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 Abstrakt 
 

Syftet med studien har varit att tolka och beskriva hur man i förskolan arbetar 

med matematik samt hur man gör föräldrarna delaktiga i detta arbete. Studien 

har genomförts med en kvalitativ undersökning där det har använts både 

enkäter och intervjuer för att samla empiri för att reda ut studiens 

frågeställningar. Enkäter delades ut till 18 pedagoger inom förskolan och till 15 

föräldrar vid samma förskola. Det har genomförts semi-strukturerade 

intervjuer med tre pedagoger och en förälder. Resultatet i denna studie visar 

på både likheter och skillnader på arbetssätt och tillvägagångsätt för att göra 

föräldrar informerade och delaktiga hos pedagoger. Till stor del fanns de 

största skillnaderna i arbetssätt mellan de olika avdelningarna, pedagogerna 

som arbetade med de yngsta barnen, 1-2 år, arbetade med ett material och 

arbetssätt som fungerade för deras barn tillexempel babblarna där barnen får 

beskriva babblarna med färg, form och storlek. Medan pedagogerna för de 

äldsta barnen, 4-5 år, hade annat material och andra arbetssätt för att utmana 

barnen vidare i sitt matematiska lärande, tillexempel igelkottar i kartong där 

barnen får fästa rätt antal klädnypor på igelkotten som har en siffra från ett till 

tio på sig. För att erbjuda föräldrarna delaktighet och information kring 

verksamhetens arbete använde sig några avdelningar på förskolan av 

informationsblad/veckobrev. Andra avdelningar ansåg sig inte erbjuda 

föräldrarna information och delaktighet alls. Trots att det i resultatet fanns 

både skillnader och likheter kring hur pedagogerna erbjöd föräldrarna 

information och delaktighet i arbetet, var alla pedagoger och föräldrar överens 

om att ett fungerande samarbete mellan hem och förskola där föräldrarna är 

delaktiga i barnens lärande är viktigt. Denna studie kan ge kunskap och idéer 

för att bidra till ett fungerande samarbete mellan hem och förskola, med 

avgränsning kring ämnet matematik. 
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 1. Inledning  
 

I den nya reviderade läroplanen för förskolan har pedagogerna i 

förskolansverksamhet fått nya tydligare uppdrag inom olika ämnesområden. 

Under dessa områden finns det i läroplanen strävansmål som förskolan ska 

sträva efter och när det gäller ämnesområdet matematik ska förskolan sträva 

efter att varje barn;  

 
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, 

tid och förändring, 

 
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

 

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

matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 

 

 (Skolverket, 2011. S. 10) 

 

I det nya uppdraget som finns i förskolans läroplan ingår det för förskolan att 

de dessutom ska verka i samarbete med hemmet för barnets utveckling och 

lärande. Här menas både barnets uppfostran och omsorg och lärande inom de 

olika ämnesområdena som tillexempel matematik.  

 

Under min utbildning och samtliga verksamhetsförlagda utbildningsperioder 

jag haft, har jag fått en bild av hur man i förskolan arbetar med matematik. Jag 

trodde att även föräldrarna var medvetna om hur det arbetades med 

matematik i förskolans verksamhet då förskolans uppgift är att tillsammans 

med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet till lärande och 

utveckling (Skolverket, 2011). För att ett samarbete kring barnets matematiska 

utveckling mellan hem och förskola ska fungera, är förutsättningarna enligt 

Andersson (2004) att föräldrarna erbjuds och visar delaktighet till det 

matematiska arbetet som sker i verksamheten. Jensen och Jensen (2008) menar 

att alla föräldrar är olika och kan därför visa och vilja vara delaktiga i 

verksamheten på olika sätt. Pedagogerna i förskolan får ett större ansvar då 

det gäller för dem att visa information och erbjuda föräldrarna delaktighet i 

verksamhetens olika arbetsområden på det sätt som föräldrarna önskar. 
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 I min hemkommun genomfördes under vårterminen 2015 en föräldraenkät 

där alla föräldrar som hade barn placerade i någon av kommunens förskolor 

hade möjlighet att svara på frågor gällande verksamheten, och i denna 

föräldraenkät visade resultatet att föräldrarna inte var informerade om 

förskolans arbete i matematik. Föräldrarna svarade i denna enkät att de inte 

visste hur det arbetades med ämnet matematik i förskolan, de var inte tydligt 

informerade och delaktiga i detta arbete vilket jag tidigare trott.  

 

Resultatet på denna enkät väckte mitt intresse för arbetsområdet matematik i 

förskolan och av den anledningen vill jag undersöka hur förskolor arbetar med 

matematik i barngruppen, hur de får ut information om detta arbete till 

föräldrarna samt hur de bjuder in föräldrarna till att vara delaktiga i arbetet 

med barnens matematik. 

 

Jag vill med mitt arbete synliggöra hur man arbetar med matematik i 

förskolan. Jag vill visa hur pedagogerna gör föräldrarna både medvetna om 

arbetssättet kring matematik och hur föräldrarna kan vara delaktiga i arbetet 

med matematik i förskolan. Allt för att uppnå det viktiga föräldrasamarbetet 

som Andersson (2004) poängterar ska finnas i förskolan kring barnets 

utveckling och lärande. Hur arbetar pedagogerna med matematik tillsammans 

med barngruppen? Hur sprider de ut information om det matematiska arbetet 

till föräldrarna? På vilket sätt bjuder de in föräldrarna till att vara delaktiga i 

arbetet med barnens matematik? 
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3. Bakgrund 
I förskolans läroplan framgår det tydligt att förskolan ska vara en rolig, trygg 

och lärorik verksamhet för alla barn som deltar i denna, samtidigt som 

förskolan ska vara ett stöd åt föräldrarna i barnets utveckling, fostran och 

lärande (Skolverket, 2011). I det stöd som läroplanen beskriver handlar det om 

att ha ett fungerande samarbete mellan hem och förskola, inte bara kring 

barnets vardagliga behov utan också om barnets lärande inom olika områden i 

förskolan som tillexempel matematik.  

 

I det här kapitlet kommer jag att förtydligas vad tidigare forskning säger om 

matematik i förskolan. Jag kommer lyfta olika arbetssätt kring matematik, samt 

pedagogers syn på matematik i förskolan.  Jag kommer att beskriva vikten av 

ett fungerande samarbete mellan hem och förskola, samt olika 

samverkansformer pedagogerna kan använda sig av för att förmedla 

information till föräldrar, gällande det matematiska arbetet. 

 

3.1 Hur pedagogerna betraktar matematik i förskolan 

Rams-räkna, skriva siffror, tänka logiskt och känna igen geometriska former är 

några moment som pedagoger klassar som matematik i förskolan enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson i boken Förskolebarn i matematikens värld 

(1999).  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999)  lyfter en studie som genomförts 

av Gunni Kärrby år 1985. I denna studie undersöktes pedagogers syn på 

matematik i förskolan. Studien visar att pedagoger kan ha svårt att uttrycka 

vad som är matematik för barn i förskolan, men att pedagogerna däremot har 

lättare att beskriva hur de arbetar med matematik i förskolan. Resultatet på 

studien gjorde att Kärrby kunde dela in pedagogernas uppfattningar kring 

matematik i tre olika kategorier där majoriteten av pedagogerna i förskolan 

klassades in under kategori nummer två. Dessa kategorier är: 

 

1. Matematik är inget för förskolebarn utan ett skolämne. 

2. Matematik utgör en naturlig del i förskolans vardag 

3. Matematik är en avgränsad aktivitet som förbereder inför skolstart 

 

Doverborg (1999) genomförde själv en studie år 1987 som behandlade samma 

ämne, även hennes resultat visade tydligt på att pedagogerna i förskolan anser 

att matematiken kommer som en naturlig del i förskolans verksamhet och inte 

behöver planeras in för att genomföras. 

 

1997 valde Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) att genomföra en 

studie med samma utgångspunkt. Studien genomfördes i syfte att kunna 

jämföra och utvärdera om pedagogers syn på matematik i verksamheten hade 
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förändrats med tiden. Även denna gång gav studien samma resultat som 

tidigare undersökningar, och visade att de flesta pedagoge ser matematiken 

som en naturlig del i den vardagliga verksamheten i förskolan. 

 

Något som är intressant att lyfta kring dessa studier är det Folke-Fichtelius 

(2008) skriver om att förskolan fram till år 1997 inte hade någon läroplan utan 

styrdes istället av socialstyrelsens skrivningar gällande förskoleverksamhet 

och barnomsorg. 1997 skrevs det istället ett eget kapitel till 

förskoleverksamheten i skollagen och år 1998 gav skolverket ut en egen 

läroplan för förskolan, Lpfö 98. I dagens förskola är det denna läroplan från 98 

som reviderats år 2010 som används som styrdokument i verksamheten. I och 

med att förskolan nu styrs utifrån en läroplan med olika strävansmål gör detta 

att en liknande undersökning kring pedagogernas tankar kring matematik i 

förskolan vore intressant att genomföra igen. För att se om pedagogerna ser 

annorlunda på matematiken i förskolan nu mot för innan det fanns en läroplan 

att följa i verksamheten (Folke-Fichtelius, 2008). 

