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Abstract
The reason I am writing this essay is due to my curiosity on how children are interersted in 

and how their understanding in geometry is at preschool years.

My interest lies in children and arithmetic and especially geometry, which is something I 

belive that children deal with a great deal in their everyday routines, both in school and at 

home.

What do children do when they work with geometry, and are they aware of what they do?

To figure this out, I have taken my findings from three different interviews that I have done at 

my preschool with a group of children that have been preselected.

I am also curious about whether there is a difference in different types of schools. In this essay 

I have compared the preschool I work with a Montessori school and a third type of school 

where the children spends most of their day´s outdoors called “Ur och Skur”

In my results I can not see any major differences in these three preschools work with 

mathematics. The childrens knowledge is at a similar level and the work with geometry has 

been implemented in a similar way.
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Inledning

Under min utbildning har på vi Södertörns högskola läst ett flertal kurser, bland annat två 

kurser om barn och matematik. Matematik är ett ämne som jag alltid har tyckt bra om och 

dessutom är det ett ämne som barnen på förskolan tycker är roligt. Därför bestämde jag mig 

för att fördjupa mig om detta. Matematik är ett stort ämne så jag tänker fokusera på geometri.

Det står nu väldigt tydligt i Lpfö98/10 (läroplan för förskolan) att vi på förskolorna skall 

arbeta med matematik, de strävansmål som finns är;

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

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

förändring

 Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

 Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp

 Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Vi har även i min kommun där jag arbetar en egen matematikplan för förskolan där 

strävansmålen för femåringen är följande i geometri/rumsuppfattning; (matematikplan för 

förskolan 2006)

 Barnet visar en grundläggande rumsuppfattning som till en början handlar om var 

den egna kroppen börjar och slutar och var han/hon är placerad i rummet. Begrepp 

som t.ex. över/under och framför/bakom skall vara kända
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 Barnet jämför och sorterar olika geometriska figurer. Begrepp för triangel, 

fyrhörning.

 Barnet ritar av något föremål

 Barnet uppfattar mönster i vardagen

Matematik för ett förskolebarn handlar till stor del om språket att få de matematiska 

begreppen som lätt – tung, det finns olika matteordlistor om matematiska ord som t. ex 

matematiskt abc.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) skriver den 23 mars 2011 på sin hemsida att det 

måste ske en mattesatsning för att Sveriges elever ska nå resultat i matematik. Som det är idag 

ligger vi på 19: e plats i OESD: s sista PISA-mätning, Programme for International Student 

Assement och målet är att vi ska upp bland de tio främsta innan 2015. De ska nu satsa stort 

och det innebär att det satsas på lärare, rektorer, politiker och chefer. De kommer från 

höstterminen 2011 att ha matteteam som ska ha en stödjande uppgift i kommuner och skolor 

(SKL´s hemsida).

Med tanke på dessa resultat undrar jag om det kommer att synas någon skillnad när vi nu har 

fått så klara mål genom LPFÖ 98/10. Kommer vårt arbete på förskolorna att ge resultat när 

eleverna går på högstadiet. 

Jag har i detta arbete utgått från en15 poängs uppsats från Malmö högskola skriven av Anna 

Aglaia Costache och Liselotte Stoltz-Nilsson, författarna har kallat den för Hur tänker barn 

kring matematik på en Montessoriförskola och på en I Ur och Skur förskola.

Matematiskt tänkande inom förskolan genom tiden

En av de mest kända pedagogerna som påverkat förskolan när det gäller matematiken är 

Friedrich Fröbel (1782-1852). 1849 grundade det som han kallade kindergarten. Fröbel är en 

pedagog som nämns i stor omfattning i många av de böcker som handlar om barn och 

matematik där han utgick från att leken är en viktig del i barnens utveckling och denna 

verksamhet. Han finns beskriven som en viktig pedagog i bl.a.  Små barns matematik sid 1-5 

(Doverborg, Emanuelsson, 2007), Matematik från början sid 14 (Ahlberg, 2000) som båda är 

utgivna av NCM, Bland bollar och klossar sid 27-28 (Björklund, 2008) och Förskolebarn i  

matematikens värld sid 14 (Ahlberg, 2001). Han tyckte att kindergarten skulle vara den första 
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skolan i folkbildningen där barnens utveckling var viktig därför började det nu utbildas 

kvinnliga förskollärare.

En av Fröbel´s tankar var att lära barnen att tänka och det genom att uppmuntra dem att 

undersöka, pröva och försöka förstå omvärlden. Han menade att barn lär sig genom sina egna 

erfarenheter som de får genom att försöka. Fröbel kom också på ett material som han kallade 

för lekgåvorna och det är de som är av störst betydelse för hans namn. Lekgåvorna består av 

tjugo saker, de flesta som geometriska figurer. Den första är tygbollar i olika färger som hängs 

i ett snöre så att de små barnen kan leka med dem. Det andra som kommer är en kub, ett klot 

och en cylinder som är tillverkade i trä och har den naturliga träfärgen kvar, det har de för att 

barnen ska fokusera på formerna och inte på färgerna och dessa har som syfte att få barnen 

intresserade av form och ljud. De kan även delas i olika bitar för att sedan sättas ihop igen, en 

form av pussel, de har som uppgift att väcka barnens intresse för längd, bredd och höjd. 

(Doverborg, Emanuelsson, 2007)

Fröbel hann inte göra klart sina lekgåvor själv utan det gjordes av andra men utifrån Fröbels 

ritningar.

Sedan finns det fjorton lekgåvor kvar som t.ex. penna och papper vars syfte är att barnet ska 

få lära sig att rita på fri hand. Hans gåvor finns än idag kvar i en del svenska förskolor och 

ofta blandas då hans lådor med annat material som bilar, dockor etc. det gör att leken kan 

utvecklas på ett sätt som är naturligt idag. (Mathisen 1;2010, sid 6-15)

En annan känd pedagog var Lev Semenovic Vygotskij (1896-1934) från Sovjetunionen.

I boken Vygotskij i praktiken sid 10-12 (Sandberg, 2006) skriver han om Vygotskij´s tankar 

om lärandet. Han ser lärandet som något som sker i samröre mellan människor och vad de gör 

tillsammans i olika aktiviteter. Han ser lärandet som fyra olika kännetecken.

 Sociala; Han beskriver det som att våra kompetenser kommer ifrån samspelet med 

andra människor. Det man lär sig lär man sig oftast tillsammans för att senare kunna 

göra det själv.

 Medierade; Vi behöver hjälpmedel och verktyg för att lära oss och som vi kan 

använda när vi löser något slags problem eller gör någon speciell uppgift och när vi 

tänker. Vi behöver t.ex. penna och papper för att kunna skriva. ”Utan fingerräkning 

ingen huvudräkning”

 Situerande; Aktiviteter hör alltid samman med olika situationer och på olika platser.
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Med det menar han att det jag ska lära mig blir lättare om jag är på rätt plats för det jag 

ska lära mig. Ska jag lära mig olika trädsorter är det lättast att lära sig det i skogen.

 Kreativa; Med det menar han att utveckling och lärande sker när man gör saker som 

det inte är meningen att man ska göra i en speciell situation utan man prövar andra sätt 

för det man vill göra. Vi kanske använder ett hjälpmedel som är gjort för ett specifikt 

ändamål till något helt annat. Det vi inte ännu kan, kan vi träna och testa på olika sätt 

och det kallar han för utvecklingszoner.

Det är dessa fyra som han kallar socio-kulturell-historisk praxis.

