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Sammanfattning: 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om och hur man på olika förskolor arbetade med 
matematiken i barnens vardag, samt om de följde läroplanen för förskolans mål. 
Undersökningen gjordes på två Reggio Emiliainspirerade förskolor.  
Undersökningen genomfördes med löpande observationer under två veckors tid. Utifrån 
frågeställningarna delades en mindre enkät ut till pedagogerna på de båda förskolorna. 
 
De slutsatser som undersökningen kom fram till var att man på de två Reggio Emilia -
inspirerade förskolorna arbetade med matematiken i vardagen, men dock inte direkt aktivt och 
medvetet. 
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1. Inledning 
Matematik i förskolebarns ålder är väldigt viktigt på många sätt och något som vi inte får 
glömma bort.  
Men vad innebär det egentligen och hur arbetar pedagogerna med det i förskolan och med 
barnen? 
I min utbildning på högskolan har jag sett att matematik är så mycket mer än bara siffror och 
att räkna en uppgift. Matematik i förskolan handlar om de vanligaste vardagssituationerna och 
till stor del om problemlösning. Hur barnen sedan klarar av dessa saker är helt beroende på 
vilka erfarenheter de har med sig sedan tidigare, men också pedagogens attityd och erfarenhet 
spelar stor roll för dessa barns framtida lärande. 
Matematik i förskolan handlar inte alls om svåra saker, men oftast så kan uppfattningen vara 
just den. För att göra matematiken till något positivt och intressant gäller det att pedagogerna 
tänker på sin egen inställning och uppmärksammar matematiken i vardagen. 
 
Med anledning av detta har jag valt att inrikta min uppsats mot förskolan och dess 
matematikundervisning. Jag kommer att titta närmare på hur pedagogerna på två olika Reggio 
Emilia – inspirerade förskolor arbetar med matematik i vardagen och framför allt om de gör 
det.  

1.1.Bakgrund - Matematik i vardagen 
Små barn lär sig matematikens grunder långt innan de får någon undervisning i ämnet. 
(Björklund, 2008) Björklund skriver vidare att vi vuxna ser matematik som nånting svårt och 
abstrakt, men hon menar att det i stället bör vara något som strukturerar vardagen och ett sätt 
att tänka. Matematik är för barn lika med kommunikation och samspel mellan individer. Det 
har från början inget med siffror och tabeller att göra. För små barn så bygger matematik på 
tidigare erfarenheter av den sociokulturella tillvaron som barnet befinner sig i. 
Björklund menar att matematik för små barn kan se väldig olika ut och att det är vikigt att 
man urskiljer de grundläggande matematiska aspekterna och synliggör den tidiga 
matematiken så att barns lärande kan förstås och främjas. 
Vidare menar Björklund att matematik är en del av problemlösning av olika sorter i vår 
vardag. Matematik kan ses som ett redskap som gör det lättare för oss människor att skilja 
olika mängder åt, uppskatta olika relationer mellan föremål och framförallt kommunikation 
mellan människor. 
Det matematiska tänkandet finns redan hos ett nyfött barn, sedan är det upp till omgivningen 
att ge barnet erfarenhet. Denna erfarenhet lägger barnen till sin värld och skapar nya 
erfarenheter utifrån det.  
 
I Björklunds bok får vi ta del av ett exempel på hur ett barn tar till sig nya erfarenheter.  
Exemplet handlar om Linnea 1år och 7 månader som leker med klossar. Linnea hittar en röd 
halvcirkelformad kloss och tar den i sin hand. Hon fortsätter därefter att leta och hittar en 
träfärgad halvcirkelformad kloss. Hon reser sig upp från golvet och går mot sin mamma. 
Linnea lägger de två raka sidorna mot varandra och säger ”Boll”. 
 
Detta exempel från Björklunds (2008) bok visar hur ett litet barn förvandlar en vardaglig 
situation till en matematisk erfarenhet, genom att ta två delar och bilda en ny form. Detta barn 
har efter denna vardagliga situation fått en ny erfarenhet av olika former. När sedan detta barn 
möter olika former igen så har barnet en annan förståelse för former och därmed menar 
Björklund att barnet har utvecklat förståelsen av, som i detta fall, former. 
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För att barn ska kunna utveckla den förståelse som barnet i ovanstående exemplet gjorde, så 
menar Björklund att man måste ge barnen olika erfarenheter av olika föremål för att kunna se 
likheter och olikheter. Björklund hävdar dessutom att matematik är ett måste i alla människors 
vardag för att kunna hantera de problem som finns i vardagen. 
När ett barn självständigt räknar ut hur den ska komma åt en eftertraktad leksak uppe på en 
hylla med hjälp av till exempel en stol, så menar Björklund att detta är samma sak som när en 
vuxen person räknar ut hur tidigt de måste kliva upp på morgonen för att hinna till förskolan 
och jobbet en viss tid. 
Matematiskt tänkande hos barn handlar om struktur och där barn strävar efter ett samband för 
att sedan kunna välja en passande strategi när problem dyker upp. Björklund menar då att 
barnen tvingas tänka självständigt om den rätta strategin eller mallen inte finns. 
 
Även Doverborg, Pramling Samuelsson (2003) påpekar att när de gäller barns kunnande och 
förståelse så bygger det på tidigare erfarenheter. De menar att barn utvecklar sitt kunnande när 
en situation ter sig på ett annorlunda sätt än tidigare. Doverborg, Pramling Samuelsson skriver 
vidare om hur man på olika sätt kan synliggöra antalsbegreppet hos barn genom att man 
varierar olika föremåls storlek, gruppering och utbredning. Barnet tar med sig sin tidigare 
erfarenhet och skapar en ny genom att tänka på hur saker förhåller sig nu. Genom att aldrig 
variera något så ser inte barnet någon förändring och kan då heller inte utvecklas därifrån.  
 
