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Denna studie handlar om synliggörandet av matematik i förskolan. Då läroplanen föreskriver att 

alla barn skall utmanas och utvecklas i sitt matematiska tänkande och lärande så är syftet med 

undersökningen att få mer kunskap om hur och vad det är för matematik som synliggörs i 

förskolan. Vi ville också ta reda på hur pedagogerna ser på sin roll och kompetens i arbetet med 

små barn och matematik. Genom vår litteraturstudie har vi fått många idéer och kunskap om hur 

man kan arbeta med matematik i förskolan och förskoleklass. Vi genomförde en kvalitativ studie 

där vi använde oss av enkäter med öppna frågor. Dessa enkäter riktade sig till hela arbetslaget, 

detta för att vi ville få igång en diskussion i arbetslaget om hur de arbetar kring matematiken. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna har en medvetenhet om vad matematik är 

och hur den ska synliggöras för förskolebarnen. Genom vårt arbete har vi insett, vilken stor 

betydelse vi pedagoger har för att matematiken ska bli synlig för barnen i förskolan. Vi hoppas 

att detta arbete kan inspirera andra pedagoger att få in mer matematik i den dagliga 

verksamheten i förskolan. 
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1 Bakgrund/inledning 

Ett intresse för barn och matematik har under vår utbildning till lärare mot förskolan och 

förskoleklass vuxit fram. Det var framförallt efter en föreläsning vi båda var på hösten 2006 

som handlade om små barn och matematik som vi kände att det är detta ämne vi vill fördjupa 

oss i.  

Matematik har under den sista tiden blivit aktuell i förskolan i och med att den fått sin egen 

läroplan, Läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Därmed kan inte företrädare för förskolan själva 

välja om de skall lyfta fram matematik eller inte. Läroplanen föreskriver att alla barn skall 

utmanas och utvecklas i sitt matematiska tänkande och lärande utifrån deras omvärld och 

erfarenheter. Matematik finns överallt i vår vardag på förskolan, när vi dukar, bygger med 

klossar, ritar/målar, delar frukt, i språket och i arbetet med våra teman. Men frågan är om 

detta synliggörs för barnen och om pedagogerna är medvetna om att detta är matematik? Den 

tanken vi har med arbetet är att ta reda på vad yrkesverksamma pedagoger har för syn på 

matematiken i förskolan och hur det avspeglar sig i arbetet med barnen?  

I jämförelse mellan litteratur som berör små barn och matematik har det kommit fram att 

pedagoger har många olika sätt att se på vad matematik är. Det finns pedagoger som tror att 

matematik bara handlar om tal och att räkna och de anser att matematik hör hemma i skolans 

värld. Men det finns också de som ser betydelsen med matematik i förskolan. Basen för 

mycket av kunnande skapas genom att få upptäcka, uppleva och därmed börja förstå olika 

aspekter av sin omvärld. Det vi vuxna väljer att fokusera barns erövrande av sin omvärld mot, 

är en central fråga. Barn lär sig hela tiden av sin omvärld och denna omvärld kan i stor 

utsträckning även beskrivas i olika matematiska begrepp, symboler och principer. Barnen 

behöver kunniga och engagerade pedagoger som hjälper dem att upptäcka matematiken och få 

en tilltro till sitt kunnande (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). 

Barns första möte med matematik i förskola och skola är betydelsefullt, då det kan påverka 

deras framtida förhållningssätt och möjligheter att lära matematik. Om pedagogen från början 

utgår från barns tidigare erfarenheter vidgas barnens möjligheter att lära. Genom att ge dem 

nya upplevelser vidgas deras erfarenhetsvärld, vilket bidrar till att öka deras nyfikenhet och 

lust att lära (Ahlberg 2000). 

                                                                                    



 

5 

 

2 Syfte och frågeställning 

Vår förhoppning med detta arbete är att vi ska få en bild av hur pedagogerna arbetar med att 

synliggöra matematiken på förskolan. Vi vill också se vad tidigare forskning säger om 

matematik för små barn. Då matematik är en del av förskolans läroplan vill vi i vår roll som 

förskollärare kunna stimulera barnen i sitt lärande kring ämnet matematik. 

 

Vår frågeställning är:  

- På vilket/vilka sätt synliggörs matematiken i förskolan? 

- Hur ser pedagogerna på sitt uppdrag och sin kompetens? 
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3 Små barn och matematik – en litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den teoretiska delen av arbetet. Teorin beskriver vad 

tidigare forskning säger om barns lärande i matematik.  

3.1 Vad säger Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, om matematik? 

Innan läroplanen för förskolan kom 1998 har matematik haft ett litet utrymme i förskolans 

olika dokument. I tidigare styrdokument fanns det enbart beskrivningar om vad förskolan 

kunde arbeta med och på vilket sätt, medan Lpfö 98 anger mål att sträva mot. Detta innebär 

stora konsekvenser för lärarna i förskolan, då de är skyldiga att planera och genomföra arbetet 

så att barn ges möjlighet till lärande inom matematik. Förskolan lägger grunden för livslångt 

lärande i verksamheten. Enligt läroplanen skall barnen tillägna sig begrepp, uppleva samband 

och förstå sin omvärld i mångsidiga former. Redan i tidiga år har barn informellt kunnande i 

och om matematik och de första erfarenheterna kring matematik är mycket viktiga för hur 

barnets nyfikenhet och lust utvecklas (Doverborg 2006). 

 

Enligt förskolans läroplan skall förskolan sträva efter att varje barn: 

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

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå 

sin omvärld 

• 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 tal, mätning och form samt sin förmåga 

att orientera sig i tid och rum 

                                                                                                                                                    (Lpfö 98:9) 

 

Enligt förskolans läroplan skall arbetslaget:  

• stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av […] matematik  

• ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan 

                                                                                                                                      (Lpfö 98:10) 
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3.2 Barns lärande  

Barnen måste ha tilltro till sin egen förmåga att förstå och lära, det är en av förutsättningarna 

för att de ska bli intresserade av matematik och upptäcka matematikens användbarhet. Här 

måste pedagogerna ha en övergripande intention i sitt arbete med barn och matematik att 

ständigt sträva mot att stärka barnens självtillit och tro på den egna förmågan (Ahlberg 2000). 

För att barnen ska få tilltro till sin egen förmåga gäller det att de i den inledande 

matematikundervisningen får tillfälle att prova sig fram och få lov att utveckla sin förståelse i 

olika situationer. Detta utan krav på att deras problemlösningar ska vara korrekta. Det är när 

barnen möter en matematik som anknyter till deras egen erfarenhetsvärld, när de får tillfälle 

att använda sitt eget språk på lektionerna och utföra olika handlingar, som att rita och tala, 

som möjligheterna utökas för att barnen ska få tilltro till sitt eget tänkande och utvecklar sitt 

matematiska kunnande. När matematiken blir meningsfull och verklighetsnära får barnen 

lättare tilltro till sin förmåga att de både vill och kan lära sig (Ahlberg 2000). 

Barn lär på olika sätt, det som passar en fungerar inte för en annan. Därför är det av vikt att ha 

tillgång till så många olika sorters material som möjligt. Klossar, pärlor, knappar, tärningar, 

många dockor, flera bilar, olika sorters färger och så vidare. Det är också viktigt att materialet 

är konkret, så att barnen får möjlighet att ta sig genom de utvecklingssteg som är nödvändiga 

för att de senare ska förstå att siffror är symboler (Olsson 2002). 

Små barnens lärande är till stor del framsprunget ur leken och det fria skapandet, detta gäller 

även deras matematiska kunnande. När barnen till exempel, spelar spel, hoppar rep och skapar 

lekmiljöer tillägnar de sig matematiskt kunskap. Barnen använder sig av egna informella 

metoder, för att lösa problem med matematiskt innehåll och de ritar bilder, där pedagogerna 

kan få fram hur barnen tänker kring olika matematiska problem. Det finns många tillfällen i 

barnens vardag som man kan använda för att öka barnens matematiska förståelse, bland annat 

att barnen får uppfatta och uttrycka antal, att ordna, sortera och jämföra på ett lekfullt sätt. De 

utvecklar även sin matematiska förståelse då de skapar olika mönster och enklare geometriska 

former (Ahlberg 2000). 

3.3 Språk och tänkande 

”Människan har medfödd förmåga att lära sig språk, att kommunicera och att tidigt ingå i ett 

socialt samspel i nära relationer med andra människor” (Sterner 2006:45).  
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Enligt Sterner (2006) är grunden för utveckling av språk och tänkande människans förmåga 

att kommunicera och samspela socialt. Språket hjälper oss att förstå omvärlden och att lösa 

problem genom att språket påverkar våra känslor, vårt tänkande, vår fantasi och minnet. 

Matematik kan ibland uppfattas som ett språk då det innehåller ett omfattande förråd av ord 

och termer som barn med tiden utvecklar förtrogenhet med.  Sterner (2006) belyser 

betydelsen av att den vuxne utmanar barnet i dess språk och tänkande genom samspelet 

barn/vuxen. Den vuxne behöver inte vara rädd för att använda ett korrekt språk i samspel med 

barnen. Parallellt med barnens utryck som rund, trekant och fyrkant ska vi säga cirkel, 

triangel och kvadrat. Under sin tid i förskolan ska barnen utveckla förståelse för många ord, 

termer och begrepp. Efter många möten med begreppen och orden i meningsfulla 

sammanhang kommer barnen att lära sig betydelsen och lägga till dem i sitt ordförråd och sin 

begreppsapparat (Sterner 2006). 