”Lärande som socio-kulturell-historisk praxis” han anser att lärandet och utvecklingen har 

med det barnen gör på förskolan som viktigt. Han anser att de psykologiska processerna ska 

ses utifrån olika slags aktiviteter.

Vad är matematik i ett förskolebarns vardag

I boken En, två, många, (Björklund, 2009) så beskriver Camilla Björklund att matematik är 

att förstå och bemästra dagliga problem och utmaningar. Med det menar hon att det är viktigt 

att ge barnen tid att pröva och utforska det som finns i barnens vardag såsom hur många, 

räkning, mönster, sortering, olika matematiska begrepp som smal, tjock etc. Hon skriver 

också om hur viktigt det är med vuxna och deras lyhördhet och att tillfällen tas för att få en 

bra kommunikation där det är ett bra tillfälle att diskutera om olika matematiska begrepp som 

lång, kort.

Elisabeth Doverborg (2007) menar att det inte är de lärarledda aktiviteterna som gör att det 

skapas chanser att lära sig matematik utan att det är vid de tillfällen som finns naturligt i 

vardagen och då i samspel barn-barn, barn-pedagoger som de största lärtillfällena ges. Barn i 

förskoleåldern lär genom att leka och att utforska det som intresserar dem och att då försöka 

ha matematiklektioner ger dem ingen djupare kunskap men om vi upptäcker och ser att 

barnen börjar forska och verka intresserade för olika geometriska former så ska vi som 

pedagoger vara med dem på deras forskande. Det gäller för oss att ge barnen utmaningar att 

ställa de rätta frågorna för att få barnen att tänka vidare och att visa på för barnen vad de lärt 

sig genom t.ex. dokumentation. Det gör vi för att visa barnet deras eget lärande, vi reflekterar 

tillsammans med barnet och gör så att barnet blir medveten om sina egna lärprocesser. 

(Åberg, Taguchi 2005, sid 87) Det gäller att ta tillfällena då de finns som när barnen håller på 
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med att duka med att benämna allt som de gör, det gör att de kan få en förståelse för djup-flat 

tallrik, tallriken är rund alltså en cirkel, ett till ett principen att genom att se till att alla får sin 

tallrik, glas och bestick. De här tillfällena finns hela dagarna och i alla situationer både 

inomhus, på gården, i skogen och på promenaden. Det är viktigt att vi som pedagoger får syn 

på alla tillfällen då vi kan tillföra barnen något och att vi benämner det vi gör. Att vi lyssnar 

och tar tillvara barns funderingar, tankar och idéer.  

I boken Hur många prickar har en gepard (Bergius, Emanuelsson, 2009) skriver de att de 

yngre barnen tycker det är roligt och spännande med matematik men att något händer under 

årskurs tre-fyra då börjar matematiken kännas tråkig och enahanda. 

De betonar också att matematik är något vi möter hela dagarna från det att vi vaknar tills det 

att vi somnar och att matematiken finns överallt, hemma, i skogen, på förskolan.

Barn lär sig genom sin nyfikenhet och sina erfarenheter därför är det bra att prova samma sak 

men på många olika sätt för att barnen ska få en djupare förståelse för det som de arbetar med. 

Matematik har en stor betydelse i språket det är många olika begrepp som ingår i matematiken 

och de anser att ett matematiskt begrepp, t.ex. kub inte är svårare att lära sig än ordet 

mobiltelefon. Hur får vi barnen att tänka vidare? Ett sätt kan vara att ställa frågor och gör vi 

det är det också viktigt att vi använder rätt sorts frågor, frågar vi hur vet du det så känner 

barnet att det måste svara rätt men om vi istället frågar vad tror du så vågar och vill barnet 

berätta hur de tänker.

Berit Bergius och Lillemor Emanuelsson nämner också Alan Bishop´s sex grundläggande 

idéer om matematik både kulturellt och historiskt som alla har att göra med förskolans mål.

Alan Bishop är en emeritus professor i pedagogik vid Montash University i Storbritannien (se 

hemsida).

Hans idéer går ut på 

 Uppräkning; att se egenskaper som antal och kunna räkna dem, att kunna para ihop 

saker som ett par stövlar, att det blir ett par som är likadana är något vi använder idag. 

Förr hade de system för att kunna se att alla kossor var hemma med att de hade t.ex. en 

sten för varje kossa

 Mätning; jämföra storlekar, längd, tid, area, att vi mäter på olika sätt och att ha 

samma måttenhet för samma längd, på förskolan mäter vi ofta med kaplastavar, hur 

många kaplastavar är…? Kaplastavar är ett byggmaterial som är en träkloss som är 

rektangulär och tunn.

8



 Lägesbestämning; att kunna orientera sig i olika omgivningar, att få en bra 

rumsuppfattning för att få en förståelse för uppe, nere etc.

 Formgivning; geometriska former, att se mönster, att kunna se det geometriska som 

finns överallt i vår värld t.ex. på bilar och hus

 Lek; Regler för det sociala livet, att kunna kommunicera tillsammans med sina 

kamrater för ett fungerande socialt liv, 

 Förklaring; att kunna förstå det som händer runt omkring oss, att kunna förklara vad 

som händer runt oss att om jag kastar upp bollen i luften så kommer den ned för att 

den är tung

Hans fyra första tankar handlar om människan och dess omgivning och de sista två handlar 

om det sociala livet, människa till människa. Det han menar är att det i historien finns likheter 

med matematiktänkande fast vi har olika kulturer och geografiska områden, att vi har och 

tänker lika om matematik. Dessa sex idéer beskriver i vilka situationer vi har behov att 

använda matematik.

I bok Förskolebarn i matematikens värld (Doverborg, Pramling Samuelson, 2001) skriver de 

om hur viktigt det är för barn att få uppleva matematik med hela kroppen som att om jag är 

törstig behöver jag ett glas för jag når inte upp och för att nå upp behöver jag en stol och då 

kan jag nå glaset. Här lär sig barnet se perspektiv på olika höjder, den vuxne kan här gå in för 

att säga att jag är längre än dig så jag når upp men du är kortare så du behöver en stol, då får 

barnen begreppen längre och kortare och kan få en förståelse för dem.

Hon skriver också om hur viktiga pedagogerna är som förebilder för barnen, att ge barnen 

olika sätt i vardagliga situationer så att barnen kan se och förstå att det är matematik. Att vi 

kan få barnen att tycka det är meningsfullt med matematik och att det ingår i hela deras 

vardag och lek.

Matematik är i förskolan en stor del av språk eftersom matematik innehåller väldigt många 

matematiska begrepp och att vi i första hand arbetar med den informella matematiken såsom 

att vi arbetar med det genom bild, språk, föremål och begrepp. När barnen senare börjar 

skolan kommer den formella matematiken in med plus, minus och siffrornas symboler.

Vad är geometri för ett förskolebarn

Geometri betyder jordmätning där geo står för jord och metron står för mått.
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Geometri är en stor del av verksamheten i förskolan men vi har inte satt ord på det förrän vi 

pedagoger blev medvetna om det när LPFÖ 98 kom, innan den tänkte jag inte så mycket på 

att vi arbetade med matematik/geometri.

Geometri grundläggs i en bra rums och kroppsuppfattning där det handlar om att kunna se 

skillnader och likheter. För att få en bra rums och kroppsuppfattning är det viktigt med språket 

att kunna och förstå alla former av lägesord såsom framför – bakom, under – över.

Det är också viktigt att kunna uppskatta storlekar och avstånd, om jag hoppar här kommer jag 

då att klara mig utan att ramla i vattenpölen.