Ahlberg (2003) skriver att barnens lärande utvidgas när pedagogerna utgår ifrån barnens 
tidigare erfarenheter och bygger vidare på dem genom att ge barnen nya upplevelser. Dessa 
upplevelser ska sedan leda till att barnet blir mer nyfiken och känner lusten att lära. 
Det är alltså pedagogens roll att ge barnen nya erfarenheter som de själva kan bygga vidare 
på. I dag ska pedagogen vara en medvandrare när barnen själva söker kunskap och inte en 
förmedlande lärare. 
Ahlberg skriver vidare att det är pedagogens uppgift att se till så att matematiken inte handlar 
om siffror och att ge det rätta svaret. Om ett barn föreställer sig att matematik handlar om att 
snabbast ge rätt svar, så försvinner genast barnets upplevelse och möjlighet till kreativitet och 
upptäckarglädje, allt det som matematik egentligen ska handla om. 
 
1.1.1. Vad är vardagsmatematik? 
Ja vad är egentligen vardagsmatematik? 
Enligt Margareta Forsbäck, lärarutbildare på lärarhögskolan i Stockholm (Gottberg 2008) så 
är det viktigaste att sätta ord på matematiken. Att introducerar nya begrepp och göra dem 
begripliga. Vardagsmatematik handlar inte om att göra nya saker med barnen, utan att man 
istället sätter ord på det man gör. Forsbäck hävdar enligt Gottberg att dessa ord och begrepp 
ger barnen verktyg att upptäcka matematiken. Forsbäck menar också att vi måste ta på oss 
”matteglasögonen” 
Forsbäck ger exempel på hur man som pedagog kan arbeta med vardagsmatematik på ett 
enkelt sätt. 
Genom att ge barnen en uppgift och sedan dokumentera den med till exempel foton och text, 
eller med barnens egna teckningar. Visa barnen hur de själva tänker och resonerar så att de 
senare kan se tillbaka och återuppleva vad de gjort och tänkt 
Forsbäck säger också enligt Gottberg att alla människor behöver lära sig att sortera 
information, strategier och enheter. Genom att kunna sortera och klassificera olika föremål 
utvecklar barnet logiskt tänkande och förståelsen av regler. För att utveckla förståelse för 
matematiska begrepp gäller det att kunna se samband mellan olika saker. Det finns många sätt 
att sortera på. Att sortera knappar efter färg, storlek eller antal hål är en väldigt enkel och rolig 
övning, enligt Forsbäck. 



 3 

En annan viktig sak är att träna på att dela upp tal. Det är ett sätt att öva upp synintrycket av 
delar och helheter. För att träna barnen på just detta så kan man till exempel visa barnen fem 
legobitar, för att direkt stänga handen och låta barnen gissa hur många legobitar som låg där. 
Ett annat bra tips på vardagsmatematik är att använda sig av barnens egna böcker 
”Barnböcker kan användas till så mycket mer än godnattsagor.”(sid.24) säger Forsbäck, enligt 
Gottberg. I alla barnböcker kan man hitta matematik, mer eller mindre. Genom att titta på 
bilderna i en barnbok så kan man se fullt av olika antal, storlekar och lägesord. Detta är ett bra 
sätt att få matematiken rolig, kreativ och logisk, anser Forsbäck 
Och sist menar Forsbäck att det är viktigt att barn lär sig räkneramsan. 
För många förskolebarn är det inga problem att räkna från ett till tio eller ännu längre, även 
om det kan vara svårt att veta vilket tal som kommer efter fyra utan att börja räkna från ett. 
Men genom att göra tydliga pauser mellan talen lär sig barnen att räkneorden ”inte sitter 
ihop”.  
Genom att kunna räkneramsan skapar man sig en bra känsla för tal menar Forsbäck, enligt 
Gottberg. 
 
Elisabet Doverborg, med ett förflutet som förskollärare och lärarutbildare och numera 
forskare menar enligt Rundgren (2008) att det första man måste göra är att ta reda på barnets 
perspektiv. Ta reda på hur barnen tänker och utgå ifrån det när du jobbar med 
vardagsmatematik. Visa för barnen hur de tänker och visa att alla tänker olika. Det är vikigt 
att visa på skillnaderna och de olika tankesätten i en grupp. 
I denna olikhet finns det kunskap och erfarenhet att hämta. 
En vanlig situation som många använder sig av i den vardagliga matematikundervisningen, är 
dukning av till exempel lunchen.  Men hur blir egentligen dukningen matematik? 
Doverborg menar enligt Rundgren att man ska titta på hur barnen gör när de ska duka. Fråga 
dem hur de tänker och varför de gör som de gör. Synliggör barnens olika strategier och 
tankesätt inför alla barnen. Då kan barnen skapa nya erfarenheter och utvidga sina möjligheter 
till att lösa en uppgift. Kanske att barnen provar ett annat sätt nästa gång? 
Om man som pedagog kan se vad man kan göra med olika situationer, så kan man då skapa 
många roliga och spännande utmaningar i barnens vardag, hävdar Doverborg. 
 
