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Abstrakt 

 

Redan i förskolan läggs grunden för barns utveckling av matematikkunskaper. Därför är det 

oerhört viktigt att arbeta med matematik i förskolan. Syftet för detta arbete handlar om att 

förstå hur förskollärare och förskolechefer synliggör och förhåller sig till den grundläggande 

matematiken samt uppmärksamma om fortbildning har påverkat deras syn på arbete med 

matematik. Vår undersökning baseras på intervjuer av sex förskollärare och två förskolechefer 

från sex olika förskolor. Resultatet av intervjuerna visade att alla förskollärare och 

förskolechefer var överens om att matematiken finns överallt i barns vardag. Matematik 

handlar inte enbart om siffror och att räkna, utan matematik är också språk och begrepp. Både 

litteraturen och respondenterna uttrycker att förskollärare behöver sätta på sig sina 

”matematikglasögon” för att medvetandegöra barnen om matematik vilket innebär att i 

vardagliga situationer och på ett lustfyllt sätt uppmärksamma allt som har med matematik att 

göra. Resultatet visade att några förskollärare och förskolechefer har fördjupade kunskaper 

utifrån hur de beskriver sitt sätt att synliggöra matematiken. För dem har fortbildningen haft 

stor betydelse för hur de kan uppmärksamma matematiken i förskolan. Matematiken har 

förtydligats i förskolans läroplan Lpfö98/10 vilket inneburit att förskollärare upplever att det 

är enklare att ta vara på barnens utforskande och undersökande för att på detta viset 

konkretisera och synliggöra matematiken. 
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1 Inledning 

 

”Matematik är ett redskap som under lång tid utvecklats i syfte att underlätta det dagliga 

sociala livet. Symboler och räknesätt omfattar förståelse och färdigheter som barn förväntas 

tillägna sig under sin uppväxt och även kunna använda i vardagen“(Björklund:2007:24) 

 

Under vår utbildning fick vi upp ögonen för matematik i förskolan när vi läste kursen 

förskolebarns lärande i matematik. Här fick vi ta del av hur förskolan konkret arbetar med 

matematiken på ett lustfyllt sätt. En nyfikenhet växtes fram och vi inspirerades att skriva om 

matematikens synliggörande i förskolan i vårt examensarbete. Våra egna erfarenheter visar på 

en stor skillnad då vi själva inte fick möjligheten att få en tidig förståelse för matematik. Vi 

anser att det är viktigt att tidigt ge barn en förståelse för matematik. Förskollärare har en 

viktig roll att kunna synliggöra matematiken i förskolan. 

Den reviderade läroplanen Lpfö98/10 kräver att förskollärare har en kunskap om matematik 

för att kunna utforska barns matematikkunskaper och att lägga en viktig grund för barnets 

framtida lärande. Därför är det betydelsefullt hur förskollärare presenterar och synliggör de 

olika matematiska begreppen för barns första möte med matematik blir avgörande för deras 

framtida uppfattning. Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev, 2010:10) beskriver mer utförligt 

att förskolan skall sträva efter att hjälpa barn att utveckla sin förmåga att se samband mellan 

de matematiska begreppen. Här väcks vår nyfiken att undersöka om det stämmer att det har 

blivit en förändring i förskoleverksamheten när det gäller matematik.  

Under de senaste åren har matematiken fått betydligt större plats i läroplanen för förskolan. 

Det gör att förskollärarnas förhållningssätt, attityd till och lärande av matematisk 

begreppsbildning fått större fokus (Ahlberg, 2000). Kronqvist (2003) menar att det är lärarens 

inställning och deras positiva bild av matematik som har en avgörande faktor för hur barnen 

påverkas. Vidare menar författaren att genom pedagogens positiva sätt, är det troligt att barn 

håller kvar sitt intresse och sin nyfikenhet för matematik. 

Det är av stor vikt att det finns en intresserad och inspirerad förskollärare som är närvarande 

för att uppmärksamma matematiken när den uppstår i förskolans vardag. Det är också viktigt 
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att barns eget språk kopplas samman med matematikutveckling. Utifrån detta vill vi få mer 

kunskap om hur förskollärare arbetar med matematiska begrepp i förskolan.  

 

1.1 Syfte och problemställning 

Syftet med denna undersökning är att vinna kunskap om hur förskolechefer och förskollärare 

synliggör och förhåller sig till den grundläggande matematikundervisningen i förskolan. Vi 

vill också uppmärksamma om och hur fortbildning och förskolans reviderade läroplan 

Lpfö98/10 har påverkat deras syn på arbetet med matematik.  För att uppnå vårt syfte har vi 

valt följande problemformuleringar: 

 Hur ser förskolechefer och förskollärare på matematikens synliggörande i förskolan? 

 Vad anser förskolechefer och förskollärare att de ska kunna inom ämnet matematik för 

att utmana barns kunskap? 

 Har förskolechefer och förskollärares arbetssätt med matematiken förändrats sedan 

läroplanen Lpfö98 reviderades 2010? 
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2 Bakgrund 

Matematik har i förskolan fått ökad aktualitet genom läroplanen för förskolan Lpfö98. I 

tidigare rekommendationer för förskolan uppmärksammades matematik i form av olika 

begrepp som skulle belysas på så många sätt som möjligt och i samtliga vardagliga 

situationer. I barnstugeutredningen kan vi läsa hur olika rutinsituationer som på- och 

avklädning och dukning är ypperliga tillfällen för ”sortering, parbildning och klassifikation” 

(SOU 1972:26 sid 206).  

Socialstyrelsen ger 1987 ut det nya pedagogiska programmet i form av allmänna råd. Här 

läggs bland annat grunden till matematisk förståelse. Genom att personalen stimulerar barnen 

att reflektera och tänka vilket leder till att de får erfarenheter av likheter och skillnader, form, 

längd, avstånd, vikt och volym. Här handlade utvecklingen av barnens kompetens om att 

använda sina färdigheter och erfarenheter, att bygga upp sin begreppsbildning och att förstå 

sin omvärld tillsammans med andra (Socialdepartementet, 1987:29). 

Matematik fick ökad tyngd i förskolan hösten 1998 när verksamheten fick sin egen läroplan 

som förskolans första styrdokument. Där formuleras strävansmål för matematik. I denna 

betonas att barnen skall utveckla sin egen förmåga att använda matematik och en förståelse 

för grundläggande egenskaper som bl.a. berör mätning, form och orientering i tid och rum 

(Lpfö98). 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

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

och tekniker, 

 Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, 

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

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. (Lpfö 98:13) 

Lillemor Emanuelsson som är lågstadielärare tar bl.a. upp i sin föreläsning matematik i 

förskolan, vad, varför och hur? (Skolverket/skolutveckling, 2008) att “Sverige har en unik 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98). Med internationella mått är den bland de främsta i världen. 

Den integrerar både lärande och omsorg. I Lpfö 98 står att förskolan ska sträva efter att 

varje barn får utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

https://docs.google.com/document/d/15fQRPZ6RcHlwFD3nLjhcBLIJIaTijNm9hZQ_r3TwVgA/edit#_msocom_1
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sammanhang”. Hon nämner även att ”i Lpfö98 finns nyckelord som inspiration, trygghet, 

fantasi, samarbete och kommunikation. Ord som bjuder in oss vuxna till att skapa och fånga 

situationer där barns matematiska tänkande kan utvecklas”. 

Förskolans läroplan Lpfö98 reviderades 2010 och blev mer tydlig i vad både förskollärare och 

förskolans arbetslag skall sträva efter för att utveckla barns matematiska begreppsbildning. 

Mycket av detta handlar om att låta barn utveckla sina förmågor genom att få erfarenhet kring 

vad matematiken kan vara och hur det kan se ut i vardagen. I läroplanen Lpfö98/10 finns 

strävansmål för barns språkliga-, kommunikativa-, matematiska utveckling, samt 

naturvetenskap och teknik. Målen har förtydligats och utvecklats till både omfattning och 

innehåll. 

– Förskolan ska bli ännu mer lärorik. Det säger utbildningsminister Jan Björklund om den 

förnyade läroplanen för förskolan som regeringen nu har fastställt (NCM, 2010). 