 

Resultat av ovanstående tre studier visar att pedagogerna ser matematik som 

en del av vardagen i förskolan och Magne (2002) menar i sin bok, Barn 

upptäcker matematik – aktiviteter för barn i förskola och skola, att barn tänker 

logiskt, praktiskt och konkret. Vilket innebär att i förskolan lär barn matematik 

med hjälp av olika material som klossar, pärlor, stenar, bollar och hinkar. 

Dessa material används för att bygga modeller och jämförelser mot 

verklighetens värld (Magne, 2002).   

 

3.1.2 Vikten av matematik i förskolan 

Magne (2002) lyfter tre viktiga huvudområden kring små barns matematiska 

lärande och dessa är språkuppfattning och problemlösning, geometrisk 

uppfattning och taluppfattning. Språkuppfattning och problemtänkande hör 

ihop och innebär enligt Magne (2002) att barn ska kunna följa instruktioner, 

lösa vardagliga problem och föra dialoger vid sagostunder med mera. Barnen 

påbörjar sin matematikinlärning utifrån vardagsproblem som berör pengar 

och ägodelar, mat och dryck, kläder och hygien, hus och hem samt stad och 

land. Inom dessa områden möter barnen alla olika områden i matematiken. 

 

Områden som rörelse, perception och rumsligt tänkande menar Magne (2002) hör 

ihop med kategorin geometrisk uppfattning. Rörelse innefattar 

kroppsuppfattning, sensomotorik, rytm, koordination, balans, vighet, 

snabbhet, uthållighet, flexibilitet samt sifferskrivning hos barnen. Perception 

handlar om visuell perception tillexempel öga-handkoordination, figur-

bakgrund diskrimination och perceptuell konstans och läge i rummet. Spatial 

förmåga är det som Magne kallar rumsligt tänkande som gör att barnen 

använder spontant skapande, avbildning, olika mätmetoder samt mönster i 

geometri och praktisk geometri. 
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Det sista området Magne (2002) lyfter är taluppfattning och avser klassificering, 

ordning, serier, grundtal, parbildning, antal, ordningstal, pekräkning, talramsan, 

talmönster, sifferkännedom och tiosystemet. Taluppfattning förankras i barnens 

praktiska upplevelser och denna utveckling inleds innan barnen är 

talmedvetna med mönster, klassificering och parbildning. Verkligheten är inom 

detta område en viktig punkt där barnen får möta olika praktiska problem där 

de övar på till exempel parbildning; sätta på sig två strumpor eller två vantar.  

Pekräkning innebär att barnen pekar på varje sak som räknas för att där märka 

att talen blir större och större. Talramsan är även den en grund i taluppfattning 

och genom att använda sig av ramsräkning där barnen får rabbla talramsan i 

rätt följd lär sig barn förstå att varje tal har sin bestämda plats i ramsan. 

Taluppfattning handlar om förmågan att uppfatta ordning och hur tal kan ingå 

i tankens mönster (Magne, 2002).  

 

I förskolans verksamhet finns det en mängd olika vardagliga aktiviteter där 

det ingår matematiska begrepp och tankesätt. Pedagogerna räknar barnen i 

samlingen, delar frukten i halvor eller fjärdedelar, tränar rumsuppfattning, 

jämför och pratar storlek och antal tillsammans med barnen i många 

sammanhang under dagen. Här ser inte alla vuxna att det som sker är 

matematik, fast på barnens nivå (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). 

Gottberg och Rundgren (2006) menar att det är av stor vikt att som pedagog 

kunna ta vara på dessa situationer i lekar eller vardagliga sysslor och där 

utmana barnen i deras matematiska tänkande. Det leder enligt Gottberg och 

Rundgren till att barnen upplever mötet med matematik som roligt istället för 

jobbigt och tråkigt. Det är i alla dessa vardagliga och praktiska situationer som 

barnen enligt Magne (2002) kan skapa sig en förståelse för betydelsefulla 

principer för grundläggande matematik. Magne menar att barnen behöver 

bemöta matematik inom områden som sortering, parbildning, 

rumsuppfattning och taluppfattning på ett lekfullt sätt för att förstå dessa 

grundläggande principer i matematikens värld.  

 

 

3.2 Olika arbetssätt med matematik i förskolan  

Enligt Magne (2002) växer barns matematiska kunskap fram genom lek. Dels 

för att lek är frivillig sysselsättning hos barnen, och leken är någonting som 

görs på låtsas samtidigt som det finns beståndsdelar av det verkliga livet i 

leken. Magne menar att när barn leker rollekar och imiterar vuxna där de går 

till affären och handlar och där det räknas pengar så stärker leken barnens 

taluppfattning. När barnen dukar bordet övar barnen på sortering och 

parbildning för att nämna några grundläggande matematiska principer som 

enligt Magne stärks i barnens lek.  

I dessa rollekar lyfter Solem och Reikerås (2004) att pedagogerna kan utmana 

barnen och deras rumsuppfattning genom att barnen får tala om eller placera 

tallrikar, glas eller bestick antingen på bordet, framför glaset, bakom stolen 

eller under duken. I de situationer barnen möter i leken får barnen lära sig om 

rumsuppfattning som att se och förstå skillnaden mellan vad som står framför 



  

 

6 

 

och vad som ligger under olika saker, vilket är en del i matematiken (Solem & 

Reikerås, 2004). 

 

När det gäller matematik i lek för de yngre barnen så handlar det om alla olika 

möten och situationer med diverse saker i vardagen. I en sådan övning som att 

bygga med klossar finns det många olika matematiska begrepp och principer 

än vad många vuxna ser när vi först bara tänker tanken att barnet bygger 

klossar. I detta byggande upplever och utforskar barnet matematiken genom 

att studera klossarnas olika former och kan där lära sig de största grunderna 

inom geometri. Det är här i leken med klossarna som barnet upptäcker att det 

kan finnas olika former utav fyrkanter både kvadrater och rektanglar. Dessa 

kan sedan finnas i olika storlekar, både större och mindre, vilket ger barnet en 

uppfattning om storleksskillnader och vad dessa kan ha för betydelse i 

byggandet (Nationellt centrum för matematikutbildning [NCM], 2006).   

 

I barnens utomhuslek finns det enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) i boken Lärandets grogrund, många tillfällen för barnen att möta 

matematik i leken. Både på utflykt till skogen eller ute på förskolans utegård. 

Barnen kan här samla föremål att sortera och jämföra. De kan undersöka 

storlek, höjd, längd, vikt, omkrets, de kan lära sig uppskatta antal och räkna 

föremål. Både Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) och Magne (2002) 

menar att det är i alla dessa olika möten med mattelekar både utomhus och 

inomhus, som barnen i stor utsträckning lär sig grunden för ett vidare 

matematiskt lärande. 

 

 

3.3 Samverkansformer för att göra föräldrarna 
informerade och delaktiga 

3.3.1 Vikten av samarbete 

Dagens förskola har enligt läroplanen, Lpfö 98 reviderad 2010, i uppdrag att 

fungera som ett komplement till hemmet i barnets utveckling och lärande och 

det är därför som samarbetet mellan föräldrar och verksamheten är av stor vikt 

för att på bästa sätt gynna barnets utveckling och lärande i alla situationer 

(Skolverket, 2011). Föräldrar som känner sig trygga i sin relation med 

förskollärarna, sänder med hjälp av sitt kroppsspråk och andra signaler ut en 

trygghetskänsla till barnet, vilket leder till att barnet känner sig tryggt och 

detta bidrar till en ökad utveckling och lärande hos barnet (Harju & Tallberg 

Broman, 2013). Harju och Tallberg Broman skriver att för att kunna skapa en 

trygg relation föräldrar och pedagoger emellan krävs det en öppen dialog, som 

bjuder på ett aktivt lyssnande och berättande från båda håll.  

 

Sandberg och Vuorinen (2007) lyfter fyra grundstenar som de menar är 

grundläggande för en trygg relation och ett fungerande samarbete mellan hem 

och förskola. Dessa fyra är; inspiration, information, tillit och integritet. Enligt 

författarna handlar inspiration och information inom detta område om att 
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personalen på förskolan ska inspireras till att samarbete med hemmet och 

föräldrarna, samtidigt som föräldrarna tydligt ska informeras om 

verksamheten. Får föräldrarna kunskap och insyn i hur man arbetar inom 

verksamheten, får de även möjlighet att delta och påverka denna. Tillit är den 

tredje grundstenen och denna hör ihop med pedagogernas kompetens. 

Pedagogerna måste vara säkra i sin yrkesroll för att ha möjlighet att involvera 

föräldrarna i verksamheten och skapa en trygg och ömsesidig relation 

föräldrar och förskola emellan. Den fjärde och sista grundstenen som Sandberg 

och Vuorinen (2007) tar upp är integritet, vilket de menar handlar om att 

personalen, trots delaktiga och intresserade föräldrar, behöver markera vad 

som hör till pedagogernas ansvar och vad som är föräldrarnas ansvar.  