1.1.2. Reggio Emilia 
Reggio Emilia- pedagogiken grundades i slutet av 1940 i staden Reggio Emilia i Italien, av en 
då ung eldsjäl vid namn Loris Malaguzzi (Wallin, Maechel, Barsotti, 1987) 
Det finns egentligen inga böcker som beskriver Malaguzzis filosofi fullt ut, inte heller några 
riktiga metodhandböcker för hur man ska jobba med Reggio Emilia pedagogiken. Detta beror 
på att Malaguzzi ogillade att fastslå några slutgiltiga formuleringar i sina texter. Malaguzzi 
var övertygad om att tänkandet alltid måste vara i förändring för att inte stannas upp. Reggio 
Emilia pedagogik handlar om inspiration och som pedagog är du ständigt i en lärandeprocess 
och alltid på väg mot nya kunskaper, enligt Jonstoil, Tolgraven, (2001) 
Inom Reggio Emilia pedagogiken finns det som tidigare nämnts, inga mallar eller metoder att 
ta över. Reggio Emilias grundfilosofi handlar om kommunikation, barns tänkande och 
utveckling. För den som jobbar inom Reggio Emilia är kommunikation och samtal en viktig 
del av verksamheten, detta för att ständigt reflektera över den process som man befinner sig i.  
Malaguzzi anser att kommunikation är en viktig del i barnens lärande och grunden i 
verksamheten ska vara barnens olika sätt att uttrycka sig. 
Till kommunikation hör också lyssnandet. Genom lyssnandet så är man villig att ompröva sin 
egen åsikt och ta in andras synpunkter och just detta ser man som väldigt vikigt inom 
Malaguzzis pedagogik, enligt Jonstoil, Tolgraven (2001) 
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En annan viktig del i arbetet på en Reggio Emilia inspirerad förskola är tema och 
projektarbete och den efterföljande dokumentationen av det. Att dokumentera allt arbetet är 
ett sätt att med jämna mellanrum kunna reflektera över arbete man gjort samt reflektera över 
pedagogerna och barnens utveckling. Dessa dokumentationer kan bestå av till exempel 
intervjuer med barnen, fotografering av barnen och deras arbeten, samt ljud- och video- 
upptagning. Dokumentationen är mycket viktig för att barn och vuxna senare ska kunna 
reflektera över vad som har hänt. 
Men det som antagligen är viktigast inom Reggio Emilia, enligt Jonstoil, Tolgraven är 
skapandet och därmed finns det på varje Reggio Emilia- inspirerad förskola i Italien en ateljé 
där barnen fritt får skapa sin egen konst och ge uttryck för sina känslor. Därmed finns det 
också en anställd atelierista, en teckningslärarinna som jobbar enbart i ateljén och hjälper 
barnen i deras skapande. Reggio Emilia- pedagogiken står för skapande och att ge uttryck för 
sina sinnen, något som barnen kan göra i ateljén genom färger och former. 
Malaguzzis grundfilosofi och nyckelord är som tidigare nämnts, kommunikation och samspel. 
Och en viktig del i Malaguzzis organisation är samspelet mellan samhället och skolan. Han 
ville inte att dessa två skulle ses som två olika saker som man skulle skilja åt. Enligt Jonstoil 
och Tolgraven så ville Malaguzzi att dessa två delar skulle samverka och påverka varandra.  

 
1.1.3. Vad säger läroplanen 
 Alla pedagoger som arbetar inom skolans väsen på något sätt är skyldiga att följa den 
rådande läroplanen, som för närvarande inom förskolan är Lpfö98. 
Ahlberg (2003) skriver att barns första möte med matematik är väldigt vikigt och 
betydelsefullt för barnens framtida förhållningssätt och möjlighet till att lära sig matematik. 
Därmed är det otroligt vikigt att man som pedagog följer de mål som i läroplanen är uppsatta. 
 
Enligt läroplanens mål för förskolan så skall förskolan sträva efter att varje barn: 
 
– utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang” 
– utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form 
samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum”  
– stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik”  

 
Lärarens handbok (2006,s.31) 

1.2.Syfte 
Syftet med denna undersökning är att titta närmare på om och hur pedagogerna arbetar med 
matematiken i vardagen med barnen på två Reggio Emilia- inspirerade förskolor samt hur och 
om man följer läroplanen. 

1.1. Frågeställningar 
 
1. Vad finns det för uttalat matematikmaterial på förskolorna och hur används det? 
2. Hur skiljer sig sättet att arbeta med matematik på dessa förskolor?  
3. På vilket sätt arbetar förskolorna enligt Lpfö98? 
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2. Metod 
Här nedan kommer jag att redogöra för vilka metoder jag använt mig av i mitt arbete. Jag 
kommer även att redogöra för vilka urval jag gjort. 

2.1. Urval 
Denna undersökning är gjord på två olika förskolor, med olika inspirationsgrad av Reggio 
Emiliapedagogiken. Barnen är i åldrarna 3-5 år och tiden för dessa undersökningar var satta 
till en vecka på varje förskola. 
Valet av förskolor föll på dessa två av den anledningen att dessa var kända av mig redan 
innan. Pedagogerna, barnen, lokalerna och arbetssätten var för mig redan bekanta och därför 
ansåg jag att jag med fördel kunde koncentrera mig på mina observationer. 
 
Förskola 1 
Detta är en relativt liten förskola på en mindre ort, i en mindre kommun, i Mellansverige. 
Detta är en förskola med närhet till naturen. 
Förskolan är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att förskolan är ekonomisk förening. Varje 
familj är delägare och medlem, och tillsammans har alla ansvar för driften och skötseln på 
förskolan. 
Förskolan består av två avdelningar och sammanlagt tjugoen barn, tolv barn på den stora 
avdelningen med de äldre barnen mellan 3-5 år och nio barn på den mindre avdelningen med 
de yngre barnen mellan 1-3 år. På förskolan jobbar fyra pedagoger, samtliga med 
förskollärarutbildning. Ingen av förskollärarna med vidareutbildning inom matematik.  
Förskolans arbete är till viss del inspirerat av Reggio Emilia genom skapandet och barnens 
uttryck.  Förskolan lägger mycket engagemang i sång, färg, form, natur och rörelse.  
 
