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Sammanfattning 
När man hör ordet matematik är det många som härleder det till uppställningar, plus, minus 

eller gångertabellen. Det är inte denna matematik som hör hemma på förskolan. I mitt arbete 

har jag valt att skriva om hur man arbetar med matematik i förskolan. I litteraturen står det att 

bästa sättet att få in matematik är genom vardagliga situationer men att det finns de pedagoger 

som använder sig av traditionell matematikundervisning. De frågor jag ville svara på är: 

 

1. Hur arbetar man med matematik på förskolan? 

2. Vad tycker pedagogerna i förskolan om införandet av en läroplan som berör matematiken? 

 

För att svara på dem använde jag mig av kvalitativa intervjuer. Jag intervjuade sex 

förskolelärare på två olika förskolor i en mellanstor stad i Sverige. Jag valde sex avdelningar 

för att få två pedagogers syn på tre typer av barngrupper; småbarnsavdelning, 

syskonavdelning och en integrerad grupp. 

Svaren visade att man arbetar väldigt lite med traditionell matematikundervisning. Istället 

försöker man få in matematiken i vardagliga situationer som till exempel i samband med 

måltider där man kan få in matematik både i dukningen och i portionering av maten. 

Undersökningen visade även att samtliga intervjupersoner ansåg att införandet av 

Läroplanen var positivt av flera anledningar. Den har gett dem bekräftelse av deras tidigare 

arbete, gett deras yrke högre status och också gett dem ett stärkt och vidare synsätt på 

matematik i förskolan.  
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Abstract 
The word mathematics is often associated to addition, subtraction, division or multiplication. 

This is not the kind of mathematics that belongs to pre-school. In my essay I have chosen to 

write about how mathematics is used in pre-school. In the literature it is written that the best 

way of becoming familiar with mathematics, is to integrate it in the every day life but that 

there are educators that use traditional mathematics education in pre-school. The questions I 

would like to answer are: 

 

1. How is mathematic used in pre-school? 

2. What are the educators’ opinions in pre-school regarding the introduction of the     

    curriculum? 

 

In order to answer the questions I will use qualitative interviews. I have interviewed six 

pre-school teachers in two different schools in a middle sized town in Sweden. I have chosen 

six departments in order to get two educators’ views on three types of children groups, 

infants, siblings and an integrated group.  

The answers showed that the level of using specific mathematics education is very low. 

Instead mathematics is integrated with everyday life situations such as when laying the table 

or portioning food.  

The investigation also showed that all persons interviewed expressed a positive attitude 

towards the implementation of the curriculum for several reasons. The addition has given 

them a sense of acknowledgement in their earlier work, given their jobs a higher status and 

also strengthened and broadened their view on mathematics in pre-school.    
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Det finns så mycket i vår vardag som är matematik utan att man benämner det som 

matematik. Allt från att lära sig vilken sko som ska sitta på vilken fot, till att veta hur man ska 

sätta sig för att sitta i en cirkel. En av anledningarna till att detta ämne intresserar mig är att 

jag vill veta vilken roll jag har som blivande förskolelärare och vad jag kan göra för att 

påverka den matematiska medvetenheten ute på min blivande arbetsplats.  

Sedan 1998 har förskolan haft en läroplan med angivna mål (Lpfö 98). Där tas bland annat 

strävansmål för matematik upp. När man hör ordet matematik är det många som tänker på 

uppställningar; plus, minus eller gångertabellen men det är inte denna matematik som hör 

hemma på förskolan. I Nationalencyklopedins beskrivning av matematik, står det att 

matematik bland annat utgörs av problemlösning och logik. Det är också detta mycket av 

matematiken på förskolan ska handla om enligt Lpfö 98, men på väldigt enkel nivå. 

 

1.2 Syfte 
I arbetet vill jag beröra pedagogernas tankar om matematik i förskolan. Mitt syfte är att få en 

bild av hur man arbetar med matematik i förskolan idag och vilken inställning pedagogerna 

har till att det införts en läroplan i verksamheten.  

 

1.3 Preciserad frågeställningar 
Jag har valt att koncentrera mig på hur man arbetar med matematik i förskolan. Två 

preciserade frågeställningar har styrt mitt arbete: 

 

1. Hur arbetar man med matematik på förskolan? 

2. Vad tycker pedagogerna i förskolan om införandet av en läroplan som berör matematiken? 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Matematik i förskolan 
I Doverbergs och Pramlings bok ”Förskolebarn i matematikens värld” tas det upp hur 

förskolelärare tänker kring matematik i förskolan. Förskolepedagogernas syn på matematik 

kan beskrivas på tre sätt.  

1. Matematik är ingenting för förskolebarn utan ett skolämne som barn tids nog måste 

tränga in i. 

2. Matematik utgör en naturlig del i alla situationer. Vardagen är full av matematik: när 

barn dukar, spelar spel, etc. Därför behöver man som pedagog inte göra något speciellt 

för att undervisa barn. 

3. Matematik är en avgränsad aktivitet som förväntas vara skolförberedande: att träna att 

skriva siffror, räkna föremål, rita korresponderande antal föremål till en siffra, lära de 

fyra geometriska grundformerna, klockan, almanackan, etc. 

Doverberg och Pramling har kommit fram till att det är stor skillnad på hur pedagoger tänker 

kring matematik i förskolan. Skillnaden hänger ihop med vilken verksamhetsform man 

arbetar inom. Exempelvis är alternativ tre vanligast förekommande bland deltidsförskolor 

medan alternativ två är vanligast på förskolor/daghem.  

I Doverbergs och Pramlings undersökning kommer man fram till att pedagoger i förskolan 

inte är vana vid att tänka kring matematik och matematiska begrepp. De visar också att de 

flesta pedagoger i förskolan hävdar att barn ofta lär sig matematik när de dukar. Men då säger 

Doverberg att själva aktiviteten dukning automatiskt inte leder till att barn utvecklar en god 

antalsuppfattning. Hon menar att Sara lätt kan duka en tallrik till Pelle, en tallrik åt Karl, en 

tallrik åt Saga och så vidare, utan att ens fundera över det totala antalet som hon dukar till. 

Det är många förskolelärare i förskolan som tar för givet att barn automatiskt utvecklar 

matematiska begrepp för att de finns i vardagen. Möjligheten finns att barnen kan göra detta, 

men det är då viktigt att matematiska begrepp synliggörs för att barn ska få möjlighet att 

utveckla en förståelse (Doverberg, Pramling 2003). 

Det finns många olika sätt att arbeta med matematik i förskolan. I en artikel ur tidningen 

förskolan, ”Matte för de yngsta” av Karin Björkman, skrivs det om en förskola i Enskede. Två 

förskolelärare berättar hur de arbetade med ett pilotprojekt med matematik på en 

småbarnsavdelning. Bland annat använde de sagor när de skulle arbeta med antalsuppfattning. 

”Bockarna Bruse”, och ”Guldlock och de tre björnarna” var två av sagorna de använde. Med 

hjälp av dessa sagor lärde sig barnen att räkna till tre. En av förskolelärarna säger:  
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”Matte finns omkring oss hela dagarna. Genom projektet och våra diskussioner har vi blivit 

medvetna om vad mycket det finns som vi inte tidigare sett. Med små barn kan man inte 

planera. Vi arbetar mycket med att ta till vara det som händer, sätta ord på det de gör och 

fördjupa.” (Björkman, 2004) 

I artikeln berättar förskolelärarna att vid städningen har de slutat att säga till barnen att de 

ska städa och säger istället att de ska plocka undan. Detta för att många barn associerar till 

sopa och torka när de hör ordet städning, vilket inte är något lustfyllt. Uttrycket ”plocka 

undan” ger mer respekt för materielen och för tanken till sortering. En annan sak som ofta går 

på automatik hos många pedagoger, är under lunchen då något barn ber om mer mat. Barnet 

kanske säger att de vill ha fem potatisar till och då vill man gärna säga ”nä det kommer du 

inte orka, en potatis räcker”. Men istället för att neka dem deras önskemål, kan man börja med 

att lägga upp potatis efter potatis så de själva får se hur mycket fem potatisar verkligen är. 

Ann- Louise Ljungblad skriver i sin bok ”Matematisk medvetenhet” att det vardagliga 

arbetet med matematik i förskolan kan kännas rätt för ett barn, men helt fel för ett annat i en 

liknande situation. Det händer också att ett barn som arbetar med den matematiska 

inlärningen på ett sätt, så småningom måste lämna det sättet bakom sig. Senare i livet måste 

hon/han lära sig ett nytt sätt för att kunna komma vidare och utvecklas. ”Varje barn har sin 

inlärnings stil- Lika personlig som sin namnteckning.” (Ljungblad, 2001, s. 36) 

I Gudrun Malmers bok ”Kreativ Matematik” skriver hon att matematik kan betraktas som 

ett nytt språk och att det tar tid att överbrygga klyftan mellan det konkret upplevda och det 

abstrakt formulerade. I övergångsstadiet eller inlärningsstadiet tar barn fingrarna till hjälp för 

de objekt som inte är synliga. Fingrarna är ett bra hjälpmedel för att kunna räkna uppåt eller 

neråt i viss mån. (Malmer, 1990) 

I NCM:s bok ”Matematik från början” står det:  

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

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

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

utnyttja dessa för att tillsammans med förskolebarn utveckla den grundläggande matematiken 

på ett sätt som är utmanande för dem.” 
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2.2 Vardagsmatematik 
Det finns väldigt mycket skrivet om hur man kan få in matematik i förskolans vardag.  