Läroplanen för förskolan Lpfö98/10 lyfter fram att pedagogerna strävar efter att lära barnen 

om olika begrepp både språkligt och konkret. 

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, och 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Lpfö98, rev2010:10)  

Den reviderade läroplanen Lpfö98/10 trädde i kraft den 1 juli 2011. Regeringens intentioner 

är att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag. I den reviderade läroplanen Lpfö98/10 har 

målen blivit fler och ändrat karaktär. I avsnitt 2.2, “Utveckling och lärande” har förtydligande 

och nya mål har placerats. Det handlar främst om kompletteringar av mål och riktlinjer när det 

gäller barns språkliga och kommunikativa utveckling, barns matematiska utveckling samt 

naturvetenskap och teknik. Målen handlar om att varje barn ska få möjlighet att utveckla olika 
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förmågor och intressen i en verksamhet som bidrar till att barns förståelse för sig själva och 

sin omvärld ökar (2012). 
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3 Litteraturgenomgång 

I följande kapitel presenteras forskning som vi senare använder oss av för att analysera vårt 

resultat. I vårt tillvägagångsätt när det gäller att finna relevant litteratur och forskning har vi 

sökt på Internet efter hur pedagoger synliggör matematiken i förskolan. Vi inleder 

litteraturgenomgången med ett historiskt perspektiv för att sedan övergå till hur några forskare 

och författare ser på matematik och pedagogens roll när det gäller barns möjlighet att utveckla 

matematisk kunskap samt betydelsen av pedagogens fortbildning. 

3.1 Historiskt perspektiv 

Grunden till den svenska förskolan finns att hitta hos en tysk pedagog, Friedrich Fröbel. 

Fröbel (1782-1852) är anfader till Kindergarten i Tyskland, där han redan på sin tid betonade 

den fria lekens betydelse för barns lärande. Det innebar skapande inslag från ämnesområdet 

matematik, där barnen fick ta del av att lära sig olika former genom bl.a. att bygga med 

klossar, sy mönster och att rita. Fröbels pedagogik bygger mycket på den fria leken som är 

viktig i barns utveckling och lärande. Att lära barnen tänka ansåg Fröbel vara det första och 

grundläggande syftet med fostran. Ett sätt att lära sig tänka självständigt är att uppmuntra 

barnen att själva finna ut och upptäcka hur omvärlden fungerar. Han ansåg att barn måste få 

arbeta med saker, konstruera och pröva. Fröbel tog fram undervisningsmaterial i form av 

“lekgåvor” Det var kuber, ett klot, en cylinder som utgår från geometriska egenskaper. Syftet 

med lekgåvorna var att stimulera barnens fantasi samt att konkretisera undervisningen i 

matematik och geometri. Lekgåvorna skulle få barnen att komma fram till egna slutsatser och 

för att stimulera deras begreppsförmåga (Simmons-Christenson, 1997).  

Den svenska förskolan har under åren genomgått ett flertal förändringar. I mitten av 1800-

talet startade de första barnkrubborna vilka organiserades av den tidens fattigvård för att 

utjämna klassklyftorna. Barnkrubbornas mål var att så billigt som möjligt se till barn som inte 

hade någon tillsyn på dagarna. Det innebar ett starkt fokus på fostran och omsorg. 

Barnkrubbor hade även ett socialt syfte genom att ta hand om de fattigas barn, men senare 

även barn till förvärvsarbetande mödrar. Barnkrubban bedrev inledningsvis ingen pedagogisk 

verksamhet men barnen passades och fick mat. Parallellt med, eller strax efter barnkrubborna, 

öppnade barnträdgårdarna som skulle ge barnen stimulans samtidigt som mödrarna skulle ges 

utrymme för egna aktiviteter. Dessa barnträdgårdar skilde sig från barnkrubbornas innehåll 

del genom att erbjuda barnen en tydlig pedagogisk stimulans där lek och lärande var viktiga 



10 
 

dels genom att pågå under en kortare del av dagen. Här var ambitionerna att åstadkomma en 

god pedagogisk verksamhet, grundad på Fröbels uppfostringslära. År 1968 tillsattes 

Barnstugeutredningen där de pedagogiska formerna fastställdes vilket präglats av den 

politiska ideologi som rådde i vårt samhälle vid denna tid. Barnens egna tankar och 

funderingar skulle nu komma mer i centrum. Här uppmärksammas förskolans grundläggande 

begreppsbildning i matematik. Dokumentet gav barnomsorgen som idé ett erkännande och 

blev grunden för den moderna förskolan av idag. Den kom att betyda mycket för förskolans 

utveckling, vilken förordad barnomsorg som skulle förena tillsynsbehov och god pedagogisk 

verksamhet. Detta ledde till en omfattande expansion av barnomsorgen från 1970-talet 

(Simmonssons-Christensson, 1997). I takt med att behovet av platser för barntillsyn 

tillgodosågs riktades fokus alltmer mot barns lärande och utveckling. År 1998 fick förskolan 

en egen läroplan. Läroplanen understryker att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Skolinspektionen 2011). 

3.2 Tidigare forskning 

Camilla Björklund, forskare och pedagogie doktor vid Åbo Akademi har forskat inom ämnet 

matematik och små barn. I hennes doktorsavhandling Hållpunkter för lärande, småbarns möte 

med matematik (2007) följer hon 23 barn i åldrarna 1–3 år från två småbarnsavdelningar 

under en hösttermin för att undersöka vad de fattar intresse för och hur de förstår och försöker 

komma underfund med matematik. Hon beskriver matematiken i vardagen som ett redskap, 

något som har vuxit fram under tusentals år. Människan har och har alltid haft ett behov av att 

kunna strukturera, dokumentera och kommunicera information om vad som sker i dess 

omvärld. Matematik handlar om att kunna urskilja förhållanden mellan föremål och 

företeelser när det gäller rum, tid och kvantiteter. Författaren menar att i vardagen 

konkretiseras det matematiska tänkandet när det gäller tid, rum och kvantitet. Människan är 

tvungen att förhålla sig till sin omvärld varje dag för att klara vardagen, matematiken är ett 

redskap för att klara av dagliga problem och utmaningar människan ställs inför.  

Björklund (2007) har genom att observera barn kommit fram till att de är kompetenta att se 

mönster och forma nya helheter. För pedagogerna är utmaningen då att se, fånga och 

uppmärksamma vad barnen gör och att prata med dem om det som sker. Om ett barn 

exempelvis ritar en triangel kan man säga att formen kallas för triangel och fråga om barnet 

kan hitta en annan triangel någonstans, föreslår hon. Eftersom jämförelsen är mycket central i 

matematikinlärningen är det viktigt att uppmärksamma barnen på variationer. Som att siffror 
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och trianglar kan se ut på många olika sätt och vara gjorda av olika material men att det ändå 

är något som är specifikt för just dem. Rent praktiskt kan det handla om att ett barn hämtar en 

stol för att komma åt något högt upp på en hylla. Det kan också vara att maka plats för 

kompisen vid bordet genom att flytta på stolen – att bedöma hur mycket plats som behövs då 

är matematik. Eller att upptäcka att man faktiskt kan sitta bredvid två personer samtidigt vid 

ett bord. Denna avhandling har gett betydande kunskap för utförandet av den pedagogiska 

verksamheten speciellt med tanke på matematisk utveckling hos barnen. 

3.2.1 Matematiken i förskolan 

”Om barn tidigt får utmaningar i matematik så påverkar det deras intresse och lust för 

matematik i skolan” (Doverborg, 2007) 

Nationellt centrum för matematik tar upp i sin bok Matematik från början (2000) att:  

”Förskolearbetet handlar om att göra vardagen synlig för barn vilket vi kan göra genom att 

tematisera och problematisera vardagen och få barn att reflektera över allt som vi ta för 

givet. Oavsett vilket innehåll vi arbetar med inom temat, vardagssituationer etc. kan vi 

utnyttja dessa för att tillsammans med förskolebarn utveckla den grundläggande matematiken 

på ett sätt som är utmanande för dem.”(MCN, 2000) 

Furness (1998) beskriver matematik som ett kunskapsområde, ett språk och ett sätt att tänka. 