Det finns även de geometriska formerna och även där används många begrepp som cirkel och 

kub. Här kan barnen uppskatta i vilket glas finns det mest saft i det breda låga glaset eller det 

smala höga glaset, det är en bra start för barnens förståelse för volym.

Vad gör barnen när det gäller geometri på förskolan? De använder plocklådor, de pusslar, 

lägger pärlplattor, ritar och målar, bygger med olika materiel. Det mesta barnen gör på

förskolan har något med geometri att göra, det gäller bara för oss pedagoger få syn på deras 

görande och att ge barnen orden och begreppen för det som de gör.

I mina intervjuer med min mattegrupp så fokuserar barnen hela tiden på former när vi pratar 

om vad som är geometri. De nämner cirklar, trianglar och kvadrater men ingenting om t ex. 

mönster och det är det jag uppfattar att de arbetar mest med och då speciellt i deras 

pärlplattebyggande.

Hur tänker barn kring matematik på en Montessoriförskola och 

på en i ur och skur förskola

I examensarbetet ”Hur tänker barn kring matematik på en Montessoriförskola och på en   Ur 

och Skur förskola”. har man tittat på två förskolor den ena är en montessorieförskola och den 

andra är en ur och skur förskola.

Författarna har valt att använda en metod som är etnografiskt/deltagande observerande av två 

olika pedagogiker.

De hade två frågeställningar som de ville ha reda på.

Hur tänker barn kring matematik? I den här frågan utgår de från ett metakognitivt samtal för 

att se hur barn tänker och att få barn att fundera över sitt eget lärande. Ett metakognitvt samtal 

innebär att man lyssnar på språket för att förstå barnens beskrivning av det samtal som förs.
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Hur används matematiken i meningsfulla sammanhang i förskolan? Här har de tittat på 

aktiviteter som visar hur matematiken används i förskolan som sagoläsning, de dagliga 

rutinerna såsom påklädning, matsituationen, innelek och utevistelse etc.
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Maria Montessori

Jag väljer att ta med lite om Maria Montessorie eftersom det är en av dessa förskolor jag gör 

min jämförelsestudie med så att det bildas en viss förståelse kring hennes pedagogik, ur och 

skur pedagogiken (som jag beskriver kort nedan) och en vanlig traditionell 

förskolepedagogik.

Maria Montessori (1870-1952) grundade det vi idag kallar montessorieförskolor.

Hennes budskap var att ”barnets emotionella och fysiska utveckling är precis lika viktig som 

den intellektuella” Boken om pedagogerna (2007, Ahlqvist, Gustavsson, Gynther, sid 149)

Hon ser hela barnet och hur barnen fungerar socialt tillsammans och hon tycker det är viktigt 

att man visar varandra respekt. Hon ville att skolan skulle inkluderas i det vardagliga livet och 

inte vara en del för sig själv. I förskolan får barnen sin träning på att bli självständiga 

individer. Det kan man göra på ett sätt genom att tro på barnen att de är kompetenta, att de får 

försöka själva innan pedagogerna sätter stopp eller ger barnen färdiga lösningar. Den fysiska 

miljön på förskolan är viktig med ett flertal hörnor som inspirerar för olika utmaningar som 

ateljé, bokhörna etc. Barnen ska vara delaktiga i matlagningen (om det nu finns matlagning i 

förskolan) med att skära grönsaker, baka och lättare saker. De arbetar alltid med 

åldersintegrerade grupper då hon tyckte att det är så det ser ut i livet, de små lär av de större 

och eftersom de har olika åldrar så är deras intressen mer spridda vilket gör att de kan 

inspirera varandra till nyfikenhet När barnen arbetar så arbetar de ofta på en matta som gör att 

arbetsytan ska bli överskådlig. Det finns material för att arbeta med olika saker som språk, 

matematik, biologi, geografi, historia mm och det speciella är att de flesta material är 

självrättande. Barnen kan med en gång se om de gjort rätt eller fel.

Montessoriförskolan arbete med matematik 

I en studie på en montessorieförskola och en ur och skur förskola har man studerat barns 

arbete och tankar om matematik och geometri. 

I den studien har de bland annat arbetat med mattegrupper som de kallat för matteklubben, 

syftet med klubben var att de skulle träffas en gång i veckan under sex veckor och att träffen 

skulle vara i 30 minuter. Det var fyra barn i klubben som alla var fem år. Träffarna spelades in 

med diktafon för att senare transkriberas. Mötena ägde rum i förskolans ateljé och där har de 
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använt sig av olika montessoriematerial. Materialet kan bestå av olika former av pussel, 

räknestänger, pärlor och olika stenciler. Syftet med materialet är att barnen ska få en 

grundläggande betydelse för matematik. Mycket av materialet som finns på förskolorna är 

självrättande dvs. att barnen själva kan se om de gjort rätt eller fel.

På det första mötet var de intresserade av vad barnen tänkte på när de sa matematik. Barnen i 

den här gruppen kopplade ihop matematik med läxor och när man lägger ihop siffror. De här 

barnen är vana att arbeta med matematikstenciler där man t.ex. ska färglägga olika fält som är 

märkta med en siffra, t.ex. kan siffran ett betyda röd färg. På det andra mötet ändrade de sin 

fråga till varför är det bra att kunna räkna? Nu fick de helt andra svar som att baka, handla, 

klockan och att räkna till hundra. På sista mötet fick barnen frågan igen vad är matte? Och nu 

svarade barnen triangel, läxor, ett plus ett. När de började med området om geometri så 

startades det med att pedagogen läste en saga om Cecilia som är en cirkel, Kalle kvadrat och 

Tore triangel och vad de var med på för äventyr. Syftet med sagan var att barnen skulle få ett 

intresse för de olika geometriska formerna. Efter den här sagan togs det fram ett 

montessoriematerial innehållande en låda med de olika formerna. Man kan plocka en form ur 

lådan för att sedan rita av den på pappret genom att man kan rita runt figuren. De diskuterade 

samtidigt namnen på formerna och det visade sig att barnen kunde cirkel och triangel. När de 

ritat färdigt alla formerna fick de sedan klippa ut dem. Träffen avslutades med att de gick på 

geometrijakt i rummet där de hittade en fyrkant som var pappret, att målarflaskorna var cirklar 

etc.
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Ur och skur förskolepedagogiken

Ur och skurförskolans  pedagogik har utvecklats genom friluftsfrämjandet och deras ide är 

barns behov av rörelse, gemenskap och kunskap och att allt detta kan man lära och få genom 

att vistas ute både på gården och i skogen och naturen. Barn lär och upptäcker genom alla 

sinnen med en pedagog som medupptäckare (Friluftsfrämjandet hemsida). 

Ur och skur förskolan´s arbete med matematik

På ur och skurförskolan gjorde de också en matteklubb som bestod av fyra barn som alla var 

fem år. De träffades en gång i veckan under sex veckor och varje träff varade i 30 minuter. 

Förskolan har inget färdigt material som är gjort för matematik, de har mycket naturmaterial 

som pinnar, kastanjer, stenar men även klossar, lego, pussel, pärlor, böcker etc. Matteklubben 

träffades i planeringsrummet där de ställt fram pennor och papper, naturmaterial och utklippta 

geometriska former. På det första mötet var de intresserade av vad barnen tänkte på när de sa 

matematik och svaren de fick av dessa barn var gymnastik och när man pratar, teckenspråk, 

läser och skriver. På andra mötet fick också de här barnen frågan varför är det bra att kunna 

räkna? Svaren från dessa barn var att räkna ägg för att baka, hur många fingrar man är, hur 

många år man fyller. På sista mötet fick även de här barnen frågan vad är matte? Och då 

svarade de räknar plus, läser i skolan, räknar, former.