Förskola 2 
Denna förskola är en mellanstor förskola och ligger i ett mindre samhälle, i samma kommun, i 
Mellansverige, som förskola 1. Förskolan ligger mitt i samhället.  
Detta är en kommunal förskola som arbetar inriktat mot Reggio Emiliapedagogiken och 
jobbar mycket med färg, form, språk, uttryck och liknande. 
På förskolan går fyrtiotre barn uppdelade på fyra hemvister. Förskolan är avdelningslös och 
man jobbar istället med åldersinriktade hemvister. På förskolan arbetar sju pedagoger och 
ingen av dem med vidareutbildning inom matematik. 
 De två äldsta barngrupperna består av tjugotvå barn sammanlagt uppdelade på en 4-årsgrupp 
och en 5-årsgrupp med ungefär lika många barn i varje grupp.  
 

2.2. Genomförande 
Eftersom syftet med denna undersökning var att se om och hur pedagogerna arbetar med 
matematiken med barnen i deras vardag så föll valet av metod ganska enkelt på löpande 
observationer. Detta val kompletterades med en mindre enkätundersökning bland 
pedagogerna och efterföljande diskussioner utifrån några intervjufrågor 
 
Jag och ytterligare en student satte oss ner inför den fältstudie som vi hade i uppgift att göra, 
och kom fram till att vi skulle utforma den fältstudieuppgiften så att vi senare kunde använda 
oss av den i våra arbeten. Det första vi gjorde var att skriva ihop ett godkännandebrev (se 
bilaga 1) till barnens vårdnadshavare, där de fick godkänna eller icke godkänna barnens 
medverkan vid eventuella digitala dokumentationer. Dessa brev samlades in några dagar 
senare och endast ett fåtal barn på den ena förskolan medverkade ej i studien. 
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Det vi sedan gjorde var att sätta ihop några frågor till en mindre enkät (se bilaga 2) som vi 
senare lämnade ut till de berörda pedagogerna på våra förskolor. I min undersökning deltog 
sex pedagoger, samtliga förskollärare. Två pedagoger från förskola 1 och fyra pedagoger från 
förskola 2. Samtliga pedagoger visade ett positivt intresse för undersökningen. De blev alla 
informerade om studiens syfte och mål. Frågeställningarna i enkäterna skulle vi sedan 
komplettera med några utvalda intervjufrågor (se bilaga 3) för att få ett mer utvecklat svar 
från pedagogerna. Några direkta intervjuer blev det inte för min del, då jag i samband med 
enkätundersökningen fick pedagogernas synpunkter och svar i direkta diskussioner utifrån 
vad de själva ansåg att de ville komplettera sina enkätsvar med. Därmed ansågs det som 
onödigt att ställa samma frågor till varje pedagog igen i samband med en intervju. 
I denna studie har jag haft de forskningsetiska kraven i åtanke enligt Johanssson och Svedner 
(2006). Detta genom att bland annat informera alla inblandade om studiens genomförande och 
dess mål med den samt om att det insamlade materialet, efter avslutad studie kommer att tas 
omhand av högskolan i Gävle och förstöras. 
 
När godkännandebreven var insamlade igen så började jag göra mina observationer på 
förskola 1 där jag observerade 3-5 åringarna. Därefter fortsatte jag observationerna på 
förskola 2 där jag observerade både 4 och 5 åringarna.  
Efter att läst i Johansson och Svednér (2006) om bland annat löpande observationer så 
utformades ett observationsschema (se bilaga 4) likt de som visas i Johansson och Svednér 
(2006 sid.64), för att på enklaste sätt följa pedagogernas arbete. 
Jag valde att vara en vecka på varje förskola och det blev till största del under förmiddagarna 
då det var då den planerade verksamheten pågick och jag kunde följa pedagogernas planerade 
arbete med barnen. Varje observation kunde vara i 15- 30 minuter och de moment som ej 
ansågs vara matematik valdes bort. Efter varje avslutad observation satte jag mig ner för att 
renskriva eller komplettera mina anteckningar för att sedan sammanställa dem. 
 
 

3. Resultat 
I denna del kommer resultaten av undersökningarna på de båda förskolorna att redovisas var 
för sig utifrån frågeställningarna.  

3.1 Vad finns det för uttalat* matematikmaterial på förskolorna och hur används 
det? 
* Med uttalat material menar jag, material som förskolan medvetet köpt in till just 
matematikundervisning.  
Förskola 1. 
På denna förskola finns inget uttalat matematikmaterial som pedagogerna medvetet köpt in till 
matematikundervisning. Däremot så finns det massvis med material på förskolan som kan 
användas till matematikundervisning. Exempel på detta kan vara: pussel, klossar, böcker, 
lego, spel, pärlplattor och liknande. 
Under observationerna på förskolan kunde jag se att matematik fanns överallt i barnens 
vardag även om pedagogerna inte arbetade medvetet med just matematik. Detta kunde visa 
sig i stort sätt allt som skedde på förskolan. Matematiken fanns med vid till exempel av och 
påklädningen, samlingar, lunchsituationer och utflykter. 
Denna förskola inriktade sitt arbete mest på färg, form, rörelse och liknande, men i dessa 
moment så observerade jag även inslag av matematik. Det kunde visa sig genom lägesord, 
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turtagning, tidsbegrepp, begrepp som mindre/mest, fler/flest, rumsuppfattning och liknande i 
de dagliga aktiviteterna. 
 