Författaren talar om att matematiken kan beskrivas som kunskap om och förhållande mellan 

tal, mätande och form. Olika synvinklar på barns matematiska tänkande i förskolan är 

rumsuppfattning, bildutveckling, symmetri och balans, utveckling av tidsbegrepp, rytm, 

förmåga att sortera, klassificera och räkna. Björklund (2009) lyfter fram att utgångspunkten i 

det matematiska tänkande handlar om att kunna urskilja relationer och företeelser i omvärlden 

där det är betydelsefullt att barn får ta del av kunskaper och färdigheter samt utveckla en 

förståelse för dem. Vidare menar författaren att när vi observerar de yngsta barnen upptäcker 

vi att de är upptagna av att undersöka rummet, tiden och mängder som barnen omges av, där 

grunderna läggs tidigt.  

Gottberg & Rundgren (2006) refererar till Forsbäck att matematik finns i nästan allt vi gör i 

vardagen, utan att vi tänker på det. Ett uttryck som Forsbäck ofta använder är “att ta på sig 

matematikglasögonen”. Det innebär att se, höra och uppleva matematik och idén med 

matteglasögon är att göra vuxna medvetna om att vi behöver synliggöra matematiken i 
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vardagen för att barn ska uppfatta den. När vuxna har fått på sig matematikglasögonen får 

barnen automatiskt också sådana och nyfikenheten är barnens drivkraft att utforska mer om 

matematiken. Genom att sätta på sig glasögonen lär vi oss att se matematiken runt omkring 

oss. Matematik handlar inte bara om att räkna utan om att upptäcka världen. När pedagogerna 

använder sig av vardagliga situationer för att synliggöra matematiken och väcka barnens 

intresse på ett lustfyllt sätt gäller det att pedagogerna tar på sig sina ”matematikglasögon” och 

strävar efter att försöker se matematiken och dess användning i alla vardagliga situationer 

tillsammans med barnen. 

3.2.2 Vikten av pedagogens synliggörande av matematik i förskolan. 

Heiberg Solem och Reikerås (2004) uppmärksammar betydelsen att utgå från barnet vilket 

gör att de utvecklas steg för steg. Den vuxne har ett ansvar att hitta vägar fram till barnets 

tänkande och språk. Då ges barnet möjlighet att vidarutveckla sin kompetens som de redan 

har. Doverborg (2007) anser att det är i vardagsrutinerna, i samspel mellan pedagoger och 

barn som möjligheterna för barn att lära sig matematik skapas.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att pedagogerna har stor betydelse när det 

gäller användandet av de matematiska begreppen i vardagen och på så sätt väcka barns 

intresse och nyfikenhet för matematik samt att visa att matematiken finns i barns närmiljö. Att 

samtala om dagens datum på almanackan, räkna alla barn vid samlingen, rimma, läsa ramsor 

och läsa berättelser är något som dagligen görs på förskolorna tillsammans barnen menar 

författarna. Ahlberg (2000) menar att de lärare som fångar matematiken i vardagen inte har 

planerat något särskilt innehåll som barn ska ta del av i en situation, utan är något som finns 

naturligt i lärarens arbetssätt där barnen själv är med och upptäcker de matematiska 

begreppen. Svårigheten kan vara att inte nå alla barn, för ofta kan det vara de barn som är 

aktiva och intresserade samt har en viss kunskap som lär sig mer. De barn som inte visar 

intresse för aktiviteterna kan lätt glömmas bort och får då inte den stimulans de behöver för 

att fånga sitt lärande. 

Doverberg & Samuelsson (1999) hävdar att många pedagoger anser att barn automatiskt 

utvecklar matematiska begrepp för att de finns naturligt i barns vardag. Det räcker dock inte 

tycker författarna utan de menar att de matematiska begreppen måste synliggörs för att barn 

ska få möjlighet att utveckla en matematisk förståelse. Därför är det av stor betydelse att 

pedagogerna kan hjälpa barnen att uppleva detta på ett meningsfullt sätt. Kihlström (1998) 
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uppmärksammar pedagogernas förhållningssätt för att ge barnen goda förutsättningar för att 

utveckla kunskap om matematik. Vidare menar författaren att om barnen får tillfälle att lösa 

matematiska problem som de känner igen från sin egen närmiljö, utvecklar de sin 

matematiska förståelse. Enligt Björklund (2009) skiljer sig barns tänkande på flera sätt från 

vuxna, det blir då viktigt för pedagogerna att kunna förstå och försöka tolka vad som kan 

ligga bakom de yngsta barnens handlingar och uttryck. Här betonar författaren vikten att 

pedagogen stöttar och uppmuntra barnens matematiska förståelse från början.  

Enligt skolverkets rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik” har många vuxna 

negativa erfarenheter av matematik och ser det som meningslöst. Det kan lätt överföras till 

barnen (Skolverket, 2003). Heiberg Solem och Reikerås (2004) menar det är viktigt att 

pedagogerna har kunskap om de matematiska ämnena och aktiviteterna för att de ska kunna 

uppmuntra, utmana, utveckla och skapa ett matematikintresse för barnen. 

Heiberg Solem och Reikerås (2004) beskriver att genom matematiska aktiviteter, så utvecklas 

och uttrycks matematiken genom att barnen får växla mellan tänkande och handling. För 

matematik är något som följer med det utforskade barnet i vardagen. Här uppmärksammar 

författarna betydelsen av att pedagogerna möter barnen och får en ökad förståelse för barnens 

språk och tänkande, vilket hjälper barnen att utvecklas med hjälp av sin nyvunna kunskap. 

Vidare menar författaren att det är viktigt att pedagogerna använder sig av ett lämpligt språk 

som är anpassat för barnen så att de kan få möjlighet att utveckla sin matematiska kompetens. 

För att detta ska kunna ske krävs att pedagogerna förstår barnens språk i mötet mellan 

pedagog, barn och matematik. Något författaren också lyfter är att det är viktigt att pedagogen 

i mötet med barnen visar att de inte har all kunskap utan att de tillsammans med barnen kan 

lära. 

Ett viktigt verktyg i förskolan är den pedagogiska dokumentationen (Persson & Wiklund 

2007, Emanuelsson 2007, Doverborg 2007). Dokumentationen kan både ses som ett redskap 

för barnen och pedagogerna. Genom att båda parter tar del av dokumentationen kan de var 

och en och tillsammans reflektera över det matematiska innehållet och därmed öka sin 

förståelse för matematiken. För pedagogen kan det innebära förståelse för hur barnen tänker 

vilket kan underlätta fortsatt planering och strategier för att skapa nya utmaningar. Barnen kan 

genom dokumentationen ”få syn på” sitt eget lärande och därmed öka den egna förståelsen för 

vad matematik kan vara.  



14 
 

Emanuelsson(2007) menar att när barnen får berätta och förklara hur de tänker är en unik 

möjlighet för läraren att få ta del av barns tankar och idéer för att utveckla sig i sitt arbete  

 

Pedagogerna har en viktig uppgift i att vara medforskande och stödja barn i deras utforskande, 

att upptäcka likheter och olikheter som framträder i rummet, tiden och mängder. Barn tar till 

sig begrepp och innebörder i alla sina möten med miljön och människor. Men för att de ska 

kunna utveckla sitt tänkande behöver barnen få erfara matematik på ett meningsfullt sätt i sin 

vardag (Björklund 2009). Barnen behöver i sin vardag utmanas av pedagoger som är 

medupptäckare i vad som finns bakom matematikens symboler. Vilket innebär att se, höra, 

känna och uppleva matematiken. Genom att fånga tillfället, exempelvis när barn leker och 

utmana dem att reflektera och tänka lite mer och ännu längre utvecklar barnens matematik 

(Forsbäck, 2007). Doverborg & Pramling (1999) menar att när pedagoger ställer utmanande 

frågor till barnen och stimulerar dem att uttrycka sina tankar och idéer gör det att barnen 

känner sig bemötta av en attityd där deras tankar, idéer och förslag är viktiga och intressanta.  