Ann Louise Ljungblad skriver att hon tycker att man ska försöka fånga barnens 

matematikutveckling i det vardagliga arbetet. Hon anser att det är där vi bäst kan se och 

upptäcka barnens framsteg. ”En god matematisk medvetenhet ger ett livslångt lärande för 

våra elever.”  

Att få in matematiken i vardagen på en förskola är lätt anser en del. På Edlingevägens 

förskola i Eskilstuna har man gjort en hemsida (http://home.swipnet.se/gundel2/matte/). Den 

handlar om vardagsmatematik och där tar de upp bra exempel på situationer då matematiken 

kommer in i vardagen. De tar upp hur viktig leken är och hur mycket matematik som kommer 

in, bara man som pedagog tar vara på de tillfällen som ges. Bland annat tar de upp hur roligt 

barnen tycker det är att ibland få ha riktig saft eller vatten när de leker i dockvrån. Att de 

själva får hälla och ösa i stora och små kärl med sina redskap. Även under städningen 

kommer matematiken in. Under städningen sorteras och grupperas leksakerna man använt sig 

av. Klossarna och järnvägsbanan kan också tas tillvara inom matematiken. Hur lång är 

järnvägen? Hur högt kan jag bygga med klossarna?  

I NCM:s bok Matematik från början skriver de om hur en del förskolelärare fångar 

matematiken i vardagen. En del gör det i oplanerade situationer där innehållet skall 

uppmärksammas och vissa använder sig av organiserade situationer. Lärare som låter 

matematiken komma in naturligt i verksamheten och själva låter barnen upptäcka den, får in 

matematiska begrepp i den dagliga verksamheten när barnen dukar, spelar spel och städar. Det 

finns dock en nackdel med detta arbetssätt och den är att det kan vara svårt att nå fram till alla 

barn. Ofta är det de barn som är intresserade och har goda kunskaper som deltar i aktiviteterna 

och lär sig mest. De barn som inte har intresset kan lätt glömmas bort och får inte den 

uppmärksamhet som de skulle behöva för att utvecklas matematiskt.  

De lärare som organiserar situationer för lärandet kan gå tillväga på olika sätt. En del 

lärare organiserar skolförberedande undervisningssituationer medan andra målmedvetet 

tematiserar och problematiserar händelser och frågeställningar i vardagen och inom 

temaarbetets ram. De förskolelärare som arbetar skolförberedande gör detta med barnen som 

ska börja skolan nästa läsår. Detta gör de för att förbereda barnen på vad som väntar dem i 

skolan. De lärare som lyfter fram matematiken i vardagen tar tillvara de situationer som 

uppkommer för att träna matematiska begrepp och lösa problem. Dessutom planerar och 

organiserar de särskilda situationer där matematik förekommer. Genom lek, fantasi och 
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skapande verksamhet möter barnen matematiska begrepp och naturliga 

problemlösningssammanhang. Att använda sig av detta arbetssätt ger alla barn möjlighet att 

vara med och utvecklas.  

I Matematik från början står det om hur viktigt det är att barn får chansen att lära av 

varandra. För att de ska lära sig matematik måste de få uppleva och utforska den i omvärlden. 

Barns förståelse växer fram under lång tid och är en process som behöver ett samspel mellan 

många olika element. När barn möter matematik i många olika sammanhang kan de lägga en 

god grund för sin framtida kunskap. 

Under måltiden kommer det in mycket matematik. Vid dukningen ges stora möjligheter 

att få in sorterings- och parbildningsövningar med tallrikar, knivar, gafflar etc. Genom det kan 

barnen utveckla en matematisk förståelse och få förutsättningar att skapa ”bilder” av antal.  

I Doverberg och Pramlings bok ”Förskolebarn i matematikens värld” skriver författarna 

att dukningen kan ske på olika vis beroende på pedagogens syfte. Dukningen kan ske genom 

att pedagogerna ställer fram det antal tallrikar som ska dukas ut och låta barnen hämta 

tallrikar för att placera dem där någon ska sitta. Att detta har med matematik och antal att göra 

är självklart för pedagogerna, men det är inte självklart att barnen ser det så. För dem handlar 

det kanske mer om att ställa fram en tallrik vid platserna där kompisarna sitter. Som jag 

tidigare nämnt leder dukaktiviteten automatiskt inte till att barn räknar eller funderar över hur 

många som sitter vid det specifika bordet eller hur många barn det är som är på förskolan just 

för dagen. Ett annat sätt att organisera dukningen är att man har ett barn från varje lunchbord 

som ska duka. Pedagogen samlar ”dukbarnen” och låter dem var för sig fundera ut hur många 

som de ska duka till vid sitt bord den här dagen. Barnen får då reflektera över hur många det 

är som brukar sitta vid deras respektive bord, vilka det är som är borta under dagen, komma 

fram till hur många det är som ska äta vid det egna bordet och slutligen avgöra antalet 

tallrikar. Under måltiden är det även viktigt att barnen själva får portionera upp hur mycket 

mat de tror de kommer att orka. Detta för att lära sig se mått och proportioner. Doverberg och 

Pramling skriver även om att barnen kan vara med och delta i hur stor del av frukten de bör 

få. Då får man in delar, halvor, fjärdedelar och så vidare. Det är bra om barnen får höra olika 

matematiska begrepp i naturliga sammanhang. 

Att spela spel är någonting som är vanligt på förskolor. Doverbergs och Pramlings bok tar 

upp spel, med särskilt fokus på spel som barnen själva tillverkar. Genom köpta spel får barnen 

idéer om hur egna spel kan tänkas se ut och spelas. Barnen får använda sina kreativa sidor och 

sitt matematiska tänkande när de själva får konstruera spel. Barnen får då reflektera över 
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likheter och skillnader, form, storlek, antal, längd, avstånd, rumsuppfattning, jämförelse, 

uppskattning, symboler och erfara att det är bra att kunna räkna. 

Doverberg och Pramling konstaterar också att pedagogens bemötande av barns intressen 

och erfarenheter spelar stor roll för barnens matematiska utveckling. Ljungblad (Matematisk 

medvetenhet 2001) instämmer och menar at detta ger oss vuxna stora möjligheter. Hon 

nämner även i sin bok om att det är viktigt med fortbildning i matematik för förskolelärarna. 

Detta för att de ska kunna arbeta matematiskt medvetet. I förskolan handlar det inte om 

formellt räknande utan om att upptäcka matematiken som döljer sig i vardagen och i leken. 

Genom att man medvetet arbetar med matematik redan på förskolan kan man kanske 

förhindra att många barn känner ointresse för matematik i skolan. Därför är det viktigt att 

matematiken inte blir en formell träning utan att den vävs in i barnets vardag och lek. 

Ljungblad tar upp ett exempel i sin bok om en troligen typisk vardagssituation då 

matematik kan komma upp. Det handlade om tre familjers olika sätt att uttrycka samma 

situation vid middagsbordet. Under dagen hade det regnat och varje familj hade sitt sätt att 

kommentera vädret.  

• Pappan i den första familjen uttryckte sig snabbt och lätt om att det hade regnat när 

han skulle hem från arbetet och blev dyngblöt. 

• Mamman i den andra familjen hade ett längre samtal om hur himlen öppnade sig när 

hon skulle hem från arbetet och att trots att hon tog på sig regnkläder blev hon 

genomvåt.  

• I den tredje familjen pratade de mer matematiskt. Mamman i familjen sa, ”Idag när 

jag slutade jobbet vräkte regnet ner. Tydligen kom det 20 mm på 2 timmar. Inte undra 

på att jag blev genomblöt när jag gick hem!” 

Med andra ord var det mer eller mindre matematiskt uttryckt, men från samma utgångspunkt 

(s. 112). En fråga att ställa sig med anknytning till detta är förståss om det är möjligt att 

värdera vilket angreppssätt som är bäst. Ju mer matematiskt uttryck desto bättre pedagogik? 

Jag vill inte uttrycka någon åsikt utan endast ställa frågan. 

 

2.3 Lekpedagogik 
Ytterligare ett sätt att arbeta med matematik är genom lekpedagogik. 

Ett lekpedagogiskt arbetssätt bygger på gemensamma drag mellan lek och kultur. 

Pedagogerna använder medvetet de skapande ämnenas metoder i ett tematiskt arbetssätt. 

Leken får stå i centrum för den pedagogiska verksamheten och barnen och de vuxna ska 
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tillsammans bli medvetna om världen genom att skapa påhittade och verkliga världar. 

Verkligenheten kan då ses ur en annan synvinkel. Under leken hjälper den vuxne till att 

utveckla barnens lekvärld. (Lindqvist, 1996)  

 

2.4 Läroplanen Lpfö98  
Läroplanen är till för att barn ska kunna utveckla en tilltro till sin egen förmåga och inte 

någonting som de ska lära. Därför har man inte som i Lpo94 satt upp mål utan strävansmål.  