 

Sandberg och Vuorinens (2007) fjärde grundsten, integritet, kan kopplas ihop 

med vad Harju & Tallberg Broman (2013) skriver om att föräldrarna till barnen 

i förskolan ska ha rätt till att vara delaktiga och känna att de har inflytande i 

verksamheten. Samtidigt menar författarna att pedagogerna inte får avsäga sig 

det pedagogiska ansvaret över verksamheten. Med detta gäller att föräldrarna 

ska kunna känna att de kan få komma med åsikter, tycka till och prata av sig 

angående verksamheten och känna att de blir hörda men att det i slutändan är 

pedagogerna som tar de pedagogiska besluten i verksamheten. Det är i 

samförstånd med föräldrarna som Harju och Tallberg Broman (2013) menar att 

pedagogerna ska arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för barnets 

lärande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att det är först när pedagogerna 

ger föräldrarna möjlighet att förstå hur pedagogerna tänker, som pedagoger 

och föräldrar kan fungera som varandras resurser och därmed verka för ett 

fungerande samarbete kring barnets utveckling och lärande.  

 

När man ser på skillnader mellan förskolor och skolor menar Juul och Jensen 

(2009) att förskolorna i de flesta fall är mindre än skolan, med färre barn och 

familjer i verksamheten. Det leder till att dessa är mer lättöverskådliga och 

möjligheterna att etablera ett bra föräldrasamarbete är lättare än hos skolorna. 

Det visas ofta genom att det redan finns en väldigt stor och fungerande 

kontakt mellan föräldrar och personal på förskolan. Harju och Tallberg 

Broman (2013) menar att det dagliga samarbetet sker lättare på en förskola i 

och med att föräldrarna hämtar och lämnar sina barn, vilket ger tid för det 

dagliga tambursamtalet. Juul och Jensen (2009) menar att de flesta föräldrar 

dessutom har positiva minnen ifrån sin egen tid i förskolan, vilket leder till ett 

ökat arrangemang för verksamheten.  Att göra föräldrarna delaktiga i 

verksamheten och arbetet leder enligt Harju och Tallberg Broman (2013) till att 

man underlättar barnens lärande. Då barnen får ta del av samma uppgifter och 

utmaningar hemma, främjar det barnens lärande och utveckling. Författarna 

lyfter även skillnaden mellan olika föräldragrupper vad gäller delaktighet i 

förskolans verksamhet, och med dessa skillnader i intresse från föräldrarnas 

sida blir det än mer viktigare för förskolan att finna former för samarbete och 

delaktighet som passar för alla olika föräldrar (Harju & Tallberg Broman, 

2013).  
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Eriksson (2010) menar att pedagogerna i förskolan använder sig av olika 

metoder för att bjuda in föräldrarna till samarbete i verksamheten. De 

anordnar och använder sig av olika möten, arbetsdagar, öppet hus, vecko- och 

månadsbrev. Det handlar helt enkelt om fantasin och engagemanget hos 

pedagogerna på förskolan hur mycket och många olika tillställningar som man 

kan bjuda in föräldrarna till. (Eriksson, 2010) 

 

3.3.2 Föräldramöten 

De flesta förskolor har terminsvisa föräldramöten där alla föräldrar är 

välkomna samtidigt. Juul och Jensen (2009) poängterar att det är förskolans 

pedagoger som är värd för dessa möten, så det är deras uppgift att informera 

och bjuda in föräldrarna till ett föräldramöte. Dessa möten handlar mestadels 

om övergripande information omkring verksamheten och förskolan, både 

pedagogisk och praktisk information. Regler och rutiner som finns på 

förskolan för att underlätta vardagen för både personal, föräldrar och sist men 

inte minst; barnen, är sådant som pedagogerna informerar om på dessa möten 

(Harju & Tallberg Broman, 2013). 

 

 Enligt Sandberg och Vuorinen (2007) vill föräldrarna gärna se att innehållen 

på dessa föräldramöten tydligt framgår redan vid inbjudan till mötet. Detta för 

att föräldrarna ska kunna komma förberedda med egna frågor kring ämnet. 

Att precisera mötets innehåll redan vid inbjudan är något även Flising, 

Fredriksson och Lund (1996) lyfter. Författarna menar att ett diffust innehåll 

kan leda till att enbart de föräldrar som är talföra och har en bestämd åsikt tar 

över ordet, och de mindre talföra föräldrarna hamnar i skymundan. Har 

föräldrarna möjligheten att komma förberedda till mötet kan detta leda till att 

alla föräldrar yttrar sig i de frågor som mötet behandlar.  

 

Att vara på kritisk mot sin förskola är något de flesta föräldrar upplever som 

svårt, detta för att de i det stora hela tycker omförskolan och dess personal, 

samtidigt som de är beroende av den. Därför kan pedagogerna under dessa 

möten underlätta för föräldrarna genom att själva ställa frågor. Pedagogerna 

kan fråga; Är det något vi kan vara uppmärksamma på och kanske förbättra 

eller göra annorlunda? På det här sättet menar Juul och Jensen (2009) att 

pedagogerna kan hjälpa föräldrarna att ta upp kritik ifall de har någon. 

 

3.3.3 Utvecklingssamtal 

Utöver stora föräldramöten ska det enligt förskolans läroplan (Skolverket, 

2011) genomföras minst ett utvecklingssamtal per år i förskolan. På dessa 

samtal talar föräldrar och pedagog enskilt om det individuella barnet och 

samtalen kan erbjudas enligt Sandberg och Vuorinen (2007) och Harju & 

Tallberg Broman (2013) antingen ett per termin eller ett per läsår. Dessa samtal 

fokuserar på varje enskilt barns individuella utveckling och lärande och dessa 

samtal är oftast väldigt givande för både pedagoger och föräldrar (Harju & 
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Tallberg Broman, 2013). Här kan man dela med sig utav olika problem, 

frustrationer eller andra saker man funderar över. Det kan finnas saker kring 

just detta barn som man inte vill prata om när det finns andra vuxna eller barn 

i närheten, vissa ämnen kan vara känsliga att ta upp när allt för många kan 

höra. Sandberg och Vuorinen (2007) menar att det under dessa 

utvecklingssamtal sker ett givande och tagande från både föräldrar och 

pedagoger. Föräldrarna får möjlighet att berätta om hur livet, familjen och 

barnet fungerar hemma i hemmiljön medan pedagogen kan berätta om hur 

barnet fungerar i barngruppen, tillsammans med jämnåriga kompisar.  

 

Sandberg och Vuorinen (2007) menar att pedagoger ofta ser utvecklingssamtal 

som en tidskrävande samverkansform då dessa tar tid att förbereda, 

genomföra, och följa upp. Vid en uppföljning av utvecklingssamtalet kan det 

handla om att pedagoger och föräldrar gemensamt vidtagit någon form av 

handlingsplan kring barnets utveckling och lärande under samtalet, vilket de 

senare vill följa upp för att se om det fungerat och utvecklats i rätt riktning. 

Har barnet dessutom separerade föräldrar kan det krävas att pedagogen har 

ett utvecklingssamtal med varje förälder. I vissa specifika fall kan det krävas 

extra möten angående det individuella barnet, vilket leder till en utökad 

föräldrasamverkan. (Sandberg & Vuorinen, (2007). 

 

3.3.4 Tamburkontakten 

Det som både Sandberg och Vuorinen (2007) och Harju och Tallberg Broman 

(2013) menar är ett av de viktigaste tillfällena att skapa en trygg och bra 

relation föräldrar och pedagoger emellan är trots allt den dagliga 

tamburkontakten, denna sker två gånger dagligen och det är därför viktigt att 

denna situation känns bra för föräldrarna. Är inte föräldrarna trygg när de ska 

lämna ifrån sig barnet, kommer inte heller barnet att vara trygg i att stanna 

kvar på förskolan utan sina föräldrar. Denna korta stund när föräldrarna 

hämtar och lämnar barnet inbjuder på ett enkelt och naturligt sätt för ett kort 

samtal med föräldrarna. Här engagerar pedagogerna ofta barnet i hela 

samtalet och barnet själv får berätta om dagen och vad denna gjort, vilket 

bidrar till en trygg grund för både föräldrar, pedagoger och barnet i sig. (Harju 

& Tallberg Broman, 2013). 