Första träffen arbetade de med antalsuppfattning och då med stenar som de sedan skulle rita 

av då en pojke upptäckte att stenen såg ut som en trekant och det blev en bra början på nästa 

träff som skulle handla om geometri. Här hade pedagogerna klippt ut tre geometriska former 

cirkel, triangel och kvadrat i olika storlekar och färger. De tittade på dem och benämnde de 

olika formerna och tittade även här på storlek och färg. Barnen arbetade med alla former och 

alla storlekar och fick lägga dem som de ville. De lade formerna i storleksordning på olika sätt 

från den minsta till den största från den största till den minsta och några la dem på höjden med 

den minsta längst ner eller tvärtom. Träffen slutade med att barnen fick dokumentera sina 

representationer genom att rita av det mönster de byggt med de olika formerna.
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Montessorieförskolan och ur och skur förskolan, vad blev 
resultatet

Det som Anna Aglaia Costache och Liselotte Stoltz-Nilsson drog som slutsats var att barnen 

tyckte det var roligt och ville fortsätta med matematikklubben med ytterligare uppgifter.

Deras frågeställning; Hur används matematiken i meningsfulla sammanhang i förskolan har 

de tolkat som att barnen är medvetna om matematik och att den används i vardagssituationer.

När de ändrade frågan till andra mötet varför är det bra att kunna räkna? Så tolkade de dessa 

svar som att barnen på montessorieförskolan var mer bekanta med de matematiska begreppen 

på grund av deras arbete med stencilerna och det material som de hade på förskolan. Sista 

mötets fråga var vad är matte? Och de tydde det som att alla barnen från de här grupperna 

kunde räkna och tyckte det var roligt och de kunde ge exempel på när de använde matematik i 

vardagen som t.ex. bakning, ålder, vad är klockan etc. De tolkade det även som att barnen är 

medvetna om vad matematik är och när man har nytta av matematik. Att barnen blivit 

medvetna om matematiska begrepp är för att de arbetat med detta i fem veckor och de har då 

fått lära sig och blivit bekanta med begreppen, pedagogerna har synliggjort begreppen för 

barnen. I början av deras projekt såg de en viss skillnad mellan de båda förskolorna, barnen på 

montessorieförskolan hade en vana att arbeta med sitt matematikmaterial och att det var 

därför de fick svar som var mer matematiska. När de arbetat ett tag såg de att det egentligen 

inte var någon skillnad mellan grupperna utan att de hade samma kunskapsnivå när det gällde 

det geometriska och arbetet med antal. När de gjorde om intervjun senare så hade barnen från 

Ur och Skurförskolan förståelse för matematiska termer ökat markant och det tolkade de som

att de hade givit barnen positiva tankar om matematik. De hade en avslutning som visade 

barnens lärande där de fick visa sina föräldrar, kamrater och pedagoger vad de arbetat med i 

matteklubben. De kan inte avgöra att den ena barngruppen har bättre förståelse för matematik 

än den andra då materialet har skilt sig så mycket åt, de kom fram till att uppgifterna måste 

vara identiska för att det ska gå och dra en slutsats. De upplevde att pedagogerna på båda 

förskolorna var positiva och engagerade med barnen och att de hade en positiv syn på 

matematik. De såg också att deras olika upplägg på de båda förskolorna gjorde det svårt att 

jämföra de två olika grupperna och om de gjorde om detta vid ett annat tillfälle skulle lägga 

upp det så att övningarna var mer identiska.
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När jag nu läst om dessa båda förskolor undrar jag över varför de gör så olika med dessa båda 

grupper. Är det för att barnen ska känna sig vana med materialet eller finns det någon annan 

anledning, varför fick en grupp klippa ut formerna själv och den andra gruppen fick 

färdigklippta? Om det är så att de utgick från det vanda materialet hade det varit spännande 

och gjort tvärtom, vad hade hänt då. Jag tolkar de här båda barngrupperna som att de hela 

tiden egentligen har haft samma matematiska kunskaper men att ur och skur förskolan inte har 

benämnt begreppen med matematiska termer men att montessorieförskolan´s barn har hört 

begreppen tidigare.

Syfte

Mitt syfte med detta examensarbete är att försöka förstå hur barn tänker om geometri i en 

traditionell förskola. 

Min frågeställning

Jag har valt två forskningsfrågor som jag tänker arbeta med den första är; vad tänker barn om 

geometri? är det något de har nytta av vid sin vistelse på förskolan eller i sin hemmiljö. Den 

andra frågan är; när använder barn geometri, finns det några speciella tillfällen när det 

används. 

Jag vill ta reda på detta genom att göra intervjuer med en grupp utvalda barn på min förskola.
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Metod

Jag tänker göra en jämförelsestudie med en redan gjord ”lektion” som jag ska försöka göra på 

ett snarlikt sätt med min barngrupp. Jag utgår från en 15 poängs uppsats från Malmö högskola 

skriven av Anna Aglaia Costache och Liselotte Stoltz-Nilsson, de har kallat den för Hur 

tänker barn kring matematik på en Montessoriförskola och på en I Ur och Skur förskola.

Jag tycker den är intressant därför att de arbetar med två helt andra pedagogier än vad jag gör 

som arbetar i en traditionell förskola. Finns det någon skillnad mellan dessa tre förskolor eller 

tänker och arbetar vi på samma sätt. Med en traditionell förskola menar jag en förskola som 

inte har någon speciell uttalad pedagogik utan blandar från flera pedagoger och gör det som 

de tycker passar barngruppen bäst.

Jag har valt att arbeta med fyra barn där de fyller sex år under vårterminen 2011. Jag har valt 

två pojkar och två flickor och jag har pratat med allas föräldrar att de får vara med i min 

studie. Alla föräldrar samtyckte direkt till barnens deltagande. Vid mina tre intervjuer så är det 

alltid dessa barn som intervjuas, vid några intervjuer så saknas något/några barn som är lediga 

eller sjuka. Åldern på barnen jag valt att arbeta med, föll sig naturligt då jag arbetar i en grupp 

där de flesta fyller sex år under året så det blev naturligt för mig att välja just den åldern. Det 

blir lättare att hitta tillfällen då jag hela tiden har de omkring mig än om jag ska gå iväg och 

träffa andra barn. Jag arbetar i ett område som mest består av villor i en förort till Stockholm 

och där de flesta barn är etniskt svenska. De fyra barn som jag valde har jag känt sedan de var 

små och de har även känt varandra sedan de var ett år och började på min avdelning.

Jag har valt att kalla barnen med fingerade namn.