 

3.3 Fortbildningens betydelse för matematiken i förskolan. 

 

Läroplanen för förskolan Lpfö98 har medfört krav på att pedagoger ska utveckla sin 

kompetens inom ämnet matematik (Kronqvist, 2003). Med tanke på att förskolan har en 

läroplan menar författaren att det gäller att framhålla matematiken men även att förskolelärare 

får förbättring, utveckling och stöd vid behov eftersom flertalet förskollärare haft lite eller 

ingen matematikutbildning i sin utbildning. Kronqvist (2003) menar att för att kunna utveckla 

viktiga matematiska begrepp hos barnen krävs att pedagogerna får kompetensutveckling. För 

att kunna följa och påverka barns matematiska utveckling krävs kunskaper i ämnet och 

förmåga att analysera barns utveckling av matematiskt begrepp.  

 

Det är inte acceptabelt att barn undervisas i matematik av personer som inte har utbildning 

anser Ljungblad (2001) och menar att det innebär att ha en förmåga att prata matematikens 

språk vilket kan utveckla barnens förståelse i matematik på ett bra sätt. Författaren uttrycker 

att målet blir att ha utbildade matematiklärare. Författaren anser även att förskollärare ska ha 

en förståelse för hur viktigt det är att medvetet arbeta med matematik i förskolan och då bör 

de få fortbildning i ämnet. Sterner och Lundberg (2002) skriver om bristen på matematik och 

matematikdidaktik i många grundutbildningar. De menar att i matematikämnet har pedagoger 
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inte fått del av någon kunskapsutveckling. Författarna hävdar att utan kunskaper i matematik 

finns en ökad risk att använda sig av sin egen skoltids erfarenheter, vilket då kan bli en 

utgångspunkt för det matematiska innehållet i förskolan. 

 

Nationellt centrum för matematik genomförde 2003-2004 ett pilotprojekt i syfte att testa och 

utprova en kompetensutvecklingsmodell som skulle kunna användas med lärare i förskolan. 

Projektet lades upp för att vidga och fördjupa det kunnande i matematik och 

matematikdidaktik som lärare har i syfte att kunna utveckla och utmana barns intresse för och 

lärande i matematik enligt förskolans läroplan Lpfö98. En projektgrupp tog fram mål och 

innehåll för kompetensutvecklingen med litteraturstudier och arbete i barngrupper med 

handledarstöd (Nationellt centrum för matematik). 

 

I Uppdrag till myndighet 2006 bestämde regeringen att alla förskollärare ska ha vissa 

kunskaper i matematik. Med dessa riktlinjer ville de åstadkomma en kvalitetsmässig 

förbättring av matematikundervisningen redan på förskolenivå eftersom matematiken ansågs 

vara en grundläggande del av vårt samhälle. Matematiken är grunden för många andra ämnen 

och genom matematiken tränas bland annat problemlösningsförmågan. I regeringens beslut 

2006 blev riktlinjerna att göra om målen för lärarexamen där de förtydligar värdet av 

pedagogernas kunskaper om matematikinlärning. Numera är detta en obligatorisk del i 

lärarutbildningen oavsett vilken ålder det inriktar sig mot.  

 

Skolverket fick i april 2009 i uppdrag av regeringen att ansvara för förskolelyftet. Detta var en 

regeringssatsning för fortbildning av personal inom förskolan. Där kurserna handlar om barns 

språkliga och matematiska utveckling, samt hur de följer upp och utvärderar sin verksamhet 

(2010).  Förskolelyftet följs nu upp med en ny fortbildningssatsning. Syftet med förskolelyftet 

II är att stärka förskollärare och förskolechefer. Återigen inriktar det sig mot att öka 

pedagogernas kompetens i att pedagogiskt kunna stödja och stimulera barns språkliga och 

matematiska utveckling (2012:7). 
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4 Metod 

I följande kapitel kommer vi att beskriva vilken metod och vilket redskap vi använt vid 

datainsamling samt vilka som deltagit i undersökningen. Det beskrivs också hur vi har tagit 

hänsyn till forskningsetiska principerna, samt hur analys och bearbetning av materialet har 

gått till. 

4.1 Forskningsmetod 

Syfte med vår studie är att undersöka hur förskollärare och förskolechefer tänker och ser på 

matematik i förskolan. Vi har valt att göra en undersökning där deras tankar och kunnighet är 

det centrala och vi använder oss av intervjuer för att svara på uppsatsens frågeställningar. 

Genom intervju ges det utrymme för öppna frågor och att respondenten kan svara med egna 

ord. Utifrån hur Patel och Davidson (2003) beskriver är det viktigt att låta 

syftesformuleringen vara avgörande för vilken metod som är mest lämpad att arbeta med. 

Eftersom vårt syfte är att beskriva och förstå förskollärare och förskolechefers uppfattning 

och attityder kring matematik så är en kvalitativ inriktning (Patel & Davidsson, 2003) med 

muntliga insamlingsmetoder mest lämplig. 

4.2 Urval 

För att uppnå vårt syfte med undersökningen om förskollärares och förskolechefers 

uppfattning om matematik i förskolan har vi intervjuat sex förskollärare och två 

förskolechefer från sex olika förskolor, där tre av förskolorna ligger i en månkulturell stadsdel 

i en storstad och de andra tre förskolorna i mindre småorter. Syfte med att intervjua 

förskollärare och förskolechefer är att få vetskap om hur de tänker, ser och arbetar med 

matematik i förskolan. Tanken är att undersöka om förskollärare har fått fortbildning inom 

matematik och om detta sedan har förändrat deras sätt att synligöra matematiken i 

verksamheten. Vi inriktade oss på förskollärare då detta är vårt kommande yrke. Vi valde 

även förskolechefer för att få kännedom om hur de tänker kring matematik i förskolan och för 

att de fattar beslut om kompetensutveckling för förskollärarna.  
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4.3 Datainsamlingsmetod 

I alla intervjuer har vi haft våra grundfrågor (bilaga 2) som utgångspunkt och utifrån 

respondenternas svar ställt uppföljningsfrågor. Intervjuerna tog ca 1 timme och utfördes i 

enskilda rum vid sidan av den pågående verksamheten, Samtliga intervjuer har spelats in med 

diktafon. Inspelningarna har lyssnats av, renskrivits och sammanställts några timmar efter 

genomförda intervjuer. 

 

4.4 Etiskt ställningstagande 

Innan intervjuerna ägde rum togs det del av de etiska ställningstaganden som vetenskapsrådet 

utfärdat. Detta för att informanterna skulle få korrekt kunskap och information. 

4.4.1 Informations- och samtyckeskravet 

Inför intervjuerna skapades ett informationsbrev (bilaga 1), som utgick från Patel och 

Davidson (2003) anvisningar. Detta skickades till de förskolor vi på förhand valt ut. Vi 

förklarar att deltagandet är frivilligt och att respondenten när som helst kan avbryta 

medverkan utan någon särskild anledning. Allt som sägs i intervjun behandlas konfidentiellt, 

d.v.s. ingen skall utifrån den färdiga texten kunna identifiera personer och materialet används 

endast i vårt examensarbete. 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall där vid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta (Vetenskapsrådet, s.7). 

4.4.2 Konfidentialitetskravet 

I studien nämns inga namn på förskollärare, avdelningar eller förskolor. De namn som nämns 

på förskollärarna är fingerade och inspelningarna från intervjuer förvaras så att endast 

forskningsgruppen kan ta del av dem. Allt material som studien bygger på avidentifieras och 

förvaras på ett säkert sätt. 
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Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan 

uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, s.12). 

 

4.4.3 Nyttjandekravet 

Materialet som denna studie bygger på kommer enbart användas till för denna studie.  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. Personuppgifter 

insamlade för forskningsändamål år inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den 

enskilde utom efter särskilt medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet, s.14)  

 

4.5 Bearbetning och analys 

Efter genomförda interjuver avlyssnades dessa och betydelsebärande material noterades och 

analyserades utifrån arbetets syfte att synliggöra förskollärares uppfattning om matematik, 

påtala fortbildningens och läroplanens betydelse för hur matematik uppmärksammas i 

förskolans verksamhet. Under varje frågeställning fick förskollärarna och förskolecheferna 

fiktiva namn där vi utförligt skrev ner vad som framkommit i intervjuerna. 
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5 Resultat, analys och teoretisk tolkning 

 

Här redovisas resultat utifrån genomförda intervjuer. Utgångspunkten är att redovisa 

förskolechefernas och förskollärarnas synliggörande av den grundläggande matematiken. När 

resultatet presenteras kommer vi att utgå från studiens frågeställningar: 

 

 Hur ser förskolechefer och förskollärare på matematikens synliggörande i förskolan? 

