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Sammanfattning 
 

Undersökningens syfte var att ta reda på om förskollärare och förskoleklasslärare delar samma 

uppfattning när det gäller vilka matematiska grundläggande kunskaper barnen bör ha med sig till 

skolan och på vilket sätt barnens tidigare kunskaper tillvaratas för ett fortsatt lärandet i ämnet 

matematik. 

 

Till studien användes enkäter, intervjuer och öppna enkäter bland både förskolepedagoger och 

förskoleklasspedagoger.  

 

Resultatet visar att matematik som språk behöver få större fokus, så att barnen blir förtrogna med 

matematiska uttryck och får en förståelse för hur de förväntas arbeta med matematik. Dessutom 

visas vikten av att barnen behöver möta engagerade pedagoger i båda skolformerna som väcker 

deras intresse för matematik men också finns för dem i deras egna upptäckter som handledare och 

stöd. 

 

Kommunikationen mellan förskolan och skolan skiljer sig från skola till skola och det behöver 

utvecklas för att övergången förskola - förskoleklass ska följa ”en röd tråd” i barnens fortsatta 

vidareutveckling.  

 

 

 

Nyckelord: Engagerade pedagoger, Förskolematematik, Förskoleklassmatematik och Övergång 

förskola – förskoleklass.
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1 INLEDNING 
 

Matematik betraktas som en mycket viktigt färdighet att behärska för att klara av att vara en del 

av samhället så att vi som människor kan kommunicera och samspela anser Björklund (2007). 

Min egen erfarenhet av matematik från skolan var att i skolan lärde jag mig matematik för det var 

en färdighet som jag och hela min klass förmodades att kunna. Faktakunskap som vi sedan kunde 

använda för att klara av att lösa matematiska uppgifter som krävdes för att få godkända betyg från 

grundskolan för att sedan studera vidare. Tyvärr hade jag flera klasskamrater som inte klarade de 

kraven och deras erfarenhet av skolmatematiken är dålig, som det kan vara hos många jämnåriga 

och i samhället i allmänhet. Intresset för ämnet matematik har sjunkit visar skolverkets (2007) 

undersökningar. Vi människor har olika sätt att lära oss nya utmaningar och ett visst stereotypt 

arbetssätt gynnar inte lärande hos alla I grundskolans läroplan, Lpo 94 står det: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lpo 94, s 4). 

 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de 

mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 

behöver (Lpo 94, s 5). 

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 

att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Lpo 94, s 6).  

 

Skolans uppdrag är betydelsefullt för att ge varje barn en möjlighet att klara de kunskapskrav som 

grundskolan har men även att rusta varje barn att möta nya utmaningar i samhället. Ett av de 

kraven är att kunna klara grundläggande kunskaper i matematik.  

 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lpo 94, s 3). 

 

Tyvärr enligt jämförelsestudier gjorda för Skolverket med övriga Europa har Sverige kommit på 

efterkälke i ämnet matematik (Skolverket, 2007).  

 

Skolverket har genomfört studier för att förbättra våra elevers baskunskaper i matematik och 

därför valt att arbetet med matematik ska börja redan på förskolan med den pedagogik som redan 

finns där. Där spelar leken en viktig roll och där sker interaktionen mellan lärare och barn på ett 

naturligt plan. Ett av de målen är att skapa ett intresse för ämnet matematik och ta tillvara 

förskolans lekfulla arbetssätt. På det här viset finns det en förhoppning om att övergången mellan 

förskolan och skolan blir så smidig som möjlig så att barn inte upplever en dramatisk förändring 

från den trygga miljö som fanns på förskolan.  

 

Eftersom vi som blivande förskollärare förväntas arbeta med matematik redan på förskolan enligt 

läroplanen för förskolan, Lpfö98, så vill jag se vilka matematiska förkunskaper blivande 

förskoleklasselever har med sig till skolan och på vilket sätt dessa kunskaper möts av deras lärare 

i förskoleklass. 

 

Min förhoppning är att genom det här examensarbetet kan de som arbetar med barn samt de 

blivande lärarna få kunskap om vad det är som fokus behöver läggas på.  Vad de, lärarna, behöver 

arbeta mera med och vad som kan göras för att stödja barn i deras utveckling för att de ska få 
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godkända betyg i slutet av grundskolan men även som ett medel för att förstå sin omvärld. Har vi 

som förskollärare lyckats väcka deras nyfikenhet för nya kunskaper och hittat andra vägar att nå 

dem så har vi lyckats med vårt uppdrag.  

   

1.1 Bakgrund 

 

I detta avsnitt redovisas hur litteraturen inom området beskriver styrdokumentens föreskrifter i 

ämnet matematik på förskolan och i skolan, även vilka föreskrifter som gäller vid övergången 

förskola - förskoleklass, en kort redovisning av skolverket undersökningar och analyser på hur 

undervisning av matematik har förändrats i skolan.  

 

1.1.1 Förskolan och skolans läroplaner 

De styrdokument som förskola och skolan har att rätta sig efter är läroplanen för förskolan, Lpfö 

98, och skolan, Lpo 94. I Lpfö 98 kan man läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

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

att förstå sin omvärld, 

• utvecklar sin förmåga att 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, s 9). 

 

Medan läroplanen för grundskolan (Lpo 94, s 4) står att: 

Undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

 

I Lpo 94 står att skolan skall sträva efter att varje elev: 

• utvecklar sitt eget sätt att lära, 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val 

av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda kunskaper som redskap för att: 

– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

– reflektera över erfarenheter och 

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Lpo 94, s 9-10). 

 

I uppnåendemål i Lpo 94 kan man läsa att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola: 

• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet 

(Lpo 94, s 10). 

 

Vad som gäller vid samverkan och övergång ska skolan främja samarbete mellan förskoleklass, 

skola och fritidshem, samt följa de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för 

respektive verksamhet. För att stödja elevernas utveckling och lärande skall skolan också sträva 

efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som 

eleverna fortsätter till.  

 

Lpo 94 föreskriven även riktlinjer som lärare skall följa, där samarbetet och utbyte av erfarenheter 

mellan förskoleklass, skola och fritidshem utvecklas, samt att elever i behov av särskilt stöd 

uppmärksammas. 



 

3 

 

 

Läroplanen för förskolan ger tydliga riktlinjer som gäller vid övergången förskola till 

förskoleklass och även vilken roll förskollärare har under övergången. Detta gäller särskilt när ett 

barn behöver särskilt stöd. Självklart är det meningen att samarbete utgår från de nationella och 

lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. 

 
När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften 

att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya 

verksamheter skall särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd 

(Lpfö98,s.12). 

 

Arbetslagets riktlinjer visar att de skall utbyta kunskaper och erfarenheter med 

personalen i förskoleklass, skola och fritidshem och samverka med dem samt 

tillsammans med personal i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans (Lpfö98, s.12). 
 

I och med införande av den nya läroplanen Lpfö 98 reviderad 2010 har förskollärarens ansvar i 

övergången förskola/ förskoleklass tydliggjorts. 

 

Riktlinjer i nya läroplanen Lpfö 98/rev 2010 står att förskollärare ska ansvara för att 

samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja 

barnens övergång till dessa verksamheter (Lpfö98/rev 2010, s. 16). 

 

 

1.1.2 Skolverkets undersökningar 

Enligt stora undersökningar gjorda av skolverket både nationellt: NU03 (Skolverket, 2004a) och 

internationellt: TIMSS (Skolverket 2008b) och PISA 2006 (Skolverket, 2007) visar det sig att 

svenska elevers resultat i matematik har försämrats relativt det internationella genomsnittet. 

 

I Skolverkets analyser av aktuell forskning framträder fyra faktorer som tillsammans har påverkat 

elevernas skolresultat negativt. 

 

Segregeringen - har ökat, vilket har medfört att elever med likartad bakgrund samlas på samma 

skola. Det har också inneburit att resultatskillnaderna mellan skolor och elevgrupper har ökat och 

att föräldrarnas utbildningsnivå har fått större betydelse för resultaten. Den ökade segregeringen 

har varit negativ för kunskapsutvecklingen. 

 

Decentralisering - ett systemskifte vars avsikt var att kommunerna med sin kunskap om lokala 

behov, bättre skulle kunna fördela resurserna för att göra skolan mer likvärdig. Detta har inte 

uppnåtts. 

 

Differentiering - särlösningar är allt vanligare vilket visar sig särskilt i med speciella 

undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. Elever delas också in i olika grupper 

efter kunskapsnivå. Forskning visar att sådana lösningar generellt inte påverkar elevernas resultat 

i positiv riktning. 

 

Individualisering – en förändrad lärarroll. Under 1990-talet infördes nya läroplaner och kursplaner 

utan direkta anvisningar om innehåll och metoder i undervisningen. Avsikten var att lärarna skulle 

få mer utrymme att forma undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och behov. Men 

resultatet har snarast blivit en standardisering i form av mer arbete på egen hand och mindre 

lärarledd undervisning i helklass.  
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1.2 Litteraturgenomgång 

Litteratur som användes för det här examensarbetet är i form av uppsatser, avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar och böcker som har haft relevans till forskningsämnet. Dessa framtogs 

genom sökbara internationella och nationella databaser sökta både inom Högskolans i Gävle 

bibliotek samt litteratur tillgänglig genom lokala biblioteksdatabaser. 

 

Här kommer att redovisas vilka teoretiska perspektiv som finns i andra uppsatser, avhandlingar, 

vetenskapsartiklar och böcker om vad som betraktas som matematik i både förskolan och 

förskoleklass. Dessutom kommer det även att undersökas om bakgrunden till hur det matematiska 

lärandet sker hos barn i förskolan och i förskoleklass.   