I Lpfö98 står det: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

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

och tekniker, 

Utvecklar sin förmåga att uppräcka och använda matematik i meningsfulla 

situationer,  

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

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.  

Bland riktlinjerna står det: stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse för skrift 

språk och matematik. Det står även att flödet av barnens idéer ska tas tillvara för att skapa 

mångfald i lärandet (Kronqvist, 2003 s. 5).  
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3 Metod 
3.1 Urval 
Jag har valt att göra intervjuer i min undersökning. Eftersom mitt arbete handlar om 

matematik i förskolan gjorde jag mina undersökningar på förskolor. Förskolor är ofta indelade 

i olika ålderskategorier, därför bestämde jag att göra intervjuer med förskolelärare på olika 

avdelningar. Det är förskolelärare som arbetar på avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år, 3-5 

år och avdelningar med alla åldrar, 1-5 år. För att få en bredare undersökning har jag tagit 

med två pedagoger från varje ålderskategori. Jag valde ut två förskolor som har dessa tre 

åldersindelningar på sina avdelningar. Den ena förskolan har sex stycken förskoleavdelningar 

Den andra förskolan har tre stycken avdelningar. Eftersom mitt syfte är att ge en bild av hur 

det ser ut har jag valt förskolor inom Karlstad kommun eftersom det är där jag studerar och 

bor.  

För att avidentifiera förskolelärarna jag intervjuat har jag givit dem fiktiva namn. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Jag har valt att göra min undersökning genom intervjuer för att det var den mest givande 

datainsamlingsmetod för att få svar på min frågeställning. Jag tror att intervjuer ger mer 

uttömmande svar än vad till exempel en enkätundersökning gör. Ett annat sätt att svara på 

frågan hur man arbetar med matematik i förskolan hade varit att göra observationer. Jag hade 

kunnat iaktta pedagogerna i deras arbete och hittat vilka metoder de använder på det sättet. 

Detta hade dock varit alltför tidskrävande och därför inte rymts inom ramen för mitt arbete. 

Jag har valt att intervjua flera förskolelärare för att få en bredare bild hur det ser ut på olika 

förskolor. Mina intervjufrågor finns som bilaga längst bak i arbetet.  

 

3.3 Procedur 
För att få tag på mina intervjupersoner ringde jag runt till avdelningarna och frågade om det 

gick bra att intervjua dem om vad de ansåg om matematik i förskolan. Alla tackade ja till min 

förfrågan och vi bokade tidpunkten för intervjuerna på den aktuella förskolan. 

För att veta huruvida mina intervjufrågor skulle ge mig svar på mina frågeställningar 

valde jag att göra en pilotintervju. Jag gjorde pilotintervjun med en förskolelärare som arbetar 

med barn i åldrarna ett till tre. Efter intervjun diskuterade jag med henne om hur hon hade 

uppfattat frågorna. Hon berättade vilka frågor som var bra och vilka som var mindre bra. 

Några frågor ändrades utifrån hennes kommentarer. Dessutom märkte jag att vissa frågor inte 
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gav så uttömmande svar som jag hade väntat mig. Därför lade jag till vissa frågor och ändrade 

andra. 

Jag bestämde för att inte lämna ut mina intervjufrågor före intervjun, för risken att 

intervjupersonerna skulle diskutera svar med varandra. Det skulle innebära lägre 

tillförlitlighet i mitt resultat.  

Vid intervjuerna valde jag att läsa upp de stycken ur Lpfö98 som var relevanta till 

frågorna. Dels för att ta bort känslan av att dem blir kontrollerade, dels för att friska upp deras 

minne av vad som egentligen står om matematik. Man glömmer lätt bort texterna och när 

mina frågor utgår från läroplanen är det viktigt att respondenterna har den i huvudet när dom 

svarar.  

Jag valde att använda mig av bandspelare under intervjuerna. Detta på grund av att jag vill 

kunna ägna mig helt åt intervjun och inte behöva koncentrera mig på att behöva skriva ner 

svaren. Det blir även en mer avslappnad stämning och ett bättre samtal mellan mig och 

intervjupersonen. Under min pilotintervju skrev jag ner svaren under intervjun. Intervjun 

kändes mer formell och det var svårt att komma med följdfrågor samtidigt som jag skulle 

koncentrera mig på att skriva svaren. Dessutom var det omöjligt att få ner hela svaren på 

frågorna. En nackdel med att göra intervjuerna med bandspelare var att inspelningen hördes 

ganska dåligt. Men eftersom att jag sammanställde intervjuerna samma dag jag gjorde dem 

hade jag fortfarande samtalet färskt i minnet. Jag visste att det kunde höras ganska dåligt 

genom bandspelaren efter det att första intervjun gjorts och därför kunde jag då skriva ner 

små stödord i mitt anteckningsblock. Det blev ett bra komplement till bandinspelningarna.  

Under intervjuerna satt vi i personalrummen där det var tyst och lugnt. Intervjuerna tog 

olika lång tid beroende på hur mycket de hade att berätta. Någon intervju varade i 45 minuter 

medan en annan bara tog 10 minuter. Den ena förskolan jag gjorde intervjuer på låg en bit 

bort från stan vilket gjorde att jag valde att göra alla tre intervjuerna efter varandra. Detta kan 

jag nu i efterhand se som en nackdel. Att lägga intervjuerna efter varandra gjorde att jag 

kände mig stressad, för att jag inte skulle hinna till nästa intervju i tid. Detta kan ha påverkat 

respondentens svar.  

 

3.4 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
En av mina intervjupersoner på 1-3 årsavdelningen hade tagit sin examen 2003, det vill säga 

relativt nyligen och kunde därför inte svara på mina frågor utifrån en längre 

arbetslivserfarenhet. Detta kan ha betydelse för mina resultat vilket jag haft i åtanke vid 
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redovisningen. Det faktum att hon inte är förskolelärare utan en 1-7 klasslärare anser jag öka 

tillförlitligheten. På en förskola arbetar det inte enbart förskolelärare. Att få med en 1-7 

klasslärare i undersökningen speglar bilden av hur det ser ut på en förskola på ett mer korrekt 

sätt. 

Jag har intervjuat sex pedagoger vilket är ett litet antal. Min ambition med arbetet är dock 

inte att kunna säga något om alla pedagoger som arbetar i förskolan i hela Sverige, Värmland 

eller ens i hela Karlstad. Jag vill ge en bild av hur det kan se ut. Mitt resultat får sedan 

användas som inspiration eller grund för att göra en undersökning på ett större material och 

urval. Jag anser att sex intervjuer är tillräckligt för mitt syfte, även om det naturligtvis skulle 

vara önskvärt att göra en bredare undersökning med ett större urval.  
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4. Resultat 
I inledningen av arbetet skrev jag att en vidare önskan med undersökningen är att spegla min 

egen roll som blivande förskolelärare och hur jag kan öka den matematiska medvetenheten 

ute på min blivande arbetsplats. Därför har jag också valt att inkludera beskrivningar av de 

olika pedagogernas verksamhet så som de berättade för mig, även om det inte alltid är 

relevant för mina frågeställningar. De kan inspirera läsaren ytterligare. 

Jag har valt att redovisa mina resultat utifrån avdelningarnas åldersgrupperingar. Jag har 

börjat med att redovisa intervjuerna med pedagogerna som arbetar på avdelningar med barn i 

åldrarna 1-3 år, småbarnsavdelning. Därefter pedagogerna som arbetar med barn i åldrarna 3-

5 år, syskonavdelning, och sist avdelningarna för 1-5 åringarna, integrerad avdelning. Jag 

valde att redovisa intervjuerna i denna ordning för att få en bättre översyn av hur 

avdelningarna arbetar med matematik beroende på avdelningarnas åldersgrupperingar.  

 

4.1 Intervjuer med förskolelärare på småbarnsavdelning 
4.1.1 Intervju A 

Jag kallar denna förskolelärare för Anna. Anna arbetar på en avdelning för ett- till treåringar. 

Hon tog examen 1991 och har 15 års erfarenhet inom verksamheten. 

Avdelningen Anna jobbar på arbetar efter Gunilla Lindqvists lekpedagogik (se 

litteraturgenomgång). Eftersom barnen är väldigt små skiljer sig arbetssättet mycket från 

syskonavdelningarna. De har mer rutiner i sin vardag och därför arbetar dom inte lika mycket 

efter teman som syskonavdelningarna kan göra. Även om Anna anser att det skulle vara 

inspirerande att få arbeta mer med lekpedagogiken än vad hon gör idag. 

Anna berättar om att de har haft föreläsningar om ”matematik i förskolan” på deras 

skolområde. Dock ansåg hon att föreläsningen främst inriktade sig på matematik för tre till 

femåringarna. ”Det är spännande, men ibland önskar man att föreläsarna hade mer förslag 

på hur man kan arbeta med barn i ett- till treårsåldern.” Anna menar att för någon som aldrig 

arbetat med matematik kan det vara skönt att få konkreta exempel på hur man kan arbeta med 

det. 