För att barnen ska utveckla matematiska begrepp behöver de ett språk, först när barnen äger 

språket för ett begrepp kan vi föra in siffersymboler. Genom språket får barnen också tillgång 

till andra delar som hör till nybörjarens matematiska värld. Det måste bli synligt för alla barn 

att förstå idén varför det är bra att kunna till exempel räkna, vad antal är, ramsräkning och 

problemlösning. För att begreppen ska bli synliga för barnen måste de få upptäcka dem 

genom att inom förskolans tradition medvetet få ordnade situationer där begreppen finns med 

(Olsson 2002). 

Barns möte med matematik i förskolan innebär att de är på väg att erövra ett nytt språk, ett 

språk som ofta har betraktats som svårtillgängligt. För barnen måste de matematiska 

symbolerna kopplas till deras eget språk för att få en innebörd enligt Ahlberg (2000). För att 

de yngre barnen ska utveckla sin förmåga att använda matematikens språk och 

uttrycksformer, måste de i den inledande matematikundervisningen få tillfälle att pröva sig 

fram. Använda matematik i olika situationer utan krav på att deras svar och lösningar ska vara 

korrekta (Ahlberg 2000). En förutsättning för att kunna etablera kommunikation är att vi 

förstår varandras språkuttryck. Det innebär att parterna har en önskan om att förstå vad som 

ligger bakom det som uttrycks. Här har vi vuxna ett särskilt ansvar när det gäller att lyssna till 

vad barn har att säga eller uttrycka (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004).  

För att kunna utveckla matematisk kompetens behöver barnen få använda sig av ett språkbruk 

som lämpar sig för just dem. Det är nödvändigt att ha kunskap om och förstå barns språk i 

mötet med barnets matematik. I vårt möte med barnen är det viktigt att vi försöker tolka det 

barnen säger utan att man alltför mycket korrigerar deras språkbruk.  
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Det är viktigt att vi pedagoger förser barnen med möjligheter att utvidga språket genom att vi 

själva uttrycker oss korrekt (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004). 

Barn har många språk som de använder sig av när de uttrycker matematik i sin vardag. De 

räknar föremål eller fingrar, de ritar bilder och upptäcker all matematik i sin omvärld. För att 

barn ska kunna vidareutveckla sina matematiska kunskaper bör de uppmuntras att använda så 

många uttryckssätt som möjligt – att få förklara och få tala matematik i många olika 

situationer. För pedagogerna kan detta innebära att de lyfter fram olika begrepp, diskuterar 

dessa och ställer frågor till barnen, till exempel. ”Hur kan du veta det…?”, ”Varför…?”, 

”Fungerar det alltid så?”, ”Vad händer om…?”, ”Finns det andra situationer då man kan…?” 

och så vidare. (Ahlberg 2000). 

3.4 Matematik i förskolan 

Vad innebär då matematik i förskolan? Enligt Doverborg (2006) måste utgångsläget vara 

förskolans tradition, det vill säga vardagsrutinerna, leken och temaarbetet. Det handlar om att 

lärarna synliggör den matematik som finns i barnens vardag och inte i huvudsak i de 

lärarledda aktiviteterna. Det innebär att barnen skall få uppleva matematik i leken, temat och 

rutinerna och att barnen får möjlighet till att reflektera och dokumentera över denna 

matematik. När förskolebarnen i sin vardagliga lek exempelvis bygger med klossar är det ett 

bra tillfälle att utmana barnen i deras tänkande och få kunskap om form, höjd, mönster, 

storleksrelationer, hållfasthet med mera. Under hela dagen kan medvetna lärare utmana 

barnen i att uppleva och bruka matematiken i meningsfulla sammanhang. Denna erfarenhet 

kan utgå ifrån att uppskatta och illustrera antal, använda räkneordssekvenser, möta talets olika 

funktioner och skapa mönster. Vidare kan de bekanta sig med begrepp som lika - olika 

många, ökning - minskning, långa - breda - höga, dubbelt och hälften. Barnen kan utmanas att 

göra diagram över saker och händelser i deras vardag till exempel antal leksaker, tänder, valda 

aktiviteter, barn med mera. Lärandet bör ta sitt antagande i barnets perspektiv och om 

”lärandet är att se något på ett nytt sätt” (Doverborg 2006:6) måste lärarna ta reda på hur deras 

föreställningar ser ut för att kunna synliggöra matematiken för barnen. För att barnen ska 

kunna börja förstå vad matematik innebär så behöver de kunniga och engagerade lärare som 

hjälper barnen att erövra matematiken och få en tilltro till sin kunskap (Doverborg 2006).  
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Eftersom barns första möte med matematiken i förskola och skola har stor inverkan på deras 

fortsatta lärande är det väsentligt att vi får olika bilder av hur den inledande 

matematikundervisningen kan gestalta sig. Möjligheterna för barnen att få tilltro till sitt eget 

tänkande och att utveckla sitt matematiska kunnande ökar när barnen möter en matematik 

som anknyter till deras egen erfarenhetsvärld (Ahlberg 2000). Enligt Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) bör man som pedagog fundera kring vad det finns för material i 

inne/utemiljön och vad aktiviteterna ger för möjligheter till att fokusera barns intresse mot 

begynnande matematiska begrepp?  

3.4.1 Längd, area, vikt och volym 

Längd handlar först och främst om att jämföra, vem är längst? I vilket glas är det mest läsk? 

och så vidare. Mätning är ofta knuten till vissa egenskaper som volym, längd och vikt. 

Jämförelseord är viktiga för barn när de ska beskriva likheter och skillnader, när de jämför 

ålder, längd, volym och tyngd. Ju fler av dessa ord de känner till desto mer precisa kan de 

vara i sina beskrivningar. Till exempel använder barn ofta störst som en gemensam 

beteckning för den längsta, högsta, bredaste och tyngsta (Heiberg Solem & Lie Reikerås 

2004). Vidare handlar det om att sortera och lägga i längdordning (till exempel kottar, pinnar, 

blad, klossar). Mäta kroppens längd, hur många steg, händer, fötter, mäta varandra, rummet, 

gården med mera. När barnen målar, lägger mönster, gör collage och täcker en yta kommer 

barnen in på areabegreppet. Barnen jämför eller får en känsla för ytans storlek genom att 

täcka olika ytor med olika material och saker. När barnen gör avtryck så fyller de gärna hela 

pappersytan och känner ytans storlek (Furness 1998). 

Enligt Furness (1998) lär sig barnen begreppet vikt genom att först använda sina händer. De 

känner på lätta och tunga saker. Senare kommer balansvågen in och ger möjlighet till mer 

exakta jämförelser och blir en viktig idé för vidare förståelse av vikt. Leksaker som 

gungbräda och cykel ger känsla för balans och jämvikt.  

Vatten tillhör de mest självklara aktiviteterna som rör volym för barnen. Genom att hälla och 

ösa med olika stora muggar, skedar, kannor, burkar, skålar med mera och sedan räkna och 

jämföra till exempel att skålen rymmer fyra burkar vatten utvecklas barnets kunskap om 

volym (Furness 1998).  
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3.4.2 Tid, temperatur, siffror och antal 

Temperatur är jämförelse av kallt och varmt. Man kan fundera på vad som sker i kroppen när 

man är varm respektive kall. Kan man se om någonting är varmt eller kallt? Kan man se 

förändringar när någonting blir kallare eller varmare? Här kan man ta hjälp av experiment i 

ugnen, frysen och termometrar (Furness 1998).  

Tid är en svår sak att uppfatta och jämföra som barn. Den är inte lika konkret som längd och 

volym, men Furness (1998) anser att barnens intresse för tiden är stort och det finns mycket 

man kan göra. Att jämföra kortare tider som att städa rummet, springa fram och tillbaka på 

gården med till exempel hjälp av sandklockor, vattenklockor, pendel eller tidtagarur gör tid 

spännande för barnen. När barnen blir äldre kan man använda sig av plastklockor, riktiga 

klockor och väckarklockor som barnen kan bekanta sig med. 

Många barn intresserar sig för siffror enligt Furness (1998). De känner igen och kopierar 

siffror och kopplar ihop siffrorna med räkneorden. Vårt siffersystem som består av tio siffror 

ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio och noll, utvecklades någon gång mellan 300- och 

600- talet i Indien. När barn börjar använda räkneorden är det en ramsa ”en två tre fyra fem” 

och inte kopplat till antal eller kvantifiering (Furness 1998). När vi påstår att ett barn kan 

räkna till tio menar man i regel att det kan återge räkneramsan på ett korrekt sätt. Hur barn 

behärskar räkneramsan varierar kraftigt mellan olika barn i olika åldrar och är starkt beroende 

av vilka erfarenheter barnet har haft i mötet med räkneramsan i olika situationer. Senare 

förstår barnet att räkneramsan används vid uppräkning där föremålen kopplas ett och ett till de 

olika räkneorden (Sterner och Johansson 2006). 