 

1.2.1 Matematik i förskolan 

Intresset för matematik på förskolan är inte ett nytt och främmande påfund utan har funnits inom 

förskolans historia sedan folkskola 1842, skolverket (2003) fanns i Sverige.  

Doverborg (2008) beskriver hur den svenska förskolan har påverkats av den tyske pedagogens 

Friedrich Fröbels tankar och syn på matematik. Hon beskriver även det material Fröbel 

utvecklade, lekgåvorna, som användes för att stegvis öva barnet i att utveckla matematiska 

begrepp, som bl. a. helhet och delar, uppfattning om geometriska grundformer och om olika sätt 

att mäta t ex längd, bredd och höjd på. Hon påtalar även att materialet krävde stor matematisk 

kunskap från lärarna och att flera betraktade materialet endast som konstruktionsmaterial och inte 

för att ge barn de grundläggande matematiska kunskaper det var tänkt från början. 

 

Malmer (1990) beskriver Fröbel- och Montessoripedagogiken som bra exempel på positivt 

inflytande på förskolan. Framförallt har båda påpekat hur viktig denna period före skolstarten är 

och visat en stark tro på barnen och dess inneboende möjlighet. Doverborg (1987) och senare 

studier gjorda av Björklund (2007), Malmer (1990), Ahlberg (2004) och Solem, Alseth och 

Norberg (2011)  påtalar att matematiklärande och matematiktänkande påbörjas redan i de tidiga 

småbarnsåren och inte först när barnen börjar skolan. De menar att det är viktigt att ta tillvara på 

barnens kunskaper redan i planeringen av undervisningen. Detta kräver enligt Solem, Alseth och 

Norberg (2011) att lärare har en aktiv roll i lärandet och har en förmåga att möta varje barn där 

den just befinner sig kunskapsmässigt.  

Införande av förskolans läroplan har lett till att arbetet med matematik inom förskolan fått en 

viktig och framstående plats. I ett resultat av en enkätundersökning gjord 2003 på uppdrag av 

Matematikdelegationen, som beskrivs av Doverborg (2008), visas det dock att lärare har olika 

uppfattningar om vad matematik i förskolan skall vara. 

 

Utifrån tidigare studier beskrivna av Doverborg (2008) kan lärarens uppfattningar av vad 

matematik är och hur de arbetar med matematik delas i fyra kategorier: 

 

1. Matematik är inget för förskolebarn. Tids nog får de möta den i skolan. 

2. Matematik är en avgränsande aktivitet som dock förväntas vara skolförberedande. 

3. Matematik utgör en naturlig del i alla situationer. Den bara finns där. 

4. Matematik måste problematiseras och synliggöras i för barnen meningsfulla 

sammanhang (Doverborg 2008, s 6).   

 

Utifrån Doverborgs studier gjord 1987 drar Ahlberg (1994) slutsatsen att undervisning i 

matematik ofta är kopplat till teman och förekommer sällan eller används som ett 

skolförberedande ämne i förskolan. Ahlberg (1994)  beskriver även Sonja Kihlströms studie gjord 

1992. Hennes studie har fokus på förskollärare som är av den uppfattningen att matematiken 

kommer in som en naturlig del i alla situationer och hon delar dem i tre kategorier, de som 

planerar i förväg, de som fångar tillfället till att arbeta med matematik och de som handlar 
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spontant utan att reflektera. Ahlbergs (1994) beskrivning av Doverborgs och Kihlströms studier 

visar att redan då fanns det skillnader i uppfattning bland förskollärare.  

Björklund (2007) anser dock att det går att arbeta med matematik på förskolan men att det är 

viktigt att det sker som en del av leken och att det är verklighetsanknutet. Annars tenderar 

verksamheten att likna skolbaserad matematik och kan medföra att barn tröttnar och får dålig 

självkänsla. Doverborg (2008) anser att matematik bör vara en del av de aktiviteter barn erbjuds 

på förskolan men att lärarnas inställning och roll har en stor betydelse för att barn ska få uppleva 

matematik i meningsfulla sammanhang.  

 

Medan Björklund (2007)  beskriver att för att barnen ska uppleva och utveckla förståelse av sina 

kunskaper behöver de finnas i samspel med andra barn och vuxna i den dagliga verksamhet och 

för att lärandet skall ske är det viktigt att barn möter variation, samtidighet, rimlighet och 

hållpunkt. Björklund (2007) kommer också fram till att barnen på småbarnsavdelningarna 

använder sig av matematik i syfte att upprätthålla sociala regler, för att beskriva sin omvärld och 

som ett redskap för problemlösning och därför har att pedagogen en betydelsefull roll i arbete med 

de små barnen genom att sätta gränser och erbjuda möjligheter för barn att uppleva och lära 

matematiska begrepp och idéer. 

 

Malmer (1990) beskriver hur det verbala inslaget kan ge barn svårighet att förstå matematik och 

därför betraktar hon matematik som ett nytt språk, där det kräver sin tid att överbrygga klyftan 

mellan det konkret upplevda och det abstrakt formulerade. Att kunna de matematiska begreppen 

ger en möjlighet att få en gemensam utgångspunkt för kommunikation med lärare såväl som med 

andra barn. För att barn förväntas tillägna sig förståelse av matematiska begrepp enligt Björklund 

(2007) som beskriver dimensioner och proportioner, positioner, omfattning eller sekvenser, 

behöver de möta deras innebörd i ett sammanhang och i mötet med omgivningen, andra barn och 

vuxna. Då kan barnen få möjlighet att bli medvetna om olika sätt att förstå samma begrepp men 

också att i samspel med andra utveckla och formulera sin individuella förståelse. 

Läraren eller pedagogen kommer först att uppmärksamma barnens intresse för ett ämne och 

utmana barnen att vinna kunskap genom att stödja och kommunicera med barnet. Björklund 

beskriver kommunikationen som en viktig länk för att skapa en gemensam förståelse mellan 

barnet och läraren och för en öppning för möjligheterna till fortsatt lärande och fördjupad 

förståelse (Björklund 2007).  

 

1.2.2 Vardagsmatematik och pedagogens/lärarens medvetenhet om matematik i vardagen 

Människorna möter massor av matematik i vardagen och det behövs för att vi ska lösa 

vardagsproblem, som till exempel: hur mycket mat ska jag ta? Räcker maten till hela familjen?  

Ett annat vardagsproblem att ta ställning till är: hinner jag ta bussen om jag går eller behöver jag 

springa för att göra det?  (Björklund, 2009) Vidare pekar hon på att vi som människor är tvungna 

att i vår vardag göra rimliga bedömningar för att klara vardagen. Från barns värld blir det 

möjligen frågor om hur länge jag ska räkna för att kompisarna ska hinna gömma sig, räcker 

cyklarna på förskolan till alla, hur jag ska göra för att få cykla? De ständiga vardagsproblemen 

kräver att vi hanterar flera delar av matematik som inte alltid har med formler att göra. 

 

Faktum är att vi tänker matematiskt i nästan alla sammanhang, men kanske mer sällan 

reflekterar över att det är faktisk matematik vi använder oss av (Björklund; 2009, s 10). 

 

Betydelse av pedagogen och lärarens roll beskrivs av både Doverborg (2008), Björklund (2009), 

Malmer (1990) samt Johansson och Wirth (2007) och alla är överrens att barn har lättare att ta till 

sig ny kunskap om de kan anknyta till egen erfarenhet. Björklund (2007) och Doverborg (2008) är 

överens om för att matematik skall bli meningsfullt måste barn ha möjlighet att uppleva 

matematik i många olika sammanhang. Därför ar det viktigt att barn får uppleva matematik på 

olika sätt och att möta variation av erfarenheter som i sin tur ger möjlighet för förståelse. 
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En annan synpunkt som är viktigt att ha i åtanke när det gäller lärandet, beskrivs av Björklund 

(2007). Det är att pedagogers uppfattningar av vad matematik är för barn och även pedagogers 

uppfattningar av sin egen kompetens inom matematik har betydelse för vad och hur de arbetar 

med matematik.  Detta kan påverka barnens tidiga möten med matematik i olika sammanhang och 

därmed påverka barns förhållningssätt och framtida inställning till matematik.  

 

Doverborg (2008) understryker hur viktigt det är att lärare/pedagoger är väl medvetna om sin egen 

kunskapsbank för att det är de, pedagogerna/lärarna, som kommer att leda barn igenom sina 

upptäckter. Förhoppningsvis är lärarens önskan att barn ska ha rika erfarenheter i matematik så att 

de inte upplever lärarens eventuella erfarenheter från dennes egen barndom. För Magne (2002) är 

en del av vår pedagogiska roll att uppmärksamma matematiken i barns vardag, samt att vara 

lyhörd och ge barn möjlighet att samtala om sina lösningar. Dahl (2004) skriver att för att barn ska 

kunna upptäcka matematiken i sin vardag, behöver vi vuxna synliggöra den för att barn ska 

upptäcka att matematik är roligt om leken och självupptäckande finns som en del av deras vardag.  

 

Ahlberg (1994) är också en stor förespråkare för att låta barnen samtala och hon påpekar att 

kommunikation mellan barn är en del av lärandet, men hon påtalar även att det är viktigt att lärare 

är närvarande och kan handleda barnen. Doverborg (2008) påpekar även hon att det är viktigt att 

barn får möjlighet till samspel med andra barn och lärare och att de tillsammans kan skapa 

kunskap. Hon påpekar även att det är viktigt att kommunicera och som lärare utmana sig själv 

genom att synliggöra den matematik som finns i lek, vardagsaktiviteter och temaarbeten. 