Dagarna på förskolan började med en gemensam samling för de barn som befann sig på 
avdelningen den dagen.  
En typisk samling kunde se ut på följande sätt: 
 

• Alla barnen sitter i en ring. Pedagogen räknar barnen och barnen räknar efter. 
Pedagogen kunde ställa följdfrågor som, Hur många är det som fattas?, Hur många 
pojkar respektive flickor är det? Vilka är det fler/flest av? Vid ett tillfälle får barnen 
själva säga ”sitt” nummer i ordningen när pedagogen räknar hur många som är där. 
Exempelvis barnet som sitter först i ringen säger 1, barnet som sitter som nummer två 
i ringen säger 2 och så vidare. 

• Samlingen fortsätter med olika sånger, ramsor och rörelselekar. Exempel på det var:  
- ”10 små apor hoppade i sängen, 1 ramlade ner och slog sitt lilla huvud. Mamma 

ringde doktorn och doktorn svarade: Inga små apor i sängen får vara! 9 små apor 
hoppade i sängen…” 

- Alla barnen står i ring och sjunger: ”Vi böjer oss fram, vi böjer oss bak, vi böjer lite 
hit, vi böjer lite dit…” Samtidigt som alla rör sig till musiken. 

 
En vanlig situation som innehöll matematik på denna förskola var dukning av lunchen, då ett 
barn alltid var med och hjälpte en pedagog att duka bordet. 
Denna dag var ett barn på 4år med och hjälpte till.  
Pedagogen frågar barnet om hur många barn de var här i dag?  Barnet räknar då till elva barn 
och fyra vuxna. Pedagogen hjälper barnet att räkna ut summan av det, genom att räkna på 
fingrarna tillsammans. Pedagogen har innan ställt ut stolarna vid matbordet där de ska stå och 
sett till att rätt antal stolar finns framme. Sedan tar barnet tallrikar och ställer ut dem där det 
står stolar. Barnet fyller på med bestick och glas på de platser som det står tallrikar. 
När det är dags att ställa ut mjölken på borden så tar barnet två mjölkförpackningar, en 
oöppnad och en halvfull och ställer på ”sitt” bord. 

- Jag får två och ni får bara en, säger barnet till pedagogen 
Sedan säger barnet  spontant 

- Två plus två blir fyra. Ett plus ett blir två. 
 
Efter att dukningen är klar så har man lunchsamling och alla barnen samlas i soffan. Barnet 
som dukade lunchen har några lappar med alla barnens namn på. Dessa lappar visar barnet 
upp en och en och alla de andra barnen får titta om de känner igen sitt namn. När man ser sitt 
namn så går man i turordning och sätter sig vid sitt bord. 
 
Ett annat exempel på matematiken i vardagen var alla gånger barnen var i skogen eller på 
ängen bakom förskolan. 
En av dagarna hade barnen ”schemalagd” tid för utflykt. Barnen började med att samlas på 
trappan in till förskolan. Där räknar en pedagog hur många barn som är där idag. Sedan frågar 
hon vilka som fattas och hur många det är. Efter det så får barnen ställa upp sig två och två på 
led vid grinden. Barnen har sina ”gåkamrater” och pedagogen säger till vilka som ska ställa 
sig först i kön och vilka som i turordning ska ställa sig efter. 
 
Förskola 2 
Denna förskola liknar Förskola 1 till stor del. Inte heller här finns något uttalat 
matematikmaterial som pedagogerna arbetar medvetet med. Pedagogerna på förskolan arbetar 
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inte direkt aktivt med matematik och de är inte alltid medveten om vardagsmatematiken som 
finns runt om dem och som de dagligen använder sig av. 
Matematiken en del av vardagen även om denna förskola inriktar sitt arbete mot färg, form, 
språk, uttryck och liknande. 
Matematiken finns i arbetet med barnen hela tiden genom allt som sker på förskolan. Detta 
genom, lägesord, rumsuppfattning, turordning, tidsbegrepp, begreppsord som mindre/mest, 
liten/stor, tid och datum och så vidare. 
 
 
Dagarna på förskolan började med en samling på varje hemvist.  
En typisk samling på denna förskola kunde se ut på följande sätt: 
 

• Samlingarna började med att pedagogerna räknade vilka barn som var där, alternativt 
att barnen fick sätta upp kort eller symboler för vilka som var där respektive vilka som 
var hemma. Det kunde sedan följas upp med frågor som: Hur många är det som är 
hemma i dag? Hur många flickor respektive pojkar är det som är här? Vilka är det 
fler/flest av? 

• Efter att alla barnen var räknade så gick man igenom med 5- årsgruppen vilken dag, 
månad och år det var, genom att ett barn fick leta fram rätt månad på en av 
månadslapparna och sätta upp den på tavlan. Sedan frågade pedagogen vilket datum 
och år det var som sedan barnet svarade på om de kunde annars fick något utav de 
andra barnen svara. 

• Efter det så delar pedagogerna ut frukt åt barnen. Vid två tillfällen under mina 
observationer så visade pedagogerna när de delade frukten.  En pedagog kunde fråga 
barnen om tre äpplen räckte till tolv barn? De visste barnen att de inte gjorde och sa att 
man måste dela äpplena i bitar. Pedagogen delade först äpplena en varsin gång och 
frågade sen barnen vad de kallades. Barnen kom med olika förslag som delar, 
fjärdedelar, två. Pedagogen berättade att de kallades halvor. Sedan frågade pedagogen 
hur många halvor det var nu? Några barn svarade att det var sex stycken bitar. 
Pedagogen frågade då om det räckte till alla barnen? Barnen svarade att det inte 
räckte. Pedagogen delade då äpplena en gång till och frågade barnen om de visste vad 
bitarna kallades nu? Barnen gissade på halvor och delar, men ingen visste. Pedagogen 
berättade då att bitarna nu var fjärdedelar och visade barnen hur äpplet såg ut från 
början, genom att lägga ihop alla bitarna igen och sedan dela på dem. Pedagogen 
räknade sedan bitarna tillsammans med barnen och frågar om bitarna räcker till alla 
barnen nu då? Och det gjorde de och barnen fick i turordning ta en varsin bit. 