Dom försöker få in matematiken på ett lekfullt sätt, som till exempel använder de sig 

mycket av Kims lek. Kims lek innebär att man har lagt ett visst antal med föremål på 

exempelvis en bricka. Alla barnen får titta på alla föremålen och sedan tar ledaren bort en av 

sakerna. Därefter får barnen titta på alla föremålen igen och då säga vad det är som är 

borttaget. Under samlingarna kommer matematiken in i flanosagor som till exempel Petter 



 

16 

och hans fyra getter. Flanosagor är att man berättar en saga konkret genom en tavla där man 

sätter upp bilder med kardborrband. Matematiken tas fram genom att de får berätta hur många 

ben getterna har eller hur många ben Petter har, Det kan handla om hur många ögon alla 

getter har tillsammans eller någonting liknande.  

Anna säger att man måste försöka få ner matematiken på barnens nivå. ”När man hör 

matematik tänker man oftast 1+1, men det är så mycket mer än det. Det är mycket som är 

matematik som man inte tänker på”. Hon tror att det är viktigt att de som arbetar i förskolan 

måste reflektera kring sin verksamhet. Man måste bli matematiskt medveten. Barn i 

treårsåldern är väldigt intresserade av att räkna och då gäller det att man tar tillvara på det. 

Treåringarna räknar gärna till tio, och det klarar de av bra säger Anna. 

Anna anser att det är jättebra att läroplanen har införts i förskolan. Det är ett sätt för 

allmänheten att få upp ögonen för vad man arbetar med på en förskola, och det är även ett sätt 

att styrka förskolelärarnas yrkesroll. Hon tycker att läroplanen är bra skriven, den är kort och 

koncis med tydliga mål. ”Vem som helst kan sätta sig ner och förstå vad förskolan ska sträva 

efter. Även om vi har läroplanen är det ett väldigt fritt arbete, men man måste anpassa 

verksamheten efter den barngrupp man har.” 

Att Lpfö98 infördes har inte gjort henne mer matematiskt medveten, utan det är en följd 

av rektorsområdets satsning på matematik i förskolan. Hon har börjat uppmärksamma att de 

stora barnen är intresserade för räkning. ”Jag försöker få in det mer i vardagen på ett 

naturligt sätt. Det får inte bli för mycket, för barn måsta få vara barn.” säger hon.  

Anna berättar att de inte har infört några speciella moment för att utveckla barnens 

förståelse inom matematik efter det att Lpfö 98 kom, men de har pratat om att de ska tänka 

mer på matematik. ”Det är viktigt naturligtvis.” säger hon. På hösten har de många 

inskolningar och därför tar man inte tag med att göra saker förrän till våren då barngruppen är 

mer sammansvetsad. Dock är de medvetna om att de ska ta tag i det i framtiden, även om de 

inte kommit så långt än.  

Avdelningen har inte satt upp några mål för matematik på papper, men de har mål som 

Anna tycker matematiken automatiskt tillämpas i.  

 

4.1.2 Intervju B 

Pedagogen på denna förskola har jag valt att kalla Bea. Bea är en matematik- och NO-lärare 

för årskurs 1-7 men arbetar på en förskoleavdelning för barn mellan 1-3 år. Hon tog sin 

examen 2003 och har arbetat i förskolan 1½ år.  
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Hon berättar att de inte arbetar efter någon speciell pedagogik utan tar det bästa från 

många olika.  

Bea tycker att man arbetar med matematik nästan hela tiden. Man räknar hur många barn 

som är i samlingen och man räknar tår och fingrar och hur många år man är. Man leker med 

klossar och lego. ”Detta är vardagsmatematik som man gör jämt.” Även när man städar 

kommer matematiken in. Bland annat kommer matematiken in när de sorterar leksaker och 

pratar om hur många klossar man klarar av att bära på en och samma gång. ”Man får försöka 

hitta de där speciella tillfällena.” Hon säger att i alla situationer som dyker upp finns det 

någonting som man kan ta vara på, som kan ges en matematisk baktanke. Som exempel tog 

hon upp att det nu börjar bli kallt ute och då är det många som har fingervantar. Istället för att 

bara sätta på vanten för att det ska bli gjort, kan man räkna till fem eller tio ganska smidigt. 

Hon tycker att man får göra det lite lekfullt med matte. ”Det tror jag är väldigt viktigt!” 

Bea anser att man på förskolan har chansen att förebygga ett framtida ointresse för 

matematik i skolan. Det kan vara att man benämner att det är matematik man håller på med. 

De håller på mycket med räkneramsor och de håller på att starta upp någonting som de kallar 

för ”Teknik - lådor”. ”Det ska finnas olika lådor där man ska kunna ta en låda och just den 

lådan ska innehålla någonting som syftar till läroplanen. Teknik och matte är nära 

förknippat.” säger hon. Utifrån lådornas innehåll ska man kunna göra aktiviteter som är 

knutna till läroplanen. På det viset vet man precis vilket syfte aktiviteten har.  

Deras avdelning arbetar med olika teman där läroplanen är en grundpelare. Hon påminner 

mig snabbt om att det är en småbarnsgrupp hon arbetar med där det är åtta stycken ettåringar 

och därför svårare att få in matematiken. Just nu arbetar de med ett tema som de kallar för 

skogen. Matematiken får de in genom att prata mycket antal. ”Vi har en ekorre, vi har en räv, 

vi har tre harar.” Till deras tema Skogen använder de sig av mycket ramsor och då främst 

ramsräkning. När de är ute på sina utflykter i skogen kan de ibland ha med frukt som de delar 

ute i skogen och de stora barnen är då ofta med och hjälper till att säga hur många delar 

frukterna ska delas i för att det ska räcka till alla barn. 

Att läroplanen har kommit in i förskolan tycker hon är bra eftersom man får riktlinjer för 

hur man ska arbeta. Det finns en tanke med varför vi ska ha matematik i förskolan och Bea 

anser att det är viktigt att det finns dokumenterat. ”Att det står med, bara då har man kommit 

långt! Sedan är det ju upp till pedagogerna att föra ut det i barngruppen.”. Många utanför 

förskolans verksamhet vet inte att man arbetar med matematik i förskolan. ”Men det är helt 

fel, för det gör de hela tiden!” säger Bea. 
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Avdelningen skriver en målbeskrivning för varje tema de har. I temat skogen som de 

arbetar med just nu, har de med matematik som mål.  

 

4.1.3 Sammanfattning av intervjuerna A och B 

Både Anna och Bea är överens om att det är svårt att få in matematiken bland de små barnen 

och att man måste anpassa verksamheten till den barngrupp man har, men Anna verkar vara 

mer inriktad på att fånga matematiken i vardagen medan Bea har mer uttalade syften i 

matematiken genom leklådan.  

Båda två tyckte att det var bra med Lpfö98. Anna tyckte att hon blivit mer matematiskt 

medveten efter det att skolområdet fört upp ämnet till ytan. Bea arbetade inte innan Lpfö98 

infördes och kunde därför inte beskriva någon eventuell förändring i sitt tanke- och arbetssätt. 

  

4.2 Intervju med förskolelärare på syskonavdelning 
4.2.1 Intervju C 

Denna respondent kommer jag att kalla för Cecilia. Cecilia är en förskolelärare som arbetar 

med barn i åldrarna 3-5 år. Hon har arbetat i förskolans verksamhet sedan 1982 men tog inte 

examen förrän 1991.  

Hon arbetar på en förskola som arbetar med Gunilla Lindqvists lekpedagogik (se 

litteraturgenomgång).  

Hon anser att matematiken finns i vardagen hela tiden. På hennes avdelning hade de 

nyligen pratat om hur de ska synliggöra matematiken eftersom ämnets roll har förändrats. 

Därför ska de satsa lite mer på just matematik framöver. Lärarna har bestämt att de ska göra 

en hylla med olika matematiska material som exempel klassiska kulramar, burkar i olika 

storlekar och färger som är stapelbara. Det ska finnas tärningar och dessutom lite olika former 

av spel. På avdelningen finns redan många spel, men lite fler spel som kan presenteras på 

hyllan så barnen ser att det finns någonting nytt som man kan ge sig i kast med. ”Någonting 

som är lite nytt och spännande”. Även lärarnas sätt att presentera hyllan kommer vara lite 

matematiskt. Genom att göra lite markeringar över var varje material ska vara blir det lite av 

en ihopparning efter aktivitetens slut. På det viset blir det även mer ordning och reda.  

Utöver det som planerats för framtiden på avdelningen är det gamla genuina som de 

använder sig utav. Exempel olika begrepp och de pratar om antal och olika former som finns i 

vardagen. Hon säger att eftersom det är så mycket prat om matematik i förskolan tar man fram 

det och ser mer utifrån vardagen än vad man gjorde tidigare. ”Det gäller bara att vi ska tänka 
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på det på ett annat sätt! Vi gör det dagligen och fokuserar oss mer på det på ett annorlunda 

sätt. Det spelar ju ingen roll vad det än är som är populärt, utan det som är i fokus just för 

tillfället lyfter man fram, även om det alltid finns i form utav vardagssysslor.” säger hon. 

Cecilia säger att, eftersom det är ett ”nytt” ämne blir hon inspirerad som pedagog, även om 

det är gammal skåpmat som kommer upp till ytan. Hon säger att förr uttryckte man inte 

verksamhetens olika moment så som man gör idag. ”Förr såg man det inte så klart och tydligt 

som man gör idag.” Eftersom matematik i förskolan är ett aktuellt ämne blir det mer prat om 

det. Hon tror att man gör begreppet matematik i förskolan större än vad det är. 