Dessutom påpekar Doverborg att lärarna ska skapa möjligheter för barn att dokumentera med 

hjälp av teckningar och reflektera över den matematik de möter. I samspel med omgivningen 

beskriver Ahlberg (1994) att barnen möter i vardagslivet olika matematiska begrepp som hela 

tiden utvecklar deras lärande. 

 

Barn måste få erövra matematikens värld tillsammans med andra barn och kunniga lärare 

som har kunskap om den grundläggande matematiken (Doverborg 2008, s 8).  

 

Att lära sig innebär för både barn och vuxna att skapa mening och innebörder av sina 

erfarenheter. Hur dessa innebörder utvecklas hos barnet beror i stor utsträckning på hur 

lärare och barn i omgivningen agerar och kommunicerar och den respons barn får på sina 

tankar och erfarenheter (Doverborg 2008, s 9). 

 

Enligt Ahlberg (1995) innebär att lära sig matematik en lång process som utvecklas när barn kan 

uttrycka sig i bild och form. Genom att samtala och samspela med andra människor skapas 

tillfällen att reflektera och tänka över olika matematiska aspekter av omvärlden. 

Den tidiga matematikundervisningen bör utgå från den förståelse barnen redan har upplevt enligt 

Ahlberg (1994) så att deras omedelbara kunskaper så småningom integreras med en fördjupad 

förståelse som leder till att barnen förstår talens innebörd. Johansson & Wirth (2007) beskriver 

och påtalar att samspel med föremål och människor i omvärlden har stor betydelse för att barn ska 

få nya insikter och ska utveckla sin matematiska förståelse under sin utveckling. 

 

1.2.3 Grundläggande matematikkunskaper 

Malmer (2002) menar att talbegreppet är en grundläggande matematikkunskap och att brister i 

taluppfattningen är en av de grundläggande orsakerna till att många elever har 

matematiksvårigheter. Detta styrks även av studier gjorda av Johansson och Wirth (2007).  

 

Min, Bo Johanssons, forskning om barns matematiska begreppsbildning och informella 

observationer av barn och matematik visar övertygande att de kanske viktigaste är 

ramsräkning och sifferkunskap. De utgör basfärdigheter som ibland bedömts ha liten 
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eller ingen betydelse, men som själva verket i själva verket tycks utgöra 

begreppsutvecklingens grundbultar (Johansson och Wirth 2007, s. 5) 

 

Talbegreppet står i det här fallet för klassificering, parbildning, ramsräkning, räkneorden i 

räkneramsan, antal, serial ordning, räkneorden som mätetal och räkneorden som ordningstal, 

räkneorden som identifikation eller beteckning och siffersymboler. 

 

 Johansson och Wirths (2007) forskning visar fem basfärdigheter för att förstå den tidiga 

utvecklingen av den matematiska förmågan. De beskrivs som följer: 

 

Spontan taluppfattning(subitizing) är den färdighet som ger möjlighet att i en bråkdel av en 

sekund uppfatta ett exakt antal utan att behöva räkna. 

Ramsräkning står för färdigheten att kunna säga talorden i ordning. 

Antalsräkning innebär att barnet för varje räkneord det säger pekar eller tittar på ett särskilt 

föremål samt att barn behöver lära sig att det sist sagda räkneordet anger antalet räknade föremål.  

Sifferkunskap innebär att barnen lär sig att siffran är ”en symbol” för talorden som i sin tur är en 

symbol för antal föremål.   

Ordinaltal definieras utifrån sin position i förhållande till andra tal i talraden. Medan ordningstal 

används för att bestämma en persons eller ett föremåls plats i förhållande till en given 

referenspunkt.  

 

Att hitta en gemensamt röd tråd i undervisningen i ämnet matematik från förskola till gymnasium 

finns beskrivet i studie gjord av skolverket (2003).  Den röda tråden” visar vilka typer av 

strukturer som är konsistenta med nuvarande kursplaner och här nedan beskrivs en av många 

möjliga. 

 

Tal och operationer: Att förstå innebörden av olika slags tal och olika sätt att representera tal, att 

förstå relationer mellan tal och talsystem, förstå innebörden av olika operationer med tal och hur 

dessa relateras till varandra, att kunna göra beräkningar flytande och göra rimlighets 

uppskattningar. 

Geometri och visualisering: Att analysera karakteristika och egenskaper hos två- och 

tredimensionella former och utveckla matematiska argument gällande geometriska förhållanden, 

att specificera läge och beskriva rumsliga relationer med hjälp av koordinatsystem och andra 

representationssystem, att använda symmetri och mönster för analys av geometriska situationer, 

använda visualisering, rumsligt tänkande och geometriska modeller för att lösa problem. 

Sambandsrepresentationer och symbolförtrogenhet: Att förstå mönster, relationer och 

funktioner, att representera och analysera matematiska situationer och strukturer med hjälp av 

algebraiska symboler, att använda och skapa generella matematiska modeller för att representera 

och förstå kvantitativa förhållanden, att kunna analysera förändring i olika sammanhang. 

Mätning och enheter: Att förstå de mätbara egenskaperna hos objekt, att förstå enhetsbegreppet 

och samband mellan olika slags enheter och storheter, olika system för mätning och 

mätprocedurer, att tillämpa lämplig teknik, lämpliga verktyg och formler för att bestämma mått, 

att kunna resonera kring mätfel. 

Statistik och sannolikhet: Att ha insikt om statistiska metoder att representera data, att kunna 

göra undersökningar och använda relevanta metoder, att kunna värdera statistiska undersökningar, 

metoder och resultat vad gäller använd barhet, att förstå och tillämpa grundläggande begrepp 

inom sannolikhetslära (Skolverket, 2003,s 24). 

 

Björklund (2007) redovisar i sin studie vilka grundläggande matematiska kunskaper förskolebarn 

kan möta i sin vardag och vilka matematiska kunskaper de kan hjälpas att vidareutveckla om de 

har kunniga och erfarna pedagoger som kan uppmana och möta barnens nyfikenhet i 

förskolemiljö. Vidare beskriver Björklund olika matematiska grundstenar som barn i förskolan 



 

8 

 

möter i sin omgivning, i möte med andra barn och vuxna, vilket ger barnen möjlighet att bli 

medveten om olika begrepp men även att tillsammans med andra utveckla och formulera sin egen 

förståelse.  

 

Björklund (2007) anser att matematiska begrepp är de som beskriver dimensioner och 

proportioner, positioner, omfattning eller sekvenser.  Hon anser också att likheter och skillnader 

är en egenskap som är betydelsefull för allt lärande eftersom den hjälper barn att urskilja likheter 

och skillnader hos föremål och företeelser. Att små barn ska kunna se och uppleva sin omvärld 

genom att använda alla sina sinnen . Men det är också viktigt att de får hjälp att uppmärksamma 

de likheter och skillnader som kan framträda i deras vardag. Delar och helheter har också en 

särskilt betydelse för Björklund (2007). Eftersom det är viktigt att kunna se sambandet mellan 

delarna i en helhet helst i ett sammanhang som barnen kan anknyta till. 

 

När det gäller att uppmärksamma barn som har svårigheter i matematik visar undersökningar 

gjorda av skolverket (2010) att elever i matematiksvårigheter i större utsträckning än övriga elever 

visar 

• brister i begreppsförståelse 

• felaktiga lösningsstrategier 

• brister i taluppfattning, exempelvis svårt att handskas med små och stora tal 

• svårigheter att hantera ovidkommande information (distraktorer) 

• svårigheter att generalisera sina strategier 

Undersökningen visar också att barn som får en bedömning när den visar att den har svårigheter 

påverkas deras framtida fortsatta kunskapsutveckling, men också barnens motivation och 

självuppfattning. 

 

1.2.4 Matematiska diagnoser  

Att veta vad eleven kan när den kommer till skolan kan vara avgörande för att kunna planera 

undervisningen på ett bra sätt . På vilket sätt detta görs kan var avgörande för just de barn som 

behöver extra stöd och få den hjälp de behöver för sin kunskapsutveckling. 

 

När det gäller riktlinjer för att upptäcka och stödja elever med problem står i skolverkets 

Allmänna råd och kommentarer, Likvärdig bedömning och betygsättning (Skolverket 2004) står 

följande:  

 

För att eventuella problem ska uppdagas på ett så tidigt stadium som möjligt förutsätts 

att lärarna på ett kontinuerligt sätt följer den enskilda elevens utveckling och lärande 

(Skolverket, 2004, sid 31).  

 

Det står även publicerad i skolverkets publikation, skrivet av Fischbein (2007) : 

 

Avgörande för hur skolan klarar att anpassa undervisningen till barnens olika 

förutsättningar är att läraren har kunskaper om och möjlighet att ta reda på var varje barn 

befinner sig, kan sätta in adekvata åtgärder och utvärdera dessa (Fischbein, 2007, s 9) . 

 

1.2.5  Tidigare undersökningar 

Undersökningar som liknar det här arbete har genomförts här i Sverige och har varit en inspiration 

och en ingång till den här jämförelsestudien.  

En tidigare undersökning gjord av Solly (2007) inom samma ämnesområde var en studie som 

jämförde övergången i matematik från förskolan till skolan i både Sverige och England. 