 

Sandberg och Vuorinen (2007) vill dock lyfta att kvalitén på tamburkontakten 

kan variera beroende på när barnet hämtas och lämnas. Är det flera barn som 

hämtas och lämnas samtidigt är det svårt för pedagogen att räcka till för att 

samtala med alla föräldrar om hur barnets dag har varit. På stora förskolor 

menar författarna att det dessutom kan vara avdelningar som slås ihop och har 

gemensam öppning och stängning, vilket innebär att barnets ordinarie 

pedagog kanske inte är på plats när hämtning eller lämning sker. Författarna 

vill dock poängtera att det inte bara är förskolans situation som kan ställa till 

problem med tamburkontakten. Det kan även bli problem att genomföra ett 

tambursamtal om föräldrarna inte kommer in och lämnar barnen utan bara 

hämtar och lämnar dem genom dörren, pratar i telefonen samtidigt som de 
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hämtar och lämnar eller har bråttom iväg igen och stressar sig igenom 

hämtning och lämning. I det stora hela visar en studie av Sandberg och 

Vuorinen (2008) dock att både föräldrar och personal är av meningen att 

tamburkontakten är en av de viktigaste samarbetsformer förskolan har  

 

 Denna viktiga tamburkontakt behöver dock kompletteras för att få ett ökat 

föräldrasambete inom verksamheten och där är både föräldramöten och 

utvecklingssamtal av stor vikt. Men här kan man utöka dessa möjligheter med 

att bjuda in föräldrarna till olika aktiviteter där som för vissa föräldrar kan 

kännas lättare att delta vid än vid ett formellt föräldramöte. Återigen så 

handlar det till stor del om fantasin och öppenheten hos pedagogerna, för det 

är dessa pedagoger som måste öppna upp och bjuda in föräldrarna i 

verksamheten. (Harju & Tallberg Broman, 2013). 

 

3.5 Sammanfattning bakgrund 

 

Hur kan förskolan visa och erbjuda föräldrarna den delaktighet i 

verksamheten som Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar är en viktig 

förutsättning? Jensen och Jensen (2008) lyfter att alla föräldrar är olika, vilket 

gör att förskolan måste finna olika sätt att erbjuda föräldrarna delaktighet i 

verksamheten.  

 

 I den nya reviderade läroplanen som förskolan nu arbetar efter finns det 

tydligt skrivet att förskolan tillsammans med hemmet ska sträva efter bästa 

förutsättningar för varje barns utveckling och lärande (Skolverket, 2011). 

Därför är det av stor vikt att pedagogerna i förskolan och föräldrarna har en 

god samverkan sinsemellan. Det gäller både barnets omsorg och uppfostran 

och barnets lärande inom olika ämnesområden så som matematik (Harju & 

Tallberg Broman, 2013). 

 

Harju och Tallberg Broman (2013) menar att föräldrar som känner sig trygga i 

sin relation med förskollärarna, sänder med hjälp av sitt kroppsspråk och 

andra signaler ut en trygghetskänsla till barnet. Det leder till att barnet känner 

sig tryggt och detta bidrar till en ökad utveckling och lärande hos barnet. För 

att skapa en trygg relation föräldrar och pedagoger emellan krävs det en 

öppen dialog, som bjuder på ett aktivt lyssnande och berättande från båda håll. 

När det sker ett aktivt lyssnande från både föräldrar och pedagoger ökar 

möjligheten för ett fungerande samarbete kring barnets lärande i till exempel 

ämnesområdet matematik. Pedagoger och föräldrar kan då använda sig av 

samma arbetssätt med matematik både hemma och på förskolan för att 

tillsammans sträva efter att stärka barnets utveckling och lärande (Harju & 

Tallberg Broman, 2013).  
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 4. Syfte 
Syftet med studien är att tolka och beskriva hur förskolan arbetar med 

matematik samt hur pedagogerna gör föräldrarna delaktig i det matematiska 

arbetet. Jag har därför valt att lägga fokus kring följande frågeställningar: 

 

 

 

4.1 Frågeställningar 
 

• Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med matematik i förskolan 

och hur informeras och görs föräldrarna delaktiga i detta arbete? 

 

 Hur uppfattar föräldrarna att de informeras och görs delaktiga i det 

matematiska arbetet? 
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 5. Metod 
I detta kapitel beskriver jag mitt metodval och hur det insamlade materialet 

behandlats. Jag kommer även att beskriva mitt urval och de etiska 

överväganden jag gjort under studien. 

 

5.1 Enkäter och Intervjuer 

Studien har genomförts med en kvalitativ undersökning där det har använts 

både enkäter och intervjuer för att samla empiri för att reda ut studiens 

frågeställningar. Enkäter för att få en bred insamling av empiri. Intervjuer för 

att få en djupare och mer beskrivande insamling av empiri kring hur 

pedagogerna arbetar med matematik i förskolan samt hur pedagogerna får 

föräldrarna medvetna och delaktiga i detta arbete. Valet har blivit att använda 

båda dessa metoder då enkäter, enligt Bryman (2011) och Eliasson (2013), är ett 

snabbt och effektivt sätt att samla in en stor mängd data på kort tid mot för om 

man genomför intervjuer på samma antal deltagare. Medan intervjuerna 

istället ger ett djupare svar på frågorna.  

 

5.2 Val av utformande av enkät 

Jag valde att utforma enkäten med ett fåtal frågor med det som både Bryman 

(2011) och Eliasson (2013) kallar för öppen formulering. Dessa frågor öppnar 

upp för respondenterna att själva utforma sitt svar kring frågan. Detta gäller 

både enkäten till pedagoger och föräldrar. Jag gjorde detta val för att ge ökad 

möjlighet för individuella och beskrivande svar i enkäten och närma mig ett 

djupare resultat redan i enkäten. Jag valde att utforma min enkät med ett fåtal 

frågor för att minska risken för det som Bryman (2011) kallar enkättrötthet, när 

det är många frågor så att respondenterna inte orkar svara på dessa.  

 

5.3 Val av intervjumetod 

För att få en djupare inblick i hur pedagogerna arbetar med matematik i 

förskolan, samt hur de får föräldrarna medvetna och delaktiga i detta arbete 

har enkätundersökningarna kompletterats med några utvalda intervjuer. Här 

har jag valt att använda det som Bryman (2011) benämner som en 

semistrukturerad intervju. Jag valde semistrukturerade intervjuer för att 

intervjuerna skulle kännas lättare för båda parter genom att intervjun i denna 

semistrukturerade form blir lite mer flytande och samtalslik. 

 

I en semistrukturerad intervju består intervjuguiden av några specifikt utvalda 

frågor att ställa till respondenten, men respondenten har stor möjlighet att 

utforma svaren på sitt eget sätt vilket öppnar upp för följdfrågor som inte finns 

med i intervjuguiden. Frågorna behöver inte heller tas i den exakta ordning 

som de står i intervjuguiden.  Vilket gör att både intervjuare och respondent 
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kan känna sig mer bekväm under intervjun. Under denna intervju valdes det 

att utgå ifrån samma grundfrågor som använts i enkäten, men för att få en 

djupare inblick hade följdfrågor skrivits efter de svar som kommit in från 

tidigare utlämnande enkäter. Även under intervjun tillkom följdfrågor som 

uppstod utifrån respondentens svar.  

  

5.4 Urval 

Studien har genomförts på en förskola med sex stycken avdelningar. Två 

avdelningar med småbarn i åldrarna 1-2 år, två avdelningar med mellanbarn i 

åldrarna 2-3 år samt två avdelningar med stora barn i åldrarna 4-5 år. 

Småbarn, mellanbarn och stora barn är de begrepp jag kommer att använda i 

senare delar i studien. På denna förskola finns för närvarande omkring 100 

barn inskrivna och där arbetar ett 20-tal pedagoger fördelat på dessa sex 

avdelningar.  

 

Enligt Bryman (2011) är beslut om urvalsstorlek ofta beroende av flera olika 

faktorer som tid, pengar och behovet av precision i undersökningen. Här 

gjordes valet att göra det Bryman (2011) kallar för ett bekvämlighetsurval och 

avgränsa studien till denna förskola då detta arbete är tidsbegränsat och skulle 

bli för omfattande om flera förskolor tagits med i urvalet. I och med valet av en 

stor förskola ger det en insyn i hur pedagoger i olika arbetslag arbetar med 

matematik i de olika åldersgrupperna på förskolan.  

 

Metod Antal pedagoger Antal föräldrar 

Enkäter 18 15 

Intervjuer 3 1 

 

Enkäter valdes att delas ut till tre stycken pedagoger per avdelning på 

förskolan vilket blev 18 pedagoger totalt. Vid valet gällande enkäter till 

föräldrar gjordes valet att informera och fråga föräldrar om de ville delta i 

studien vid ett föräldramöte. Vid detta föräldramöte gav 15 föräldrar sitt 

medgivande att delta vid studien och det delades därmed ut 15 stycken 

enkäter till föräldrar. 