Första, andra, tredje och så vidare är ordningstalen som barnen övar upp i vardagssituationer 

och i sina egna lekar (Furness 1998). ”Antal är svaret på frågan hur många?” (Furness 

1998:75). Sterner och Johansson (2006) anser att ”antalet föremål i en mängd bestäms genom 

att varje föremål som skall räknas paras ihop med ett bestämt ord i räkneramsan” (Sterner & 

Johansson 2006:75) och det är det sist nämnda räkneordet som anger antalet föremål i 

mängden. Genom att räkna föremål, lägga mönster, rita egna mönster, dela ett antal i två 

grupper bygger barnet upp ett antalsbegrepp.  Senare går barnet över till att gruppera föremål, 

vilket innebär att barnet ser att det är tre till antal utan att behöva räkna dem eller att barnet 

känner igen mönstret på tärningen för fem (Furness 1998).  
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Detta kan ibland kallas för ”subitisering” och är en försvenskning av det engelska ”subitizing” 

(Wynn 1990) och enligt Sterner och Johansson (2006) kan barn skilja på tre till fyra objekt 

redan från första levnadsveckan. Barn kan även tidigt avgöra vilken av två mängder som har 

flest föremål. Den ”subitiserande” förmågan visar sig genom att barnet genast ser att det har 

slagit en ”sexa”, att en hand har fem fingrar eller att bilen har fyra hjul. Det handlar om ett 

automatiserat förhållande mellan räkneord och någon form av talbild (Sterner och Johansson 

2006). 

Att kunna se antal utan att behöva räkna dem är tidsbesparande för barnen. Det är en viktig 

träning att kunna se mängden som en helhet och inte bara som enskilda element. När barn kan 

berätta hur många element som en mängd innehåller utan att behöva räkna dem, säger vi att 

barnen känner igen talbilden. För att stimulera förmågan att ”se” antal kan vi som pedagoger 

bland annat utnyttja barnsånger och ramsor, där vi använder fingrarna för att visa antal. Även 

genom olika talbilder kan barnen stimuleras till att se antal utan att behöva räkna (Heiberg 

Solem & Lie Reikerås 2004). 

Barnen måste upptäcka att antal är oberoende av objektets art, hur objektet är placerat, i vilka 

situationer de förekommer och att antalet är detsamma varje gång vi räknar samma objekt. 

Detta kallar Piaget antalskonstans (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004). Barn måste få 

möjlighet att möta antal på många olika sätt och sammanhang, detta för att de ska kunna 

skapa en ”inre bild” av tal. Att utveckla antalsuppfattning hänger inte bara ihop med barnets 

mognad eller ålder utan att man som pedagog utnyttjar barns intresse och erfarenhet och vad 

man som pedagog riktar barns uppmärksamhet mot (Doverborg & Pramling Samuelsson 

1999).  

3.4.3 Sortering, klassificering och rumsuppfattning 

Enligt Furness (1998) är de första stegen i naturvetenskapligt och matematiskt tänkande när 

barnen först iakttar och sedan sorterar och klassificera olika föremål. När barnen sorterar 

väljer de till exempel ut blommorna från gräset, plockar ut blå knappar från en påse med 

blandade knappar och lägger lika långa pinnar bredvid varandra. Klassificering är att sätta ord 

på det man har sorterat. I denna process iakttar barnet likheterna och olikheterna och beskriver 

sedan vad det är man har iakttagit. Barn som ser en mängd föremål som är lika får en första 

upplevelse av en mängd. Det leder så småningom till förmågan att räkna och få ett 

antalsbegrepp.  
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Men för att komma dit behöver barnet många och rika upplevelser av att sortera, separera, 

kombinera och att ordna innan det abstrakta begreppet antal kan mogna. Furness får medhåll 

av Forsbäck som menar att ”sortering är grunden i all matematik” (Forsbäck 2006a:21). 

Mycket av barnens sortering sker spontant i förskolan. Det kan vara när barnen dukar, sorterar 

tvätt eller städar då de placerar sakerna på rätt plats. Genom att klassificera och sortera 

föremål stärker barnen sitt logiska tänkande och kunnande att använda regler. Vid 

klassificering, sortering och jämförelse av saker och grupper utvecklas barnens kognitiva 

förmågor positivt. Aktiviteter med mönster i sånger, lekar och ramsor med upprepningar ger 

barnen en förstärkning i utvecklingen (Forsbäck 2006b). 

Man kan hjälpa barnen att se strukturer. Att skapa struktur i vardagen handlar så om att skapa 

”ordning och reda”. Många gånger skapar barnen sin egen ordning utifrån sina erfarenheter, 

men det finns också en given ordning som kan hjälpa barn att utveckla förståelse för 

matematik och som man som pedagog bör göra synlig för barnen. Som pedagog måste man 

fråga sig hur barnens fysiska miljö ser ut med avseende på till exempel sortera, kategorisera 

och storleksordna enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). För att ge de yngsta 

barnen möjlighet att lära sig sortera, kan man ha backar och lådor för olika saker med tydliga 

bilder på. På detta sätt uppstår ofta en vilja att plocka ner sakerna i rätt lådor, därmed börjar 

de bli medvetna om likheter och skillnader genom att sortera (Doverborg och Pramling 

Samuelsson 1999).  

Rumsuppfattning innebär att kunna förstå, utbyta och använda information om var i rummet 

barnet eller ett föremål befinner sig i relation till omgivningen. Det gör barnet med hjälp av 

signaler och begrepp som anger läge, riktning eller avstånd. En grundläggande 

rumsuppfattning innebär att kunna återskapa och beskriva vanliga geometriska objekt som 

triangel, kvadrat, cirkel, rektangel, kub, linje och sträcka. Detta innefattar viktiga 

utgångspunkter för förståelse och känsla för mönster, form och rum samt mätning. Efterhand 

ingår också att kunna jämföra och uppskatta storlek av vinklar, plana områden, volymer, 

avstånd och föremål som barn upplever i närmiljön (Persson 2006d). ”Det lilla barnets 

upplevelser av omgivningen och i samspel med denna baseras nästan helt på att se och känna 

innan språket utvecklats” (Persson 2006d:89).  
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Det kan innebära för barnet att utforska olika material och former genom känsel och smak 

med händer, fingrar och med munnen. Att göra erfarenheter genom lek, att känna eller 

undersöka föremål leder till tidiga uppfattningar av olika former, sträva och släta ytor, 

samband och dess placering i rummet.  Att uppleva och utveckla begrepp med hela kroppen 

och sinnena som innefattar rumsuppfattning är meningsfullt och spännande för barnen 

(Persson 2006d). Under dagens aktiviteter får barn erfarenheter av närhet, avstånd, läge och 

riktning, relationer som utanför och innanför. Tillfällen att arbeta med rumsuppfattning finns i 

bygglek, inomhus i rummet, i skogen, på gården, det vill säga överallt där människor befinner 

sig och skapar miljöer. Erfarenheter från vardagen och leken kan användas som utgångspunkt 

för nya undersökningar och utmaningar som stärker en utvecklande rumsuppfattning 

(Björklund Boistrup 2006). 

”Små barn utvecklar rumsuppfattning genom att använda hela kroppen och alla sinnen då de 

leker” (Sterner 2006:103). De kryper, ålar, springer och hoppar. De smakar, tittar och känner 

på saker som de möter. Då barnen börjar kasta boll får de försöka bedöma riktning och 

avstånd. De får erfarenheter av höjd när de tar sig upp på klätterställningen. Barnen behöver 

många möjligheter att upptäcka och undersöka rummet, både utomhus och inomhus för att 

utveckla sin rumsuppfattning. Men barnen behöver också få ord och språk för det de gör. En 

av lärarens betydelsefullaste uppgifter är att sätta ord och benämna det barnen har varit med 

om för att bidra till barnets utveckling av språket (Sterner 2006).  

Centrala begrepp i tidig rumsförståelse är slutna och öppna rum. För att ge barnen upplevelser 

av innanför och utanför kan man använda sig av grupplekar som till exempel ”katt och råtta”. 

Även kurragömmalekar utvecklar rumsuppfattningen – hur tjockt måste trädet vara eller hur 

stor måste stenen vara för att jag ska kunna gömma mig bakom? Hur långt från trädet skall 

jag gömma mig för att hinna dunka mig fri? I andra leksituationer är närhet och avstånd också 

naturliga inslag. När barnet bygger med klossar används närheten likaså när väskan packas för 

lekens resa, medan bollekar fordrar avståndsbedömning (Persson 2006d). Barnets 

rumsuppfattning ökar i takt med dess förmåga att röra sig vilket ger förändrade och nya 

erfarenheter. Barn skapar ofta ett rum i rummet med hjälp av filtar, kuddar och andra saker. I 

dessa rum kan de leka små rollekar, gömme och tittut. De kan också med hjälp av till exempel 

byggklossar gestalta omvärlden i leken då de bygger rum och hagar åt sina dockor, bilar och 

djur. Det kan även handla om att krypa ner i en låda för att avgränsa rummet och få uppleva 

att det är trångt men även att det känns tryggt och gott (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004). 
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3.4.4 Former och mönster 

Små barn skaffar sig kunskaper från vår omvärld som är full med mönster och former, detta 

med alla sina sinnen. Aktiviteter och upptäckter ger upplevelser av skönhet, material och 

funktion. ”Olika språk, fantasi och erfarenheter har betydelse för vilka föreställningar vi gör 

oss om de sammanhang och fenomen vi möter” (Persson 2006b: 117). Form, skapande och 

fantasi hör ihop. Den fantasi som barnet vill uttrycka genom skapande ska få göras både 

konkret och i symbolisk bemärkelse (Persson 2006b).  