Att förskolan har fått en läroplan tycker hon är bra. ”Det är inte mer än rätt att allt 

lärande ska vara under samma form.” Genom att läroplanen kommit i verksamheten tycker 

Cecilia att hennes matematiska medvetenhet ökat. ”Hela samhället förändras så det blir ju 

nytänkande och samma sak som olika synvinklar.” När hon började arbeta i förskolans 

verksamhet var det 10 barn på 3 pedagoger. Och i dag är det 2½ pedagog på 21 barn. För att 

få arbetet att vara motiverat och att barnen ska tycka det är roligt att lära sig mycket, till 

exempel social kompetens, krävs det att man arbetar på ett annat sätt än tidigare.  

Förr såg hon sig själv som en pedagog som presenterade mycket material för barnen men 

idag låter hon barnen själva upptäcka och undersöka. Idag bejakar hon vad de verkar tycka är 

roligt och intressant. Genom det tar hon som pedagog tillvara vad barnen upptäcker och 

genom att hon uppmuntrar dem lär de sig att ta egna initiativ. Skolan är uppbyggd så att man 

ska utforska, upptäcka och undersöka själv för att komma fram till lösningar. Därför ska man 

ta tillvara på barnens idéer eftersom de är själva fulla med kreativitet. ”Det är ju jätteroligt att 

de själva får komma fram till lösningarna och inte den vägen som jag som pedagog har stakat 

ut. Man lär sig väldigt mycket på det som pedagog för att barn är ju olika.” Pedagogiken som 

de arbetar efter är tillåtande men under ansvar. Det är inte låtgåprincip som det så uppgivet 

hette ett tag. Det är att man mer backar som pedagog men att man ändå står bakom och 

vägleder. 

Matematiken kommer in på avdelningen hela tiden i deras sätt att samtala med barnen, till 

exempel som i samlingarna. Under samlingen har de en almanacka som är gjord av 

barnmatsburkar. 12 stycken som är döpta med årets månader. I varje burk har de målat 

flörtkulor i färger som representerar månaden. I februariburken har de som exempel blåa 

flörtkulor och i marsburken gröna kulor. För varje dag som gå tar barnet som är dukvärd för 

dagen en kula och lägger ner den i den så kallade ”årsburken”. När hela året gått kommer den 

att vara full av alla de kulorna som tidigare funnits i månadsburkarna. Under samlingen 

räknar man tillsammans alla barnen och även hur många barn det är som är borta. 
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”Matematiken kan man få in vart som helst. När de sitter bredvid varandra, vad och vilken 

ordning de ska ta på sig kläder när de går ut, när de dukar, det finns helt enkelt överallt. Det 

gäller bara att sätta sig ner och tänka; Vad är matematik?” Cecilia säger även att hon inte 

tycker det är meningen att vi ska lära ut till barnen, utan de ska ta del av det de tycker är kul. 

”Det är inte förrän de själva knäcker koden som de verkligen förstår vad det är de gör”. 

Cecilia tar upp ett exempel som de arrangerar när något av barnen fyller år. De anordnar ett 

kalas. De blåser upp så många ballonger som barnet fyller, de har lika många ljus på tårtan 

och man pratar om hur många år barnet blir. ”Det är inte förrän det är konkret som man blir 

klar över vad det innebär.” 

Just nu arbetar avdelningen med ett tema som hela förskolans avdelningar håller på med, 

Klas Klättermus. Matematiken kommer in mycket där. Hon berättar att senast då de var i 

skogen samlade de kottar till Klas Klättermus. Alla barnen fick samla fem kottar var. I temat 

har de pratat om djur och då kommer det in hur djur ser ut, hur många ben, öron, ögon de har 

och var kroppsdelarna sitter på exempelvis räven.  

 

4.2.2 Intervju D 

Förskoleläraren på denna avdelning kallar jag för Doris. Hon tog sin examen 1975 och har 

arbetat i verksamheten i 29 år. Idag arbetar hon på en förskoleavdelning för barn mellan 

åldrarna 3-5 år och trivs väldigt bra med det. Tidigare har hon arbetat på avdelningar för barn 

mellan 1 och 3 år. Förskolan hon arbetar på utgår inte från någon formulerad pedagogik utan 

de följer läroplanen. 

Att få arbeta med matematik på förskolan tycker Doris är jättekul och anser att det finns 

med hela tiden. ”Barn är som svampar i denna ålder. De suger in matte. Det är jätteroligt!” 

Matematiken kommer in i alla vardagssituationer berättar hon. De räknar hur många som 

sitter vid bordet, hur många som är där under dagen. Hur många ska ha frukt? Hur många är 

det som ska ha middag? De gör matematiken väldigt praktisk. Barnen får in matematiken i de 

vardagliga sysslorna och det är ingenting de säger till dem. Att de hör begreppen tycker hon 

är det viktiga, inte att man säger att det är matematik man håller på med. Hon berättar att hon 

upplever att barnen lär sig siffror innann de lär sig bokstäver. Det finns barn på hennes 

avdelning som kan räkna till hundra flytande, dock förstår de inte innebörden av de stora 

talen. 

Doris berättar för mig att under middagen äter hon flera vitamintabletter, då får barnen 

vara med och räkna hur många tabletter hon har ätit och hur många hon har kvar. Barnen 

pratar även matematik när de tittar efter vad dom har för siffra i botten på sina glas. Ibland 
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kan de själva inte veta vilket nummer de har och då tar de hjälp av varandra eller så frågar de 

någon av fröknarna. 

Doris säger att hon tycker matematik är kul i alla situationer och i år satsar de lite extra på 

det med temat teknik och experiment. Hon har en grupp med barn som tillsammans har 

konstruerat ett slott av kartonger som de tillsammans har hjälpts åt att fundera ut hur det ska 

se ut. Genom detta bygge har de även fått lära sig att samarbeta. Barnen har fått berätta hur de 

vill att slottet ska se ut och hur det ska byggas, var kan tornet bäst passa in och hur ska de få 

fast det. 

Avdelningen har en del stenciler som mycket matematik kommer in i. Detta är för de 

barnen som är intresserade och ingenting som de tvingar på dem. Stencilerna går ut på att man 

ska para ihop föremål som är likvärdiga genom att dra streck mellan dem. Vissa barn tycker 

det är väldigt kul. Dock är det en del av det material som kommer att finnas när de kommer 

till skolan, men det tycker hon inte gör något.  

Att arbeta praktiskt tycker hon är viktigt. Det skapar massor med tankar och idéer när de 

får jobba med händerna. Det blir enklare för barnen att förstå. Bland annat arbetar de med att 

göra siffror på olika sätt. 

 Hon anser inte att hon blivit mer matematiskt medveten efter det att Lpfö98 infördes. 

”Jag tycker jag har haft med mig det hela tiden.” Däremot har hon inte arbetat med barn i 

åldrarna 3-5 år speciellt länge utan har arbetat med 1-3 åringarna. Matematiken i förskolan låg 

på en annan nivå än vad den gör där hon arbetar i dag tycker hon. Bland annat läser de en saga 

som heter ”Nollan” som är skriven av Inger och Lasse Sandberg. Utifrån sagan arbetar de 

praktiskt. Varje barn har fått göra var sin siffra som man satt på en blompinne. Med dessa 

egenhändigt gjorda siffror har barnen spelat upp sagan. De har visat den för de andra 

avdelningarna vilket enligt förskoleläraren har gett barnen mycket kunskaper. Med hjälp av 

detta konkreta material har de lärt sig att bilda högre tal än talen 0-9. De har lärt sig alla 

tiotalen och nollans betydelse. Hon berättar även för mig att många barn har ett stort intresse 

för matematik och siffror därför försöker hon och de andra förskolelärarna på avdelningen att 

ta tillvara på det.  

Att läroplanen införts i förskolan är bra. Hon tycker det känns som om deras arbete 

behövts uppgraderas. ”Förskolelärare är inte bara lektanter utan barnen får massor av 

viktiga lärdomar på förskolan, det har jag alltid tyckt!” Hon tycker den också är bra för att de 

nu vet åt vilket håll de ska sträva mot. ”Den är ju inte som skolans läroplan där det är krav 

på vad barnen ska uppnå. Vi har bara rekommendationer vartåt vi ska sträva. Att vi ska tänka 

på alla dom här sakerna. Jag tycker där är jättebra.” 
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Dock har de inte satt upp några mål på avdelningen där man konkret säger att man ska 

arbeta matematiskt. ”Vi ser mer helheten. Jag tycker vi får in det så otroligt mycket i 

vardagen. Jag saknar inte det i målen, men vet inte vad mina kollegor tycker, men jag tycker 

att jag får in det dagligen och medvetet. Det ligger i bakhuvudet på mig hela tiden.”  

Doris visar mig ett fönster de har i målar rummet där de har ritat siffror och bokstäver på 

rummets fönster. ”Barnen inspireras av det och vill lära sig att skriva av dem.” 