 

Antal intervjuer som genomfördes var totalt fyra stycken, tre stycken med 

pedagoger och en med en förälder. Här gjordes valet att intervjua en pedagog 

per åldersavdelning, en från småbarn, en från mellanbarn och en från 

storabarn för att få en djupare inblick i arbetet med de olika åldrarna. Den 

förälder som intervjuades valdes utifrån kriterierna att denna hade barn på tre 

olika avdelningar, ett barn per ålderskategori, och hade därmed en insyn i alla 

de olika åldersavdelningarna. Även här gjordes det ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då studien är tidsbegränsad och valet föll 

då på att endast genomföra 4 stycken intervjuer för att spara tid för 

bearbetning av materialet. 
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5.5 Genomförande 

Förskolechefen på den utvalda förskolan blev kontaktad och informerad om 

studien och gav därefter sin tillåtelse att genomföra undersökningen med 

enkäter till både pedagoger och föräldrar, samt göra kompletterande intervjuer 

med pedagoger och föräldrar om detta krävdes. Efter överenskommelse med 

förskolechefen tilldelades pedagogerna information om studien och enkäter 

delades ut under en arbetsplatsträff på förskolan där dem behandlade just 

ämnet matematik. 

 

I samråd med förskolechefen och några av pedagogerna delades det vid ett 

föräldramöte ut både information om studien samt enkäter till föräldrarna.  

 

Intervjuerna genomfördes på arbetsplatsens kontor där jag förde anteckningar 

under intervjun. Intervjuerna varierade i längd och varade mellan 20-30 

minuter.  

 

5.6 Etiska övervägande 

Bryman (2011) klargör i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder tydligt några 

etiska principer som man behöver ta ställning till när det gäller svensk 

forskning. Dessa är: 

 

Informationskravet – forskaren ska tydligt informera berörda personer om 

studiens syfte och deltagarna ska veta att deras deltagande är frivilligt och de 

kan hoppa av om de önskar. 

 

Samtyckeskravet – Deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Vid minderårig deltagare krävs målsmans godkännande. 

 

Konfidentialitetskravet – Alla uppgifter om deltagande personer ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska inte komma åt 

personuppgifter. 

 

Nyttjandekravet – Uppgifter som samlas in får enbart användas till 

forskningsändamålet. 

 

För att ta ställning till dessa etiska principer som råder vid forskning har jag 

tydligt informerat och frågat om tillstånd att genomföra studien hos ansvarig 

förskolechef till den förskola som valts ut till studien. För att uppnå 

samtyckeskravet fick alla pedagoger och föräldrar på den utvalda förskolan 

välja om de ville medverka vid enkätundersökning och intervjuer eller inte. 

Konfidentialitetskravet är följt genom att alla medverkande respondenter har 

tillåtits vara anonyma i rapporten, vem som sagt vad är inte viktigt i studien 

utan det är resultatet på frågorna som är betydelsefullt. Då uppgifterna som 

samlats in enbart kommer användas i denna studie för att sedan förstöras 

uppnås även nyttjandekravet av dessa fyra etiska principer. (Bryman, 2011).  
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5.7 Bearbetning och analys 

När jag genomfört enkätundersökning och utvalda intervjuer sammanställdes 

detta resultat och materialet har bearbetats enligt följande rubriker: 

 

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med matematik i förskolan? 

 Hur gör pedagogerna för att få föräldrarna delaktiga i arbetet med 

matematik i förskolan? 

 Känner sig föräldrarna informerade och delaktiga i arbetet med 

matematik på förskolan? 

 Hur vill föräldrarna bli informerad och delaktiga i matematikarbetet i 

förskolan? 

 

 

Under dessa rubriker jämfördes svaren med varandra för att som Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014) beskriver finna likheter, skillnader och 

mönster angående arbetssätt med matematik eller tillvägagångssätt för att göra 

föräldrarna delaktiga och informerade. Nedan visas ett exempel på olikheter 

över tillvägagångssätt för att göra föräldrar informerade; 

 
”Jag tycker inte vi visar alls.” 

 

”Vi visar i veckobrevet.”  

 

 Det gäller både svar från pedagoger och svar från föräldrar. Svaren från 

pedagoger och svaren från föräldrar har först tolkats var för sig och sorterats 

utifrån de frågor jag haft.  

Efter att ha tolkat svaren var för sig har pedagogers och föräldrars svar 

jämförts med varandra för att se om det fanns några tydliga kopplingar de 

olika svaren emellan.  

 

5.8 Metoddiskussion 

Enligt Eliasson (2013) är kvalitativ forskning bra på så sätt att den är flexibel 

och går att kombinera med olika tillvägagångsätt och det är många gånger en 

fördel att kombinera både kvalitativa och kvantitativa metoder. Därför valdes 

det till denna studie att först samla in empiri via frågeformulär. För att sedan 

efter bearbetning och analys av denna empiri komplettera med ytterligare 

någon intervju för att få en djupare insyn i resultatet av det redan insamlade 

resultatet. Detta var ett sätt som jag fann effektivt och som jag tänker gav mig 

ett bredare resultat än om jag bara valt att genomföra intervjuer, samtidigt som 

intervjuerna hjälpte mig att få ett djupare resultat än om jag bara använt mig 

av enkäter i undersökningen.  

 

En stor fördel med enkäterna var det som både Eliasson (2013) och Bryman 

(2011)  nämner om att respondenterna själva kan välja när de vill och har tid 

att svara på dessa. Vilket kan göra att resultat är mer genomtänkt än om 

respondenterna känner sig tvungna att svara vid ett specifikt tillfälle och 
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därför inte hinner tänka igenom frågan på ett riktigt sätt. Jag valde att i 

huvudsak använda mig av enkäter för insamlande av empiri för att 

respondenterna själva skulle läsa och svara på frågorna utan det som Bryman 

(2011) kallar intervjuareffekt, där jag som intervjuare kan påverka resultatet på 

grund av faktorer som etnicitet, kön och social bakgrund. 

 

Jag tycker att jag genomfört arbetet på det sätt jag planerat och jag har fått in 

användbar empiri av både pedagoger och föräldrar som tydligt visar svar på 

de frågor jag haft i studien. I efterhand kan jag känna att jag i mina 

frågeformulär kunnat använda mig av lite andra formuleringar på frågorna då 

vissa frågor som de var formulerade nu gick in i varandra och därför gav 

liknande svar. En ytterligare del jag tänkt att jag kunnat göra annorlunda 

under insamlingen av formulären är att ha varit lite mer bestämd om när 

frågeformulären skulle lämnas in. Jag satte inget bestämt inlämningsdatum 

och gav respondenterna för lång tid att svara på dessa, vilket ledde till att jag 

fick påminna och fråga igen för att få tillbaka dessa.  

 

De frågeformulär som använts i studien var utformade med öppna frågor där 

respondenterna kunde välja att svara antingen väldigt detaljerat eller kort och 

enkelt. I och med att frågorna var öppna fick jag i dessa formulär tydliga svar 

där pedagogerna beskrev väldigt noga hur de arbetar med matematik i 

förskolan. Då jag fick tydliga svar kände jag redan efter bearbetning av dessa 

formulär att jag hade fått en tydlig bild av arbetet med matematik. De 

intervjuer jag därför tänkt komplettera mitt arbete med kändes nästan som 

upprepning och jag valde därför att genomföra färre intervjuer än planerat. 

 

När det gäller mitt urval känner jag att genom mitt val av förskola och 

pedagoger, har jag fått en insyn i hur pedagoger ser på matematik och hur de 

arbetar med matematik från de allra yngsta barnen på förskolan till hur de 

arbetar med de äldsta barnen som senare ska upp i förskoleklass. Genom mitt 

val av en stor förskola med flera avdelningar i varje åldersgrupp har jag fått 

svar från flera pedagoger som arbetar med samma åldersgrupp. Detta gör att 

jag fått en syn av hur pedagogerna på olika sätt kan arbeta med matematik 

inom alla de olika åldersavdelningarna. Hade jag valt en förskola med en 

åldersblandad grupp eller en barngrupp per ålderskategori hade resultatet inte 

varierat inom samma ålderskategori vilket det nu gör i och med att jag har 

pedagoger från två olika avdelningar med samma ålder på barn. 

 

Vad gäller mitt urval av föräldrar gjordes valet att enbart lämna ut formulär till 

föräldrar på en avdelning för de äldsta barnen, där flertalet dock har barn i 

olika åldrar och därför täcker in flera avdelningar och åldersgrupper. Detta val 

gjordes i hänsyn till det Bryman (2011) lyfter om att tänka på 

tidsbegränsningar och därmed göra avgränsningar för att studien inte ska bli 

för omfattande. Där kan jag känna att jag kunde ha gjort annorlunda och valt 

att fråga fler föräldrar från andra avdelningar, eller blandat föräldrar från alla 

de olika avdelningarna för att få en tydligare syn på hur föräldrar 

informerades och fick vara delaktiga på de olika avdelningarna. I det resultat 
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jag nu fick in hade alla föräldrar, bortsett från de som hade flera barn fast på 

andra avdelningar, samma förutsättningar från förskolans sida att vara 

informerade och delaktiga i matematikarbetet vilket gör att svaren från dessa 

föräldrar bör likna varandras.  I efterhand känner jag att jag skulle ha delat ut 

enkäter till fler föräldrar för att få en bredare empiri att arbeta med, men valet 

gjordes att avgränsa till en avdelning då jag var rädd att det skulle bli för 

omfattande och tidskrävande med fler föräldrar. 