Men vad är då form och har allting en form?  I naturen finns en enorm mängd av spiraler, 

symmetrier, kurvor och former som regelbundet upprepas. I konstruktioner som skapats av 

människan finns regelbundna geometriska former vilka är lätta att konstruera och bygga. 

Form är ett begrepp som används i dagligt tal för att beskriva föremål. Det är ord som rund, 

spetsig, platt, fyrkantig, kantig och så vidare. I dessa ord finns också det matematiska språket 

som mer precist skildrar enskilda föremål och förhållanden (Heiberg Solem & Lie Reikerås 

2004). Formen är en viktig egenskap då det kan vara den som avgör om vi känner igen ett 

föremål eller inte. För vuxna är det så självklart att man inte äter soppa med gaffel eller sätter 

på sig strumpan på handen. Det lilla barnet får tidigt skaffa sig kunskap om detta genom att 

se, röra vid, vrida på, uppleva insida och utsida, vad som är runt eller platt i sitt utforskande 

av vardagliga föremål.  

Genom bedömningar av storlek, tyngd och form försöker barnet få en förståelse av ett 

föremåls egenskaper. Efter hand blir det visuella uppfattandet av allt mer betydelse, genom att 

minnas lär sig barnet att identifiera ett föremål och komma ihåg dess egenskaper. Form är en 

egenskap som är påverkbar, föränderlig och ger olika utmaningar med exempelvis sand, 

vatten och lera. Klossar har däremot beständiga, geometriska former som inbjuder till 

konstruktioner med vinklar, vrår och precisa avgränsningar och kan sättas ihop till nya former 

(Persson 2006b). Barnen gör egna upptäckter och iakttagelser hela tiden i sin lek, men lärare 

kan också vara delaktiga och skapa situationer där de vill fokusera på ett speciellt fenomen.  

Som exempel finner vi den runda formen på ett dukat bord på tallrikarna, grytorna och runt 

kanten på glaset. Barnet ser cirkeln bara från ett visst bestämt håll medan äpplet behåller sin 

runda form hur barnet än vrider och vänder på det. Genom att de vuxna arbetar medvetet med 

form i de vardagliga aktiviteterna och materialen kan det bidra till att barnen utvecklar sin 

kreativitet och problemlösningar genom sina erfarenheter (Persson 2006b).  
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En företeelse är inget mönster, det är när företeelsen upprepar sig som det bildar ett mönster. 

Överallt finns det mönster, både i naturen och i det som människan har skapat. Upprepade 

former, rena utsmyckningar och sekvenser kallas i vardagligt tal för mönster. Mönster kan 

även vara en förebild till något till exempel en mall att sy kläder efter (Persson 2006b). Enligt 

Devlin (1994) är matematik vetenskapen om mönster. Matematiken beskriver mönster i form, 

tal, i rörelse och förändring. Att arbeta med, skapa och beskriva dessa kan utveckla en 

förståelse vid senare arbete med algebra.  Persson (2006b) utvecklar detta vidare och anser att 

mönster inom matematiken är en serie former som repeteras enligt en bestämd regel.  

I pärlplattor, pärlhalsband, bygglek, pappersklippning och mycket annat kan barn skapa 

mönster. När barnen börjar leta efter mönster så kan de hitta dem överallt, på tapeten, i 

ränderna på tröjan, på strumporna, på fiaspelet, på gardinerna och så vidare. Men vi kan också 

hitta mönster i våra rörelser när vi dansar, går och springer, i klappramsorna, i sångerna vi 

sjunger, i musiken, i våra rutiner och veckans dagar. Ute kan vi hitta mönster på staket och 

övergångsställen, i lövets symetriska flikar, i solrosens komplexa talmönster, spiralformen i 

snäckan och på kotten, sexhörningens konstfulla mönster i snökristallen. Det finns många 

situationer för den vuxne att göra barnen uppmärksamma på mönster runt omkring dem. De 

språkliga uttrycken för former och figurer avspeglar vad barnen ser och känner igen, hur 

barnen skapar struktur i det som utgör deras geometriska värld. Allsidiga geometriska 

erfarenheter utvecklar och stärker föreställningsförmågan. Matematisk kompetens är också att 

kunna känna igen olika former och figurer i olika sammanhang, använda dem efter behov, 

kunna beskriva och skapa dem, veta hur de är sammansatta, hur de kan byggas upp och delas 

upp (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004).  

3.4.5 Utematematik  

Uterummet ger speciella förutsättningar för lärande och det är genom att vistas där som man 

upptäcker det anser Ämting (2006). När Ämting (2006) började arbeta utomhus trodde hon att 

den bästa arbetsmetoden var att plocka ut det material som fanns inne på förskolan och arbeta 

med det ute. Det tog lång tid innan hon förstod, med barnens hjälp, att naturen hade sitt eget 

material och pedagogik. Uterummet är speciellt genom dess förändring under året. Det som 

barnen känner igen kommer åter fast kanske i ny skepnad. Ute kan barnen följa de fyra 

elementen och årstiderna. I naturen finns symmetri och mönster (Ämting 2006). 
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Den stora fördelen med naturen är att det finns plats för alla, det finns gott om material som 

passar de flesta barn och som kan användas vid olika tillfällen. Utemiljön, antingen det är på 

förskolegården eller i närmiljön har alltid tillgång till visst material. Till exempel stenar, 

kottar och pinnar att sortera, jämföra tyngd, längd eller storlek på. Vatten, sand och snö är 

andra exempel på material som finns ute och som kan användas på olika sätt. På nästan alla 

förskolor finns det cyklar. Cyklarna kan barnen jämföra storlek på, man kanske behöver köa 

för att få en cykel, detta tränar barnen i ordningsföljd (Doverborg & Pramling Samuelsson 

1999). Ett annat arbetssätt i naturen kan enligt Person (2006c) vara att studera närmiljön med 

alla dess byggnader, trappor, fönster, parker, torg, staket, träd, gångvägar, övergångsställen, 

berg och bryggor. Det innebär att få barnen att fästa sin uppmärksamhet på helheter och delar, 

proportioner, perspektiv, volym, ytor, avstånd, form, symmetri, regelbundenheter och 

upprepningar. Det innebär också att söka möjligheten att mäta, klassificera och sortera, 

upptäcka tal, jämföra, se mönster och regelbundenheter. Utomhuslekar utvecklar barns 

rumsförståelse och ger utmaningar som inte går att få inomhus i lika stor utsträckning.  

Barnen får möjlighet att springa fortare och längre, klättra högre. Åka rutschkana, gräva djupa 

hål och bygga sandslott i sandlådan.  

3.5 Pedagogens roll 

 

I förskolans läroplan finns matematik med. Det gäller alltså för dem som arbetar i förskolan att 

skaffa sig kunskaper om vad matematik för små barn kan vara. Barn leker redan tidigt spontant med 

tal och funderar över antal, tid, mängd, störst och först. Men hur skapar man situationer där barnen 

verkligen utvecklas och lär sig något utifrån den nyfikenheten? Vad är egentligen matematik? Var 

hittar man matten i vardagen, leken och fantasin?   

                                                                                                             (Gottberg, Rundgren 2 006:4)  

Det matematiska intresset hos barn har länge varit medvetet hos pedagogerna. På samlingar 

arbetar man med tidsbegrepp - dag och månad. Genom sånger, ramsor och genom att räkna 

varandra övar sig barnen på räkneramsan. Förskolan erbjuder många möjligheter till lek med 

olika material som vatten och sand, dukning där antal och parbildning övas, och vid bakning 

bekantar sig barnen med matematiska begrepp som vikt, volym och tid (Furness 1998). 
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Många förknippar matematik med gångertabeller, bråk och procent, uppställningar och uträkningar.  

Vi är vana att dela in matematiken i geometri och talräkning, algebra och ekvationer, statistik och 

sannolikhetskalkyler. 

                                                                                     (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004:9) 

 

Världen är full av matematik, om vi pedagoger ska kunna upptäcka barns matematik måste vi 

ha referenser som går bakom de indelningar som står i citatet ovan. Vi måste se och känna 

igen matematiken i andra kontexter. Barns möte med matematiken kan se ut på olika sätt och 

nedanstående exempel visar på att matematik är en naturlig del av vardagen för barnen; 

- Fyraåringen är med i affären och få hjälpa till att väga apelsiner, ta fram tre bröd. 

- Femåringen dukar bordet, ska se till att alla får glas. 

- Ettåringen som först går upp ur sängen, sedan äter frukort och sedan får skjuts till förskolan. 

Barnet får här en förståelse för tidsuppfattning (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004). 

