjefullt och lekfullt sätt, är det viktigt att läraren är medveten om 

matematiken i vardagen. En lärare som inte är medveten om att matematik finns vid 

t.ex. dukningen kan inte utmana barnens matematiska tänkande och skapa möjligheter 

för barnens utveckling av begrepp osv. vid just den situationen. Det handlar om att ta 

tillvara på spontana situationer som barn upplever tillsammans med varandra, 

individuellt eller med läraren. 

Erfarenheter kring matematiken kan påverkas av hur pedagogen introducerar 

matematiken för barnen. Det är därför pedagogens förhållningssätt gentemot 

matematiken som spelar stor roll då pedagogers syn, tankar och åsikter speglar sig i 

deras sätt att arbeta med matematik med barnen. Pedagogers egna erfarenheter kan 

även komma att spela roll för hur man synliggör matematiken för barnen. Som 

pedagog är det därför av stor vikt att vara professionell i sin yrkesroll och se det som 

är bäst för barnen ur barnens perspektiv och hur de kan gynna barnens framtida syn 

på matematik, inte bara när de kommer till skolan, utan även i det vardagliga livet. Som 

Doverborg (2006) säger så är det inte ett alternativ om förskolelärare ska lyfta fram 

matematiken i förskolan eller inte, eftersom den har blivit aktuell i förskolans läroplan. 

Precis som Doverborg (2006) anser jag inte att det handlar om att lärare ska ha de 

planerade matematikaktiviteterna som utgångspunkt när det handlar om att utveckla 
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barns matematikutveckling och lärande. Det handlar om att lärare ska synliggöra 

matematiken som finns i barnens vardag, se matematiken i leken och vardagsrutinerna, 

i den spontana leken som uppstår i förskolan, som Doverborg & Pramling Samuelsson 

(1999:128) menar, att sätta på sig sina ”matematikglasögon”. Även Doverborg & 

Pramling, Samuelsson (1999)  menar att matematiken finns i de vardagliga 

situationerna på förskolan, i leken och i de vuxenledda aktiviteterna. Detta sker även 

om vi väljer att se matematiken eller inte. ”Men genom att vi uppfattar det som kan 

betraktas som matematik i barnens värld och delar deras upplevelser och sätter ord på 

dessa i matematiska termer så blir också förskolebarnet involverat i matematikens 

värld” (Doverborg & Pramling, Samuelsson, 1999:128). 

9.2 Friedrich Fröbel 

Fröbels tankar om pedagogers uppgift var att pedagoger ska ge näring åt barns 

funderingar så att de, på egen hand fick möjlighet att upptäcka och se olika 

sammanhang. Även Fröbel framhöll leken som barns naturliga uttrycksform och han 

utarbetade material där barn fick möjlighet att utveckla olika matematiska begrepp 

(Malmer, 1990). Fröbel utformade s.k. lekgåvor som hade till syfte att främja barns 

fantasi. Lekgåvorna bestod av bl.a. flätmattor, klosslådor o.s.v. Utifrån min 

enkätundersökning visade det sig att de medverkade lärarna tyckte att materialet i 

förskolan var viktigt. Respondenterna i min enkätundersökning visade även att det är 

viktigt att läraren skapar ett intresse för materialet, genom att introducera det på ett 

lekfullt och glädjefullt sätt. Vidare svarade respondenterna att det gäller att man som 

pedagog skapar ett intresse för materialet, genom att introducera det på ett glädje- och 

lekfullt sätt.  

9.3 Lev Semënovic Vygotskij 

Vygotskij (2002) talar om vår hjärna och nerver och att de äger enormt mycket 

plasticitet. Plasticiteten är den förmågan i en viss substans som kan förändra och 

bevara spår av en viss förändring. Vygotskij (2002) menar att denna lätt kan förändra 

sin struktur under inflytande av olika slags påverkan. Dessa spår av förändringar 

bevaras sedan om de stimuli som förorsakade dem var tillräckligt kraftiga eller 

upprepades tillräckligt ofta. (Vygotskij, 2002:12). Ett exempel som är förknippat med 

matematik kan vara att ett barn leker med en sorteringsbox där den får sortera 
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kvadrater, trianglar, rektanglar och cirklar. Om man som pedagog kan introducera 

leksaken på ett lockande och inspirerande sätt, kan barnet skapa intresse för leksaken 

och leka ofta med det. När barnet sedan har lekt ett par gånger med leksaken kan det 

hända att nerverna och hjärnan förändrar sin struktur och bildar spår av erfarenheten 

som sedan bevaras då leken upprepades tillräckligt ofta. Pedagogens uppgift här är att 

göra aktiviteten solig och glädjefull, samt synliggöra matematiken genom att bl.a.  

introducera nya begrepp.  