Kalle; är en typisk tänkare och kommer med sina egna tankar om det som diskuteras, han har 

en storebror

Pelle; är en som alltid tänker efter och vill svara rätt, han har en storasyster

Stina; är en som säger det som hon precis tänker på och hon är en som ifrågasätter vad vi 

pedagoger säger, hon har en storasyster

Mia; är en eftertänksam person som tänker länge innan hon säger det hon vill, hon vill för det 

mesta också komma med faktasvar. Hon har en lillebror

Min första uppgift blir att intervjua barnen om vad är matematik och sedan göra ytterligare en 

intervju om vad som är geometri. Jag tänker göra intervjuerna i grupp, dels för att de kan ge 

varandra nya tankar som de kan fundera vidare på samt att det kan bli en intressant 
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diskussion. Barnen blir även medvetna om hur deras kamrater tänker och de kan då komma på 

något som de inte själva tänkt på tidigare och att de kan förstå saken på ett nytt sätt. En sak 

som jag funderade på när jag gjorde valet att intervjua i grupp var, kommer alla till tals, får 

alla chansen att uttrycka vad de vill ha sagt eller är det någon som försvinner i gruppen. Här 

bestämde jag mig och gjorde mitt val att det blir en gruppintervju eftersom vi alla känner 

varandra så väl så alla kommer att få säga sitt. (Doverborg, Pramling Samuelsson, sid 29-30 

2000) 

Jag tänker använda ett fickminne för att spela in samtalet och papper och penna som jag kan 

använda för att anteckna om det händer något annat speciellt. 

Jag kommer att göra tre olika intervjuer på förskolan för att få veta vad mina barn tänker om 

matematik och geometri och vid den sista intervjun då vi arbetat med geometri under en 

intensiv period göra en jämförelse på hur de tänker nu. Har deras tankar ändrats från vårt 

första matematikmöte?

Jag kommer att fortsätta med att vi arbetar med geometri på olika sätt för att se om barnen kan 

få en mer grundläggande kunskap om geometri. Jag tänker göra ett liknande upplägg som det 

de gjorde på montessorieförskolan och ur och skur förskolan för att se om det blir några 

likheter eller om det skiljer sig mycket.

Intervjumetod

Jag läser i Kvale och Brinkmann´s bok (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun om att den 

som intervjuar kan reliabiliteten inte alltid vara trovärdig, det är väldigt lätt att komma in på 

ledande frågor som jag ställer för att få de svar jag vill ha. Jag har försökt att inte ställa 

ledande frågor men de kommer ofta naturligt i en intervju tillsammans med barn, ofta på ett

sätt för att få barnen att tänka vidare. När jag läser mina intervjuer så ser jag att jag har lyckats 

med att inte ställa de ledande frågorna. 

Några av barnen jag intervjuat har gett mig svar som de vet att jag vill ha och då funderar jag 

på om validiteten blir riktig.

M; Vad tänker ni om geometri?

Pelle; former

Kalle; runda cirklar och rektanglar (bilaga 3)
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Här tolkar jag barnen på det sätt att barnen svarar för att jag ska få det svar som de vet att jag 

vill ha. Det går inte att vara riktigt säker på hur de tänker här, tänker de på former eller svarar 

de så för att det är det rätta svaret. 

Mina intervjuer som jag gjort är inte tillförlitliga i ett större sammanhang beroende på att min 

intervjugrupp bestod av ett fåtal barn, i första intervjun var det bara två barn, i den andra var 

det tre barn och i den tredje var det fyra barn. Jag kan inte generalisera för att 

undersökningsunderlaget är för litet för att några generella slutsatser ska kunna dras. 

Studien på min egen förskola

Jag har själv intervjuat mina barn med en intervjufråga på det första intervjutillfället med 

frågan vad är matematik? 

Just den här dagen var pojkarna lediga så det blev bara en intervju med flickorna.

De svar jag fick var;

Stina; Det är så där när man räknar, magisk matematik, två plus två blir fyra

Mia; Jag brukar använda det lite, förresten Mona vad är matematik, För jag vet inte om jag 

använder det, rita kan vara matematik

Stina; Man för ihop bokstäver en annan bokstav kan se olika ut men dom är samma bokstav, 

är det matematik? Lite är det matematik i alla fall 

När jag hör de här svaren från barnen så förstår jag att de inte har förstått ordet matematik 

men jag vet att de kan mycket matematik som de inte vet om att de vet. Här förstår jag att vi 

måste bli mycket tydligare med att förklara begreppet matematik. Vad betyder egentligen 

ordet matematik, enligt Nationalencyklopedin betyder det ”allmän vetenskap för 

problemlösning och metodutveckling, varvid man använder olika s.k. matematiska teorier” 

(Nationalencyklopedin 2011).

Jag märker att i slutet av intervjun att de nu börjar förstå vad som är matematik genom att de 

börjar prata om rumsuppfattning genom kartan, och att det syns vad varorna kostar genom 

skyltarna. De berättar också om att det är bra att använda fingrarna när de ska räkna, att först 

ta två fingrar och sedan plus två så tar de upp två fingrar till och ser då att det blir fyra.

Jag har gjort en liknande situation som de gjorde på ur och skur förskolan när de arbetade med 

geometri och jag vill se vad som händer med mina barn i en liknande situation. På ur och skur 

förskolan fick barnen färdigklippta former som de skulle göra ett mönster av och sedan rita 

ned på ett papper.

19



Vid det andra intervjutillfället tar jag tar med mig tre barn in i ett rum som vi kallar blåa 

rummet och där sätter vi oss vid ett bord och jag förklarar vad vi ska göra. Jag hinner knappt 

visa burken förrän Stina har helt klart för sig vad det är vi ska arbeta med

Stina; Nu ska vi jobba med former (hon ser direkt att det är burken med former) En triangel, 

det är en triangel 

Vi börjar genast titta på formerna och vi ser likheter och skillnader på cirkeln, triangeln, 

kvadraten och rektangeln. De finns dessutom i olika storlekar och olika färger. På ur och skur 

förskolan arbetade barnen med alla former men mina barn valde själva att de ville ha en form 

var. Barnen väljer varsin form som de sedan ska bygga ett mönster av för att sedan rita av. Ett 

barn väljer trianglarna och bygger så att de små trianglarna blir en stor triangel, jag gör henne 

uppmärksam på detta och först ser hon det inte men efter ett tag upptäcker hon detta. Hon som 

bygger med kvadraterna tittar nyfiket och vill själv prova samma sak och hon upptäcker då att 

det blir en stor kvadrat. 

M; men du vad hände med de här fyra trianglarna?

Stina; det ser ut som en raket, ja en stor triangel

M; vad händer om du tar fyra små kvadrater och bygger ihop de?

Mia; det blir en stor kvadrat 

Barnen ritade klart sina dokumentationer och de kände sig stolta för att ha klarat uppgiften. 

När jag ser barnens dokumentationer och hör deras tankar så ser jag att de försöker göra ett 

mönster som är något. 
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Deras egna tankar när de dokumenterade sitt mönster;

Stina; det blev en katt med partyhatt, 

Henne tolkar jag när jag ser hur hon arbetar som att storleken och färgerna på trianglarna är 

viktiga för hennes dokumentation, hon vill att allt ska bli rätt så hon suddar mycket.

Kalle; jag behöver två rader och det åker nedåt så blir det som en orm

Honom tolkar jag som att han vill bli färdig snabbt, han ritar cirklarna i rätt ordning vad det 

gäller färgerna men han bryr sig inte om storleken eller att färglägga dem, jag pratar med 

honom om storlekarna på cirklarna och frågar om det finns någon skillnad på storlekarna, han 

konstaterar då att några är större och några är mindre men att för hans skull spelar det ingen 

roll.

Mia; det är en liten katt utan ägare han bor i huset alldeles ensam

Här tolkar jag henne som att det är viktigt att allt blir rätt och det är viktigt att färgerna och 

storlekarna på kvadraterna stämmer, hon tycker också att det är viktigt att förklara var 

kattluckan är (den blå som inte hänger samman med huset) 

Nu fick de gå på formjakt och leta sina former i rummet och pojken som hade valt cirkeln 

hittade cirklar precis överallt brandvarnaren, kontakterna, spiken, lampan, antennuttaget, 

knappar, skruvarna medan de som letade kvadrater och trianglar hade svårare att hitta sina 
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former. Barnen var intresserade och tyckte uppgiften var rolig och jag fick en vetskap om att 

de behärskar de här geometriska formerna. 