Det finns starka traditioner inom matematiken och inom skolan vilket kan leda till att vissa 

vägar är svåra att skynda på. Matematik har status och sammankopplas ofta med det hög-

abstrakta som att behärska regler, att tänka fort och prestige. Att ha dessa associationer kan 

göra att man som pedagog blir skrämd för ett arbete matematik i förskolan Furness (1998).  

Furness (1998) menar att om barn har tillgång till att arbeta utifrån det konkreta så lär barnen 

sig ett arbets- och tänkesätt där de pendlar mellan konkret handling och abstrakt tänkande. 

Både barn och vuxna behöver tid. Att arbeta över en längre period i långsammare takt ger 

möjligheter för barnen att komma tillbaka till olika idéer från olika vinklar med olika material 

vilket är värdefullt. När barnen själva får vara med och skapa så gör de regler som de 

verkligen förstår. Och när arbetet inte förknippas med att vara duktig eller att göra fröken eller 

föräldrarna glada så finns det en chans till att inlärningen sker på kunskapandets egentliga 

villkor – det vill säga utifrån nyfikenhet (Furness 1998). För barnens skull är det viktigt att de 

vuxna upptäcker och synliggör den spännande värld som finns bakom matematikens 

symboler. Det är inte meningen att barnen skall lära sig räkna och tänka på ett visst sätt, utan 

det är för att de har rätt till hjälp i sin utveckling och för att kunskap ger självförtroende i nuet 

och även senare i livet (Olsson 2002). Det finns inte ett arbetssätt och material som är det 

bästa och rätta. Troligen växlar både lärare och barn mellan olika sätt att arbeta (Furness 

1998).  
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Furness (1998) rekommenderar en organisation där barnen kan återkomma till ett arbete flera 

gånger i veckan. Ett arbete som ibland är styrt av en vuxen kanske genom ett omfattande tema 

och ibland där barnet själv får experimentera och undersöka. Enligt Persson (2006a) handlar 

det om att barn ska få utvecklas i sin egen takt genom att få undersöka, ta reda på saker och 

skapa tillsammans. Att barn ska få utvecklas i sin egen takt handlar om att pedagogerna ska 

förstå att barn har sina egna erfarenheter och föreställningar om världen och utifrån det tolkar 

barnen allt nytt.   

Det går inte bara att förmedla kunskap, utan som pedagog behöver man lyfta fram barnens 

tankar och börja där. Det är viktigt att barnen får uppleva att matematik inte bara är att räkna, 

matematik kan vara fullt med fantasi och lust. Förskolan måste därför arbeta med att skapa 

situationer där barnens värld kan utvidgas och barnen kan växa. Detta genom att synliggöra 

matematiken som finns i vardagen och skapa nya utmanande situationer. Forsbäck (2006a) 

betonar också vikten av att sätta ord på matematiken, att införa begrepp och göra dem 

lättbegripliga. Det handlar inte om att införa så mycket nytt i förskolan, utan att sätta ord på 

det man gör vilket medför att barnen får de rätta verktygen för att upptäcka matematiken.  

För att se matematiken i vardagen måste pedagogerna ta på sig ”matteglasögonen” för att se, 

känna och uppleva matematiken. Forsbäck (2006a) anser också att ”en medveten vuxen ger 

medvetna barn. Därför är det viktigt att ge pedagogerna rätt verktyg – det man inte kan själv, 

kan man inte heller lära ut” (Forsbäck 2006a: 18).  

Med ”matteglasögonen” på oss, kan vi pedagoger se att vardagen i förskolan är full av 

fenomen och företeelser som innehåller matematik och finns i rutinsituationer, i leken och i 

vuxenledda aktiviteter (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999).  

 

Genom att vi uppfattar vad 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. Denna värld kan expandera och så småningom göra att barnet blir alltmer 

delaktigt och gör de matematiska begreppen till sina. 

  

                                                                                       (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999:128).  



 

20 

 

Det räcker inte med att vi säger att matematiken finns naturligt i barnens vardag, utan vi 

måste hjälpa barn att uppleva detta just som innebörder inom det matematiska fältet. Språket 

– kommunikationen – tematiserandet och problematiserandet blir viktiga bitar just här 

(Doverborg och Pramling Samuelsson 1999). Även om vardagen är fylld av möjligheter att 

skapa matematisk förståelse, är det inte självklart att barnen får uppleva detta utan en 

vägledare som ger dem verktyg. För att barnen ska erövra matematikens värld måste 

pedagogerna hjälpa barn att uppfatta, se och förstå matematikens språk, detta även om barn 

under olika aktiviteter spontant ger uttryck för till exempel räkneord (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 1999). 

För att kunna guida barnen in i matematikens värld måste man först som pedagog upptäcka 

det som man tagit för givet. Man måste lära sig uppfatta matematiken i vardagen, först 

därefter kan man börja stimulera barns tankar och väcka deras intresse för matematiska 

begrepp och idéer. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser vidare att man ska göra 

matematiken synlig för barnen i deras värld, i för dem meningsfulla sammanhang. Genom att 

man fångar det som barnen är upptagna av och hjälpa dem att se detta som matematik. En 

medveten pedagog ökar förutsättningarna för en medveten begynnande förståelse för bland 

annat antal redan bland små barn på förskolan. Det gäller att förskolepersonal får fortbildning 

i matematik så de kan arbeta med matematisk medvetenhet som de redan gör med språklig 

medvetenhet anser Ljungblad (2001).   

Ljungblad (2001) får medhåll av Emanuelsson (2006) som anser att det inte räcker med ett 

ändrat förhållningssätt utan att det även krävs goda kunskaper om matematik. Vidare anser 

Emanuelsson att en förutsättning för verksamhetens arbete med matematik är lärarnas 

kunnande, upptäckarglädje, nyfikenhet, inlevelse och respekt för barnen.  Andra 

förutsättningar är förhållningssätt till matematik, lärarnas idéer om arbetet med matematik, 

samarbete och kompetensutveckling i matematik och matematikdidaktik (Emanuelsson 2006). 

I förskolan ska det inte handla om något formellt räknande, utan att upptäcka och se 

matematiken runtomkring oss – i lekens form (Ljungblad 2001). 
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden som använts för att få svar på frågeställningen, vilket urval 

som gjorts och hur undersökningen genomförts. För att tydliggöra detta har två metodböcker 

använts. 

4.1 Val av metod 

Valet föll på en kvalitativ metod där vi använde oss av enkäter med öppna frågor. Dessa 

enkäter riktade sig till hela arbetslaget. Enkäten bestod av sex frågor (bilaga 1) som 

arbetslagen skulle svara på gemensamt. Detta för att erhålla en så korrekt bild av arbetet med 

matematik i förskolan som möjligt. Tanken var också att få arbetslagen till att fundera över 

hur de arbetar med matematik och inte få en pedagogs eventuella vision av hur arbetet bör gå 

till.  För att ge arbetslagen tid till reflektion valdes enkäter. Mycket arbete lades ned på 

enkätfrågorna och inspiration söktes från andra enkäter. Grundtanken vid valet av frågor var 

att de skulle vara begränsade, faktasökande, konkreta och att ingen dubbeltydighet skulle 

förekomma. Eftersom det inte finns någon intervjuare som formulerar frågorna vid en enkät, 

måste frågorna vara speciellt lätta att förstå och framförallt vara lätta att besvara (Bryman 

2002). 

Eftersom mycket av arbetet skett under sommartid då många förskolor är stängda och arbetet 

var tidsbestämt, ansågs valet av enkäter vara bättre än intervjuer. En fördel med detta är att 

arbetslagen fick besvara frågorna i sin egen takt och fick på detta vis längre tid på sig. 

Bryman (2002) anser att det är lättare att anpassa enkäter efter respondenternas behov än en 

intervju, då de kan besvara enkäten när de har tid och möjlighet. Detta togs fasta på i valet av 

metod. Enkäten utformades med öppna frågor. Fördelen med att använda öppna frågor istället 

för fasta alternativ, är att respondenten kan svara med egna ord, det lämnas utrymme för 

eventuella oförutsedda svar och de leder inte respondentens tankar i någon viss riktning. 

Nackdelen med öppna frågor är att svaren måste tolkas och det tar tid och det kräver lite mer 

av respondenten att skriva och formulera sig (Bryman 2002).  

En provenkät delades ut till ett par arbetslag, detta för att undersöka om det var något oklart i 

enkäten, en så kallad pilotstudie. Därefter gjordes en justering av frågorna. En pilotstudie kan 

vara speciellt viktigt när man gör enkätundersökning, detta eftersom det inte finns någon 

intervjuare närvarande som kan hantera eventuella oklarheter när det gäller utformningen av 

frågorna (Bryman 2002). 
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4.2 Urval 

Enkäten har delats ut till 15 olika arbetslag bestående av förskollärare och barnskötare på 

olika förskolor i två kommuner. Arbetslagen bestod i snitt av fyra pedagoger. För att 

förhoppningsvis få en bredare bild av hur pedagogerna synliggör matematiken i förskolan 

riktades enkäten till hela arbetslaget. Troligen för arbetslaget en diskussion kring enkäten och 

kommer fram till hur det egentligen arbetas kring matematik och inte hur den enskilde 

pedagogen anser att arbetet ska vara. Att valet föll på just dessa arbetslag beror på att vi på 

något sätt har en anknytning till dem. Dessa anknytningar bestod av att vi arbetat där tidigare 

eller kände pedagogerna samt att några själva läser samma utbildning. Att välja dessa 

arbetslag som respondenter ansågs som en fördel för att få en hög frekvens av besvarade 

enkäter.  