 

4.2.3 Sammanfattning av intervjuerna C och D 

Cecilia får främst in matematiken i vardagliga situationer i till exempel dukning, 

utomhusaktiviteter och i deras teman. Doris får också in matematiken i vardagen genom 

exempelvis måltider, men hon har även väldigt mycket planerade aktiviteter som gynnar det 

matematiska tänkandet. 

Både Cecilia och Doris tycker att matematik är viktigt och båda arbetar medvetet med 

matematik på sin avdelning. Doris tycker att hon alltid har varit matematiskt medveten medan 

Cecilia känner att hon fått in det matematiska tänkandet mer efter det att Lpfö98 infördes.  

 

4.3 Intervju med förskolelärare på integrerad avdelning 
4.3.1 Intervju E 

Eva arbetar på en avdelning för barn i åldrarna 1-5 år. Hon har en utbildning som Montessori 

lärare, men även en ”vanlig” förskolelärarexamen. Eva har arbetat i verksamheten i tolv år, 

elva år inom Montessoripedagogiken och ett år på en kommunal förskola. Just nu arbetar hon 

på en nystartad kommunal förskola. Under detta första år har de arbetat mest med att försöka 

få ihop barngruppen, och att få ett bra samarbete i arbetslaget. Det är inte förrän nu i slutet på 

hösten som arbetslaget känner att de kan börja arbeta med barngruppen ordentligt. Arbetslaget 

på avdelningen har många idéer som de vill genomföra, men det är en nyöppnad avdelning 

vilket gör att de inte kommit igång än. Bland annat har de inte hunnit börja arbeta med det 

skog- och teknikprojekt som pågår i deras område, där mycket matematik ingår.  

Kring ”matematik i förskolan” anser hon att det ingår i allt. Som exempel när de städar, 

något barn orkar kanske inte städa undan allt, ”nä ok, men plocka bort fem saker”. När de 

bakar kommer det in typisk vardagsmatte. Det finns i alla middags- och 

mellanmålssituationer. Som exempelvis under middagen då det är köttbullar till middag, då 

får de ta tre köttbullar var till att börja med. Det säger de även till de små barnen även om de 

inte förstår innebörden av termerna. De hjälper dem att visa talet tre med sina fingrar och 
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genom det lär de sig så småningom. Eva berättar att det är många på deras avdelning som kan 

rabbla till tre men de förstår inte innebörden. Hon säger också att det är viktigt att man lägger 

ihop begreppen, hur många tre är och visar konkret hur siffran tre ser ut.  

De pratar matematik på fruktstunden då de frågar barnen hur mycket äpple de vill ha. Vill 

de ha ett halvt äpple eller en fjärdedels äpple? ”Det är viktigt att man benämner det. När man 

hör att någon säger en fjärdedel, är det många som tänker oh, vad svårt! Det är viktigt att 

man benämner grundläggande matematiska begrepp redan nu.” Matematiken tas även upp 

när de är utomhus. En dag skulle alla barnen leta reda på någonting i naturen som ser ut som 

en cirkel. Under den utevistelsen kom det upp mycket matematiska begrepp och de tittade på 

många olika former. 

Eva berättar för mig att matematik är någonting som de ska tänka extra på, på deras 

område. När många människor tänker på matte, tänker man plus, minus, räkna, skola, siffror. 

”Man kan göra matte naturligt. Man kan göra roliga mattelekar. Vi har sifferkort som det 

står siffrorna 1-10 och till de korten finns det en liten ask med olika saker i. En bil, tre 

knappar, fyra stjärnor och så ska man para ihop dessa föremål med sifferkorten.” Detta 

laborativa material har Eva tagit med sig från Montessori pedagogiken som hon har utbildat 

sig i. Hon säger att Montessori har väldigt mycket konkret material. Det är mycket material 

som barnen utvecklas i tillsammans med sina kompisar. Exempelvis det spelet med sifferkort 

där det finns en ask med olika saker som man ska para ihop med korten. ”En del barn vet ju 

inte vad siffersymbolerna står för och då måste de först lära sig dem. Men då finns det kanske 

en kompis som kan några och genom det tar de lärdom av varandra samtidigt som det är 

lustfyllt”.  

Hon berättar även om andra konkreta material som är bra. Bland annat hur man konkret 

kan se hur mycket exempelvis tusen är. Det är pärlor som är trädda på en pinne. Det finns 

stavar med tio kulor på vardera som man kan vara ihop länkade med varandra. Om man 

lägger ut dom på en rad kan man bättre förstå hur mycket tusen verkligen är. Det kan man 

göra med hundra och femhundra också. ”Upplevelsen av att se hur mycket tusen verkligen är, 

är jättehäftigt!” Eva berättade även om ett annat konkret material som de använder sig utav. 

Ett material som både är konkret och man få uppleva matematik. Det handlar om att man får 

känna på föremål. Man får hålla i en knapp, två knappar, tre knappar i sin hand. ”Eller tio 

knappar och då kanske det blir så många knappar att det inte ryms i en hand utan man kanske 

får använda sig utav sin andra hand.”  

Eva tycker det är viktigt att man lägger matematiken på barnens nivå. Det gäller att man 

fångar barnens intresse att vilja lära sig genom att inte ge dem för svåra uppgifter. 
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Att läroplanen kommit in i förskolans verksamhet tycker Eva är jättebra. ”Det höjer 

förskolelärarens status och det höjer kraven på läraren. Det är på förskolan barnen lär sig 

som mest om hur man ska vara som kompis och hur man beter sig.” Hon säger dock att hon 

anser att läroplanen är en aning luddig. ”Den går att vinkla åt många olika håll.”  

Eva anser inte att hon har blivit mer matematiskt medveten efter det att Lpfö 98 kom. 

Detta beror på att hon utbildat sig till Montessoripedagog. Montessoripedagogiken står för 

mycket av det som finns med i läroplanen och hon säger att: ”Det känns bra att det idag står 

på ett papper att man ska arbeta så.”  

I avdelningens mål står det att matematik ska komma in i vardagssituationer så som 

fruktstunden och i matsituationer.  

 

4.3.2 Intervju F 

Fredrika är en förskolelärare som tog examen 1979. Hon har arbetat i verksamheten i 25- 30 

år och är idag på en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan som Fredrika arbetar på 

har inte någon formulerad pedagogik, utan de följer läroplanen så gott de kan.  

Hon tycker att matematik ska komma in i verksamheten som ett naturligt inslag i alla 

möjliga sammanhang. Exempelvis när de dukar, på fruktstunden och i samlingarna. När de 

dukar pratar de om vilka som är där och vilka som är lediga eller sjuka. Hur många gafflar ska 

tas fram om Kalle och Lisa är sjuka idag? När de ska äta frukt hjälper barnen till att räkna hur 

många delar äpplet eller bananen ska delas i. Fredrika berättar att de inte jobbar specifikt med 

matematik, men det finns barn som vill hålla på och säga plus och minus, men de håller inte 

på att arbeta med det specifikt. Hon tycker det ska komma naturligt. Att använda sig av ordet 

matematik ser hon som viktigt. Det är för att barnen ska förstå att det är matematik de arbetar 

med. Hon anser att matematik är ett viktigt ämne för framtiden och att det då är någonting 

som barnen tycker är naturligt när det blir äldre. ”Ett litet barn som är positivt till matematik 

kanske blir en elvaåring som tycker det är kul med matte!” 

Att pedagogerna är matematiskt medvetna tror hon spelar stor roll. Hon säger att barnen är 

naturligt nyfikna på allt. Det finns aldrig ett litet barn som säger att det inte är roligt. 

Matematiken kommer in naturligt på deras avdelning genom att man prata mycket med 

barnen. Bland annat frågar de barnen frågor som: Hur många fötter har du? Hur många 

strumpor måste du ha på dig då? Hur många bollar behöver vi om alla barn ska få var sin 

boll?  

Att läroplanen kommit in i förskolan är bra. Den har visat att förskolan är viktig och inte 

bara för lärarna, utan den är till för barnens skull. Fredrika tycker att förskolan inte bara är en 
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förvaringsplats, utan barnen är där för sin egen skull. ”Vi pedagoger är skyldiga att följa den. 

Man kan inte komma undan utan det står i läroplanen att vi ska följa den. Det ställer krav på 

oss pedagoger!” Genom läroplanen tycker hon att hon blivit mer matematiskt medveten. 

Läroplanen har även gjort att hon fått bekräftelse på sitt sätt att arbeta under alla år. Till 

avdelningen har man köpt in gammaldags saker som kulramar och vissa spel. Det är material 

som de äldre barnen tycker är roligt. När de beställer material till avdelningen berättar hon att 

de har med sig matematiken i bakhuvudet.  

På deras avdelning har de satt upp mål för matematiken utifrån läroplanen. Hela 

skolområdet arbetar med ett tema som handlar om naturvetenskap och efter det temat har de 

satt upp mål. Det är att barnen ska förstå det matematiska tänkandet. Det viktiga är att 

pedagogerna ska ha med sig tänkandet hela tiden. Även efter det att temat är slut hoppas hon 

att det sitter i längre fram. Hon nämner att ofta efter det att de arbetat med ett tema sjunker det 

sakta undan, men förhoppningsvis är detta ett tema som hon kommer att bära med sig hela 

tiden. ”Det är viktigt att tänka på att alla de här små, små sakerna man gör med barnen hela 

tiden är matematik.”  