En skillnad som visade sig på mina barn och barnen på ur och skurförskolan var att mina barn 

byggde sina mönster på bredden, de byggde plant på bordet medan ur och skur förskolans 

flesta barn la sina former ovanpå varandra. Här kan jag fundera på varför det blev olika och 

min tolkning av detta är att barnen på ur och skurförskolan var ovana med materialet medan 

mina barn har använt overheadapparaten för att med transparanta former göra mönster som 

visas på väggen. Kan det ha spelat någon roll att de geometriska formerna hade olika material, 

våra var av transparant plast och ur och skurförskolans var av papper. En annan skillnad var 

att Ur och skurförskolans barn arbetade alla med olika former medan mina barn hade valt en 

form var. 

Montessorieförskolan hade berättat sagan om Cecilia cirkel och hennes kamrater Kalle 

kvadrat och Tore triangel för att inspirera barnen för geometriska former och sedan hade de 

använt färdiga former som barnen fick rita av och klippa ut för att sedan gå på geometrijakt i 

rummet.  Istället för en saga om former så att vi sjöng sånger om olika geometriska former, 

det var nya sånger för mina barn men de var enkla så de lärde sig dem direkt. Vi hade fyra 

sånger en som heter triangeldrama och den handlar om triangeln, en som heter tango i 

kvadrat, en tredje som heter cirkelsång och den fjärde sången hette rektangelcalypso. Det är 

enkla rörelser som gör att formerna blir väldigt tydliga för barnen då de får arbeta med hela 

kroppen. Mattesångerna hittade jag i en bok med tillhörande CD-skiva (Mattelåtar, 2010). Vi 

gick också på geometrijakt och det gjorde vi i samband med att vi byggde mönster med de 

geometriska formerna vi arbetade med förut och där hittade mina barn massor med former 

fast vi bara var i det blå rummet, den form det fanns mest av var cirklarna. De hittade att tv-

antennuttaget hade cirkelhål till antennsladden, att foten till skrivtavlan såg ut som en triangel 

och att fönstret var en kvadrat. Mina barn och montessorieförskolans barn såg former på ett 

liknande sätt, de såg att ett papper var en fyrkant, att målarflaskan var en cirkel, att 

dataskärmen var en kvadrat, att brandvarnaren var en cirkel, de hittade former

överallt.  Här funderar jag över om båda dessa grupper var lika vana att arbeta med 

geometriska former så att de kan se det på ett naturligt sätt. Jag vet att mina barn har arbetat 

med detta sedan de började på förskolan när de var ett år gamla men jag vet ingenting om 

Montessorie förskolans barn och deras bakgrund.
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Resultat

Jag började min studie med en intervjufråga om vad är matematik. Det  barnen då svarade mig 

på min förskola är att metematik är när man räknar, läsa, matteläxa, skyltarna på Ica. När vi 

arbetat med matematik under en period fick de återigen samma fråga vid den tredje intervjun 

och svaren var snarlika det som de svarade vid första tillfället förutom att de även nämnde 

former.

När jag tittar på vad barnen på montessorieförskolan svarat var det läxor och man lägger ihop 

siffror och det ur och skur förskolan´s barn svarat så svarade de gymnastik och teckenspråk. 

Här ser jag att de har utvecklat sin syn på vad matematik är, genom att de vid ett senare 

tillfälle svarat klockan, räkna ägg för att baka, hur många år jag fyller, räkna till hundra. Här 

finns det en viss skillnad mellan de tre grupperna då mina barn fortfarande svarar snarlikt som 

de gjorde vid det första tillfället jämfört med den tredje intervjun medan de andra förskolorna 

har fått mer matematiska svar. Tolkningen här blir att mina barn omedvetet visste en del om 

matematik fast de i början inte förstod ordet matematik och de andra två förskolorna´s barn 

först nu blev medvetna om matematik som begrepp. Varför förstod inte mina barn ordet 

matematik? Det har jag funderat mycket på, vi arbetar mycket med matematik inom alla 

områden såsom geometri/rumsuppfattning, taluppfattning, mätning etc. men jag har nu lyssnat 

extra noga på mig själv och mina kollegor under ett flertal veckor och jag har aldrig hört 

någon nämna ordet matematik. Därför är det inte så konstigt att barnen hade svårt att svara på 

den frågan, vad är matematik. Pedagogerna på dessa förskolor har nog inte varit medvetna om 

att de arbetar med matematik och har kanske inte därför uppmärksammat barnen på det. När 

man som pedagog blivit medveten om matematik kan man börja få barnen intresserade och 

nyfikna på matematiska begrepp. (2001, Doverborg, Pramling, Samuelsson, sid 39). Deras 

studie över att de arbetat med matematik/geometri i matteklubbarna har gjort att barnen´s 

pedagoger nu är positiva och engagerade inför att arbeta vidare med matematik. 

Jag kan tydligt se att mina barn är väldigt uppmärksamma på olika former som de ser överallt 

i sin vardag. De kan med lätthet beskriva hur en form ser ut. Nu när vi går på en promenad så 

hittar de olika former hela tiden som vägmärken, brunnar, hjulen på bussen etc.

Jag har lärt mig mycket under denna studie om att lyssna på barnen och försöka förstå vad de 

säger och jag funderar mycket mer nu på hur jag ska få dem att tänka vidare, vilka/vilken 

fråga ska jag ställa för att få barnen att tänka mer. Jag försöker visa barnen att jag är 

intresserad av vad och hur de tänker och jag försöker att på ett mer medvetet sätt vara en 

positiv förebild inför barnen. Jag dokumenterar tillsammans med barnen och de får då berätta 
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hur och vad de tänkt om just det som dokumenterat, vi sitter tillsammans framför barnen och 

bestämmer tillsammans vilken bild vi ska använda och sedan får barnen berätta hur de tänkt 

och samtidigt skriver jag ned deras tankar, sedan ska jag ta med dessa dokumentationer på 

utvecklingssamtalet med föräldrarna. Vi sätter också in detta i barnets egen portfoliopärm.

Min första frågeställning var; vad tänker barn om geometri och där har jag intervjuat barnen 

och då kommit fram till att de tänker på det, men att det inte har ett syfte med geometri utan 

det är något de behöver i sin vardag. De svarar på min fråga om vad de tänker på när vi pratar 

geometri

Pelle; triangel för den har tre kanter, tre raka kanter, alla streck är lika långa

Stina; cirkel, den är rund och nästan formad som ett hjul

Mia; rektangel den räcker lite längre än de andra och så har den två lika långa kanter och 

två kortare kanter 

De har svårt att svara på vad de tänker om geometri utan svarar på istället på frågan vad är 

geometri och det tolkar jag som att de inte använder det i sin lek det har ännu inte blivit en 

naturlig situation för dem

Min andra frågeställning var; när använder barnen geometri och där kan jag se att de arbetar 

med det under många stunder på dagarna. Nu har barnen på min avdelning ett stort intresse 

för att arbeta med pärlplattor och när de sitter vid bordet hör jag deras diskussioner när de 

bygger. De pratar om att den triangeln ska vara röd och mitt emot ska det vara en precis 

likadan triangel. Pärlplattorna blir mer och mer avancerade när det gäller mönster och 

symmetri. De benämner vad de gör och använder geometriska begreppen som cirkel, triangel, 

kvadrat helt spontant. När de håller på med konstruktionslek så används även här de 

geometriska begreppen men här tillkommer de tredimensionella begreppen också som kub 

och cylinder. När de behöver någon speciell form så ber de kamraten som de bygger 

tillsammans med om hjälp, kan jag få kuben och kamraten ger då genast kuben utan att tveka.