 

. 
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 6. Resultat  
I denna del kommer pedagogernas och föräldrarnas svar på varje fråga att 

redovisas var för sig. Det kommer även att lyftas en del citat från både enkäter 

och intervjuer. 

 

De intervjuade pedagogerna har jag valt att ge fiktiva namn. Lisa arbetar med 

småbarn, Kajsa arbetar med mellanbarn och Inger arbetar med storabarn. 

Även den intervjuade föräldern har tilldelats ett fiktivt namn, Frida. 

 

6.1 Resultat av pedagogers enkäter och intervjuer 

6.1.1 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med matematik i 

förskolan? 

En tydlig likhet i alla svar från pedagoger i både enkäter och intervjuer är att 

de alla arbetar med matematik i den dagliga verksamheten på förskolan och 

att de i detta är tillåtande och medupptäckande. Pedagogerna svarade i 

enkäterna att de menar att de tar tillvara på de vardagliga händelserna och 

sätter ord på och utmanar barnens matematiska tänkande. Kajsa förklarade i 

sin intervju att detta sker vid till exempel matsituationer, när de spelar spel, 

målar eller skapar i ateljén, bygger med lego eller klossar, vid lek i hemvrån 

och så vidare.  

 

Ytterligare en likhet i enkätsvaren var att alla pedagoger svarade att de tyckte 

matematiken ska vara rolig i förskolan, och att det ofta är därför de använder 

sig av de vardagliga situationerna för att lära matematik. Inger menade här att; 

 
”de är bara barn än så länge. Tråkig matte kommer de hinna ha i skolan, här är det 

bättre om vi håller det roligt” 

         Inger 

 

När det gäller skillnader i det matematiska arbetet i förskolan visade resultatet 

att skillnaderna var mellan de olika åldersgrupperna, och inte så mycket från 

pedagoger emellan utan det var åldern på barngruppen som styrde hur man 

arbetade med det matematiska arbetet med barnen. Som en av de intervjuade 

pedagogerna som arbetar med yngre barn sa så arbetar dem mycket med att 

undersöka;  

 
”Vi arbetar med de allra yngsta barnen, och matematik för dem är att undersöka, 

det vill säga undersöka föremål. Hur en boll är till exempel. De ser en boll, känner 

och smakar på den, säger ”boll”. Går sedan vidare och ser en cirkel på dörren och 

säger ”boll” och pekar. Då får vi säga cirkel istället och visa skillnaden mellan en 

cirkel och en boll.”  

 Lisa 
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Lisa förklarade under sin intervju att för de små barnen är inte matematik 

svårare än att undersöka olika föremål och få bemöta dem med sina olika 

sinnen för att få en uppfattning om dem. När det istället gäller de större barnen 

visade enkätresultatet att pedagogerna arbetade mycket med att jämföra och 

räkna antal vid olika vardagliga situationer, samt sätta korrekta matematiska 

ord på färger, former, siffror och så vidare.  

 

Inger som arbetar med de äldsta barnen förklarade under sin intervju att de på 

hennes avdelning använde sig av kartongbitar som klippts ut i form av en 

igelkott och därefter fått en siffra mellan ett och tio skrivet på sig. Dessa 

igelkottar användes sedan i ett matematiskt arbete genom att barnen fick sätta 

fast rätt antal klädnypor på igelkotten så att antalet klädnypor stämde överens 

med siffran på igelkotten.  

 

En pedagog svarade i sin enkät att de hade ett medvetet tänk bakom flera av 

sina aktiviteter, tillexempel en låda som de har djur i där de har valt att ha en 

stor och en liten av varje djursort, detta för att öva på barnens spatiala förmåga 

och de får möta orden stor-liten. Samma pedagog skrev i enkäten att de hade 

porslin i hemvrån till 4 stycken där barnen får lära sig duka, vilket hör till 

parbildning, och i legolådan har dem varje färg uppdelad var för sig för att 

barnen ska få träna på sortering och klassificering på ett enkelt och naturligt 

sätt.  

 

Att ta vara på miljön i arbetet med matematik var också något som Inger tog 

upp under sin intervju. Hon förklarade att de genom att gå på utflykt till 

skogen fick in otroligt mycket matematikarbete på ett naturligt sätt. Inger 

förklarade att: 

 
”Barnen kan jämföra saker, kvistar, kottar, stenar osv. Och dem kan även samla och 

räkna föremål. Sortera dem efter storlek, höjd, längd, vikt eller liknande”.  

 Inger 

 

Att ta vara på barnens lek var något som alla pedagoger både i enkäter och i 

intervjuer lyfte som en viktig del i matematikarbetet. Dessa ansåg att det 

handlade om att de som pedagoger måste vara medveten om hur de ska hjälpa 

barnen att stärka denna matematiska utveckling som sker i den fria naturliga 

leken i barnens vardag.  

 
”Det finns massor med matematik i barnens lek, det handlar bara om att man ska 

veta hur man ska göra det synligt.” 
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6.1.2 Hur gör pedagogerna för att få föräldrarna delaktiga i arbetet 

med matematik i förskolan? 

 

På frågan om hur föräldrarna fick information gällande det matematiska 

arbetet skiljde sig svaren i enkäten åt rejält mellan de olika pedagogerna vilket 

visar att de trots samma förskola och förutsättningar arbetar olika när det 

gäller att informera föräldrarna.  

 

Att ha en bra daglig kommunikation med föräldrarna vid hämtning och 

lämning var något som poängterades som viktigt av alla av de tillfrågande 

pedagogerna både i intervjuer och i enkäten. Men av dessa var det åtta 

pedagoger som i sina enkäter inte riktigt kunde svara på hur de informerade 

och visade föräldrarna hur arbetet med matematik gjordes. Sex pedagoger 

hade en tydlig bild av hur de visade föräldrarna via någon form av brev och 

resterande fyra pedagoger ansåg att de kanske berättade när föräldrarna 

hämtade men inget mer. 

  

 
”Här har vi ett utvecklingsområde.” 

 

”Jag tycker inte vi visar alls.” 

 

”Vi visar i veckobrevet. Det vi gör i matematik kopplar vi till läroplanen och i 

veckobreven till föräldrarna har vi en ruta med läroplanens mål.” 

 

Ovanstående är svar i enkäter från tre olika pedagoger, vilket visar att det trots 

att det är samma förskola varierar väldigt i hur pedagogerna visar föräldrarna 

sitt dagliga arbete med matematik.  

Under intervjun med Inger berättade hon att pedagogerna på hennes 

avdelning hade klippt ihop en film som de visade för föräldrarna på 

föräldramötet: 

 
”Efter att jag hade visat filmen förklarade jag för föräldrarna hur pass mycket matte 

vi mötte i alla de olika sekvenser som visats på filmen. Eller ja, egentligen inte bara 

matte utan även att vi fick in språk, rörelse och andra områden som vi ska arbeta 

omkring” 

 

 Inger 

 
”Jag har också använt filmen och visat på nått utvecklingssamtal ibland” 

 Inger 

 

Den film som pedagogerna på Ingers avdelning hade klippt ihop hade de 

dessutom valt att använda sig av och visa på utvecklingssamtal med 

föräldrarna. Inger förklarade att föräldrarna uppskattade att få se en film över 

hur de arbetade tillsammans med barnen. 
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”Det blir liksom tydligare för föräldrarna när de får se, och inte bara höra hur vi 

gjort” 

 

 Inger 

 

När det gällde föräldrarnas delaktighet gav frågan splittrade svar bland de 

olika pedagogerna i både enkät och intervju. Vissa tyckte att föräldrarna inte 

alls var delaktiga i arbetet med matematik medan de fanns de pedagoger som 

på sina avdelningar använde sig av en så kallad matteväska eller bilderbok 

med matematikinriktning för att göra föräldrarna delaktiga i arbetet.  

 
”Vi använder oss av matteväska. I den finns material som liknar det vi använder 

oss av på avdelningen så som laminerade siffror, nallar i tre olika storlekar, recept, 

bilar i olika färger. Allt för att kunna hitta likheter och olikheter och öva på sitt 

matematiska tänkande”. 

 Kajsa 

 

På Kajsas avdelning fick föräldrarna hem en matteväska med material där de 

tillsammans med barnen kan räkna, sortera och hitta olika mönster.  

 
”Varje barn har fått en bilderbok med Babblarna så föräldrarna kan prata om deras 

namn, färg och utseende; lång, kort, rund, och så vidare”. 

 Lisa 

 

Bilderboken som Lisa beskrev i intervjun handlar om Babblarna där 

föräldrarna kan titta med barnen i denna bok för att prata med barnen om 

Babblarnas färg, form, storlek, utseende och egenskap. 

 

Trots att resultatet om hur de i nuläget arbetade för att göra föräldrarna 

delaktiga var olika, ansåg de tillfrågade pedagogerna i enkäterna att de borde 

bli bättre på att ha ett samarbete med föräldrarna kring detta ämne så att 

föräldrarna blir delaktig i arbetet med matematik i förskolan.  