4.3 Litteratursökning 

Den litteratur som använts anses relevant för undersökningen, det vill säga pedagogers syn på 

och arbete med matematik i förskolan. Litteraturöversikten behandlar inledningsvis vad 

läroplanen för förskolan tar upp om matematik, därefter följer avsnitt om barns lärande, språk 

och tänkande, matematik i förskolan och pedagogens roll. Det finns en medvetenhet om att 

det i vissa stycken är hänvisat till få författare. Detta beror på att den senaste forskningen om 

barn och matematik från Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs 

universitet till stor del har använts.  

Under utbildningen till förskollärare vid Växjö Universitet deltog vi i en kurs om 

bibliotekskunskap vilket har varit till stor hjälp i sökandet efter relevant litteratur. Ett 

sökinstrument som varit till stor hjälp är LIBRIS i bibliotekskatalogen. 

4.4 Genomförande 

En förfrågan gjordes på olika förskolor om de ville delta i undersökningen genom att besvara 

en enkät. Därefter delades enkäterna ut personligen till de utvalda arbetslagen på förskolorna. 

I samband med utdelningen av enkäten gavs information om undersökningens innehåll och 

syfte.  
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Ett datum var satt på enkäten när den skulle vara besvarad, cirka två veckor fick arbetslagen 

på sig att besvara enkäten. Det visade sig senare att flera arbetslag behövde mer tid på sig att 

besvara enkäten och det fick de. Därefter samlades de besvarade enkäterna in personligen. 

Samtliga enkäter erhölls. 

4.5 Etiskt förhållningssätt 

”Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 

personer som direkt är inblandade i forskningen” (Bryman 2002:440). 

Bryman (2002) tar upp fyra olika krav att tänka på. Informationskravet; att man som forskare 

informerar berörda personer om undersökningens syfte. Att deltagarna ska veta att de deltar 

frivilligt och kan närsomhelst avbryta sitt deltagande. Samtyckekravet; i undersökningen har 

deltagarna rätt att själva bestämma över sin medverkan, minderåriga kan krävas på föräldrars 

godkännande. Konfidentialitetskravet; eventuella uppgifter ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet på dem som ingår i undersökningen. Nyttjandekravet; uppgifter som samlats 

in om enskilda personer får endast användas i forsningens syfte. 

I efterhand med mer påläst kunskap, har misstag gjorts i missivbrevet som följde med 

enkäten. Där var en för kort beskrivning av arbetet och där stod inget skrivit om att enkäten 

var konfidentiell. Men eftersom enkäten delades ut personligen till alla, så fick de muntlig 

information om syftet med arbetet och att deras medverkan var frivillig, de hade då möjlighet 

att direkt neka till medverkan. I och med att enkäten var konfidentiell har en avidentifiering 

av respondenterna och deras arbetsplatser gjorts i resultatdelen. 

4.6 Bearbetning och analys 

Efter att ha samlat in alla enkäter bearbetades materialet genom att enkäterna lästes igenom. 

Därefter gjordes en sammanställning, där alla svar skrevs ner i ett dokument. För att 

tydliggöra svaren gjordes ett urval som visas i sin helhet med kursiv stil. Analysen har utgått 

ifrån den frågeställning som belysts. I analysen har svaren på enkäten studerats och kopplats 

till den litteratur som presenterat i teoriavsnittet. 



 

24 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet, tillförlitlighet, rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir 

densamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga 

eller tillfälliga betingelser. Validitet, giltighet eller trovärdighet, går ut på att bedöma om de 

slutsatser man kommit fram till från undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman 2002). 

Enligt Patel & Davidson (2003) så används inte begreppet reliabilitet i en kvalitativ 

undersökning på samma sätt som i en kvantitativ undersökning. I en kvalitativ undersökning 

används begreppet i stället mot bakgrund av undersökningens unika situation. Begreppen 

validitet och reliabilitet är sammanflätande vilket gör att begreppet reliabilitet sällan används 

av kvalitativa forskare. 

God validitet kan uppnås genom att forskaren fylligt beskriver forskningsprocessens olika 

steg så att de som tar del av studien kan bilda sig en uppfattning om alla de val som gjorts 

(Patel & Davidson 2003). Genom sättet att redogöra för bakgrunden till studien och beskriva 

hur och i vilket samband undersökningen genomförts och analyserats skapas trovärdighet, 

validitet, i studien. Det är också av vikt att det finns överensstämmelse mellan verklighet och 

tolkning. Ett flertal utdrag ur enkäterna ger läsaren möjlighet att få god inblick i det insamlade 

materialet. Därmed kan läsaren bilda sig en uppfattning om rimliga tolkningar gjorts. 

Ett annat viktigt perspektiv är relationen till det som ska undersökas. Vi har mötts av respekt 

och tilltro från studiens deltagare, vilket är av avgörande betydelse för studiens utfall. Det 

visade sig i att alla enkäter besvarades.  
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5 Resultat och analys 

I detta stycke presenteras resultatet och analysen av enkäten. Svaren varierar mycket i både 

omfattning och precision. Vi har därför valt att inledningsvis presentera frågan som följs av 

en sammanfattning från respondenternas svar. Detta kompletteras avslutningsvis med citat 

från respondenterna som vi tycker speglar resultatet. Enligt Johansson & Svedner (2006) är 

det lämpligt att ordna resultatavsnittet efter frågeställningarna. Att presentera resultatet genom 

en kort sammanfattning hjälper läsaren att se det viktigaste men även för att få en struktur i 

stycket. Efter varje resultatdel har vi valt att redogöra vår analys. 

5.1 På vilket/vilka sätt synliggörs matematiken i förskolan?  

För att få svar på frågeställningen är det av stor vikt att få pedagogernas syn på matematiken i 

förskolan. Deras inställning till matematik avspeglar arbetet med barnen. I det insamlade 

material är det frågorna/uppmaningen Vad är matematik för Er? Hur ofta arbetar Ni medvetet 

med matematik i barngruppen? och Beskriv konkret hur Ni arbetar för att synliggöra 

matematiken för barnen! som analyserar respondenternas svar i förhållande till vad tidigare 

forskning säger. Respondenternas svar analyseras i förhållande till vår frågeställning.  

Vad är matematik för Er? 

Exempel på vad som är matematik för pedagogerna är vardagliga begrepp och sådant som de 

använder och kommer i kontakt med i vardagen, till exempel sortera, former, antal, mönster 

(att pärla, i naturen), parkonstruktioner, lego, dukning, mer- mindre, lite – mycket, fler – färre, 

skapa, bygga, i leken, räkneramsor, mängd, hälla – ösa, siffror, stor-liten, begreppsutveckling, 

tal, sånger, fingerramsor, klassificering och sortering av saker, rumsuppfattning, räknesagor, 

mäta till exempel vid bakning. 

 

”Vardagsmatematik, till exempel dukning, antal vid matsituationen, samlingen, fruktdelning, 

påklädning, utdelningar, leksaker, sång, ramsor, vardagsbenämningar till exempel alla, 

några, par, en del, snart (tidsbegrepp), plural/singularbegrepp, längre/kortare än och 

former”. 
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”Flera olika situationer i vardagsarbetet är matematik. Sortera till exempel vid städ. Former, 

antal, mönster- pärla, par konstruktioner – lego dukning med mera”.  

 

”Sortering av saker, räkna barnen, dela frukt, duka med andra ord vardagssituationer 

mestadels, storlek, längd och så vidare.” 

Hur ofta arbetar Ni medvetet med matematik i barngruppen? 

Hur ofta arbetslagen arbetar med matematik är lite varierande. Det vanligaste är att 

arbetslagen arbetar medvetet med matematik dagligen. Exempel på sådana sammanhang är i 

matematikgrupper, språkgrupper, vid dukning och bakning, åldersindelat, på/avklädning, 

räkna barn, vid frukten varje dag räknar de vilka som har tagit, päron, äpple, banan med mera. 

Pedagogerna tar vara på de spontana tillfällena i olika situationer under hela dagen. Något 

arbetslag arbetar hela tiden mer eller mindre medvetet, det är ett arbetssätt, pedagogisk 

medvetenhet i personalgruppen. 

 

”I olika situationer under hela dagen. Ta vara på de spontana tillfällena.” 
 

”Dagligen, vi försöker att få in så mycket matte i samlingen i lekarna, dukningen, 

promenaderna och almanackan.” 

    

”Varje dag på samlingen innan middagen har vi något där matematik ingår, till exempel stor 

– liten, räkna klossar, se vilka högar som är störst, framför – bakom. Former – barnen får 

ställa sig på olika former. Vid frukten varje dag räknar vi vilka som har tagit, päron, äpple, 

banan med mera. Vi räknar barnen varje dag.” 

 

Beskriv konkret hur Ni arbetar för att synliggöra matematiken för barn. 

Pedagogerna tar upp mycket konkreta saker som de använder sig av i den dagliga 

verksamheten med barnen. Ett sätt att göra matematiken synlig är att ha olika material 

tillgängligt för barnen. Här följer exempel på hur arbetslagen konkret använder matematik. 