• Efter att alla barn hade fått frukt fortsatte samlingen med att barnen sjöng en sång, 
lekte en lek, eller att pedagogen läste en bok eller prata om något ämne som de 
jobbade med vid det tillfället. Just vid dessa tillfällen som jag vistades på förskolan så 
jobbade man med färgen blå. Det pratade man om på samlingarna och arbetade med 
genom att till exempel vistas i ateljén och göra olika alster i blått eller prata om färgen 
blå. Färgen blå genomsyrade allt arbete på förskolan.  

 
När samlingen var slut så var det fri aktivitet fram till lunch. I denna fria aktivitet stötte 
barnen ofta på matematik, både med och utan pedagog. I ateljén, där barnen tillbringade 
mycket tid, kunde barnen stöta på många matematikbegrepp såsom färger, former, större 
mindre, lägesord som att burken med paljetter står på översta hyllan eller att pennorna ligger 
på den tredje hyllan under pappret, turtagning när de väntade på sin tur att få använda saxen 
eller limmet. 
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3.2 Hur skiljer sig sättet att arbeta med matematik på dessa förskolor? 
 
Sättet att arbeta på de två förskolorna jag gjorde min undersökning på, skiljer sig i stort sätt 
ingenting. Båda förskolorna är Reggio Emilia - inspirerade i olika grader och det som skiljer 
förskolorna i det avseendet är att förskola 1 arbetar lite mer ute i naturen och med sång och 
rörelse, medan förskola 2 riktar in sitt arbete på färg, form och barnens intryck och 
upplevelse. Ur ett matematikperspektiv och deras sätt att arbeta så ser det väldigt lika ut. 
Ingen av förskolorna arbetar aktivt med matematik men genom de observationer som 
genomförts på båda förskolorna så kan jag tydligt se hur pedagogerna, oftast omedvetet 
plockar upp matematiken som finns i deras vardag. 
 
 

3.3 På vilket sätt arbetar förskolorna enligt Lpfö98?  
I den diskussion som fördes med pedagogerna på båda förskolorna så svarar de att de inte 
arbetade direkt mot läroplanen. Inom Reggio Emilia så är dokumentation av barnens arbete en 
stor del och det är därigenom som man senare reflekterar och utvärderar barnens kunskaper 
varje termin. 
Genom att man på förskolorna ständigt benämnde sakers färg, form, och antal samt att 
problematisera olika situationer för barnen så fångade pedagogerna upp matematiken i det 
vardagliga arbetet och på så vis arbetade de enligt läroplanen. 
 

3.4 Enkäten 
Nedan redovisas några av pedagogernas svar utifrån enkätundersökningen.  
 

Arbetar du medvetet med att lära barnen matematik i 

förskolan?

0

1

2

3

4

5

6

Nej, jag tar det
som det
kommer

Sällan Ibland Ofta Alltid

 
 
Diagram 1. Visar hur ofta pedagogerna medvetet lär barnen matematik. 
 
Fem av sex pedagoger ansåg att de ibland arbetade medvetet med att lära barnen matematik. 
En pedagog ansåg att den ofta arbetade medvetet med matematik.   
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Tillfällen då du medvetet arbetar med att lära barnen matematik
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Diagram 2. Visar de situationer som pedagogerna anser att de medvetet lär barnen 
matematik. 
 
Alla pedagogerna svarade att de medvetet lärde barnen matematik vid samlingarna. Fem 
pedagoger lärde barnen matematik under den fria leken. Vidare ansåg tre pedagoger att de vid 
frukost, lunch och utomhusvistelsen lärde barnen matematik. 
 
På frågan hur mycket tid pedagogerna lade ner på matematik svarade fyra stycken 0-30 
minuter, medan två pedagoger ansåg det omöjligt att svara på den frågan  
 
 

3.5 Diskussion med pedagogerna utifrån intervjufrågor 
Innan arbetet med denna studie påbörjades så var tanken att enkäterna i denna studie skulle 
kompletteras med intervjuer med varje pedagog för att dessa skulle få chansen att 
vidareutveckla sina svar i enkäten. 
Några intervjuer med pedagogerna blev det dock inte, men istället diskuterades ämnet 
tillsammans med mig. 
Alla sex pedagogerna på de två förskolorna som medverkade i studien var överens om att de 
inte jobbade speciellt medvetet med matematik, men de framhävde allihop att de försökte ta 
tillvara på matematik i vardagen och att de då och då jobbade med matematik vid till exempel 
samlingar, även om de sällan sa till barnen eller sig själva att det var matematik de höll på 
med vid just det tillfället. 
Alla pedagogerna tyckte att ämnet matematik var viktigt, men ingen av dem var speciellt 
intresserade eller insatta i ämnet och det var mest det som de hänvisade till när de berättade att 
de inte jobbade speciellt aktivt. 
De var alla enade om vad som var matematik i vardagen för små barn. Det kunde vara allt 
från spel, sånger, ramsor till problemlösning i vardagliga situationer. 
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4. Diskussion  