 Vad anser förskolechefer och förskollärare att de ska kunna inom ämnet matematik för 

att utmana barns kunskap? 

 Har förskolechefer och förskollärares arbetssätt med matematiken förtydligats sedan 

läroplanen Lpfö98 reviderades 2010? 

 

Vi har använt fiktiva namn på de intervjuade förskolecheferna och förskollärarna. Vi har valt 

att kalla förskolecheferna för Nora och Stina och vi kallar förskollärarna för Maria, Aisha, 

Lisa, Sara, Pia och Lotta. 

5.1 Förskolechefers och förskollärares syn på matematik i förskolan? 

 

5.1.1 Matematik i vardagen 

Matematiken finns överallt i barns vardag och den är svår att undvika. Majoriteten av 

förskollärarna och förskolecheferna ser matematik i allt från på - av klädning, samlingen, 

inne/uteleken, rytmik till matsituationen. De tar även upp symmetrier, relationer, tal och rum 

och något som ger lust, glädje, utmanar kreativitet och skapande. Matematik möter barnen var 

de än befinner sig på förskolan. 

Matematiken är färg, form, mönster, jämförelser och strukturera en sorts förstadie till att sen 

att jobba med matematik. Det är att göra barnen uppmärksamma på världen (Nora). 

Förskollärarna tycker att det gäller att uppmärksamma matematiken när det finns ett intresse 

hos barnen. De påtalar också betydelsen av att samspel med barn är värdefulla för att kunna 

fånga upp matematiken och sätta ord på det tillsammans. 
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5.1.2 Förskollärarnas synliggörande 

För att synliggöra matematik gäller det att kunna sätta på sig sina ”matematik glasögon, för att 

upptäcka matematiken runtomkring, det ökar förskollärarnas medvetenhet. Genom att 

ifrågasätta, utmana och reflekterar tillsammans med barnen och ställa frågor Vad, När och 

Hur?  

För att kunna synliggöra den för barnen måste jag först synliggöra den för mig själv och mitt 

arbetslag(Lotta). 

En förskollärare talade om betydelsen av att föra pedagogiska diskussioner, för att kunna hitta 

en gemensam nämnare i deras sätt att arbeta med matematiken.  

Målet är att kunna integrera matematiken naturligt till barnen, där alla i arbetslaget har en 

positiv bild av matematiken. Det gäller att sätta på sig sina matematikglasögon för det ska 

vara lustfyllt att arbeta med matematik t.ex. när vi arbetade med vårt tema naturen så fick 

barnen hitta lika långa pinnar, hitta en större pinne eller en mindre pinne (Lotta).  

För att barn skall börja ta sig in i matematikens värld behövs det engagerade och kunniga 

förskollärare som hjälper barn att erövra matematikens värld och att få en tilltro till sitt 

kunnande. 

5.1.3 Matematiska begrepp 

Förskollärarna och förskolecheferna framhäver betydelsen av att benämna de matematiska 

begreppen. Genom att använda matematiska begrepp till barnen skapas en nyfikenhet och 

vilja att utforska mer tillsammans.  

Att vi vågar sätta ord på vad vi gör genom att använda sig av matematiska begrepp t.ex. vid 

samlingen säga ”nu sätter vi oss i en cirkel” Vid fruktstunden säga ¼ eller ett ½ äpple (Lisa). 

 

Förskollärarna menar att det handlar om ett väldigt konkret arbete som att uppskatta mängder, 

skillnader på stor och liten, lägesord och rumsuppfattning. De säger att det gäller att inte 

fastna vid siffror och bara räkna utan matematiken i förskolan är så mycket mer. 

När det gäller begrepp så behöver barnen höra ett ord flera gånger för att över huvud taget 

reflektera över det (Pia). 
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5.1.4 Matematik är ett språk 

Utifrån förskollärarna och förskolecheferna svar är matematik ett språk. För att skapa en 

helhet på förskolan är lekfullheten, samspelet, kreativiteten, utmaningen, lust och glädje 

viktiga inslag i barns möte med matematiken. 

Förskolecheferna beskriver matematik som ett språk: 

Matematiken har väldigt mycket med språk att göra, det gäller att försöka vidga barns vyer 

t.ex. när barnen spela ett spel så benämner vi din tur, du är först, andre, tredje och du är sist. 

Vi behöver tänka kring matematik men det ska även hänga ihop med det andra som görs i 

förskolan så det bildar en helhet (Nora). 

Matematik är ett språk som handlar om så mycket mer än att räkna. Att vi vågar använda oss 

av olika matematiska begrepp och att vi benämner begreppen ofta till barnen och att de får 

höra dem vid flera olika sammanhang (Stina). 

Förskollärarna beskriver matematik som språk: 

Matematik och språk hör ihop, barn lär sig räkna som de lär sig ramsor, rimord och sånger. 

Skillnaden blir att räkneorden uttrycks konkret genom att när vi räknar på fingrarna så 

påvisar vi att antal överensstämmer med fingrarna och så samtalar vi om detta (Pia). 

Språk är centralt för förståelsen och så även i matematik. Matematik är ett språk som barnen 

måste få en chans att lära sig. Barnen måste få lösa, tolka, berätta och förklara matematik 

(Sara). 

 

5.2 Förskolechefers och förskollärares tankar om kompetens inom ämnet 

matematik för att utmana barns kunskap. 

5.2.1 Kunskapens betydelse 

 

Förskollärarna och förskolecheferna anser att en viktig förutsättning för att kunna möta 
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barnen i hur de tänker och möter matematiken utifrån deras erfarenhet är att ha en kunskap 

om matematik 

Det är en förutsättning att vi har kunskap om matematik för att kunna möta barnen dels för 

att se hur de tänker och använder sin erfarenhet av matematik och mötet med nya begrepp 

(Stina). 

Förskollärarnas egen erfarenhet av matematik speglar sig i hur de arbetar med den i förskolan. 

Har de kunskap om matematiken, känner de sig säkrare i sitt sätt att synliggöra matematik i 

verksamheten tillsammans med barnen.  

Vår uppgift är att göra matematiken synlig och uppmuntra barnen till att tänka och reflektera 

över olika matematiska företeelser. Under hela dagen kan vi ge barnen tillfälle att uppleva 

och använda matematik i för dem meningsfulla sammanhang t.ex. olikheter och likheter, vilka 

saker som hör ihop eller inte och även låta barnen sortera. Vi måste sätta på oss 

"matteglasögonen" och se matematiken runtomkring för att sedan kunna medvetandegöra 

barnen som t.ex. när en pedagog hade triangelformade öronhänge och barnen började 

intresserade sig för former och det slutade med att vi letade efter trianglar inne på förskolan 

och senare ute i närmiljön.  Så genom samtal med barnen kan vi ta reda på hur deras 

uppfattning ser ut om det vi vill göra synligt för barnen. För att barn skall börja ta sig in i 

matematikens värld behövs att vi pedagoger är engagerade och kunniga som hjälper dem 

både att erövra matematikens värld och att få en tilltro till sitt kunnande (Maria). 

 

Förskollärarna belyser kunskapens betydelse om ett matematiskt tänk, där de då kan lyssna in 

barnen, ge barnen tid till samtal och samspel. Genom detta skapas möjligheter för barnen att 

vara delaktiga i verksamheten, få reflektera och få följa resonemang. 

Hur tänker jag själv om matematik och min egen självreflektion är viktig del att ha med sig 

för att vi ska kunna utveckla oss, där vi kan delge varandra vårt sätt att se på hur vi kan 

arbetar med matematiken (Lotta). 

 

5.2.2 Fortbildningens betydelse 

 

En förskolechef uppmuntrar sin personal att följa med i utveckling, forskning och nya teorier. 