9.4 Lpfö 98 

I förskolans läroplan för förskolan finns riktlinjer som förskolelärare ska följa. Några 

strävansmål som berör matematik som förskolan har är: 

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, 

- utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

- utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

- utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

Dessa strävansmål tycker jag att de 13 arbetslags som deltog i min enkätundersökning 

visar att de strävar mot, vilket framgår i resultatdelen. Vidare finns det även riktlinjer i 

läroplanen för förskolan som berör matematiken och en riktlinje är: 

Förskollärare ska ansvara för 

 

- att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i 
sin matematiska utveckling 

 

Även denna riktlinje tycker jag att respondenterna i min enkätundersökning visade att 

de följer och att de är medvetna om den. Detta genom att de är medvetna om att 

matematiken finns och att de använder olika material för att synliggöra matematiken i 

de olika sammanhang som den kan uppstå i. 



35 

 

9.5 Metoddiskussion 

Jag valde att göra en enkätundersökning eftersom jag upplevde att det var svårt att få 

tid för intervju med verksamma förskolelärare. Då jag ville nå ut till så många arbetslag 

som möjligt, kände jag att en enkätundersökning skulle underlätta både för mig men 

också arbetslagen eftersom de skulle få möjlighet att svara på enkäten i mån av tid 

under en period på 10 arbetsdagar. Just under höstterminen kan verksamma pedagoger 

ha fullt upp med nya inskolningar och temaarbeten, vilket jag har förståelse för, vilket 

var ännu en anledning till att jag gjorde en enkätundersökning istället för intervjuer. 

Det jag hade kunnat göra bättre med val av metoden hade kunnat vara att göra 

observationer på hur man arbetar med och synliggör matematiken för barnen i 

verksamheten. Detta för att observationer hade kunnat styrka min enkätundersökning. 

Det finns flera faktorer som påverkar undersökningar, i mitt fall gjorde jag en 

enkätundersökning och det gäller att ha ett kritiskt förhållningssätt till de svar som ha 

angivits. Dock är det även viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt till observationer 

då observatören kan påverka hur situationer på den valda avdelningen med sin 

närvaro. Det finns alltid risker och fallgropar med olika metoder, hur man än väljer att 

göra. 
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10. Slutsats 

Slutsatsen av detta arbete är att, för att arbeta med matematik och synliggöra den i 

förskolan för barnen krävs det att man är medveten om sitt arbetssätt och 

förhållningssätt och viktigt är även att vara medveten om vad som står i lpfö 98 

gällande matematik. Faktorer som medvetenhet och lyhördhet spelar roll i hur 

matematiken utformas och synliggörs i förskolan där läraren har en stor roll för vilken 

matematik som man arbetar med och hur man synliggör den. Utifrån 

enkätundersökningen visades det att en del av lärarna arbetar med att synliggöra 

matematiken genom dokumentationen vilket är ett viktigt redskap enligt Doverborg & 

Pramling, Samuelsson (1999). Att dokumentera genom bilder, målningar och 

teckningar som barnen har gjort är ett bra sätt att synliggöra matematik för barnen. 

Dock var respondenternas anledning till denna dokumentation, att föräldrar och barn 

skulle ta del av deras utveckling. Jag tycker att dokumentation handlar om mer än det, 

dokumentation är ett sätt att skapa diskussioner, ett sätt för både barn, lärare samt 

föräldrar att reflektera över matematiken som finns runtom oss. Reflektionen kring 

matematiken kan bidra till att man utvecklar bättre arbetssätt och ser över sitt 

förhållningssätt gentemot matematiken i förskolan. Detta saknade jag i 

respondenternas svar i enkätundersökningen vad gäller dokumentation.  

10.1 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant och lärorikt att göra en fortsatt undersökning som utvecklar 

det redan gjorda arbetet om matematik i förskolan, hur man arbetar och synliggör 

matematiken. Det hade kunnats göra genom observationer i verksamheten för att se 

om lärares handlingar styrkar deras ord om matematik. Även jämförelser mellan olika 

städer och deras sätt att syn och arbetssätt kring matematik hade varit intressant att ta 

reda på. Det hade även varit intressant att undersöka om förskolans matematik 

verkligen påverkar barnens syn på matematik längre upp i åldern, när de börjar i 

skolan. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Jag heter Alena Gracanlic och är lärarstuderande vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag är inne på min sista termin och håller på att skriva mitt examensarbete. Jag 

skriver om matematik i förskolan – att arbeta med och synliggöra matematiken i 

förskolan. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur olika förskolor arbetar med 

matematiken och hur man synliggör den för barnen. 