Undersökningen kom fram till slutsatsen att matematikövergången i England följer en tydligare 

röd tråd än här i Sverige och även att barnen där har lättare att uppfatta den.  
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Som orsak angav Solly att pedagogerna från förskolan upp till skolan i England har ett 

väletablerat övergångssamtal där de diskuteras om vad och hur de har arbetat med matematik. 

Medan i Sverige övergångarna i Sverige skiljer sig från förskola till förskola och följer ingen 

tydligt riktlinje. 

Sollys undersökning visar att matematiken inte har en självklar roll i förskolan då det saknas 

planering och medvetna pedagoger för att synligöra matematiken i vardagen. Samt att det finns 

skillnad mellan svenska och engelska pedagogernas syn på användning av material i förskolan 

som är avsedd att hjälp barnen att vidare utveckla sitt matematiska tänkande. 

 

Tidigare undersökningar gjorda av Solly (2007) och Alburg och Johansson - Alburgs (2007) visar 

att kommunikationen i övergångarna fungerar dålig och att det inte finns några tydliga riktlinjer 

att följa för att förmedla barnens tidigare kunskaper om matematik. Alburg och Johansson - 

Alburgs (2007) tidigare undersökning visar också att portfoliopärmens användning, som en 

informations underlag om barnens tidigare kunskaper, uppfattas av pedagogerna på skilda sätt, 

ena pedagogen uppfattar barnens kunskapsutveckling medan den andra ha svårt att se barnens 

utveckling utan ser portfolio mest som ett fotoalbum.  

Alburg och Johansson - Alburg (2007), har gjort en studie i förskoleklass och åk 1, och har 

konstaterat att förskoleklasspedagoger styrs i sin matematikundervisning av vad de tror skolan 

förväntar sig. Pedagogerna i åk 1 har inte lika höga krav som förskoleklasspedagogerna på vad 

barnen bör kunna när de börjar i skolan. Anledningen kan, enligt Alburg och Johansson - Alburg 

(2007), bero på okunskap om, och dålig kommunikation mellan, de båda stadierna. Det saknas en 

röd tråd i matematikundervisningen genom stadieövergången. Det konstaterar även Solly (2007) i 

sitt arbete; att en dålig övergång kan innebära ett halvt års förlorad utveckling.  

1.3 Frågeställningar 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

 

1. Vilka matematiska kunskaper anser förskollärare och förskoleklasslärare att barnen ska ha 

med sig till förskoleklassen? Finns det likheter eller skillnader i förskollärare/ 

förskoleklasslärarens uppfattningar? 

2. Hur gör förskollärare och förskoleklasslärare för att ta tillvara förskolebarnens 

matematikkunskaper? 

2 METOD  
Tanken med undersökningen är att få en uppfattning av vad förskollärare och lärare anser om 

arbetet med matematik på förskolan och hur barnens kunskap tillvaratas i det fortsätta arbete på 

skolan. I detta avsnitt beskrivs först urvalet av medverkande förskolor och skolor i 

undersökningen. Därefter redogörs metoden för datainsamling, procedur och analysmetoder.  

 

2.1 Urval 

Den första tanken var att följa en förskolegrupp in i deras val av skola men av olika anledningar 

blev detta omöjligt. 

 

I förberedelsestadiet inför examensarbetet var det tänkt att frågeställningarna även skulle 

inkludera barn. Därför föll urvalet naturligt på den förskola där undersökningsledaren redan hade 

byggt ett förtroende med barn, personal och föräldrar.  Ursprungligen var tanken att blivande 

förskoleklasselever skulle intervjuas först under vårterminen för att sedan under höstterminen 

intervjuas igen om vilka tankar de hade om matematik.  Istället dirigerades arbetet om och fokus 

föll på pedagogernas synsätt och blev underlag för undersökningen.  
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I samband med urvalet av förskolor och skolor som valdes att delta i undersökningen har hänsyn 

tagits till den etik som vetenskapsrådet förespråkar i Johansson och Svedner (2007). Det medför 

att från de insamlade resultaten från enkäter, intervju och öppna enkäter från förskolor och 

förskoleklasser kan inga data härledas tillbaka till någon enskild förskola, skola, klass eller elev 

och därmed uppfylls kravet av konfidentialitet. 

Förskollärares och förskoleklasslärares deltagande i enkätundersökningen har följt 

vetenskapsrådets forskningsetiska krav. Detta genom att enkät (Bilaga 1) och missivbrev 

(Bilaga2) bifogades för att underrätta de medverkande personerna om bland annat studiens syfte 

och innehåll, vem som utför undersökningen och om uppgifterna kommer att hanteras 

konfidentiellt.  

Vid genomförande av de två intervjuerna och dess hantering har inga personer utlämnats i det 

slutliga arbetet. Därmed är det omöjligt att fastställa vem personerna i fråga är och alla pedagoger 

ges samma förutsättning vad gäller var, när och hur intervjuerna har genomförts. 

 

2.1.1 Urval av förskolor 

Förskolan som var känd för undersökningsledaren är en Montessoriförskola. För att utöka 

underlaget för undersökningen valdes förskolor med skilda profiler utifrån den beskrivning som 

fanns att hitta på deras egna hemsidor och undersökarens tidigare förskolekännedom.  Urvalet föll 

på en kommunal förskolenhet med fyra förskolor och en privat förskola som är Montessori- 

inspirerad. Total lämnades 30 enkäter till förskolorna (Bilaga 1) ut till de tre förskolorna och de 

pedagogerna som blev intresserade att svara deltog i undersökningen. I anslutning till 

enkätutdelningen (Bilaga 1) lämnades även ett missivbrev (Bilaga 2) till alla pedagoger inför en 

möjlig intervju. 

Förskola 1: Friskola - Montessori förskola  

På denna förskola arbetar totalt nio pedagoger uppdelade på två avdelningar. Fem pedagoger 

arbetar med barn i ålder tre till fem år medan fyra pedagoger arbetar med barn i åldern ett till tre 

år. Förskolan ligger på nedre botten av ett fyravåningshus och har plats för 45st. barn. Av de nio 

pedagogerna är tre förskollärare, samtliga är även Montessorilärare och övriga pedagoger har 

Montessoriutbildning och eller är barnskötare.  

 

Förskola 2: Kommunal förskola  

Förskoleenhet som består av fyra förskolor, en av dem är en stödförskola. Alla förskolor är 

inrymda i varsitt hus och i närhet av varandra.  Förskoleenheten tar emot barn från ett till fem år 

och på samtliga förskolor inom enheten är barngruppens storlek detsamma, 19 barn per avdelning. 

I varje avdelning arbetar tre pedagoger utom i stödförskolan, där fyra pedagoger arbetar. Av alla 

pedagoger som arbetar på hela enheten är hälften förskollärare och hälften är barnskötare. 

 

Förskola 3: Friskola – Montessoriinspirerad förskola 

Förskolans lokaler inryms i nedre botten av en bostadsrättsförening och den har två hemvister, en 

för 15 barn 1-2,5 år och den andra 23 barn 2,5-5 år. Arbetslaget består av 7 pedagoger, tre 

förskollärare, tre barnskötare och en elevassistent. Förskola3 är en av tre förskolor som hör till 

samma förskoleenhet.  

 

2.1.2 Urval av skolor 

Skolorna som deltagit i denna undersökning finns i samma kommun som förskolorna och valdes 

ursprungligen utifrån det valet som blivande förskoleklassbarnen gjorde vårtermin 2010. Den 

första skolan, skola 1, valdes eftersom fem av förskolebarnen från den kända förskolan skulle 

börja där. Den andra skolan, skola 2, valdes utifrån den matematiska profil som redovisades på 

hemsidan och är en kommunal skola. Den tredje skolan, skola 3, valdes utifrån den språk - profil 
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som redovisas på hemsidan, samt därför att skolan är en friskola. Urvalet gjordes utifrån den 

information som finns från skolorna på deras hemsidor; detta för att få ett bredare underlag för 

undersökningen och på det viset uppmärksamma pedagogernas liknande eller olika förutsättningar 

för deras arbete. Total lämnades 15 enkäter till de tre skolorna och endast 6 stycken enkäter 

återlämnades till undersökaren. 

 

Skola 1: Kommunal skola  

Skola 1 har ca 310 elever från förskoleklass till årskurs fem. Barnen delas i tre arbetslag och 

skolbarnsomsorgen är integrerad i skolans och varje arbetslags verksamhet. Förskoleklasseleverna 

följs av samma arbetslag under de fyra första åren på skolan. Skola 1 har ett femtiotal anställda 

och av dessa arbetar 41 inom den pedagogiska verksamheten i förskoleklass, fritidshem och 

grundskola. Total hade skola1 under läsåret 09/10, 262 barn, varav 56 barn inskrivna i 

förskoleklass. Skolan hade 17,0 heltidstjänster och 6,5 lärare räknade per 100 elever. Andel med 

föräldrar med eftergymnasial utbildning angavs till 71 % och andel barn med utländsk bakgrund 

till 15 %. 

 

Skola 2: Kommunal skola – Matematikprofil 

Skola 2 är en kommunal F-5 skola med 177 elever. Skola2 har två parallella förskoleklasser, samt 

två parallella årskurser ett, men sedan endast en klass för varje årskurs från tvåan till femman, 

samt en introduktionsklass för nyanlända elever. Total hade skola2 läsåret 09/10, 152 elever, 

varav 42 elever på förskoleklass, samt 7,7 heltidstjänster. Andel med föräldrar med 

eftergymnasial utbildning anges till 37 % och andel barn med utländsk bakgrund till 61 %. 