Vilket innebär att hon för två år sedan satsade på fortbildningar och seminarium för sin 
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personal med fokus på matematik i förskolan. Här framhåller förskollärarna att de har stärkts i 

synliggörandet av matematiken. De har blivit mer observanta på matematiken i barnens 

vardagssituationer i verksamheten. Den andra förskolechefen som är ny i sin roll har inte 

erbjudit sin personal fortbildning i matematik. Det framkommer att de förskollärare som inte 

erbjudits fortbildning har önskan att någon gång få den möjligheten. 

 

Jag tycker att vi ska ha ett genuint intresse att vilja fortbilda oss. För kunskap gör att vi 

utvecklas och då ökar vår medvetenhet. Vi har vårt uppdrag att följa (Lisa). 

 

En av förskollärarna med många års erfarenhet inom förskolan har gått förskolelyftet två 

gånger. Hon tycker det är viktigt med utbildning. I och med den reviderade läroplanen 

Lpfö98/10 har förskolelyftet gett henne ett nytänk som betytt mycket för att kunna följa med 

utvecklingen. 

 

Två förskollärare tog upp vikten av att hålla sig uppdaterad med aktuell litteratur. Hittar de 

något intressant så tar de upp det i samtal med arbetslaget för att kunna reflektera över 

innehållet tillsammans. Förskollärarna hävdar att reflektionen är nyckeln till hur de går vidare.  

 

Vi lägger vikten vid att alla är delaktiga i det vi gör. Att vi är insatta i allt som händer i 

verksamheten (Aisha). 

Förskolechefen talar även om risken med att någon som brinner för matematiken och 

fortbildar sig, kan bli den som får en stor arbetsbelastning när det gäller att arbeta matematiskt 

i förskolan. 

Är vi inte lika intresserad så är det lätt att vi inte synliggör det inför barnen (Nora).  

Hon menar att det bästa är om alla har engagemang, kunskap och förmåga att synliggöra 

matematiken i verksamheten.  

Den förskolläraren som tycker det är roligt, som vill och vågar pröva nytt, där ser jag att 

barnen på förskolan blommar på ett helt annat sätt (Nora). 
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5.3 Förskolechefers och förskollärares arbetssätt med matematiken sedan 

läroplanen Lpfö98 reviderades 2010. 

5.3.1 Lpfö98 reviderad 2010  

Gemensamt för de intervjuade är att de tar upp att vi endast har strävansmål i förskolan och 

genom den reviderade läroplanen Lpfö98/10 har medvetenheten ökat när det gäller målen. 

Förskolecheferna tycker det blivit en stor skillnad bl.a. har lärandemålen stärkts och fått ökat 

fokus, innan menar förskolechefen att mycket i den pedagogiska verksamheten handlade om 

barns omsorg. Vidare anser hon att det ena inte får slå ut det andra, där barns trygghet är 

viktig för att de ska kunna ta till sig ett lärande. Genom att förskollärarna har arbetat med 

pedagogisk dokumentation har de blivit skickligare att jobba kring målen med språk, 

matematik, natur, teknik och framför allt jobba med att se och utveckla lärande. 

Överlag är det en högre medvetenhet ute i verksamheten i och med den reviderade läroplanen 

Lpfö98 (Nora). 

Förskollärarna menar att de förtydligade målen är mer konkretiserade, vilket i sin tur kan leda 

till att förskolan bättre tar tillvara på barnens lust att lära. Vårt uppdrag i förskolan är att 

synliggöra matematiken och vara inspirerande, något som förskollärarna är överens om att 

den reviderade läroplanen Lpfö98/10 betonar.  

De mål som berör matematik har förändrats genom en betoning läggs på strävan efter 

barnens undersökande och utforskande (Maria). 

Några förskollärare tar upp Med läroplanen på fickan, Lpfö98/10 som ett verktyg för att 

reflektera och för att följa tråden varför, vad och vem. Den skrevs av Ewa Wiklund Dahl 

(2011) för att underlätta förståelsen av den reviderade läroplanen Lpfö98/10. Förskolärarna 

tycker att den är lätt att bläddra i och använda som underlag vid diskussioner om 

strävansmålen i förskolan. 

Här har våra chefer varit viktiga och tryckt på och tagit fram detta verktyg som vi tycker är 

värdefullt (Aisha). 
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5.3.2 Pedagogisk dokumentation 

Förskollärarna och förskolecheferna tycker att i och med den reviderade läroplanen Lpfö98/10 

funderar och reflekterar de mer kring frågorna Vad gör vi? Hur gör vi? Och vad är det vi gör 

som är matematiskt? I och med detta anser förskollärarna och förskolecheferna att de är mer 

medvetna om hur de gör och vad de ska de göra för att gå vidare. Förskollärarna och 

förskolecheferna har sett genom sina pedagogiska dokumentationer att de har mycket 

matematik i vardagen i verksamheten. 

Jag trycker att det har blivit en ökad medvetenhet i förskolan genom pedagogiska 

diskussioner och dokumentationer (Sara). 

 

5.4 Analys 

 

5.4.1 Språk, begrepp och redskap 

 

Utifrån svar från förskollärarna och förskolecheferna framkommer det att matematik är ett 

språk. För att kunna skapa en helhet i förskolan är lekfullhet, samspel, kreativitet, utmaning, 

lust och glädje viktiga inslag i barns möte med matematiken. Heiberg Solem och Reikerås 

(2004) framhäver betydelsen av att pedagogerna använder sig av ett lämpligt språk som är 

anpassat för barnen så att de kan få möjlighet att utveckla sin matematiska kompetens. För att 

detta ska kunna ske krävs att pedagogerna förstår barnens språk i mötet mellan pedagog, barn 

och matematik. 

Förskollärarna och förskolecheferna tycker det är viktigt att benämna de matematiska 

begreppen till barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att pedagogerna har 

stor betydelse i användandet av de matematiska begreppen i vardagen och på så sätt väcka 

barns intresse och nyfikenhet för matematik 

Förskollärarna och förskolecheferna betonar att matematiken finns överallt i barnens vardag. 

Björklund (2007) beskriver matematiken i vardagen som ett redskap, något som har vuxit 

fram under tusentals år. Hon menar att matematiken är ett redskap för att klara av dagliga 

problem och utmaningar som människan ställs inför. Furness (1998) beskriver matematik som 

ett kunskapsområde, ett språk och ett sätt att tänka. 
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5.4.2 Synliggörandet  

Förskollärarna beskriver att de får syn på matematiken genom dokumentation, de nämner 

också deras egen självreflektion för att kunna synliggöra matematiken. De nämner också 

betydelsen av att kunna sätta på sig sina “matematikglasögonen” då syns matematiken runt 

omkring oss. Gottberg & Rundgren (2006) refererar till Forsbäck som menar att matematik 

finns i nästan allt vi gör i vardagen, utan att vi tänker på det. Ett uttryck som Forsbäck ofta 

använder är “att ta på sig matematikglasögonen”. Det innebär att se, höra och uppleva 

matematik. Emanuelsson (2007) betonar betydelsen av att barn får dokumentera sina egna 

upplevelser och tankar om matematik, det gör att de får möjlighet till reflektion då barn får en 

förståelse i varför det blev så här. I enlighet med Emanuelsson (2007) menar en av 

förskollärarna att det gäller att uppleva, för att kunna applicera, då det ska bli så konkret som 

möjligt för barnen. 

Förskolan har enbart strävansmål att arbeta utifrån eller gentemot. Förskollärarens syn på 

matematik handlar om att vidga förskollärares och barnens vyer för ett matematiskt tänk. 

Annars kan det vara en risk att fastna i att räkna och skriva siffror, när ordet matematik 

nämns. Här framkommer det inte vilket tänk de menar. 

Förskollärarna anser att matematiken måste vara lustfylld och en förskollärare belyser även 

hur viktigt det är att arbetslaget har en positiv syn på matematiken. Hon menar att om barnen 

ska kunna möta matematiken krävs att de har pedagoger som är engagerade och kunniga, där 

barnen också känner tilltro till sig själva. Heiberg Solem och Reikerås (2004) betonar hur 

viktigt det är att pedagogerna har kunskap om de matematiska ämnena och aktiviteterna för 

att de ska kunna uppmuntra, utmana, utveckla och skapa ett intresse för barnen inom 

matematik.   