Fredrika tycker att matematik automatiskt går in i deras teman. ”Det beror ju på vad vi 

har för någonting, men utifrån det temat vi har nu så är det ju inget matematiktema, men 

matte kommer få en stor del i det. Till exempel vad som är tungt och vad som är lätt, hur kan 

vissa saker flyga?” Annars brukar de gå till skogen där barnen får hämta saker och räkna 

kottar och gör sådana saker även om temat matematik inte är inplanerat. Hon berättar för mig 

att hon tänker på att hon ska säga cirkel istället för ring, kvadrat eller rektangel istället för 

fyrkant. Och detta är för att de ska få med sig begreppen i vardagliga sammanhang.  

 

4.3.3 Sammanfattning av intervjuerna E och F 

Både Eva och Fredrika försöker att få in matematiken utomhus och att få in matematiken 

naturligt är också någonting de är överens om. Eftersom Eva är utbildad Montessoripedagog 

har hon mycket konkret material som hon använder sig av vilket gör att hennes arbete med 

matematiken blir mer planerat och avgränsat från vardagssysslorna. Fredrika säger 

uttryckligen att hon inte arbetar specifikt med matematik utan låter det komma in i vardagen. 

Läroplanen har gett både Eva och Fredrika bekräftelse och stöd för hur de anser att man 

ska arbeta med barn i förskolan. Eva anser inte att hon förändrat sitt synsätt efter Lpfö98 

infördes på grund av sin utbildning inom Montessoripedagogiken. Fredrika tycker däremot att 

hennes matematiska medvetenhet har ökat sedan läroplanen infördes. 
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4.4 Sammanfattning av intervjuer 
Intervjupersonerna A, C, och E jobbar på en förskola som arbetar efter Gunilla Lindqvist 

lekpedagogik. Dock jobbar A på en småbarnsavdelning vilket gör att hon anser det svårare att 

kunna arbeta efter pedagogiken än vad syskonavdelningarna kan göra. Intervjuperson E 

arbetar på en nyöppnad avdelning vilket gör att avdelningen inte hunnit anamma pedagogiken 

än, men är på gång med att börja arbeta mer med den. Den tredje förskoleläraren har varit 

med sedan de började arbeta efter lekpedagogiken, vilket leder till att avdelningen flitigt 

arbetar med den. Den andra förskolan där jag gjorde mina tre andra intervjuer använder sig 

inte av någon speciell pedagogik, utan styr verksamheten främst utifrån läroplanen. 

Samtliga intervjupersoner ansåg att matematik i förskolan är någonting viktigt, men det 

var ingenting som de arbetade undervisande med. Det var bara en som berättade om en 

specifik matematiklektion, där de letade efter former i skogen. Övriga försökte få det med sig 

i vardagliga situationer. Samtliga intervjupersoner ansåg att man fick matematiken i vardagen 

genom dukning och måltidssituationer. 

Ingen av avdelningarna arbetade med något specifikt matematiktema, utan de försöker få 

in matematik i de teman de arbetade med. Dock är samtliga avdelningar med i ett skog- och 

teknikprojekt som skolområdet arrangerat.   

Alla intervjupersoner anser att det är bra att det finns en läroplan i förskolan. Några av 

dem nämnde att läroplanen höjde statusen på deras yrke. Dessutom ansåg några att det var 

skönt att få bekräftelse över att de arbetat på rätt sätt under alla deras verksamma år som 

pedagoger.  

En del av pedagogerna anser att de varit matematiskt medvetna under största delen av 

deras verksamma år inom förskolan, medan de andra anser att de blivit det efter att 

skolområdet tagit upp ämnet till ytan.  

Flera av intervjupersonerna säger att de inte har några mål uppsatta i just matematik, utan 

att matematiken flyter in i de huvudmålen de har.  

 



 

27 

5 Diskussion 
I min undersökning ställde jag två frågor. I detta avsnitt kommer jag att besvara dem var för 

sig med hjälp av tidigare redovisade resultat. 

1. Hur arbetar man med matematik på förskolan? 

Jag har kommit fram till att man främst arbetar med matematik i förskolan med hjälp av 

vardags situationer. Detta är någonting som Doverberg och Pramling tar upp som alternativ 

två i sin uppdelning av pedagogers syn på matematik i förskolan (se avsnittet 

litteraturgenomgång). Jag kan även se spår av deras punkt nummer tre; det förekommer ute på 

förskolorna att det planeras aktiviteter med en grundläggande matematisk utgångspunkt, även 

om det övergripande sker genom verksamhetens vardagliga inslag. 

Vardagliga sysslor kan vara så som att spela spel, bygga med klossar eller lego, hjälpa till 

med dukning och städning. Min undersökning stärker alltså Doverberg och Pramling i deras 

resultat. 

2. Vad tycker pedagogerna i förskolan om införandet av en läroplan som berör 

matematiken? 

Alla sex intervjupersonerna har varit positiva till att Lpfö98 införts i verksamheten. Positiva 

reaktioner har varit allt från att de fått bekräftelse av deras tidigare arbete, att deras yrke fått 

högre status och att de har fått ett stärkt och vidare synsätt på matematik i förskolan.  

Syftet med min undersökning var att få en bild av hur man arbetar med matematik i 

förskolan idag och vilken inställning pedagogerna har till att det införts en läroplan i 

verksamheten. Genom att svara på ovanstående frågeställningar anser jag att jag uppfyllt mitt 

syfte. Jag har kunnat ge en bild av hur verkligheten kan se ut för en pedagog i förskolan och 

också återgett deras åsikter om införandet av Lpfö98.  

 

5.1 Förslag på fortsatt forskning 
Denna undersökning kan göras bredare genom att ha ett större urval pedagoger, samt att få 

intervjupersoner från olika delar av Sverige. Förslag på fortsatt forskning kan därför vara att 

ta reda på hur det ser ut på olika förskolor beroende vart de ligger geografiskt? Ser det olika ut 

beroende på vilken typ av verksamhetsform det är? Man kan även tänka sig att skicka ut 

enkäter till pedagoger i förskoleverksamheten runt om i landet.  
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5.2 Reflektion och slutord 
Efter att ha gjort denna undersökning inser jag hur svårt det är att få in matematiken. Det finns 

mycket som man kan tänka på i verksamheten som verkligen är matematik beroende på hur 

man gör det och beroende på hur man uttrycker sig. 

I litteraturen har jag skrivit om hur förskolelärare i Enskede arbetar på sin 

småbarnsavdelning. Jag fick en riktig aha-upplevelse när jag läste om matsituationen. Det är 

ju ett jättebra tillfälle för barnen att verkligen konkret förstå hur olika mycket i volym fem kan 

betyda. Fem russin är fler än 3 potatisar, men 3 potatisar är mer än fem russin. Det ger inte 

barnen lika mycket om man som vuxen/pedagog kommer med pekfingret och säger fel. Utan 

att barnen själva får upptäcka att si och så mycket klarar jag av att äta. Jag kan tänka mig att 

många barn tar tills de vuxna säger stopp, vilket leder till att de blir styrda och inte själva får 

reflektera. 

Det finns olika sätt som pedagog att organisera dukningen vid lunch. Jag har mer eller 

mindre trott att barnen automatiskt får med sig mycket matematiskt tänkande vid detta 

moment. Jag har inte funderat mycket på huruvida man kan få med matematiska inslag 

beroende på genomförandet. Ett exempel som finns med i min litteraturgenomgång är att man 

har en dukvärd per bord. Detta är någonting jag kommer att försöka ta med mig på mina 

arbetsplatser i framtiden. Jag känner att det är självklart att många barn inte hinner eller har 

förmågan att reflektera över antalet barn som sitter vid respektive bord. Barnen har främst 

uppsikt på vilka som sitter vid just deras eget bord. Att då ha en dukvärd per bord ger 

dukningen ett mer givande moment. Det har stor betydelse för barnens förståelse av 

antalsuppfattning och det är någonting jag själv inte reflekterat över tidigare. 

Förskolan i Eskilstuna låter sina barn leka med riktigt vatten och saft i sina lekar. Vad bra, 

tycker jag. Jag kan tänka mig att många förskolelärare förbjuder det på sina avdelningar för 

att det blir så kladdigt och vått överallt. Visst att det blir kladdigt med saft och vått om det 

spills, men då får man kanske tänka på det positiva som kan komma utav det också. Däremot 

behöver barnen inte använda flytande material varenda gång utan någon gång ibland bara. 

Själva upphällandet och att de ska lära sig att veta hur mycket exempelvis mjölk man kan 

hälla upp innan det rinner över, lär de sig vid lunchen också. Så i och för sig är det inte något 

moment de går miste om. Dock kan det göras mer eller mindre lustfyllt. Att få in det i leken 

ger dem mindre pressad träning. Jag kan tänka mig att en del barn kan känna att de har stora 

krav att lyckas med saker och ting, många gånger hemifrån. Att då kunna få öva sina 
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färdigheter i leken, då inga vuxna sitter som hökar över dem, kan jag tänka mig ger dem 

större behållning.  