 

Skola 3: Friskola - Språkprofil 

Den är en relativ liten friskola med en särskild språkprofil. Skolan erbjuder undervisning i 

profilens språk och ges extra utrymme för olika länders kultur och samhällsliv. Profilen 

genomsyrar verksamheten både under skoldagen, men även vid skolbarnomsorg och deras 

förskola. Skolan har en integrerad förskoleklassverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Total 

hade skola3 under läsåret 09/10, 113 elever på skolan, varav 26 elever gick på förskoleklass. 

Skola 3 hade 8 heltidstjänster. Andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning anges till 61 % 

och andel barn med utländsk bakgrund till 41 %. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Den metoden som användes i den här undersökningen är öppna/strukturerade enkäter och 

kvalitativa intervjuer. Anledning till att enkäter valdes som metod var att först få en bred och en 

snabb överblick över pedagogernas inställning av arbetet med matematik på kort tid. Enkäter 

beskrivs av Johansson & Svedner (2007) som en insamlingsmetod som ger en bred men ytlig 

information vilket var syftet men den enkäten som delades ut bland förskolepedagoger och lärare. 

För att få en djupare kunskap om ämnet var det tänkt att utföra intervjuer för att få ett djupare 

underlag till frågeställningar. Tyvärr blev intervjuerna svåra att genomföra eftersom pedagogerna 

som tillfrågades hade svårt att disponera tiden samt att undersökningsledaren hade begränsad tid 

att utföra intervjuerna på. Endast två intervjuer kunde genomföras, en med en förskoleklasslärare 

och en med skola 2 specialpedagog. För att få det underlag som var tänkt till arbetet ställdes 

samma frågor i skriftlig form till både förskolepedagoger och förskoleklasspedagoger som 

önskade delta i studien. Då omvandlades intervjuerna till öppna enkäter med samma frågor som 

annars skulle ställts i intervjun. Digitala verktyg som e-postmeddelanden användes. 

Genom att använda den tekniken blev det möjligt att få ytterligare underlag vilket var det som 

förväntades. Svaren lämnades till undersökningsledaren personligen eller skickades med e-

postmeddelande.  
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2.3 Procedur  

Under förberedelsen av examensarbetet utformades en pilotundersökning med tolv strukturerade 

och två öppna frågor, inspirerad av två tidigare undersökningar Strid (2009) och Solly (2007). 

Efter samtal med handledare och efter att testförskolas personal svarade reviderades enkäten till 

elva strukturerade enkätfrågor och två öppna/kvalitativa frågor.  Ett missivbrev (Bilaga 1), samt 

ett utdrag från vetenskapliga rådet medföljde den färdiga enkäten, i missivbrevet beskrevs syftet 

med arbetet och att enkäten (Bilaga 2) var frivillig.  Här betonades att utlämnade namn endast 

skulle användas för kontakt vid eventuell uppföljande intervju. Brevet beskrev även att namn och 

all eventuell annan information som skulle kunna leda tillbaka till den svarande skulle vara 

konfidentiell. Undersökningsledaren använde sig av råd som Johansson & Svedner (2007) 

beskriver i hur ett introduktionsbrev ska utformas. Det ska beskriva syftet med enkäten, vem som 

konstruerat den, försäkring om att den svarande kommer att vara anonym och var de svarande kan 

vända sig för mer information. 

De strukturerade frågor utformades för att ge ett allmänt underlag och de två öppna frågor i 

enkäten valdes att ställas på ett öppet vis så att deltagarna skulle ges möjlighet att komma med 

egna förslag.  

  

Genom personlig kontakt med förskolechefen lämnades 20 enkäter som var avsedda för 

pedagoger med högskoleutbildning. Enkäterna, som hämtades personligen efter en vecka, visade 

efter en snabb genomgång att av 20 utlämnade på plats, hade 13 lämnats ut till förskolelärare på 

enheten men endast sju var ifyllda. Eftersom endast sju enkäter var ifyllda och endast en 

förskollärare kunde tänka sig ställa upp på intervju omvandlades intervjun till en öppen enkät.  Då 

valde pedagogen att inte delta. För att utöka underlaget lämnades de resterande sju enkäterna till 

en av undersökarens tidigare arbetsplats, förskola 3. Där lämnades enkäterna personligen i 

personalrummet.  Av sju utlämnade enkäter hämtades personligen sju ifyllda och tre 

förskolepedagoger var villiga att ställa upp på intervju som sedan omvandlades till öppen enkät 

(Bilaga 3). De öppna enkäterna skickades till undersökningsledaren per e-post. 

 

I skola 1 kontaktades rektorn per e-post e, men ingen svar gavs. Kontakten gjordes istället genom 

personliga kontakter och tre pedagoger i förskoleklass deltog i undersökningen. Samtliga tre 

pedagoger deltog i enkäten och en förskoleklasslärare ställde upp på en intervju. 

Kontakten med skola 2 och skola 3 skedde genom rektorerna i respektive skola. Det fick sex 

enkäter var. Efter två veckor hämtades vid skola 2 två ifyllda enkäter av undersökningsledaren 

och en intervju kunde genomföras med skolans specialpedagog. Vid skola 3 erhölls en ifylld 

enkät och en förskoleklasspedagog kunde ställa upp på intervju, som senare omvandlades till 

öppen enkät (Bilaga 3).  
 

Pedagogerna som deltog i undersökningen var totalt 20 förskolepedagoger, varav 18 kvinnor 

och två män fördelade på tre förskoleenheter, samt sex verksamma lärare i förskoleklass, 

samtliga kvinnor fördelade på tre skolor. 

En av de svåraste uppgifter var att hitta en gemensam tid för att boka intervju. Endast två 

personliga intervjuer kunde genomföras. Båda intervjuerna bandades på en diktafon och 

renskrevs och användes i undersökningen och de resterande inplanerade intervjutillfällena 

fick istället ske som öppna enkäter. Dessa besvarades elektronisk och sändes till 

undersökningsledaren. Sex pedagoger, varav en förskoleklasslärare och fem förskollärare 

ställde upp på den öppna enkäten som byggde vidare på intervjufrågorna. 

2.4 Analysmetoder 

För att kunna tillvarata resultat från undersökningen användes en fenomenografisk ansats för att ta 

reda på skillnader och likheter i förskolepedagogernas och lärarens syn på vilka 
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matematikkunskaper sexåringar bör ha med sig till skolan och dels variation av arbetssätt i att ta 

tillvara vad sexåringar kan när de kommer från förskolan.  

Fenomenografisk ansats beskrivs av Wernberg (2009) och används för att beskriva på vilket sätt 

människor upplever fenomen i världen och att avtäcka och beskriva variationer i det avseendet, 

framförallt i ett pedagogiskt sammanhang. (Marton & Booth 2000) beskriver i sin tur att inom 

fenomenografin strävas efter att beskriva de olika sätten att erfara fenomen. Huvudsyfte för den 

här undersökningen är att beskriva variation i förskollärares och lärares olika uppfattningar om 

sexåringars matematikkunskaper har en fenomenografisk ansats används för att analysera erhållna 

svar.  

  

Enkäterna som lämnades till respektive förskola och skola var numrerade för att underlätta 

administrationen. Sammanlagt lämnades 45 enkäter ut, sammanlagt 19 enkäter föll bort. Totalt 

besvarades 26 enkäter. 

Några av enkäterna var ofullständiga ifyllda och uppdagades först när kontakt inför tilltänkt 

intervju skulle genomföras. Den tilltänkta administrationsformen fallerade och istället samlades 

alla enkäter in. Då alla enkäterna hade samlats in från förskolorna och skolorna sammanställdes 

de förskolevis och skolvis för att få en överblick över svaren. Eftersom frågorna 12 och 13 var av 

störst betydelse för första frågeställningen och där olika förslag kom in från både förskollärare och 

lärare fanns behovet att ställa upp olika beskrivningskategorier för att få en bättre överblick över 

svaren och på så vis hitta likheter och olikheter/skillnader i svaren. Wernberg (2009) beskriver 

även synen på hur en fenomenografisk studie arbetar med att söka variationer och vill beskriva 

hur erhållna beskrivningskategorier hänger samman. Marton & Booth (2000) beskriver tre 

kriterier för att ställa upp dessa kategorier. Det första kriteriet att ha i åtanke är att alla kategorier 

ska ha en klar och tydlig relation till det undersökta fenomenet, det andra kriteriet är att 

kategorierna måste ha en logisk relation till varandra och slutligen att systemet ska vara sparsamt. 

 

Total utfördes 2 intervjuerna med en specialpedagog från skola 2 och en förskoleklasslärare från 

skola 1. Intervju med förskoleklasslärare från skola 3 blev inställd och blev istället en öppen enkät 

med samma frågor som i intervjuerna.  Intervjuerna och öppna enkäterna sammanställdes också i 

ett dokument var för sig för att sedan bearbetas. Därefter kategoriserades de enligt den 

fenomenografisk ansats och då kunna redovisa resultatet.  

3 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultat av undersökning utifrån erhållna svar från enkäten, kvalitativa 

intervjuer och öppna enkäten. 

Först redovisas bakgrundsinformation om deltagande pedagoger för att sedan presentera erhållna 

resultat som svar till frågeställningar. 

Av alla pedagoger som deltog i studien hade nästan alla en högskoleutbildning utom en som 

endast hade en gymnasieutbildning.  

 
Tabell 1. Förskollärare och lärare antal år i yrken. 