5.4.3 Kunskapen 

Förskollärarna framhåller att det är av stor betydelse att inneha kunskap kring matematik. 

Men alla förskollärarna har inte fått möjlighet till fortbildning. Något som skulle kunna stärka 

deras sätt att synliggöra matematiken. Pedagogers kompetensutveckling är avgörande för 

barns möjlighet att utveckla matematiska begrepp menar Kronqvist (2003).  Författaren menar 

också att kunskap i ämnet är avgörande för att pedagogerna ska kunna följa, påverka och 

analysera barns matematiska utveckling.  
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Förskollärarna och förskolecheferna framhäver att all reflektion är nyckeln till hur vi går 

vidare med vårt arbete i verksamheten. Det har framkommit i våra intervjuer att det skiljer sig 

en del från hur det satsat på fortbildning bland förskollärarna. Förskollärarnas syn på 

matematik i förskolan har stor betydelse då deras förhållningssätt påverkar hur barn lär sig, 

vilket överensstämmer med Kihlström (1998) som betonar betydelsen av pedagogernas 

förhållningssätt och vilja att ge barnen goda förutsättningar att utveckla kunskap om 

matematik. 

Genom dokumentationer och reflekterande arbetssätt att synliggöra matematiken i 

förskolorna, har det skett en ökad medvetenhet bland förskollärarna sedan läroplanen Lpfö98 

reviderades 2010. Förskollärarna hävdar att pedagogiska diskussioner gör att de stärks i sin 

medvetenhet och yrkesroll. Vårt uppdrag i förskolan är att synliggöra matematiken och vara 

inspirerande, något som den reviderade läroplanen Lpfö98/10 lägger tonvikt på, vilket också 

framkommer av både förskollärarna och förskolecheferna i intervjuerna. Persson & Wiklund 

(2007) menar att ett viktigt verktyg i förskolan är den pedagogiska dokumentationen. 

Kunskap och kännedom om hur barn tänker är ett viktigt redskap för att utveckla sig själv 

som lärare men också för att ge barnen utmaningar i deras utveckling. Doverborg (2007) anser 

att lärarrollen är otroligt betydelsefull för barnen, det är läraren som kan ta tillvara på och 

hålla barnens funderingar och frågor vid liv. Om barnen är med och gör sin egen 

dokumentation tillsammans med en lärare är det bra menar författaren, då kan både lärare och 

barn se lärandet på ett tydligt sätt. 

 

Förskollärarna hävdar betydelsen av att pedagoger framhäver kommunikationen, där barnen 

får vara delaktiga i verksamheten och där de tillsammans kan reflektera över och följa olika 

resonemang. Doverborg & Pramling (1999) menar att när pedagoger ställer utmanande frågor 

till barnen och stimulerar dem att uttrycka sina tankar och idéer gör det att barnen känner sig 

bemötta av en attityd där deras tankar, idéer och förslag är viktiga och intressanta.  

 

Två av förskollärarna anser att lärandet har stärkts genom den reviderade läroplanen 

Lpfö98/10, förut låg större fokus framför allt kring omsorgsituationer. De tror att det ena inte 

får ta ut det andra och belyser barns trygghet för att kunna ta till sig ett lärande. Vidare anser 

förskollärarna att de genom den reviderade läroplanen Lpfö98/10 har blivit mer observanta på 

matematiken i barnens vardagssituationer i verksamheten. Kunskap gör att de kan följa med 

utvecklingen och tillsammans utvecklas i sitt arbetslag. 
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6 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna undersökning var att vinna kunskap om hur förskolechefer och förskollärare 

synliggör och förhåller sig till den grundläggande matematiken. Vi ville även se om 

fortbildning och den reviderade Lpfö98/10 har påverkat deras syn på arbetet med matematik. 

Vi diskuterar även val av metod för detta arbete och avrundar diskussionen med förslag till 

fortsatt forskning. 

6.1 Resultatreflektion  

Genom arbetet har vi fått en inblick om förskollärares och förskolechefers tankar kring 

matematik i förskolan. Vi upplever att respondenterna tycker att de framhäver matematiken i 

barnens vardag. Allt från det att barnen kommer till förskolan tills de går hem. Vi delar 

förskollärarna och förskolecheferna uppfattning att matematik inte enbart handlar om siffror 

och att räkna utan om ett språk, där barnen ges möjlighet att kunna utveckla lusten och 

nyfikenheten för omvärlden. Doverberg & Samuelsson (1999) hävdar att många förskollärare 

anser att barn automatiskt utvecklar matematiska begrepp för att de finns naturligt i barns 

vardag. Det räcker dock inte anser författarna utan de betonar betydelsen av att de 

matematiska begreppen synliggörs för att barn ska få möjlighet att utveckla en förståelse. 

Därför måste pedagogerna hjälpa dem att uppleva detta på ett meningsfullt sätt.  

Det framkommer i våra intervjuer att förskollärarna anser sig använda de matematiska 

begreppen i barnens vardagsrutiner, leken, temaarbeten och utevistelsen. I Tema Nämnare 

(2000) läser vi att “Förskolearbetet handlar om att göra vardagen synlig för barn vilket vi kan 

göra genom att tematisera och problematisera vardagen och få barn att reflektera över allt 

som vi tar för givet”. Vi upplever att förskollärarna och förskolecheferna synliggör 

matematiken i förskolans vardag genom ”talet om” men det framkommer inte hur de 

genomför det i praktiken tillsammans med barnen. Något som vi menar är värt att notera då vi 

vet att ”talet om” en sak inte behöver betyda ett konkret genomgörande. 

Ljungblad (2001) anser att förskollärare ska ha förståelse för hur viktigt det är att medvetet 

arbeta med matematik i förskolan och då bör de få fortbildning i matematik. För att barn ska 

uppleva matematik på ett lustfyllt sätt behövs engagerade och kunniga förskollärare som har 

en positiv bild av matematik. Kronqvist (2003) nämner hur viktig lärarens inställning och 

positiva syn är för att barnen ska behålla sin nyfikenhet för matematiken. Detta är något som 

författaren och förskollärarna och förskolecheferna är eniga om. 
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Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010) uttrycker att pedagoger både språkligt och 

konkret skall sträva efter att lära barnen de matematiska begreppen. Det är av stor betydelse 

att förskollärarna benämner begreppen språkligt och även konkret för att barnen lättare ska ta 

till sig kunskapen om matematiken. För att ge barnen en förståelse i deras möte med 

matematiken är det viktigt att det finns medforskande och medvetna förskollärare. Det innebär 

att när barnens tankar väcks är förskollärarna lyhörda för barnens erfarenheter och idéer. 

Detta ger barnen ökad förståelse samt betydelsefulla sammanhang för att utveckla sin kunskap 

om matematik. Doverborg belyser att om barn tidigt får utmaningar i matematik så påverkar 

det deras intresse och lust för matematik i skolan (2007). I några av våra intervjuer berättar 

förskollärarna för oss att de finner matematiken lättare i verksamheten genom att sätta på sig 

sina” matematik glasögon”. Då framkommer och uppmärksammas matematiken tydligare. 

Detta är ett uttryck som Forsbäck (2006) ofta använder och det innebär att se, höra och 

uppleva matematik menar författaren. Vi tror att detta sätt att synliggöra matematiken på gör 

förskollärare mer medvetna och det sätter igång deras tankeverksamhet om att finna 

matematiken runt omkring i verksamheten.  

Enligt skolverkets rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik” har många vuxna 

negativa erfarenheter av matematik och ser det som meningslöst vilket lätt kan överföras till 

barnen (Skolverket, 2003). Förskollärarnas attityd till matematik påverkar barnen. Har de en 

negativ inställning till matematiken märks det i kroppsspråk och engagemang men framträder 

däremot en positiv inställning till att matematik är roligt smittar det av sig på barnen. Att ha 

negativ inställning kan handla om en otrygghet i att samtala om matematik till barnen. Genom 

kunskap ges ökad trygghet vilket i sin tur kan ändra inställningar till något positivare. Heiberg 

Solem och Reikerås (2004) tar upp betydelsen av att pedagogerna har kunskap om de 

matematiska ämnena och aktiviteterna för att de ska kunna uppmuntra, utmana, utveckla och 

skapa ett intresse för barnen inom matematik. I och med detta anser vi att självreflektion och 

dokumentation är viktig samt de pedagogiska diskussionerna som leder arbete med barns 

matematikutveckling framåt.  