 

Ni kommer vara helt anonyma i enkäten och varken namn eller förskola kommer 

att användas i arbetet. De svar som ni lämnar till mig kommer endast att 

användas i forskningsändamål och ingen annan än jag kommer att ta del av 

dessa. 

 

 

 

Tack i förhand! 

 

Vid frågor eller funderingar kan ni ringa: 

Alena Gracanlic 
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Enkätfrågor 

1. Hur många är ni i arbetslaget? 

 

 

2. Hur många förskolelärare resp. barnskötare är ni på avdelningen? 

 

 

3. Hur många barn har ni på avdelningen? 

 

 

4. Hur gamla är barnen på er avdelning? Ange antalet nedan. 

1år_____2år _____ 3år_____ 4år_____5år_____6år_____ 

 

 

Här nedan kommer frågor som jag gärna skulle vilja ha mer utvecklade 

svar på. Om ni behöver mer utrymme att skriva på så kan ni skriva på 

baksidan! 

 

 

 

5. Vad har ni för tankar kring matematik i förskolan?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Arbetar ni med matematik på er avdelning?  
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Om svaret är: ja: Hur arbetar ni med matematiken? 

Om svaret är nej: Varför inte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Hur ser ni som pedagoger på er roll att skapa möjligheter för barn att 

utveckla deras intresse för matematik och deras möjligheter att utveckla 

matematikkunskaper? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Hur arbetar ni i arbetslaget för att synliggöra matematiken för barnen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Hur arbetar ni i arbetslaget gällande planeringen av matematiken? Vad 

kommer upp i era diskussioner? Ge gärna exempel! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Hur för ni dokumentationer kring matematiken på avdelningen? Får barnen 

vara med och ta del av dokumentationen? 

 Om ja: på vilket sätt? 

Om nej: Varför? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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11. Hur tycker ni att man på bästa sätt kan jobba med matematiken? Använder ni 

t.ex. speciellt material? Berätta! 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Visar barnen intresse för matematiken?  

Om ja: vilken typ av matematik har de visat intresse för? Hur arbetar ni för 

att ta tillvara på barnens intressen för matematiken?  

Om nej: hur arbetar ni för att fånga barnens intresse och nyfikenhet till 

matematiken? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13. Har den pedagogiska miljön någon betydelse för hur matematikarbetet på 

avdelningen utformas/utförs? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

14. Har ni fått någon typ av kompetensutveckling gällande matematiken? Om ja, 
vilken kompetensutveckling har ni fått?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
15. Vill ni utveckla ert arbetssätt kring matematiken i förskolan? Varför och på 

vilket sätt? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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Ett stort TACK för er medverkan! 
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11.2 Bilaga 2 

En elefant balanserade… 

En elefant balanserade 
på en liten liten spindel-tråd 

Det tyckte han var så intressant, 
så han gick och hämtade en annan elefant. 

Två elefanter balanserade 
på en liten liten spindel-tråd 

Det tyckte dom var så intressant, 
så dom gick och hämtade en annan elefant. 

Tre elefanter balanserade 
på en liten liten spindel-tråd 

Det tyckte dom var så intressant, 
Så dom gick och hämtade en annan elefant. 

Fyra elefanter……osv 
 

Fem gröna grodor små… 

Fem gröna grodor små, 
satt på en stubbe så 

åt flugor och små stygga mygg - mums, mums! 
För att sen slippa surret, 
hoppa en ner i plurret, 

nu är det fyra grodor kvar, koack koack. 
... osv ner till: 

.. nu är en ensam groda kvar, koack koack. 
...nu är det inga grodor kvar, koack koack. 

  

Fem små apor… 
Fem små apor hoppade i sängen. 

En ramla ner och slog sitt lilla huvud. 
Mamma ringde doktorn och doktorn svara: 

Inga små apor i sängen får vara! 
Fyra små apor… 
Tre små apor… 
Två små apor… 
En liten apa… 

Inga små apor hoppade i sängen. 
Sängen fick va´ stilla. Inga apor trilla´. 

Ingen ringde doktorn. Doktorn slapp svara. 
Mamma hon kramade fem apor rara 
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En liten sten på vägen låg… 
En liten sten på vägen låg 

jag vände den och då jag såg 
två små loppor, fem små myror 

…och tio små möss!! 

 

 

Spindelmor i källarn’ bor… 
Spindelmor i källaren bor 

Hon är rund och trind och stor 
Ben det har hon hela åtta 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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