År i yrken Förskollärare  Förskoleklasslärare 

< 1år 7 1 

2-5 år 4 4 

5-10 år 3 0 

>10 år 6 1 

 

3.1 Pedagogernas syn på matematik 

Förskollärarens och lärarens egna uppfattningar om matematik visade de sig vara överlag lika i 

båda yrken. Alla deltagare utan undantag ansåg att de mötte matematiken i vardagen. 
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Tabell 2. Pedagogernas uppfattning om betydelse av arbete med matematik på 

förskolan respektive i skolan. 

 Mycket viktig Till viss del viktigt 

Förskollärare  70 % 30 % 

Förskoleklasslärare 83 % 17 % 

       

 

Av alla deltagande förskollärare ansåg 90 % att matematik var viktigt att behandla på förskolan, 

medan alla förskoleklasslärare och specialpedagogen ansåg att matematik var viktig att behandla i 

förskoleklass. 

När det gäller medvetet arbete med matematik i förskolan visar resultatet att det är varierande 

grad bland förskollärare medan bland lärare visar att de ofta eller alltid jobbar medvetet med 

matematik i förskoleklass (Figur 1). 

 

 
 
Figur 1. Medvetet arbete med matematik 

 

I förskolan visar (Figur 2) resultatet att tiden per vecka som ägnas att arbeta medvetet med 

matematik i förskolan skiftar men av förskollärarna anser 58 % att de ägnar 30 minuter eller 

mindre att arbeta med matematik, medan 50 % av lärarna i förskoleklass anser att tiden som läggs 

på medvetet arbete med matematik är mellan två till tre timmar (Figur 3).  

 

 
Figur 2. Arbete med matematik i förskola per vecka 
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Figur 3. Arbete med matematik i förskoleklass per vecka 

       

3.2 Frågeställning 1: Vilka matematiska kunskaper anser förskollärare och 

förskoleklasslärare att barnen ska ha med sig till förskoleklassen? Finns det 

likheter eller skillnader i förskollärare/ förskoleklasslärarens uppfattningar? 

Svar till den frågeställning ges utifrån de två öppna frågor som fanns i enkäterna För att kunna 

redovisa delas svaren i mindre kategorier och på det viset ges en mer allmän överblick över 

variation av svaren som togs fram i undersökningen.  

 

Tabell 3. Sexåringars grundläggande kunskaper.  

Kategorier Beskrivning av 

kategorier 

Förskollärare Förskoleklasslärare 

Faktakunskaper Tal och talförstålse 89,47% 83 % 

  

Sortering och 

klassificering 26 % 0 % 

  Aritmetik 37 % 0 % 

  Geometri  58 % 17 % 

  

Mätning – 

rumsuppfattning  21 % 0 % 

  Språket och matematik 37 % 33 % 

Matematikerfarenhet 

Matematik som 

upplevelse  11 % 50 % 

  Laborativt material 16 % 33 % 

  Vardagsmatematik 32 % 33 % 

  Utomhusmatematik 5 % 50 % 
Tabell 3 redovisar vad förskollärare och lärare verksamma i förskoleklass anser att blivande sexåringar 

ska ha för grundläggande kunskaper.  

 

Resultatet visar att förskollärare och förskoleklasslärare är överrens om att tal och talförståelse 

och förståelsen av ord och begrepp som hör ihop med matematik är viktiga grundläggande 

kunskaper att ha med sig till förskoleklass, och till viss del även grundläggande geometri. Medan 

sortering och klassificering, aritmetik och mätning inte alls nämns av lärarkollegiet.  

 

När det gäller att uppleva/erfara matematik är båda yrkesgrupper överens om att 

vardagsmatematik är en viktig del av barnens lärande. Men att uppleva matematik, laborativ 

material och utomhusmatematik anses av förskoleklasslärare vara en viktig utgångspunkt att locka 
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barnen att vilja lära sig mera eller att ha en bra inställning till matematik, medan en liten andel av 

förskollärare som tillfrågades nämner det. 

 

3.3 Frågeställning 2: Hur gör förskollärare och förskoleklasslärare för att ta 

tillvara förskolebarnens matematikkunskaper? 

Nedan beskrivs de kategorier som hjälper att förstå hur skolan gör för att ta tillvara 

förskolebarns matematikkunskaper. 

 
3.3.1 Överlämning från förskolan till förskoleklass 

Resultatet från intervjuerna och öppna enkäter visar att det finns skillnader i hur överlämning sker 

mellan förskolan och förskoleklass. Av de tre skolor som ingick i undersökningen visar att alla tre 

skolor har överlämning samtal med respektive förskola som barnen kommer ifrån. ”Vi har samtal 

med de förskollärare till de barn som ska börja hos oss”. Ett välfungerande 

överlämningssamarbete mellan båda yrkesgrupperna sker. 

”De som ska jobba på förskoleklass de gör besök på förskolorna på våren och träffar alla barnen. 

Och de som är femåransvariga, de är här på möte ungefär en gång i månaden hela läsåret och 

pratar om pedagogik fram och tillbaka.” 

Svaren från de tre förskolorna visar att det finns skillnader i hur barnens övergång går till. Några 

förskollärare har en väl fungerande överlämningsstrategi, där båda yrkesgrupperna är engagerade i 

inskolningen.  ”Barnen går till olika skolor oftast får besök från skolan. Lärarna träffar barnen i 

deras miljö sedan besöker de skolan, antal besök kan variera. Lärare och förskollärare har oftast 

ett samtal vid övergången förskola - skola”. 

Medan andra förskollärare beskriver att den fria valet som varje barn har gör det svårt att 

samarbeta med alla de skolor som barnen väljer inför skolstarten. 

”I och med att det finns ett sådant urval av skolor, och barnen/föräldrarna väljer olika skolor är 

det svårt för oss att tillsammans gå och hälsa på”. 

 

3.3.2  Diagnostisering av barnens kunskaper 

Resultatet visar att förskollärare och lärare har olika tillvägagångssätt för att ta reda på vad barnen 

kan i matematik. I förskoleklassen visar resultatet att lärarna ägnar den första tiden åt att observera 

barnen och att ge barnen några utmaningar. ”På samlingen brukar barnen få räkna framåt och 

baklänges hur många de är i gruppen, första barnet räknar 1 nästa 2 osv. Då får vi som lärare 

koll på hur många som kan räkna och lyssna på de andra som räknar före dem”.  

Medan andra lärare tar sig tid att samtala enskild med varje barn:  

”Man får göra som vi gjorde då, när vi fick sexåringar förra året och det är att sätta sig med 

varje barn. Och titta på ungefär vad barnet har gjort i förskolan och var ska vi börja 

någonstans”.  

I förskolan visar resultatet att arbete med att ta reda på vad barn kan, sker i det vardagliga arbetet i 

förskolan: ”Mycket genom vardagliga samtal och dialoger, gäller att ha ”matematikglasögonen” 

på. Samlingar ger också stor möjlighet att kunna avgöra var barnet ligger”. 

”Vi pedagoger försöker väcka barnets intresse genom att visa och introducera.  Vi försöker utgå 

från var barnet befinner sig kunskapsmässigt just nu”.” Montessorimaterial är till god hjälp, 

antal symboler, kan du ge mig, osv. introducerar antal, tiotal, hundratal, tusental”. 
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3.3.3 Planering av matematik i undervisning 

Barnens eget intresse och nyfikenhet visar resultatet vara avgörande i planering av 

undervisningstillfällena i förskoleklass.  

Även förskollärare visar att planering sker utifrån barnens nyfikenhet för ämnet men det sker i 

det vardagliga arbete som en del av verksamheten på förskolan.  
”Undervisning” i matematik i förskolan och förskoleklass menas här i undersökning arbete 

medveten med matematik i både vardag och i särskilda tillfällen där det finns utrymme för 

medvetet arbete med matematik, som till exempel samling, temaarbete och projekt. 

Undersökning visar olika sätt som lärare och förskolelärare beskriver sitt sätt att planera 

”undervisning i matematik”. Skolan visar exempel på att planering utgår utifrån ett läromedel för 

att undervisa. ”Jag utgår från Bornholmsmetoden, boken ”Mamma mu och kråkan”. Vi utgick 

därifrån och utvecklade. Det finns både upplägg för matematik och språk”. Medan i förskolan 

visar undersökning att förskolelärare arbetar med matematik utifrån individuella 

utvecklingsplaner. ”Barnens individuella utvecklingsplaner ger också en syn på vad barnen 

behöver arbeta med i ämnet matematik”. 

 

Både förskolan och förskoleklass jobbar med att kopplat till barnens eget intresse i 

matematikinlärning och så uttrycker förskoleläraren anger att ”undervisning i matematik” 

utgår ifrån barnens intresse. ”Var ligger barnet i ”matematikstegen”- vad kan det, vad det är 

intresserad av, vad det behöver öva mer på, vad det bör kunna i dess ålder, utifrån dessa 

observationer gör jag min planering”. Kan också bero på var barnen befinner sig 

kunskapsmässig och genom att lyssna på barnet och möta där den är.” Det beror på beroende 

på elev och vilka svårigheter de har. Jag har olika planering beroende på barn”, eller ”Möta 

barnet, ta vara på barnets intresse, motivation. Vi arbetar med det konkreta till det 

abstrakta”. 

 

Arbete med matematik i förskolan är inte alltid kopplat till ett visst schema i veckan utan för 

flera av både förskolelärare och förskoleklasslärare är det viktigt att fånga matematik i 

vardagen och ta tillvara på alla möjliga tillfälle till lärandet. När det gäller att hitta spontant 

tillfälle för lärande visar både förskolelärare och förskoleklasslärare att det spontana arbetet 

med matematik sker i både skolformer. 