 

6.1.3 Sammanfattning resultat av pedagogers enkäter och intervjuer 

Sammanfattningsvis gav pedagogernas resultat både tydliga likheter och 

skillnader i arbetet med matematik och hur man gjorde föräldrarna delaktiga i 

detta arbete. Det var skillnader i arbetet med matematik i de olika 

åldersgrupperna på barnen där man med småbarn arbetade mest med att 

undersöka olika föremål för att uppskatta storlek, till de större barnen där man 

började använda sig mer av siffror och tal för att stärka barnens taluppfattning. 

Det fanns även skillnader i hur man erbjöd föräldrarna delaktighet i arbetet 

med matematik, vissa avdelningar arbetade med olika former av 

hemuppgifter, matteväska eller bilderbok, medan vissa avdelningar bara 

informerade i veckobrevet och inte erbjöd någon form av aktiv delaktighet för 

föräldrarna.  
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6.2 Resultat av föräldrars enkäter och intervjuer 

 

6.2.1 Känner sig föräldrarna informerade och delaktiga i arbetet med 

matematik på förskolan? 

På frågan om föräldrarna var medvetna om hur pedagogerna arbetade med 

matematik i förskolan svarade 13 att de inte visste detta. Övriga två föräldrar 

kände att de hade lite insyn och fick vara delaktiga i och med matteväskan 

som fanns på just deras barns avdelning men majoriteten fann att det varken 

visste eller kände sig delaktiga i hur matematikarbetet fungerar i förskolan. 

Som Frida sa under intervjun: 

 
”Nej egentligen inte. Inte annat än att jag vet att de spontan räknar olika saker. Till 

exempel hur många barn som sitter i samlingen, hur många kottar dem har hittas 

och så vidare”. 

 Frida 

 

De två föräldrar som i enkäten svarat att de hade lite insyn i matematik arbetet 

skrev att det är när man räknar olika saker i förskolan som man använder sig 

av matematik, vilket tydligt visar bristen på information från pedagogerna.  

 

På frågan om föräldrarna kände sig delaktiga i arbetet med matematik svarade 

även här tolv av föräldrarna att de inte var delaktiga, med ett bestämt nej. Tre 

föräldrar svarade annorlunda; 

 
”Barnen räknar en del saker hemma. Men det vore bra med lite mer.” 

 

”Nej inte i vardagen. Men då och då har vi fått hem en matteväska med lite roliga 

uppgifter” 

 

”Det är de gånger man har fått hem matteväskan. Inte annars” 

 

6.2.2 Hur vill föräldrarna bli informerad och delaktiga i 

matematikarbetet i förskolan? 

Att bli informerad om matematikarbetet i ett veckobrev eller månadsbrev, 

gärna via mail var något som de flesta föräldrar svarade om tillvägagångsätt 

för att få ut informationen till föräldrar. Alla 15 föräldrar som svarat i enkäten 

tyckte här att det bara behövde vara enkel info om matematikarbetet som 

behövde delges, de var inte intresserad av en djupare förklaring utan en kort 

enkel information tyckte dem räckte. Som en förälder svarade i sin enkät; 

 
”Jag tror vi blir det till viss del i veckobreven, på mail. Annars vid hämtning ifall de 

gjort något särskilt. Vilket jag tycker räcker.” 
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För att få vara delaktiga i matematik arbetet svarade några föräldrar att de 

gärna såg att man använde sig av en så kallad matteväska som några 

avdelningar redan använde, och som andra föräldrar hört talas om men inte 

fått tagit del av. Några såg gärna att man kunde få lite tips på olika övningar 

och lekar som innefattande matematiktänkande. Frida förklarade tydligt under 

intervjun att:  

  
”Om det jobbas aktivt med matematik i förskolan så skulle det vara roligt att få 

skriftlig info med hur förskolan jobbar med matematik så att vi hemma kan göra 

liknande övningar. Jag tycker det är viktigt att barnen känner att hem och förskola 

är på samma linje då jag tror det leder till tryggare och smartare barn”. 

 Frida 

 

6.2.3 Sammanfattning resultat av föräldrars enkäter och intervju 

Resultatet av föräldrars enkäter och intervju visar att det finns en brist från 

förskolans sida över hur de visar och berättar för föräldrarna hur de arbetar 

med matematik. Majoriteten av föräldrarna svarade att de inte visste hur det 

arbetades med matematik i verksamheten. När det gäller föräldrarnas 

delaktighet var föräldrarna positiva till att få bli delaktiga genom någon form 

av hemuppgift, till exempel matteväska.  

 

6.3 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet i denna studie visar på både likheter och skillnader på arbetssätt och 

tillvägagångsätt för att göra föräldrar informerade och delaktiga hos 

pedagoger Till stor del fanns de största skillnaderna i arbetssätt mellan de 

olika avdelningarna, pedagogerna som arbetade med de yngsta barnen, 1-2 år, 

arbetade med ett material och arbetssätt som fungerade för deras barn 

tillexempel babblarna där barnen får beskriva babblarna med färg, form och 

storlek. Medan pedagogerna för de äldsta barnen, 4-5 år, hade annat material 

och andra arbetssätt för att utmana barnen vidare i sitt matematiska lärande, 

tillexempel igelkottar i kartong där barnen får fästa rätt antal klädnypor på 

igelkotten som har en siffra från ett till tio på sig. 

 

En tydlig likhet som resultat visade var att alla pedagoger ansåg att de arbetar 

med matematik i vardagen. De tar tillvara på de vardagliga händelserna så 

som matsituationer, när det spelar spel, bygger lego och allt de kan tänkas göra 

under en dag tillsammans med barnen. Pedagogerna hjälper barnen att sätta 

rätt ord på saker och utmanar barnens tänkande vid dessa vardagliga 

situationer och händelser. Samtliga pedagoger var dessutom överens om att 

matematiken i förskolan ska vara rolig för barnen, och det var därför de 

använda sig av vardagliga händelser för att lära matematik. 

 

Resultatet visade att pedagogerna lyfte den fria leken som viktig i det 

matematiska arbetet. Pedagogerna ansåg att det finns massor med matematik i 

barnens fria lek, och att det är upp till dem som pedagoger att vara medveten 

om detta. Genom att vara medveten om den matematik som finns i den fria 
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leken menar pedagogerna att de kan ta hjälp av den matematik som finns i den 

fria leken och stärka barnens matematiska utveckling med hjälp av just leken. 

 

När det gällde att informera och göra föräldrarna delaktiga i arbetet fanns det 

stora skillnader från de olika pedagogerna och avdelningarna. Här fanns ingen 

tydlig koppling till att det har med ålder på barngruppen att göra utan detta 

var mer beroende av pedagogernas eget förhållningsätt. Vissa pedagoger 

berättade att dem använde sig av vecko- eller månadsbrev för att informera 

föräldrarna, medan det fanns andra pedagoger som svarade att de inte 

informerade föräldrarna alls.  

 

Ser man på resultatet från föräldrarna fanns det mer likheter än skillnader i 

dessa svar. Majoriteten upplevde inte alls att de var delaktiga i arbetet med 

matematik, med undantag av någon enstaka förälder som fått hem matteväska 

och arbetat i tillsammans med barnen. 

 

På frågan om hur föräldrarna blir informerad kring hur de på förskolan arbetat 

med matematik tillsammans med barnen svarade de flesta föräldrar att det 

blev det ibland i veckobreven eller vid hämtning.  Vilket även var vad alla 

föräldrar förespråkade som ett bra sätt att få information på av förskolan kring 

till exempel matematikarbetet. Föräldrarna tyckte att det räckte med att bli 

informerade om arbetet via vecko- eller månadsbrev, gärna via mail, och de 

ansåg också att det vore roligt att få tips om olika material, lekar eller ramsor 

som de kan använda sig av hemma tillsammans med barnen för att på så vis 

bli delaktiga i det matematiska arbetet. 

 

Trots att det i resultatet fanns både skillnader och likheter kring hur 

pedagogerna erbjöd föräldrarna information och delaktighet i arbetet, var alla 

pedagoger och föräldrar överens om att ett fungerande samarbete mellan hem 

och förskola där föräldrarna är delaktiga i barnens lärande är viktigt.  
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 7. Diskussion 
 

Mitt syfte med denna studie var att synliggöra och få kunskap om hur 

pedagoger arbetar med matematik i förskolan samt hur pedagogerna gör 

föräldrarna både medvetna och delaktiga i detta arbete. Intresset för just detta 

arbete fick jag efter att min hemkommun visade ett resultat från en 

föräldraenkät där alla föräldrar som har barn i någon av kommunens förskolor 

fått svara på frågor kring verksamheterna. Resultatet i denna enkät visade att 

föräldrarna var dåligt informerade om hur det arbetades med matematik i 

verksamheten, vilket var något jag trodde att föräldrarna var informerade om. 

Detta väckte mitt intresse kring detta ämne eftersom det dessutom framgår 

tydligt i läroplanen att föräldrar och förskola ska samarbeta för barnets 

utveckling och lärande (Skolverket, 2011). 