4.1 Sammanfattande slutsatser  
Sammanfattningsvis så kan jag säga att båda dessa förskolor jobbar väldigt lika. Ingen utav 
dessa förskolor jobbar speciellt aktivt med matematik och inte heller med något speciellt 
matematikmaterial. 
Båda förskolorna som är inspirerade av Reggio Emilia i olika grader, inriktar sitt arbete på 
bland annat färg, form, sång, rörelse och natur. Reggio Emilia handlar mycket om intryck och 
skapande och det är där man lägger ner tiden och engagemanget på förskolorna. Jag har 
därmed inte sagt att man inte jobbar med matematik på dessa två förskolor, för så är inte 
fallet. Matematik finns absolut i dessa barns vardag på förskolorna. När barnen till exempel 
spelar spel eller lägger pussel använder de sig av matematik och både medvetet och 
omedvetet så plockar pedagogerna upp matematiken.  
På båda förskolorna tränas barnen i att bli självständiga och att tänka själva, vilket kan 
kopplas ihop med problemlösning och matematik, enligt Björklund (2008) 
På samlingarna som finns på båda förskolorna får man allt som oftast in matematik genom att 
räkna barnen och sjunga sånger eller titta på olika former och så vidare. Jag kan dock tycka att 
pedagogerna skulle kunna göra ännu mer om de bara själva blev medvetna om hur mycket i 
vardagen som verkligen är matematik. Efter att ha läst all den litteratur som jag innan gjort så 
vet jag att det finns så mycket mer att göra. 
Den uppfattningen jag fick under observationerna och under diskussioner med pedagogerna 
var att de själva inte var så intresserade av matematik och tyckte att det var något svårt och 
ogreppbart, precis som Björklund (2008) menade. Pedagogerna visste inte själva om att de 
dagligen använde sig av så mycket matematik. Den enda matematikundervisningen som 
barnen på dessa båda förskolor fick, var egentligen de vardagliga sakerna som pedagogerna 
lyckades fånga upp, det var också något som de ofta försökte med, men jag tror att det skulle 
kunna utvecklas ännu mer bara de själva var lite mer medvetna och inte så rädda för 
matematiken. 
Enligt Ahlberg (2003) ska du som förskollärare i dag vara en medvandrare och ge barnen 
erfarenheter att bygga vidare på. Att vara förskollärare innebär inte att du enbart ska förmedla 
en viss typ av kunskap. Du som förskollärare ska ge barnen nyckeln till nyfikenheten och 
kreativiteten. Men tyvärr så tror jag att många är rädda för ämnet matematik, just av den 
anledningen att de själva inte har intresset eller kunskapen och det de egentligen skulle 
behöva göra är att ta på sig sina ”matteglasögon” och se att de finns så mycket mer matematik 
runt omkring dem som inte behöver vara svårt eller skrämmande. 
 
Förväntningarna på hur det såg ut på förskolorna besvarades genom denna undersökning. 
Eftersom båda dessa förskolor redan innan var väl bekanta för mig så visste jag redan hur det 
såg ut. Det resultat jag kom fram till var för mig ganska väntat och jag tror att detta även är 
ganska vanligt förekommande på många förskolor.   
 
 

4.2 Tillförlitlighet 
Denna undersökning är väldigt liten och därmed kan tillförlitligheten ifrågasättas. 
Undersökningen gjordes på två förskolor med samma pedagogikinriktning, vilket inte ger 
någon generell bild eller generella slutsatser kan dras. 
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 Den enkätundersökning som genomfördes var även den liten med ett fåtal frågor. Enkäten 
besvarades av 6 personer och syftet med den var endast för att få en variation i resultatet samt 
på ett konkret sätt kunna se pedagogerna inställning till ämnet.  
Resultatet utifrån observationerna kan också ifrågasättas på vissa punkter, då jag tror att 
pedagogerna inte skulle ha jobbar lika medvetet och mycket med matematik om inte jag varit 
där för att observera.  
Trots allt så tror jag att jag har fått en ganska rättvis bild av hur det ser ut på just de här två 
förskolorna. 
 

4.3 Teoretisk tolkning 
Syftet med denna undersökning är att titta närmare på hur man arbetar med matematik och 
dess matematikmaterial på två Reggio Emilia- inspirerade förskolor, samt hur och om man 
följer läroplanen. 
Genom mina observationer så anser jag att jag har fått svar på mina frågeställningar och 
genom den enkätundersökning och de diskussioner som jag hade med pedagogerna så stärktes 
den bilden jag fått utifrån detta. 
 I undersökningen som jag gjort så visar den att dessa två förskolor inte jobbar speciellt 
inriktat mot matematik. Enligt den enkätundersökning som gjordes så visade den att det var 
under samlingen som den mesta ”matematikundervisningen” ägde rum på båda förskolorna. 
Samtliga pedagoger ansåg att de var svårt att bestämma någon direkt siffra på hur många 
minuter eller timmar man jobbade med ämnet då matematiken fångades upp i vardagen. 
Ingen utav pedagogerna på någon utav förskolorna hade någon utbildning inom matematik 
och den övergripande inställningen till matematik var att det var ett mycket vikigt ämne, men 
att man själv inte var speciellt intresserad. 
I enkätundersökningen säger fem av sex pedagoger att de jobbade medvetet med matematik 
ibland. Men i den diskussion som fördes med pedagogerna så ansåg alla pedagogerna att de 
inte jobbade direkt medvetet eller aktivt. Detta tror jag beror på att de själva inte är medveten 
om hur mycket i vardagen som egentligen är matematik. Inte heller tror jag att pedagogerna är 
medvetna om hur mycket som de själva gör i vardagen och som är matematik.   
 