I litteraturredovisningen skriver jag om tre synsätt pedagoger formulerar kring matematik. 

1. Matematik är ingenting för förskolebarn utan ett skolämne som barn tids nog måste 

tränga in i. 

2. Matematik utgör en naturlig del i alla situationer. Vardagen är full av matematik: när 

barn dukar, spelar spel, etc. Därför behöver man som pedagog inte göra något speciellt 

för att undervisa barn.  

3. Matematik är en avgränsad aktivitet som förväntas vara skolförberedande: att träna att 

skriva siffror, räkna föremål, rita korresponderande antal föremål till en siffra, lära de 

fyra geometriska grundformerna, klockan, almanackan, etc. 

Synsätt två är det jag själv anser som ett bra sätt att arbeta efter. Dock står det i Ljungblads 

bok Matematisk medvetenhet om att det vardagliga arbetet i förskolan ibland kan kännas rätt 

för ett barn men inte helt rätt för ett annat barn i liknande situationer. Det är då jag tycker att 

man som pedagog måste vara lyhörd. Barnen är egna individer med olika personligheter 

vilket också betyder att alla lär sig på olika sätt. Man får inte fastna i gamla mönster som man 

sett fungerat tidigare, utan man måste försöka hitta nya metoder som gynnar just det specifika 

barnet.  

Att spela spel är ett bra sätt för att utveckla barnens förståelse för matematik. Genom 

tärningsspel lär de sig att räkna till minst sex och dessutom får de konkret öva sig på att visa 

respektive tal de slår. Exempelvis om de spelar Fia med knuff, slår de en trea får de hoppa tre 

steg med sin ”gubbe”. Ofta spelar barnen tillsammans med varandra vilket gör att de 

tillsammans kan hjälpa varandra vilket leder till ett lustfyllt lärande. Jag ser många barn som 

tycker det är roligt spela memory. Memory är matematik anser jag. Det gäller att ha strategier 

för att komma ihåg vart varje kort ligger och det kräver logiskt tänkande. 

Ett annat roligt sätt att arbeta matematiskt är genom ”Kims lek”. Som jag tidigare berättat 

är det en bricka med ett varierande antal föremål på. Alla barnen som är med får titta på 

föremålen tills ledaren lägger över en handduk eller dylikt. När handduken sedan tas bort från 

föremålen är även en eller flera av dem borta. Då skall barnen tala om vilka som försvunnit. 

Jag har själv sett hur roligt barnen tycker att det är. Det blir ett spännande moment som 

dessutom ger mycket hjärngymnastik.  

Att pedagoger bör fortbildas i matematik nämnde jag i min litteraturgenomgång. Efter att 

ha gjort detta arbete inser jag att det finns så mycket i vardagliga verksamheten som är 

matematik. Det gäller bara att vara medveten om det och att veta hur man får upp det till ytan. 
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Alla de små nyanserna i språket, som jag redan nämnt, tror jag verkligen är viktiga. Inte bara 

för att det står i läroplanerna att man ska tänka på att införa matematik, utan för att kunna 

förebygga framtida ointresse för matematiken hos barnen. Det är många i dagens samhälle 

som tycker att matematik är ett svårt och tråkigt ämne. Då tycker jag att man kan fråga sig vad 

orsaken är. Kan det ha att göra med skolans framställning av matematiklektionerna eller är det 

så att vi redan på förskolan får en negativ bild av matematik? Jag tror att man som 

förskolelärare kan ge många positiva matematiska erfarenheter hos barnen som gynnar dem i 

framtiden. 

Enligt intervjuer och litteratur verkar det svårt att få in matematik på 

småbarnsavdelningar. Det finns mer rutiner i verksamheten och de får istället ta vara på det 

som händer just här och nu, för att lära barnen begrepp och dylikt. För ett barn som är ett år 

räcker det att få bygga med klossar, kunna stoppa ner geometriskt formade träbitar/plastbitar i 

en låda där hålen är formade som biten. Att lära ett sådant litet barn räkna till fem tycker jag 

skulle vara överdrivet. Men, som jag tidigare tagit upp under arbetets gång, matematik är ju så 

mycket mer än räkning.  

Det är lättare på syskonavdelningar att få in matematiken. Barnen har ofta ett bra 

ordförråd vilket gör att de kan koncentrera sig på att lära sig fler, ”mindre nödvändiga” ord. 

Pedagogerna försöker få in matematiken i vardagen på ett sätt som är naturligt för barnen. Det 

är de små nyanserna i pedagogernas sätt att uttrycka sig som gör aktiviteten mer lustfylld för 

barnen. Det är många förskolelärare som säger att barnen ska börja städa, istället för att byta 

ordet städa till plocka undan. Själv hade jag aldrig tänkt på att bara att kunna byta ut själva 

ordet städa mot ett ord som har en mindre negativ klang, gör aktiviteten mer respektfull och 

dessutom med en mer matematisk innebörd. Orden plocka undan ger automatiskt ett ”tänk” 

att man ska sortera upp utströdda föremål på sin plats, medan ordet städa sammankopplas 

med moment som dammsuga, damma, torka och så vidare.  

Jag har även tagit upp i min litteraturgenomgång om hur olika man kan prata om 

vardagliga händelser mer eller mindre matematiskt. Ett vanligt förekommande samtal som 

många vuxna pratar om är vad det är för väder. I ett samtal om vädret kan man få in många 

matematiska uttryck och begrepp. Det kan vara allt från mått enheter till hastighet. Det är ett 

enkelt sätt att få in vardagliga begrepp hos barn. Som förskolelärare skulle man kunna ha ett 

inslag om vädret på samlingarna. Vad är det för väder idag? Hur varmt/kallt tror ni det är 

idag? Man skulle kunna ha en regnmätare ute på gården som man tillsammans med barnen 

kan läsa av när det har regnat. Hur full tror ni att den är idag? Är den full? Är den halvfull? 
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Och så vidare. Detta är ett moment som tror jag man kan göra till någonting spännande och 

lustfyllt.  

Barnen på avdelningen där jag gjorde min intervju med Doris, tycker jag verkar arbeta 

mycket efter det som står i Matematik från början, att barn får chansen att lära av varandra. 

Doris berättade för mig att under måltiderna hjälper barnen varandra att ta reda på vilket 

nummer som står i deras glas och de hjälper varandra att skriva av de siffrorna som är målade 

på fönstret i målarummet. Jag tror det är detta som främst ger ett lustfyllt lärande. Pedagoger 

som ger små inviter till lärande i verksamheten och låter barnen upptäcka det själva i leken 

och andra självvalda aktiviteter.  

I intervjun med E berättar Eva om hur de försökte lära barnen olika former. Detta är ett 

bra exempel på hur man kan arbeta med matematik i förskolan. Naturen är full av matematik, 

vilket gör att jag anser att man måste ta vara på de naturliga tillgångarna som finns. Hur är 

världen formad som vi lever i?  

Eva tar även upp om att hon anser att läroplanen går att vinkla åt många olika håll. Jag 

kan hålla med henne om det. Dock ser jag inte det som någonting negativt. Genom att 

läroplanen är lite diffus kan man lätt passa in den i verksamheten, dessutom kan man lätt 

ändra sin verksamhet så som det passar arbetslaget och ändå ge barnen det läroplanen säger 

att de ska få med sig. Den blir som en liten handbok. 

Till en viss del kan det vara bra att man tänker och arbetar med matematik redan på 

förskolan, men det får inte ta överhand. Ibland får jag en känsla av att man överdriver en del 

eftersom det är så uppmärksammat idag. Självklart ska man vara matematiskt medveten och 

ta vara på de tillfällen som kommer upp i vardagen för att barnen ska lära sig matematik. Bara 

det inte blir för mycket.  

Många gånger i dagens samhälle tycker jag vi vuxna dundrar på som en ångvält. Barnen 

ska lära sig si och så mycket på kortast möjliga tid och i så låg ålder som möjligt. Jag kan 

tycka att det hos vissa föräldrar finns en viss tävlingsinstinkt, ”…mitt barn kan redan… mitt 

barn gör redan… mitt barn vet redan...”.  Visst att det finns stor konkurrens senare i livet när 

det gäller utbildning och arbete, men hjälper vi verkligen våra barn genom att trycka in så 

mycket kunskap som möjligt i deras huvuden, i låg ålder eller stjälper vi dem? Kan det hända 

att de tröttnar senare i livet? Eller är det så att de blir mer motiverade längre fram?  
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Intervju frågor 

 
1. Utbildning? Examensår? År i denna verksamhet? 
 
2. Arbetar ni efter en specifik pedagogik?  
 
3. Hur arbetar ni med matematik på förskolan? 
    I vilka samanhang tas matematiken tillvara i förskolans vardag?  
 
4. Arbetar ni tematiskt då inslag av matematik kan förekomma? Hur? 
 
5. Vad anser du om att en läroplan har införts i förskolan? (Vad är bra/dåligt?) 
 
6. Har ni blivit mer matematiskt medvetna sedan Lpfö 98 kom? 
 
7. Vad har ni infört i eran verksamhet (efter det att Lpfö 98 kom), för att utveckla barnens    
    förståelse för matematik? 
 
8. Har ni satt upp några mål för att uppnå målen för matematik i läroplanen? 
 