Förskollärare: ”Vi talar om hur vi kan få in matematik i vardagen, att göra det till en vana att 

intressera sig för matematik i vardagen. Att räkna tillsammans med barnen, både utomhus 

och inomhus. Matematiken finns ju överallt om man tittar efter den! Även säga att ” det här 

är matematik”. Vi planerar övningar även i exempelvis samling där barnen får räkna på 

olika sätt. Även genom rim, och sånger.” 

Förskoleklasslärare: ”Matematiken finns med hela tiden. Arbeta med matematikmaterial, räkna 

barnen, när vi dukar hur många tallrikar, kan du hämta fem gafflar…, När vi bakar: 50 gram, 

skära degen hel, halv, fjärdedelar, räknesagor, prickbilder, spel och pussel”. 

 

3.3.4 Att lära sig matematik  

För att möjligtgöra matematik inlärning är det viktigt att skapa tillfälle där det är mest optimala att 

lära ut matematik. Studien visar att båda yrkesgrupper är angelägna att skapa tillfälle för lärandet. 

Genom att följa barnens intresse som t.ex. Förskolelärare beskriver: ”Genom intresse för det. Och 

lärare som uppmuntrar och lockar in barnen i en spännande matematikvärld. Som får barnen att 

känna att de förstår själva, med vägledning från den vuxne”. Förskoleklasslärare: ”Genom att 

man pratar matematik med barnen. Det är av största vikt att tala med dem och lösa problem 

tillsammans med dem”. 
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En annan förskolelärare beskriver i sin tur att arbete med matematik inte behöver knytas till ett 

särskilt rum utan att alla tillfälle är möjliga. Två citat styrker den synsättet: ”Man behöver inte 

alltid sitta i matterummet för att räkna utan det går lika bra i skapande”. ”Jag tror även att ha 

utomhusmatte är väldigt bra, det blir konkret och inte så abstrakt som matematik ibland kan 

tyckas vara”. 

Resultatet från undersökningen visar också att båda yrkesgrupper försöker hitta en balans mellan 

hur arbete ska gå tillväga som t.ex. ”Jag tror att det är viktigt att hitta det rätta läget, att ge 

utmaningar som verkligen är en utmaning men som inte blir allt för svåra. Möter eleverna allt för 

hårt motstånd på en gång kan det sätta upp spärrar för dem. Däremot tror jag det är viktigt att 

inte lägga nivån för lågt heller. Hitta det rätta läget, helt enkelt”. Medan förskollärare påpekar att 

ha roligt är viktigt: ”Att vara aktiv i lärandet och ha roligt” medan andra visar att användning av 

konkret material som en del i lärandet. ”Muntliga genomgångar i grupp, laborationer i grupp 

eller individuellt tror jag är det bästa” och som en annan pedagog uttrycker ” Genom att 

laborera. Räknesagor”. 

 

3.3.5 Dokumentation 

Egna pärmar och portfolio är några exempel på hur pedagogerna dokumenterar barnens framsteg 

och arbete i ämnet matematik.  

En av förskolorna har utvecklat en egen pärm som används i verksamheten för att redovisa och 

beskriva vad barnen har gjort under veckorna. I boken finns också barnens utvecklingsplan.  

”I IUP- boken, till föräldrarna kan vi skriva när barnet upptäckt och lärt sig, så där kan vi 

även skriva om matematik, men även om all annan kunskap”. ”Genom IUP- böckerna, genom 

dokumentation i projektet och genom den dokumentation som görs i verksamheten. Vi har 

ingen dokumentation som är enbart för matematiken”. 

Förskoleklass redovisning av hur de dokumenterar barnens utveckling och framsteg skiljer sig 

från skola till skola men sammanfattningsvis har varje barn någon typ av pärm eller portfolio som 

redovisar för deras framsteg. ”De hade arbetsböcker, anteckningar och diagnoser”.”Vi har inte 

dokumenterat med fotografier. Men allt barnen gör sparas i deras pärmar eller böcker”. En 

förskola hade istället pärmar med vad barnen gjorde under läsåret. ”Ingen speciell dokumentation 

för matematik ingår i den allmänna dokumentationen inför föräldrasamtal”. 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Arbetet är en studie som undersöker förskollärarens och lärares i förskoleklass förväntningar av 

vad sexåringar ska ha för matematik kunskaper när de börjar på skolan och hur dessa kunskaper 

tas tillvara, samt hur barnens utveckling dokumenteras och uppmuntras att vilja fortsätta lära sig 

mer matematik. 

 

Båda frågeställningar besvarades i undersökningen och visar att förskolans syn på vad som krävs 

av sexåringar inte överrensstämmer med vad förskoleklasspedagoger förväntar sig att barnen ska 

kunna. Studie visar att det fortfarande finns flera områden som behöver utvecklas för att 

övergången förskola - förskoleklass ska vara så smidig som möjligt för varje barn som befinner 

sig i den.  

Två åsikter framkom i undersökningen. Den ena är att faktakunskaper som barnen kommer att 

lära sig under tiden de går i skolan inte behöver arbetas med redan på förskolan. Istället behöver 

förskolan fokusera på matematik som språk, så att barnen blir förtrogna med matematiska uttryck 

för att få en förståelse för hur man förväntas arbeta med matematik. Den andra åsikt är att barnen i 
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både förskola och skola behöver möta engagerade pedagoger som väcker deras intresse för 

matematik men också finns för dem i deras egna upptäckter som handledare och stöd. 

När det gäller hur skolan tar tillvara barnens kunskaper visar studien att det görs men 

tillvägagångssättet varierar från skola till skola, några av lärarna tar sig tid att observera varje barn 

för att utifrån det planera för vidare undervisning, medan andra gör gruppvis bedömning och 

planerar därefter.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

Resultat av undersökning kan inte anses vara representativ för alla förskoleklasser i Sverige 

eftersom då hade det behövts ett ännu bredare underlag av deltagare i undersökningen särskilt 

flera som kunde delta i kvalitativa intervjuer och vara representativa för både förskola och 

förskoleklassarbete. 

Enkätens syfte var att få en överblick över pedagogernas syn på matematik och utifrån det gå 

vidare med kvalitativa intervjuer med flera förskollärare och flera förskoleklasspedagoger. Trots 

få intervjuer visar undersökningen att förskolelärarnas förväntning av vad barnen ska kunna i 

matematik på förskolan inte överrensstämmer med vad förskoleklasslärare förväntar sig att barnen 

ska med sig för kunskaper. Undersökningen visar även att samarbete varierar mellan förskolor och 

den blivande skolan från välplanerade till obefintlig. 

 

4.3 Teoretisk tolkning:  

Undersökningen visar att nästan alla pedagogerna i förskolan och förskoleklass ansåg att 

matematik är ett viktigt ämne att behandla i förskolan. Det här resultatet motsvarar de tankar 

Doverborg (2008), Björklund (2007), Malmer (1990), Ahlberg (2004) och Solem, Alseth och 

Norberg (2011) har om att matematiklärande och matematiktänkande påbörjas redan i de tidiga 

småbarnsåren och inte först när barnen börjar skolan. 

 

Undersökningens resultat besvarade båda frågeställningar  

Första frågeställningen: Vilka matematiska kunskaper anser förskolepedagoger och lärare att 

förskolebarn ska ha med sig till skolan? Besvarades av både pedagogerna på förskolan och 

förskoleklass.  

Dilemma i undersökningen är vad det är som anses vara grundläggande matematik i förskolan och 

på vilket sätt barnen ska möta matematik i förskolan och förskoleklass. Undersökningen visar att 

förskolepedagoger och förskoleklasspedagoger inte har samma samsyn om vad grundläggande 

matematik är medan den teoretiska bakgrund visar att forskare är överens att matematik som språk 

och taluppfattning är grundstenar för att vidareutveckla barnens matematiska förmågor. 

 

Skolverkets (2010) egen undersökning har kartlagt vad som anses att barn har svårigheter med i 

matematik vilket överrensstämmer med Johansson och Wirths (2007) egen undersökning.  

Elever med matematiksvårigheter visar: 

• brister i begreppsförståelse 

• felaktiga lösningsstrategier 

• brister i taluppfattning, exempelvis svårt att handskas med små och stora tal 

• svårigheter att hantera ovidkommande information (distraktorer) 

• svårigheter att generalisera sina strategier 

 

Undersökningen visar också att pedagogernas betydelse för att barn ska upptäcka matematik i 

leken är mycket viktigt och därför är det viktigt att både förskolepersonal och 

förskoleklasspersonal är medvetna om sin roll och sina egna kunskaper om matematik. 

Doverborg (2008) understryker hur viktigt det är att lärare/pedagoger är väl medvetna om sin egen 

kunskapsbank för att det är de, pedagogerna/lärarna, som kommer att leda barn igenom sina 



 

20 

 

upptäckter. Förhoppningsvis är lärarens önskan att barn ska ha rika erfarenheter i matematik så att 

de inte upplever lärarens eventuella erfarenheter från dennes egen barndom. 

 

Resultatet visar att förskollärare och lärare är överrens om att tal och talförståelse och förståelsen 

av ord och begrepp som hör ihop med matematik är viktiga grundläggande kunskaper att ha med 

sig till förskoleklass, och till viss del även grundläggande geometri. 