Ahlberg (2003) skriver om den reflekterande läraren som ska ta barnets perspektiv och 
försöka förstå hur de har erfarit undervisningen. En reflekterande lärare ska ständigt vara 
villig att försöka utveckla och förbättra sin undervisning och det är den läraren som måste 
reflektera över sin egen attityd och förhållningssätt till ämnet, då den har stor betydelse för 
hur undervisningen genomförs. 
 
Jag har genom min undersökning och den litteratur jag tagit del av sett att matematiken finns 
överallt i barnens vardag och det är något som jag tycker att pedagogerna på förskolorna 
plockat upp på ett bra sätt. Barnen på dessa två förskolor får definitivt den matematik de 
behöver, men något som slog mig under mina observationer var att det många gånger fanns 
tillfällen som bara gick förbi utan att pedagogerna reflekterade över att just det var matematik. 
Även om man var duktiga på att fånga upp vardagliga situationer så fanns det så otroligt 
mycket mer att göra. 
Detta har fått mig att inse hur vikigt det är att vara den där reflekterande läraren som verkligen 
försöker se saker ur barnens perspektiv. 
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Bilaga 1. 
 

 
 
Hej! 

   Jag heter Frida Forsblom och går sista terminen på högskolan i Gävle. Till jul är jag 
förhoppningsvis färdig förskolelärare. 
Under den här sista terminen ska jag genomföra ett examensarbete. Mitt arbete kommer att 
handla om vad det finns för matematikmaterial på ett par förskolor och hur det används i 
vardagen med barnen.  
   Jag ska intervjua pedagogerna och observera dem när de använder materialet med barnen. 
Primärt är jag alltså inte intresserad av att observera barnen i den här studien men behöver 
ändå ert, vårdnadshavares tillstånd för att våga använda mig av digitala dokumentationer och 
eventuell ljudupptagning. 

   Efter avslutat arbete lämnas allt material till högskolan där det tas om hand och förstörs 
under ordnade former. 

 Jag skulle vara mycket tacksam om ni vill fylla i nedanstående talong och lämna in till någon 
ur personalen. 
Om ni vill ha ytterligare information så går det utmärkt att kontakta mig på telefon 073- 
0375448  
 
Tack på förhand med vänliga hälsningar 

Frida Forsblom 

 

" …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Barnets namn:_______________________________________________________________ 
 
 
              Ja. Vi samtycker till vårt barns medverkan. 
               
              Nej. Vi vill inte att vårt barn medverkar. 
 
 
Datum och vårdnadshavares underskrift: 
 
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. 
 

Enkät om Matematik i förskolan 
 
I vilken åldersgrupp befinner du dig?  (ringa in ett alternativ) 
 
20-30            30-40               40-50              50-65 
 
 
Är du kvinna eller man? (sätt ett kryss i en ruta) 
 
Kvinna                      Man  
   
 
 
 
Vilken yrkesbefattning har du på din arbetsplats? 
 
_____________________________________________________ 
 
Vad har du för utbildning inom matematik? 
 
_____________________________________________________ 
 
 
*************************************************************************** 
 
Tycker du om ämnet matematik? (sätt ett kryss i en ruta) 
 
Ja, mycket                                Till viss del                  Nej, inte alls 
 
 
 
 
 
Tycker du att det är viktigt att arbeta med matematik i förskolan? (sätt ett kryss i en ruta) 
 
   Ja                                            Till viss del                            Nej 
  
 
 
 
Arbetar du medvetet med att lära barnen matematik i förskolan? (sätt ett kryss i en ruta) 
 
Nej, jag tar det som det kommer           Sällan           Ibland               Ofta               Alltid 
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Hur lång tid disponerar du till att arbeta medvetet med att lära barnen matematik i 
förskolan varje vecka? 
(sätt ett kryss i en ruta) 
 
 
0-30 min           30min-1tim             1tim-2tim              2tim-3tim            mer      
 
  
 
 
 
Tillfällen då du medvetet arbetar med att lära barnen matematik. 
(kryssa för de alternativ som passar in på dig) 
 
 
 
          Frukostsituationen       
 
          Samling 
 
          Utomhusvistelse 
 
          Lunchsituationen 
 
           Mellanmålssituationen 
 
           Under den ”fria leken”  (Exempelvis. Tiden mellan samling och lunch) 
 
         Annat…………………………………….         
 
       
 
Jag tackar hjärtligt för din medverkan! 
 
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
Frida Forsblom 
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Bilaga 3. 
 

Intervjufrågorna vi utgick ifrån i intervjuerna 
 
 
 

1.  Vad tycker du som pedagog om ämnet matematik?  
 

2.  Hur tror du din syn på matematiken påverkar barnens inställning till matematik?  
 

3.  Tycker du att det är viktigt med matematik i förskolan? Varför? Varför inte? 
 

4.  Hur arbetar ni med matematik på er förskola?  
 

5. Har ni något uttalat matematikmaterial på förskolan? 
 

6.  Arbetar ni med matematik på något annat sätt än med materialen?   
 
      7.     Anser du att barnen använder sig av matematik i sin fria lek? 
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Bilaga 4. 
 
Observatörens namn:____________________ Datum och tid:_________________________ 
 
Lokal:________________________Närvarandepersoner:_____________________________ 
 
Frågeställningarna: 
1) Vad finns det för uttalat matematikmaterial på förskolan och hur används det? 
2) Hur skiljer sig sättet att arbeta med matematik på olika förskolor?  
3) Hur uppfylls Lpfö98s mål inom matematiken? 

 
 Tidpunkt                 Matematikmaterial                       Hur materialet används       
& verksamhet                som används                               av barn resp. Lärare                                
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annat som kan vara relevant: 
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