Vid fruktstunden där barnen får välja mellan helt, halvt, ¼ dels frukt. Vid samlingar där 

barnen räknas, sjunger sånger och läser ramsor med olika matematiska begrepp.  
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Vid dukningen där barnen får räkna sig fram till hur många bestick, tallrikar och glas det skall 

dukas fram. Jämföra större än och mindre än hos olika föremål. Vid bakning och matlagning 

där barnen får använda sig av olika måttenheter. Vid undersökandet av mönster i sin 

omgivning. Använda klossar vid räkning så att barnen ser vilken hög det finns flest av. När 

barnen spelar spel och pusslar. Vid sortering av saker till exempel vid städning.  

 

 ”I allt vi gör benämner och samtalar vi samtidigt som vi gör det till exempel vid duplobygge, 

och benämner allt vi sagt i fråga 1. Barnen får utforska och undersöka själva och/eller med 

andra (samlärande). Barnen får efter varje måltid en uppgift att göra till exempel något som 

har med preposition, färger, former, antal med mera att göra. Dukning, två barn åt gången. 

Barnen har en närvarotavla där de kan räkna och kolla till dukningen vilka som är här 

(samlärande)”. 

 

”Genom att låta vårt material vara tillgängligt för barnen, lägesord, mönster, begrepp med 

mera”. 

 

”Vid bakning, samling och matsituationen”. 

5.2 Analys 

Första delen i frågeställningen handlar om på vilket/vilka sätt matematiken synliggörs i 

förskolan. Enligt Doverborg (2006) är det förskolans tradition, det vill säga 

vardagssituationerna, leken och temaarbetet som måste vara utgångsläget i synliggörandet. 

Det handlar om att pedagogerna synliggör den matematik som finns i barnens vardag och då 

inte bara de lärarledda aktiviteterna. Furness (1998), Sterner och Johansson (2006), Forsbäck 

(2006) med flera beskriver mer ingående vad vardagsmatematik i förskolan är, som längd, 

antal, sortering och klassificering. 

I enkätundersökningen är det fråga ett, två och fyra som berör hur matematiken synliggörs i 

förskolan.  I fråga ett visar svaren att matematik för respondenterna är allt från att duka, 

räkneramsor, antal, former, rumsuppfattning med andra ord den matematik som kan lyftas 

fram i barnens vardag. Svaren i fråga två varierar lite.  
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Det vanligaste är att arbetslagen arbetar medvetet med matematik i vardagssituationer, 

lärarledda aktiviteter men även tar tillvara på spontana tillfällen. Respondenterna beskriver i 

fråga fyra att arbetet med att synliggöra matematiken för barn sker vid vardagliga situationer 

så som frukstund, samling och dukning men även vid planerade aktiviteter så som bakning, 

matlagning och användande av mätsticka.  

Det finns kopplingar mellan bakgrundsteorin och de svar som har kommit fram vid 

enkätundersökningen. De kopplingar som vi ser är att respondenterna tar upp mycket av det 

författarna anser är matematik i förskolan som till exempel att sortera, räkna föremål, former 

och mönster. Detta sker enligt respondenterna dagligen genom benämning och samtal med 

barnen. Vi ser också att respondenterna inte direkt svarar att uterummet ses som en naturlig 

del av arbetet med matematik. Enligt Ämting (2006) så ger uterummet speciella 

förutsättningar för lärandet. Naturen har sitt eget material och pedagogik, det finns gott om 

material som passar de flesta barn och som kan användas vid olika tillfällen. Kan detta bero 

på att pedagogerna fortfarande har lite kvar av det gamla ”mattetänket”? vilket Furness (1998) 

anser kan vara svårt att ändra på. 

5.3 Hur ser pedagogerna på sitt uppdrag och sin kompetens? 

Den inställning och kompetens pedagogerna har påverkar i hög grad arbetet med matematik. 

För att belysa frågeställningen analyseras svaren från respondenterna på frågorna Hur 

diskuterar Ni i arbetslaget kring hur Ni ska/kan stimulera barnen i matematik? Hur mycket 

kompetens utveckling har Ni fått i ämnet sedan Lpfö 98 kom? Känner Ni att Ni vill utveckla 

ett matematiskt arbete med förskolebarnen? med vad tidigare forskning säger.  

Hur diskuterar Ni i arbetslaget kring hur Ni ska/kan stimulera barnen i matematik? 

De flesta arbetslagen för aktiva dialoger och diskussioner under sina planeringar och i 

vardagen utifrån barnens intressen.  

De pratar om hur de kan arbeta med matematik ur barnens perspektiv och vid vilka tillfällen 

och med vilket material man kan synliggöra matematiken för barnen och delger varandra 

material. I olika vardagssituationer och rutiner berör de matematiken ett flertal gånger per 

dag. Det är viktigt att de synliggör matematiken i vardagen, konkret och språkligt. Några 

uppmuntrar barnen till att tänka ut en egen lösning. Två arbetslag valde att inte besvara 

frågan.  
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”Vi diskuterar vilka barn som behöver mer stimulans och hur vi kan arbeta med att väcka 

barnens intresse för matematik. Därför har vi valt att göra lite matematik på samlingen varje 

dag istället för att ha matte/språkverkstad. Vi vill att det ska bli på ett lekfullt sätt”. 

 

”Kanske inte så mycket som vi bör – belyser vi ämnet. Men i våra vardagssituationer och 

rutiner berör vi matematiken ett flertal gånger per dag” 

 

”Oftast när detta är aktuellt när vi har varit på kurs. Det finns ju mycket mer saker i 

förskolan att jobba med!” 

Hur mycket kompetensutveckling har Ni fått i ämnet sedan Lpfö 98 infördes? 

Hur mycket kompetensutveckling arbetslagen har fått varierar mycket. Från att de inte fått 

någon kompetensutveckling alls, inte valt att gå på någon, studieresor, enstaka föreläsningar 

till kurser i matematik för barn. Det vanligaste är att någon i arbetslaget fått någon form av 

kompetensutveckling.  

 
 ”Genom våra lärgrupper cirka två år. Vi läser tidskrifter, litteratur. Kan få mycket tips och 
idéer från nätet.” 
 

”Inte mycket, Vi har varit på studiebesök på språk och matteförskola en gång. Två stycken 

har under sin utbildning till förskollärare läst matte som valbar kurs. Föreläsning cirka två-

tre timmar, ”magisk mattepåse”. 

 

”Vårt arbetslag har inte gått någon utbildning” 

Känner Ni att Ni vill utveckla ett matematiskt arbete med förskolebarnen, varför/varför 
inte? 

Tio arbetslag känner att de vill utveckla ett matematiskt arbete med förskolebarnen. Medan tre 

arbetslag anser att de är nöjda med det arbete de har i dag kring matematiken. Två arbetslag 

valde att inte besvara frågan. 
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”Ja. Vi arbetar med det varje dag och vi vill ge barnen en så bra grund att stå på inför 

framtiden som möjligt. Vi vill lyfta fram matematiken i vardagen så att barnen får en 

förståelse för de matematiska begreppen och tänkandet. Det ska inte kännas som något 

jobbigt och skrämmande inför skolstarten”. 

 

”det tycker vi skulle vara bra”. 

 

”Vi är nöjda som det är att behålla det i liten skala – de ska bli nyfikna på ämnet och i skolan 

ska de utveckla det närmre”. 

5.4 Analys 

Andra delen i frågeställningen berör hur pedagogerna ser på sitt uppdrag och sin kompetens. 

Emanuelsson (2006) anser att det krävs goda kunskaper om matematik och att det inte räcker 

med ett ändrat förhållningssätt. En förutsättning för verksamhetens arbete med matematik är 

lärarnas kunnande, upptäckarglädje, nyfikenhet, inlevelse och respekt för barnen. Andra 

förutsättningar är förhållningssätt till matematik, lärarnas idéer om arbetet med matematik, 

samarbete och kompetensutveckling i matematik och matematikdidaktik.   

En medveten pedagog ökar förutsättningarna för en medveten begynnande förståelse för 

matematik redan bland små barn på förskolan. Det gäller att förskolepersonal får fortbildning 

i matematik så de kan börja ett lika fint arbete med matematisk medvetenhet som de redan gör 

med språklig medvetenhet anser Ljungblad (2001). ”En medveten vuxen ger medvetna barn. 

Därför är det viktigt att ge pedagogerna rätt verktyg – det man inte kan själv, kan man heller 

inte lära ut” (Forsbäck 2006:17). Furness (1998) rekommenderar en organisation där barnen 

kan återkomma till ett arbete flera gånger i veckan. 

Till detta hör också att förskolan har en läroplan (Lpfö 98) att följa, där pedagogerna ska 

planera och genomföra arbetet så att barnen ges möjlighet till utveckling inom matematik. 

I enkätundersökningen är det fråga tre, fem och sex som hör ihop med andra delen i 

frågeställningen. De flesta arbetslagen för aktiva dialoger och diskussioner på sina planeringar 

och i vardagen utifrån barnens intressen, framkom i fråga tre. När det gäller 

kompetensutvecklingen för respondenterna visar svaren i fråga fem att variationen är stor. Det 

vanligaste är att någon i arbetslaget hade någon form av kompetensutveckling i matematik.  
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Trots variationen i kompetensutvecklingen vill majoriteten enligt svaren som framkom i fråga 

sex, utveckla ett matematiskt arbete, medan några anser att de är nöjda med sitt nuvarande 

arbete kring matematik. 