 

När det gäller matematik som ett eget språk har både förskoleklasspedagogerna och 

förskolepedagogerna lagt stor vikt i att förskolebarn ska ha mött matematiska begrepp och därför 

får matematik som språk en viktig betydelse för matematikinlärningen. Matematik som språk 

beskrivas av Malmer (1990), där hon beskriver hur det verbala inslaget kan ge barn svårighet att 

förstå matematik och därför betraktar hon matematik som ett nytt språk, där det kräver sin tid att 

överbrygga klyftan mellan det konkret upplevda och det abstrakt formulerade. Att kunna de 

matematiska begreppen ger en möjlighet att få en gemensam utgångspunkt för kommunikation 

med lärare såväl som med andra barn.  Barn får bekanta sig med begrepp och taloperationer i 

leken med den planerade tiden varierar från pedagog till pedagog.  

Andra frågeställning 2: Hur gör skolan för att ta tillvara förskolebarns matematikkunskaper? 

Besvarades av undersökningen och visar att förskolepedagogernas och förskoleklasspedagogernas 

roll är avgörande för att varje barns kunskapsnivå ska kunna tas tillvara. Lärarens roll och egen 

inställning till ämnet matematik får en viktig utgångspunkt för fortsatt arbete med matematik i 

förskoleklass.  

 

Möte med matematik i vardagen hänger ihop med pedagogernas egen intresse att vilja låta barn 

möta matematik i nära anknytning till barnens egna erfarenheter. Men också beroende på 

pedagogernas egna kunskaper i matematik och egna erfarenheter vilket beskrivs av Doverborg 

(2008) som anser att matematik bör vara en del av de flera aktiviteter barn erbjuds på förskolan 

men att lärarnas inställning och roll har en stor betydelse för att barn ska få uppleva matematik i 

meningsfulla sammanhang. Även (Björklund 2007) påpekar vikten av hur pedagogers 

uppfattningar av vad matematik är för barn och även pedagogers uppfattningar av sin egen 

kompetens inom matematik har betydelse för vad och hur de arbetar med matematik. Detta kan 

påverka barnens tidiga möten med matematik i olika sammanhang och därmed påverka barns 

förhållningssätt och framtida inställning till matematik.  

 

Resultatet från undersökningen visar att både förskolan och förskoleklass jobbar med att koppla 

matematikinlärning till barnens eget intresse. Doverborg (2008), Björklund (2009), Malmer 

(1990), Dahl (2004), samt Johansson och Wirth (2007) delar samma uppfattning och påpekar 

vikten av pedagogernas roll för att handleda för barnen för att ta till sig ny kunskap utifrån 

barnens erfarenhetsvärld. Dahl (2004) påpekar också att pedagogernas roll är också att synliggöra 

matematiken i leken och att den ska finnas i barnens vardag.   

Björklund (2007) och Doverborg & Pramling Samuelsson (2008) är överens om att för att 

matematik skall bli meningsfullt måste barn ha möjlighet att uppleva matematik i många olika 

sammanhang och resultatet från undersökning visar att pedagogerna är angelägna att fånga 

matematik i vardagen och ta tillvara på alla möjliga tillfälle till lärandet. 

 

Resultatet visar att i skolan arbetar barn med matematik utifrån ett läromedel medan i förskolan 

visar undersökningen att förskolelärare arbetar med matematik utifrån barnens individuella 

utvecklingsplaner och gärna introducerar aritmetiska operationer och efterliknar det arbete som 

förväntas möta barn i skolan och förskoleklass. Resultatet visar det Björklund (2007) varnar för: 

att arbete med matematik kan tendera att likna skolbaserad matematik och kan medföra att barn 

tröttnar och får dålig självkänsla om inte det sker som en del av leken och att det är 

verklighetsanknutet. 
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning: kvar att utveckla 

  

Undersökningen visar också att matematik i förskolan har fått en större plats i den dagliga 

verksamheten för att redan i förskola bidra till att förbättra svenska elevers resultat i matematik 

relativt det internationella genomsnittet i nationella och internationella undersökningar. 

 

Mycket eftersom ett gediget arbete har gjorts att medvetengöra matematikens betydelse för barns 

fortsatta vidareutveckling i matematik.  Förskolepersonal har avdramatiserat sina egna upplevelser 

från skolans matematik och matematiken ses numera som en viktig kunskap för barnen att ta med 

sig senare i livet för att kunna tillägna sig vidare kunskaper i andra ämne som har relation till 

matematik.  

 

Undersökningen visar att förskolepedagogernas och förskoleklasspedagogernas samarbete skiljer 

sig från skola till skola vilket betyder att barn inte får en kontinuerlig fortsatt kunskapsutveckling. 

Därför är det viktigt att hitta och undersöka på vilket sätt man kan förbättra kommunikationen 

mellan förskola och förskoleklass så att det inte påverkar elevernas skolresultat negativt. 
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Bilaga 1 

BILAGOR 

 
Enkät om matematik i förskolan/skolan    

 
1. I vilken åldersgrupp befinner du dig? (kryssa ett alternativ)  

 

 

20-30   30-40   40-50   50-65  

 

2. Är du kvinna eller man? (kryssa ett alternativ)  

 

 

Kvinna    Man  

 

3. Hur länge har du arbetat på förskolan/skolan? (kryssa ett alternativ) 

 

 

Mindre än 1 år  2-5 år   5-10 år  10 år eller mer 

 

4. Vad har du för utbildning? 

 

 

_____________________________________________________  

 

5. Vilken yrkesbefattning har du?  

 

 

_____________________________________________________  

 

6. Har du någon speciellt ämnesområdet du är intresserad av? I så fall vilken? 

 

 

______________________________________________________ 

 

***************************************************************************  

 

7. Anser du att du möter matematik i vardagen? (kryssa ett alternativ)  

 
 
 

 

Varje dag    Sällan     Aldrig 

 

8. Vilken betydelse har matematik för dig? (kryssa ett alternativ)  

 
 

 

Mycket viktig   Till viss del viktigt  Nej, inte alls viktigt 
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9. Är matematik ett viktigt ämnesområde att behandla på förskolan/skolan? (kryssa ett 

alternativ)  
 

 

Ja   Till viss del   Nej  

 

10. Arbetar du medvetet med matematik i förskolan/skolan? (kryssa ett alternativ)  

 
 

Nej, jag tar det som det kommer  Sällan   Ibland   Ofta  Alltid  

 

11. Vilken tid disponerar du för att arbeta medvetet med matematik i förskolan/skolan 

varje vecka? (kryssa ett alternativ)  

 

0-30 min  30min-1tim   1tim-2tim   2tim-3tim  

 

12. Vilka grundläggande matematiska färdigheter tycker du att barn ska ha med sig när 

de lämnar förskolan? 

 

 

 

 

 

13. Har du något att tillägga som du anser viktigt? Tacksam att du skriver ner dina 

funderingar. 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!  
Med Vänliga Hälsningar  

Gimena Duran Nava 
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Bilaga 2 
Hej! 

Jag heter Gimena Duran Nava och läser sista terminen på Lärarprogrammet Inriktning 

naturvetenskap – teknik - matematik mot förskola vid Högskolan i Gävle och skriver nu mitt 

examensarbete.  

Jag har valt att skriva om matematik eftersom jag är intresserade av ämnet och vill få inblick i 

vilka matematiska kunskaper anser förskolepedagog/lärare förskolebarn ska ha med sig till skolan, 

och hur gör skolan för att ta tillvara förskolebarns matematikkunskaper.  

Mitt mål är att intervjua flera pedagoger både inom förskolan och skolan och kartlägga olika eller 

gemensamma uppfattningar. Metoden jag har valt att tillgå är att utföra först en kort enkät för att 

få en överblick över olika uppfattningar och utifrån det genomföra intervjuer med några av er. 

 Intervjuerna kommer att vara en efterföljare till enkätfrågor med fokus på matematikkunskaper i 

förskola och skola, arbetssätt och arbetsformer och utvärdering. 

Intervjuerna dokumenteras med hjälp av bandspelare och beräknas att ta ungefär 40 minuter.  

Deltagande sker frivilligt och svaren kommer inte att kunna kopplas till enskild individ och 

datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta mig gärna. 

Tack på förhand för Er medverkan. 

 

Student: Gimena Duran Nava   Handledare: Lisa Bilfalk 

Tel: 07: xxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx   E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

*************************************************************************** 

Jag är intresserad att medverka i undersökning  

Du kan nå mig på: Tel.________________________________________________________ 

E-mail: 

 

Jag är inte intresserad att medverka i undersökning 

 

___________________________ 

     Namnunderskrift 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har utarbetat anvisningar för 

forskningsetik vid samhällsvetenskapligforskning (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 1996).  För examensarbetet innebär detta:  

Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och 

undersökningens syfte.  

Deltagarna skall ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina 

frågor sanningsenligt besvarade.  

Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan negativa 

följder. 

Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skydd as. Av den färdiga rapporten skall det 

inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn. Om man överväger 

att namnge de som deltagit i undersökningen måste man ha tillstånd från alla berörda: personalen 

på skolan, eleverna och deras föräldrar och ev. andra.  

Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen får medverka.  
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         Bilaga 3 
Följdfrågor till intervju 

 

1. Hur går överlämningen till när förskolebarn börjar på förskoleklassen? 

 

2. Hur tar du reda på vad barnen redan kan i matematik? 

 

 

3. Hur planerar du för matematiken i undervisningen? 

 

4. Vilka moment brukar du ta upp och i vilken ordning? Varför? 

 
 

5. Hur tror du att barnen lär sig matematik bäst? 

 

 

6. Vilken materiel och grupperingar används. Varför just dessa? 

 

7. Hur dokumenteras barnens matematiska utveckling? 

 

 

 

 