Orden rund och fyrkantig förekommer sällan i deras lek utan det känns naturligt för dem att 

använda geometriska begrepp. Hur kommer det sig funderar jag på, kan det vara så att de har 

hört begreppen sedan de var ett år gamla. Om det är så håller jag helt och fullo med det som 

Berit Bergius och Lillemor Emanuelsson skriver i boken Hur många prickar har en gepard 

(Bergius, Emanuelsson, 2009) att det är inte svårare att säga cirkel än rund om det är något 

som barnen fått med sig sedan de var små. Hur ska jag gå vidare med detta, hur ska jag kunna 

utmana mina barn ytterligare. Det är vi pedagoger som måste visa barnen att vi tycker att det 

är intressant, spännande och roligt med matematik så att barnen får en positiv syn på ämnet 

inför kommande skolår.
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Något som vi inte alls pratar om i min lilla mattegrupp är rumsuppfattningen där det bland 

annat ingår om det behövs en pall för att nå upp eller når jag upp ändå. Om jag inte når finns 

det då någon kamrat som är längre som kanske når. Har den delen försvunnit för att det är en 

så självklar del i vardagen att vi inte tänker på den. Det är egentligen en stor del som barnen 

bör kunna och i den delen ingår alla lägesord som t.ex. över - under, framför - bakom.

Hittade jag någon skillnad mellan intervju två och intervju tre som båda handlade om 

geometri? Det de svarade under intervju två om geometri var att de visste namnen på 

formerna och att de kunde förklara skillnaderna på formerna. Det som de svarade under 

intervju tre var väldigt likt den andra intervjun, hur formerna ser ut och här försökte de även 

förklara skillnaden på en rektangel och en kvadrat. Det enda som egentligen skiljde dessa två 

intervjuer åt var deras förklaringar på kvadrat och rektangel.

Mia; rektangel den räcker lite längre än de andra och så har den två lika långa kanter och 

två kortare kanter

Pelle; kvadrat

Mia; rektangeln är lite smalare och kvadraten är lite bredare

Stina; de är inte lika stora

Kalle; lika många hörn och kanter 

Det fungerade bra att intervjua dessa barn i grupp, det var ingen som inte fick komma till tals 

utan alla var aktiva under intervjun. I tredje intervjun var Pelle med för första gången och det 

märktes att han inte riktigt förstod vad vi höll på med, de övriga hade varit med tidigare och 

hade en viss förståelse för vad som skulle hända. Jag skulle om jag gjorde samma sak igen då 

inte tagit med Pelle utan bara haft de barn som var vana vid denna typ av intervju. Pelle var 

aktiv och delaktig i intervjun men Kalle drog sig tillbaka och var bara aktiv i intervjuns 

början. Det tror jag beror på att han nu inte fick lika stort utrymme som tidigare då Pelle är en 

av ledarna på avdelningen och Kalle har där en lägre ställning.

De skriver i boken Hur många prickar har en gepard (Bergius, Emanuelsson, 2009) att det 

inte är svårare att säga cirkel än rund om det är något som barnen fått med sig sedan de var 

små. Hur ska jag gå vidare med detta, hur ska jag kunna utmana mina barn ytterligare. Det är 

vi pedagoger som måste visa barnen att vi tycker att det är intressant, spännande och roligt 

med matematik så att barnen får en positiv syn på ämnet inför kommande skolår.
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Vad som också är viktigt är att ha positiva, medforskande pedagoger vid barnens sida som inte 

alltid ger barnen rätt svar utan att vi funderar och tänker tillsammans. Alla pedagoger i min 

kommundel har gått matematikkurs genom ett projekt som vi haft som kallades Höja Nivån. 

Höja nivån startade 2005 och det har sedan dess funnits en matematikutvecklare på varje 

förskola och skola som träffats och diskuterat matematik ett par gånger per termin. Det har 

varit intressanta diskussioner om vad vi gör med ettåringen som lärarna i skolan ser att barnen 

har nytta av i nionde klass. Lärarna säger att de ser en klar förbättring sedan förskolan började 

med matematik och att vi arbetar medvetet med det. Vi arbetade med den röda tråden att få 

samma syn från det barnet är ett år till barnet går i nionde klass. Projektet blev nedlagt 2010.

Diskussion

Det har varit många spännande veckor som jag tillsammans med mina barn arbetat med 

geometri på förskolan, det har väckt många funderingar på hur kan jag gå vidare med detta.

Då tänker jag inte enbart på geometri utan på det mesta som händer på en förskola, hur ska jag 

få barnen intresserade och vilja forska vidare om olika saker för att få en djupare förståelse. 

Där har jag fått en tanke att vi måste arbeta mer projektinriktat och inta snudda vid flera 

ämnen och vi kan då få barnen att få en djupare förståelse för vad vi arbetar med.

Barnen i matematikgruppen har tyckt att det varit roligt med våra träffar och har vid ett flertal 

tillfällen frågat om vi inte ska träffas och prata om matematik. Kamraterna på avdelningen 

blev avundsjuka på att mattegruppen har fått gå iväg med mig och blivit intervjuade och vid 

ett flertal tillfällen frågat om det är deras tur. Här har jag tyvärr fått svara att det inte går för de 

ingår i min mattegrupp och att det är ett skolarbete och det har då blivit accepterat av dem. 

Mattegruppens nyväckta intresse för olika former har smittat de övriga barnen så att de också 

nu går på geometrijakt. Ett barn kom på att vi kan gå på geometribingo och de satte igång att 

rita bingobrickor med olika former. När bingobrickorna var klara så blev det en kort 

promenad, vi kom ner till en vägkorsning och där upptäcktes det att det fanns många former 

och i ett stort antal.

Varför fokuserar barnen bara på de geometriska formerna och inte på t.ex. mönster som är 

något de arbetar med under en stor del av dagen på förskolan. När de bygger sina pärlplattor 

och pratar om trianglar och att den sidan ska vara likadan så det blir symmetri. Jag tolkar det

som att det är vi pedagoger som inte ger pärlplattorna någon vidare status, vi säger vilket fint 

mönster du gjort men aldrig något som att den triangeln du har gjort är röd och den är i 
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symmetri med den som är mittemot. Hur kommer det sig att det läggs högre status på vissa 

saker i förskolan, varför ses vissa saker som mindre värt. Det är inte många år sedan 

pärlplattebyggandet sågs som ett tidsfördriv på förskolan och att det var något vi helst inte 

gjorde men numera är det tillåtet att bygga pärlplattor igen eftersom vi kan se barnens 

utveckling vad gäller olika slags mönster och symmetri. Nu måste vi pedagoger bara ge de en 

högre status med att benämna vad det är barnen gjort som mönster som är randigt, rutigt etc. 

och att det kanske finns en symmetri.

Även matematikgruppens föräldrar har varit nyfikna och hela tiden velat läsa intervjuerna och 

det är något de fått göra, ett flertal av föräldrarna trodde först inte att barnen kunde så mycket 

om de geometriska formerna så det blev en upptäckt hos dem.