I vår utbildning har reflektionens betydelse i allt vi gör betonats. Detta är något som också har 

framkommit i våra intervjuer där förskollärarna menar att reflektionen är nyckeln till hur vi 

arbetar och utvecklar verksamheten. Förskollärarna menar också att det handlar om barnens, 

personalens, arbetslagets reflektion, vi trodde inte att det skulle framkomma så tydligt i våra 

intervjuer som det gjorde. Detta visar på att de lägger stort fokus på reflektionens betydelse i 

verksamheten vilket skapar förutsättningar för att utveckling kan ske.  
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I en av våra intervjuer framkom att för några år sedan var det stor fokus på fortbildning kring 

matematik i förskolan. Då satsades det mycket på föreläsningar, workshops och kurslitteratur 

kring matematik. I intervjusvaren från förskollärarna och förskolecheferna upplever vi att 

några förskollärare har bredare kunskap utifrån hur de beskriver sitt sätt att synliggöra 

matematiken. Här anser vi att vi kan uttrycka att fortbildningen har haft stor påverkan över 

hur de lyfter fram och arbetar med matematiken i förskolan.  

I och med den reviderade läroplanen Lpfö98/10 menar förskollärare och förskolechefer att det 

skett en ökad medvetenhet hos förskollärare, där de förtydligade och överskådliga målen gör 

det lättare för dem att konkret synliggöra matematiken samt tar tillvara på barns utforskande 

och undersökande. Målen i avsnittet utveckling och lärande är mer preciserade och blir då ett 

lyft i förskolan. Precis som förskollärarna som vi intervjuade har vi haft förmånen att använda 

oss av med läroplanen på fickan, vilket vi menar är ett bra verktyg där diskussioner hålls 

levande i samtalen kring strävansmålen och där reflektionen blir viktig. Utifrån de intervjuer 

vi gjort upplever vi att förskollärarna aktivt och kontinuerligt samtalar kring strävansmålen. 

De tycker att med läroplanen på fickan är ett lättillgängligt verktyg och ett levande dokument. 

En av förskollärarna med många års erfarenhet inom förskolan har tyckt att förskolelyftet gett 

henne ”ett nytänk”. Hon menar att när den reviderade läroplanen Lpfö98/10 kom skedde det 

förändringar. Förskolläraren anser att det gäller att följa med utvecklingen. Detta tycker vi 

visar på att en öppenhet inför förändringar annars kan det vara en risk att fastna i ett visst 

”tänk”. I dagens samhälle sker förändringar hela tiden och för att kunna följa med 

utvecklingen krävs ett förändrat tänk. Där menar vi att det inte handlar om att ta till sig allt 

nytt som erbjuds, utan att hitta en balans som blir användbart i vår yrkesroll.  

6.2 Slutord 

I intervjuerna framkom en stor samstämmighet när det gäller att beskriva matematik i 

förskolan. Vi upplever att förskollärarna och förskolechefer använder sig av samma 

beskrivningar när det gäller matematiken. Det uppkommer ord som matematik i vardagen, 

matematik är ett språk, matematiken finns överallt m.m. Kan det bero på att matematiken har 

fått stor fokus de senaste åren och att medvetenheten då har ökat hos förskollärarna och 

förskolecheferna?  
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Eller kan en annan bidragande faktor till den ökade medvetenheten om matematik i 

verksamheten vara att den reviderade läroplanen Lpfö98/10 kräver en ökad kunskap och 

erfarenhet av förskolechefer och förskollärare?  

I våra intervjuer uppkommer inga direkta skillnader mellan förskollärare och förskolechefer i 

deras sätt att beskriva matematik. Här är inget som avviker eller sticker ut. Slutsatsen som vi 

dra är att det bero på att förskollärare och förskolechefer använder sig av de uttrycksformer 

som beskrivs i Lpfö98/10 för att utveckla och stimulera matematikläran hos barn i förskolan. 

Även fortbildning och kompetensutveckling kan vara bidragande faktorer till hur de uttrycker 

och samtalar kring matematik i förskolan. 

6.3 Metoddiskussion 

I intervjuerna har det framkommit många tankar om matematik från förskollärare och 

förskolechefer men inte så mycket hur de arbetar i verksamheten. Detta tror vi beror på hur vi 

har ställt våra frågor till dem. Vi valde enbart intervjufrågor till förskollärarna och 

förskolecheferna, där vi ville få en inblick hur de tänker om matematik, deras kunskap om 

matematik och hur den reviderade läroplanen Lpfö98/10 har påverkat deras arbete. 

Vi ställde frågorna direkt till förskollärarna och förskolecheferna vilket gör att vi upplever att 

deras svar blev spontana och ärliga. Eftersom vi är insatta i synliggörandet av matematik i 

förskolans då vi arbetar i verksamhet kan det finnas en risk att vi har tolkat in vår erfarenhet i 

förskolechefernas och förskollärarnas svar. Med det menar vi att när förskolecheferna och 

förskollärarna svarat kortfattat kan vi ha satt in deras svar i ett större sammanhang.  Det kan 

bero på att när förskolecheferna och förskollärarna svarar fåordigt så har vi gett signaler om 

att vi förstår innebörden av det de säger. Men vi har ändå strävat efter att ha varit objektiva till 

svaren vi har mottagit. 

I vår resultatdel hade vi först skrivit ner allt som framkom i intervjuerna av förskollärarna och 

förskolecheferna under frågeställningarna. Då blev det mycket upprepning i texten och fokus 

på personerna i stället för vad som framkom i svaren. Utifrån detta valde vi att framställa det 

temavis för att ge en tydligare inblick för läsaren om vad som lyfts fram av förskollärarna och 

förskolecheferna. 
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6.4 Vidare forskning 

Många tankar har väckts under arbetets gång och något som hade varit av intresse är att kunna 

observera förskollärarna i deras arbete i verksamheten med barnen. Detta för att se om det 

som uppkom i intervjuerna överensstämmer med verkligheten. Då skulle frågeställningen bli 

annorlunda, eftersom en observation visar hur någonting faktiskt förhåller sig. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Linneuniversitetet som heter Camilla 

Frick och Joanna Möller. Vi håller på att skriva vårt examensarbete 

som handlar om matematiken i förskolan. 

Syftet är att undersöka hur förskollärare synliggör och förhåller sig till 

den grundläggande matematiken. 

Studien kommer att genomföras genom intervjufrågor till 

förskollärare på förskolan. Intervjumaterialet kommer att bearbetas 

och analyseras utifrån relevant litteratur. Resultatet kommer att 

redovisas i kommande examensarbete. Är ni intresserade av att ta del 

av vårt arbete kan vi vidarebefordra länken till er. 

 
 Intervjuerna vill vi kunna spela in om det behövs. 

 
Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst avbryta er 

medverkan utan någon särskild anledning. Allt som sägs i intervjun 

behandlas konfidentiellt, d.v.s. ingen skall utifrån den färdiga texten 

kunna identifiera personer och materialet används endast i vårt 

examensarbete. 

 
Vi är mycket tacksamma för deltagandet i undersökningen. 

 

Vänliga hälsningar 

Camilla & Joanna 

Ni är välkommen att höra av er till oss om det är något ni undrar över. 

 

Handledare: Birgitta Lundbäck Universitetsadjunkt Linnèuniversitetet 

Tel: 0470-70 88 67  
   

 Camilla Frick                                 Joanna Möller    

 073-1401813                                  073-5418574 
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Bilaga 2                             Intervjufrågor 

 

 

Hur ser du på matematik i förskolan? 

 

Hur lyfter du fram matematiken i den dagliga verksamheten? 

 

Hur mycket kompetensutveckling har du fått i matematik? 

 

Följs det upp om du har gått en fortbildning? 

 

Har din arbetsätt med matematik ändrats sen den reviderade 

läroplanen Lpfö98 kom? 

 

 