 

Efter att ha genomfört denna studie visar resultatet några tydliga slutsatser 

kring mina frågeställningar: 

 

• Matematik är ett ämne som det arbetas med dagligen i förskolan 

• Matematik behöver inte planeras in för att dyka upp i den dagliga 

verksamheten 

• Barn lär matematik i leken 

• Matematik ska vara roligt i förskolan 

• Arbetssätten med matematik i förskolan varierar beroende på ålder på 

barnen 

• Föräldrarna är inte ordentligt informerade kring det matematiska 

arbetet i förskolan 

• Det finns skillnader i hur pedagogerna erbjuder föräldrarna 

information och delaktighet i det matematiska arbetet 

• Det krävs tydligare och bättre information kring hur det arbetas med 

matematik i förskolan 

• Samarbete mellan hem och förskola anses vara viktigt både hos 

förälder och pedagog 

 

Jämför jag Kärrbys studie (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999) med 

resultatet i min studie hör alla de tillfrågade pedagoger som deltagit i min 

studie till den grupp som ser matematik som en del av förskolans vardag. Att 

jag bara såg en kategori av pedagoger i min studie, jämfört med Kärrby som 

såg tre kategorier, kan jag tänka kanske har med tiden att göra. Det är 30 år 

mellan Kärrbys studie och min studie vilket jag tänker kan ha en betydelse för 

hur man ser på matematiken i förskolan.  

 

I resultatet av min studie poängterade en av de intervjuade pedagogerna 

vikten av den matematik barnen möter i vardagliga händelser. Pedagogen 
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berättade att de använde sig av vardagliga händelser och sätter ord på den 

matematik de möter, samtidigt som de utmanar barnens tänk. Det stämmer väl 

överens med det Magne menar om att pedagogerna ska ta tillvara på de 

vardagliga händelserna där barn tänker logiskt och konkret. Mitt resultat visar 

även att pedagogerna håller med Gottberg och Rundgren (2006) om att det är 

viktigt att låta matematiken vara rolig i förskolan, det handlar inte om att 

redan i förskolan sätta barnen i en bänk och låta dem räkna en massa olika 

plus och minus tal. Resultatet av enkäter och intervjuer visar att i förskolan är 

matematik så mycket mer. Där anser pedagogerna att det istället gäller att 

stötta barnens lust och vilja till att lära, och det är det som pedagogerna i min 

studie menar att matematiken i förskolan handlar om. 

 

Resultatet som visar på att pedagogerna hjälper barnen att sätta rätt ord på 

saker och ting kan ställas mot resultatet om att pedagogerna ska låta 

matematiken vara rolig i förskolan. Där kan det enligt Gottberg och Rundgren 

(2006), uppstå en konflikt mellan att låta matematiken vara rolig och lätt 

genom att använda språk som barnet förstår, samtidigt som pedagogerna hela 

tiden ska försöka utmana barnet genom att använda korrekta ord. Här kan det 

vara av stor vikt att pedagogen är medveten om detta och kan lägga 

svårigheten på en nivå där barnen både finner matematiken som rolig 

samtidigt som de utmanas i sitt lärande.  

 

I mitt resultat såg jag en tydlig likhet hos alla pedagoger där de var överens 

om att barnen lär matematik i den fria leken, vilket kan kopplas till det Magne 

(2002) lyfter om att barns matematiska kunskap växer fram genom lek. Jag kan 

förstå hur både pedagogerna och Magne menar att leken har stor betydelse för 

barnens lärande, samtidigt som han menar att man som pedagog måste vara 

lyhörd och medveten om vad som händer i leken och inte bara släppa barnen 

helt fria i leken. Pedagogen Inger svarade under sin intervju att det handlar om 

att man som vuxen måste vara medveten om möjligheterna till lärandet och 

vara flexibla i sitt sätt att lära ut. Det är pedagoger eller andra vuxna i barnens 

närhet som kan stötta eller omvänt dessvärre hindra barnen i deras 

matematiska tänkande och utveckling. Hennes tankar kring detta går att likna 

med det som Gottberg och Rundgren (2006) skriver om att pedagogerna måste 

ta på sig sina matematikglasögon när de är tillsammans med barnen för att se 

all matematik de möter i olika situationer. 

 

Resultatet i min studie visar att föräldrarnas syn på matematik i förskolan 

skiljer sig från pedagogernas. Majoriteten av föräldrarna hade dålig insikt över 

hur det arbetas med matematik i förskolan, och de föräldrar som ansåg sig veta 

hur det arbetades med matematik svarade mest att man räknade ibland. Det är 

ett resultat som stämmer överens med det Doverborg och Pramling 

Samuelsson menar om att matematik för föräldrar är att räkna och skriva olika 

tal.  

 

I mitt resultat har jag sett svar från pedagoger och föräldrar som stämmer 

överens gällande förskolan arbete, men jag har även sett svar där det visat på 
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ett icke fungerande samarbete mellan hem och förskola gällande information 

kring förskolans arbete. Både pedagoger och föräldrar som deltagit i min 

studie var noga med att poängtera att ett fungerande samarbete är a och o för 

verksamheten vilket visar på en tydlig likhet i resultat från både föräldrar och 

pedagoger. Däremot svarade ett fåtal pedagoger att de informerade 

föräldrarna om hur det arbetade med matematik i veckobrevet på sin 

avdelning, medan resultatet av föräldrarnas svar visade att de inte visste hur 

detta arbete gjordes. Där ställs pedagogernas svar mot föräldrarnas svar då de 

säger olika saker och det finns en tydlig olikhet i dessa svar. Majoriteten av 

föräldrarna visste inte hur det arbetades med matematik vilket jag tänker kan 

ställas mot att informationen i veckobreven till föräldrarna inte vart tillräckligt 

tydlig.  

 

Med tanke på att det i förskolan genomförs både utvecklingssamtal och 

föräldramöten borde pedagogerna kunna ta större till vara på dessa tillfällen 

för att erbjuda föräldrarna både information och delaktighet. Mitt resultat 

visade på att Inger använde sig av en film som pedagogerna själva gjort för att 

visa föräldrarna hur de arbetar i verksamheten. Filmen visade hon på både 

föräldramötet för avdelningen och även under utvecklingssamtal. Hon visar 

tydligt att hon tagit tillvara på det som Harju och Tallberg Broman (2013) 

skriver att det handlar om pedagogernas intresse och öppenhet till att visa och 

bjuda in föräldrarna i arbetet i verksamheten. 

 

Jag hoppas att jag den dag jag kommer ut som färdig förskollärare kommer ha 

dessa tankar med mig. Att försöka vara öppen och se alla möjligheter till att 

utveckla, stimulera, lära och utmana barnen i dess kunskap, nyfikenhet, fantasi 

och lärande samtidigt som jag kan utveckla ett bra och fungerande samarbete 

med föräldrarna gällande arbetet i förskolan.  
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 BILAGA 1: Frågeformulär, pedagoger 
 

1. Hur arbetar ni på er avdelning med matematik tillsammans med barnen i 

den dagliga verksamheten?  

 

 

 

 

 

2. Hur visar ni detta för föräldrarna?  

 

 

 

 

 

3. Är föräldrarna delaktiga i arbetet med matematik? Om ja, hur?  

 

 

 

 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Frågeformulär, förälder. 
 

1. Vet du hur de arbetar med matematik på ditt barns förskola?  

 

 

 

 

 

 

 

2. Känner du dig delaktig i arbetet med matematik på ditt barns förskola? 

 

 

 

 

 

 

3. Hur skulle du vilja bli informerad om arbetet med matematik på ditt barns 

förskola? 

 

 

 

 

 

4. Hur skulle du vilja vara delaktig i arbetet med matematik på ditt barns 

förskola? 

  



  

 

 

BILAGA 3: Intervjuguide. 
 

Pedagog: 

1. Hur arbetar ni på er avdelning med matematik tillsammans med barnen i 

den dagliga verksamheten?  

2. Hur visar ni detta för föräldrarna?  

3. Är föräldrarna delaktiga i arbetet med matematik? 

 Om ja, hur?  

Följdfrågor 

Behöver ni planera för att få in matematiken i verksamheten? 

Kan du beskriva hur ni arbetar med matteväskan? 

Bilderboken? 

Anser du att det är viktigt att föräldrarna är informerade och delaktiga i 

arbetet? 

 

 

Förälder 

1. Vet du hur de arbetar med matematik på ditt barns förskola?  

2. Känner du dig delaktig i arbetet med matematik på ditt barns förskola? 

3. Hur skulle du vilja bli informerad om arbetet med matematik på ditt barns 

förskola? 

4. Hur skulle du vilja vara delaktig i arbetet med matematik på ditt barns 

förskola? 

Följdfrågor 

Kan du förklara hur du menar? 

Tycker du att det är viktigt att ni som förälder blir informerade och får 

möjlighet till delaktighet? 

 



  

 

 

 