När jag pratar med barnen om geometri så är det många som återkopplar det till sina 

storesyskon och om vad de gör i skolan och där tycker jag mig kunna se att de tittar på sina 

större syskon och försöker koppla det till sin vardag. Som exempel min storasyster har en 

mattebok och hon ska måla alla kvadrater blå och alla cirklar gröna. Vid ett sådant tillfälle kan 

de ”göra” syskonens läxa på förskolan och därigenom få sina kamrater intresserade av detta.

Det är något vi försöker uppmuntra för det är oftast lättare att få ett barn intresserat om det 

kommer från någon av dess kamrater.

Något vi pedagoger måste vara medvetna om är att barn lär på olika sätt och att vi därför 

måste kunna erbjuda barnen olika möjligheter för att de ska kunna lösa sitt problem och 

komma vidare i sin tankebana. Något barn lär sig genom att rita, ett annat genom att sjunga 

och ett tredje barn lär sig genom att använda hela sin kropp Det är viktigt att vi inte gör någon 

skola av det utan att det sker på barnens premisser och på ett lustfullt och lekfullt sätt. 

Det ska vara roligt att lära sig.

I förskolan arbetar vi med den informella matematiken och att de först i skolan börjar med 

den formella matematiken. Därför handlar matematik i förskolan mycket om språk och att 

kunna benämna olika saker med dess rätta namn. Inte bara inom matematikens språk utan i 

alla sammanhang, hur många barn vet vad en tillbringare är?

Jag tror mig se att det finns viss skillnad mellan dessa tre förskolor som jag inte egentligen 

tror har med de tre olika pedagogikerna att göra utan de har att göra med medvetna pedagoger. 

Skillnaden är att de inte har fått in de matematiska begreppen som en naturlig del i sitt arbete 

men att de säkert ändå arbetar men omedvetet med matematik På min förskola har vi arbetat 

aktivt med matematik sedan 2005 då Höja Nivån projektet startade så sedan dess har vi sett 

matematik i allt vad barnen gör och har sedan dess också lärt oss att benämna vad barnen 

arbetar med. 
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Om jag skulle göra om denna uppgift så är det en del saker jag skulle ändra på.

Jag skulle ha fler mattegrupper och intervjua ett flertal barn för att få ett större utbud med svar 

så att det blev en större validering på svaren. Nu har gruppen varit så liten så jag har inte 

kunnat göra så det blev ett litet urval av svar, jag har dessutom endast vid tre tillfällen 

intervjuat barnen. Jag skulle också göra enskilda intervjuer med barnen för att kunna gå mer 

på djupet i frågorna utan att för den skull ställa ledande frågor, men jag skulle också fortsätta 

att göra gruppintervjuer. I gruppintervjuerna skulle jag dela in barnen eftersom de svarat på de 

enskilda intervjuerna, en grupp med de som svarat ganska lika och en annan grupp där deras 

svar ligger långt ifrån varandras svar. Detta för att se om det blir någon skillnad i grupperna. 

Blir det så att de barn som kan tar den ställningen att de kan och de som är osäkra lyssnar och 

lär sig av de barn som kan. Jag vet inte vad som händer men det är en spännande studie att 

göra i framtiden. Dessutom skulle jag vilja försöka intervjua barn jag inte känner och som bor 

i ett annat upptagningsområde och som har en annan kulturell struktur.

Jag skulle också göra observationer i barnens arbete med matematik/geometri hur de gör i sin 

vardagliga lek och till det så skulle jag filma dem för att jag senare kunna sitta och titta på vad 

som verkligen hände. Jag tror att det är lätt att tolka fel om jag bara tittar utan att ha med mig 

någon form av dokumentation hem. Problemet här är att vi sällan filmar på förskolan och vid 

de få tillfällen vi gör det så uppträder inte barnen naturligt så för att göra detta krävs det 

mycket arbete med att filma så att barnen ska känna att det är naturligt precis som när vi fotar 

dem.

Jag skulle inte heller göra en jämförelsestudie utan istället fördjupa mig på mina egna 

intervjuer och slutsatser. Detta pga. att det är svårt att försöka göra precis det som några andra 

gjort och det blir alltid en viss skillnad och det gör att det inte riktigt går att dra några faktiska 

slutsatser, jag känner att det blir mycket antagningar och gissningar. Jag har heller ingen 

möjlighet att diskutera/reflektera med dem som gjorde studien. En sådan här studie skulle 

vara bra att göra tillsammans i arbetslaget då man ofta ser saker ur olika perspektiv och att vi 

tillsammans kan diskutera vad det var som hände, varför blev det så. 

Jag skulle också välja ett annat område än geometri som är mer relevant för barnen i förskolan 

som taluppfattning där det ingår väldigt mycket som t.ex. abstraktionsprincipen (där föremål 

räknas i en mängd.) Det är ett ämne som för barnen är mer relevant och de är medvetna om 

det på ett helt annat sätt än geometri, det är något som de vet att de kan och de är också 

medvetna om att de är lär sig mer om att räkna hela tiden t.ex. när de spelar spel så använder 

de räkneramsan. Det är också vanligt att när barnen börjar bli sex år att de blir nyfikna på plus 
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och minus och att de ofta kommer med frågor om vad blir två plus två. När det intresset 

kommer är det viktigt att vi hjälper barnen att börja förstå hur man gör när man ska plussa.

Om jag skulle göra detta så är behovet att vara ledig från arbetet ganska stort, det behövs 

säkert en hel dag i veckan och gärna under en längre tid än vad denna uppsats tagit i anspråk.

Sammanfattning

Jag har i början av uppsatsen beskrivit lite om vad matematik är för ett förskolebarn och vad 

matematik handlar om i stort, en stor del handlar om olika begrepp som lång – kort. När det 

gäller matematik i förskolan har de olika begreppen en stor del eftersom vi arbetar med 

informell matematik och det är först i skolan som de arbetar med den formella matematiken.

Jag har också nämnt vad våra styrdokument säger att vi ska göra inom ämnet matematik. 

Jag har skrivit lite kortfattat om Freidrich Fröbel och hans lekgåvor, som har en stor betydelse 

för dagens matematik i svenska förskolor. 

Jag har även skrivit om Les Semenovic Vygotskij och hans tankar om lärande och utveckling.

Jag har även nämnt lite om Maria Montessorie och hennes pedagogik att hon tror på det 

kompetenta barnet, att låta barnen prova/tänka själva innan vi ger barnet en färdig lösning.  

Dessa tre pedagoger har på sina sätt haft en stor betydelse för förskolan och även för arbetet 

med matematik

Ur och skur förskolans pedagogik betonar att lärandet går bra att göra ute, genom att där finns 

det större möjligheter att kunna använda alla sina sinnen.

Den här studien har handlat om förskolebarns tankar om geometri på en montessorieförskola 

och en ur och skurförskola som jag har jämfört med min förskola som arbetar mer traditionellt 

vad gäller förskolor i Sverige. I min studie har jag jämfört dessa tre olika pedagogiker och om 

det finns någon skillnad eller likhet i arbetet med geometri och matematik.

Jag har gjort liknande övningar som de montessorieförskolan och ur och skurförskolan och 

jag har gjort jämförelse med deras resultat på övningarna och resultaten på mina övningar när 

det gäller geometrin.

Vi har vid alla tre förskolor intervjuat barn och vi har alla tre kommit fram till lite olika svar 

men svaren har ändå varit snarlika.

Jag har i min studie intervjuat fyra barn vid tre olika tillfällen på min förskola med 

frågeställningarna vad tänker barn om geometri och när använder barn geometri i sin vardag.
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