De kopplingar vi ser är att respondenterna är medvetna om sin roll i synliggörandet av 

matematik i förskolan, som att hjälpa barn att se, uppfatta och förstå matematikens språk 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Detta visar sig genom att respondenterna för 

aktiva dialoger i arbetslagen om hur och hur ofta de medvetet arbetar med matematik. Precis 

som Ljungblad (2001) med flera anser, så krävs det en medveten pedagog med goda 

kunskaper om matematik. Denna medvetenhet ser vi i respondenternas svar. 

Sammanfattningsvis kan vi se, genom respondenternas svar, att de är medvetna om sin roll 

och på olika sätt arbetar med att synliggöra matematiken för barnen. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Under arbetets gång fick vi rekommendationer att använda oss av fasta svarsalternativ på vår 

enkät. Detta valde vi bort med avseende på att fasta svarsalternativ skulle vara för styrande 

och kunde påverka resultatet. Vi ville även få igång en diskussion i arbetslagen där de 

gemensamt kom fram till hur de ser på och arbetar med matematik. Det anser vi vara lättare 

att få då de besvarar enkäten tillsammans.  

I vår diskussion ställer vi oss frågan hur stor variationen kan vara i ett arbetslag? 

Kompletterande observationer hade eventuellt kunnat visa på skillnader inom arbetslaget.  

Detta på grund av att en enskild medveten pedagog kan lyfta hela arbetslaget. Vidare hade vi 

genom observationer kanske sett om pedagogerna arbetar med matematiken på det sättet som 

de beskriver i enkäten. Vilket hade stärkt undersökningen. Enligt Patel & Davidson (2003) 

hade observationer kunnat komplettera enkäten för att se om svaren sammanfaller eller pekar 

åt olika håll.  

Eftersom vi är insatta i ämnet och förskolans verksamhet kan det finnas en risk att vi har 

övertolkat respondenternas svar. Med det menar vi att när respondenterna svarat kortfattat kan 

vi ha satt in deras svar i ett större sammanhang. Det kan bero på att när respondenterna svarar 

fåordigt så har de trott att vi vet vad de menar. Men vi har ändå förhållit oss objektiva till 

svaren vi har erhållit. 

Vi anser att reliabiliteten i undersökningen är god. Om man ser det ur synvinkeln att vi gör 

om undersökningen igen kommer vi med stor sannolikhet att få liknande resultat. Detta om 

undersökningen görs inom en rimlig tidsaspekt då interna och externa faktorer som 

personalomsättning, utbildning och omvärldens syn på matematik är relativt intakta. Vi anser 

att vår undersökning håller god validitet, då vi genom enkäterna har fått fram svar på de 

frågor som vi avsett att undersöka. Vi anser vidare att genom vår beskrivning av 

forskningsprocessen har gett läsaren möjlighet till att bilda sig en egen uppfattning om vi gjort 

rimliga tolkningar. 

6.2 Sammanfattande diskussion 

I vår undersökning ser vi att pedagogerna är väl medvetna om hur matematik kan synliggöras 

för barnen. Vi ser även att pedagogerna har en medvetenhet kring sin roll i synliggörandet.  
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När vi startade detta arbete trodde vi inte att kunskapen om matematik var så stor. Efter vår 

utbildning och andra kurser i matematik har vår kunskap om matematik i förskolan ökat. De 

erfarenheter vi har är att matematiken inte tillhör det område i förskolan som prioriterats. På 

så sätt blir det inget naturligt arbete kring ämnet i förskolan. Undersökningen visar på 

pedagogernas medvetenhet om matematik vilket vi inte trodde skulle visa sig i så stor 

omfattning. Det kan bero på att matematiken blivit ett belyst och uppmärksammat ämne på 

sista tiden. Det kan vara en faktor som har gjort att medvetenheten har ökat hos pedagogerna. 

Läroplanen för förskolan har funnits i snart tio år. De erfarenheter vi har är att cheferna i 

förskolan på senare år strävar efter att arbetet i förskolan följer hela läroplanen. Detta kan vara 

en annan bidragande orsak till den ökade medvetenheten om matematik i verksamheten.  

Svaren på vår enkät visar att pedagogerna har ett matematiskt förhållningssätt i sitt arbete, de 

tar upp delar av matematik som de använder i sina vardagssituationer, men ingen tar upp 

något om utematematik, vilken är en del av den matematik som vi tagit upp i bakgrundsteorin. 

Det vi har sett i undersökningen är att det finns variationer mellan arbetslagen om vad de 

uppfattar är matematik och hur pedagogen kan/ska arbeta med den. Men den stora frågan vi 

nu i efterhand ställer oss är hur stor är egentligen variationen i själva arbetslaget? Kan det 

vara så att de pedagoger i arbetslaget som har mest kunskap lyfter vår undersökning? Med det 

menar vi att det kan vara svårt att avgöra hur var och en i arbetslaget verkligen arbetar med 

matematiken.   

Vår uppfattning är dock att det fortfarande kan vara lite svårt med ämnet matematik och att 

många fortfarande tycker att det tillhör skolans värld. Vi vet nu att pedagogerna arbetar mer 

med matematik i förskolorna än vad vi från början trodde. För att matematik ska få ett ännu 

större utrymme i verksamheten, tror vi att pedagogerna behöver få mer tid för diskussion och 

reflektion samt mer kompetensutveckling. I vår enkätundersökning såg vi att en del arbetslag 

saknar/har lite kompetensutveckling i ämnet. Det gäller att alla får möjlighet till 

kompetensutveckling för att kunna föra ett aktivt arbete med matematiken i förskolan. En 

förutsättning för att kunna arbeta medvetet med matematik är att man som pedagog känner till 

matematikens grunder.  

Vi håller med Ljungblad (2001) när hon säger att i förskolan ska det inte handla om något 

formellt räknande, utan barnen ska se och upptäcka matematiken runtomkring oss – i lekens 

form.  
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Många gånger tror vi att pedagogerna stimulerar barnen i matematik utan att vara medvetna 

om det. Men det viktigaste är ändå som Forsbäck (2006) anser att medvetna vuxna ger 

medvetna barn. Precis som Persson (2006a) skriver är det viktigt att barnen får uppleva att 

matematik inte bara är att räkna. Utan matematik kan vara full med fantasi och lust. Vår 

uppgift på förskolan, anser Persson (2006a), är att skapa situationer där barnens värld 

utvidgas och barnen växer - att synliggöra den matematik som finns i vardagen och skapa nya 

utmanande situationer. Det handlar inte om att införa så mycket nytt som många kanske tror, 

utan man sätter ord på det man gör och det är ett sätt att ge barnen rätt verktyg för att själva 

upptäcka matematiken. För att vi pedagoger ska se matematiken som finns i barnens vardag är 

det bara att ta på ”matteglasögonen”. 

Efter läst litteratur ser vi att vardagen runt barnen är full av matematik och det gäller som 

pedagog att visa barnen det genom för barnen meningsfulla sätt. Det vi undrar är om det är 

lika klart för barnen att det är matematik de använder sig av när de till exempel dukar eller 

parar ihop sina vantar med händerna. Detta tycker vi skulle vara intressant att forska vidare i.  

Vi anser att vi har fått svar på våra frågeställningar. Arbetet har varit intressant och givande 

att göra. Vi har genom undersökningen, litteraturläsningen och genom enkäten fått mer 

kunskap om små barn och matematik och hur vi som pedagoger kan synliggöra matematiken 

som finns i barnens vardag i förskolan. Med denna kunskap och med Lpfö 98 som ett verktyg, 

vet vi vad som krävs i vår kommande yrkesroll kring arbetet i förskolan med att synliggöra 

matematiken för barnen.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Hej! 

Vi studerar till lärare med inriktning mot förskolan på distans på Växjö 

universitet. 

Vi håller nu på med vårt examensarbete som handlar om små barn och 

matematik. 

 

Vi skulle bli glada om Ni vill hjälpa oss att fylla i denna enkät i Ert 

arbetslag. 

Vi behöver ha den besvarad senast _________ 

 

 

Tack på förhand! 

 

Emma Johansson xxxx-xxx xx 

Caroline Waern xxxx-xxx xx 

 

Undrar Ni något får Ni gärna höra av Er. 
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8.2  Bilaga 2 

Enkät  

Antal pedagoger och yrke i 

arbetslaget:___________________________________________________ 

 

Åldersgrupp på barnen: _____________________________ 

1. Vad är matematik för Er? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Hur ofta arbetar ni medvetet med matematik i barngruppen? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Hur diskuterar Ni i arbetslaget kring hur ni ska/kan stimulera barnen i 

matematik? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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4. Beskriv konkret hur Ni arbetar för att synliggöra matematiken för barn. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Hur mycket kompetensutveckling har Ni fått i ämnet sedan Lpfö98 kom? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Känner Ni att Ni vill utveckla ett matematiskt arbete med förskolebarnen, 

varför/varför inte? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 


