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Sammanfattning:  

  Syftet med den här rapporten var att undersöka hur och på vilket sätt fyra förskolor arbetar 

med matematik, samt om och hur de arbetar för att uppfylla läroplanens mål (Lpfö98). 

Undersökningen gjordes mot en Montessoriförskola samt en traditionell förskola. Dessutom 

används resultatet ur en annan undersökning av två Reggio Emiliainspirerade förskolor för att 

få en bredare grund i rapporten. 

   För att få reda på frågeställningarna delades enkäter ut till personalen på förskolorna. 

Därefter gjordes intervjuer med en av föreståndarna på vardera förskola.  

Och för att få reda på hur pedagogerna arbetar med matematik i barngruppen gjordes löpande 

observationer.  

  Slutsats: Den traditionella förskolan arbetar aktivt med matematik i vardagen, de två Reggio 

Emiliainspirerade förskolorna arbetar med matematik i vardagen men inte aktivt. 

Montessoriförskolan arbetar aktivt med matematik med sitt specifika material och till viss del 

i vardagssituationerna. 
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1 INLEDNING 
   Matematik i förskolan är något som är väldigt viktigt att lägga ner tid och engagemang i. 

Det mesta som finns i vår vardag och vårt dagliga liv innehåller en massa matematik som vi 

inte ens tänker på. Bara att ta ut pengar från bankomaten kräver att man kan siffrornas värde, 

att handla, vad kostar det egentligen och hur mycket är det i förhållande till en annan likvärdig 

vara? Vi människor, unga som gamla använder oss av matematik stora delar av dagen utan att 

många gånger reflektera över att vi gör det.  

   I och med att vi i vår vardag använder oss av mycket matematik så måste pedagogerna vara 

medvetna om att göra matematiken för barn att de i sin tur kan använda sina kunskaper i sin 

vardag. Barnen delar lika, sorterar, bildar par, räknar antal, och mycket, mycket mer inom 

matematik varje dag. I och med att matematik fyller vårt liv är det otroligt viktigt att 

pedagogerna lyfter matematiken och gör den till något positivt, roligt och spännande. 

   I den här rapporten ska det undersökas vad det finns för olika uttalade matematikmaterial i 

två förskolor. Vidare ska det undersökas hur de två förskolorna arbetar med matematik och 

om/hur de uppfyller läroplanens mål (Lpfö98). Ni kommer att få ta del av hur arbetssättet kan 

skilja sig mellan förskolorna. En av förskolorna är en Montessoriförskola och den andra är en 

traditionell förskola.  

   Resultaten mellan dessa två förskolor ska sedan jämföras med resultatet från Forsblom 

(2009), en rapport som handlar om samma ämne men där undersökningen har gjorts i två 

förskolor som är Reggio Emilia –inspirerade.  

1.1 Bakgrund 

   Först beskrivs hur läroplanen är utformad och vad den säger om målen inom matematik. 

Sedan kommer lite bakgrund till hur det kommer sig att det ser ut som det gör idag med olika 

pedagogiska inriktningar och hur kommer det sig att vi har förskolan överhuvudtaget? Den 

traditionella förskolan bygger på Fröbels utveckling av så kallade barnträdgårdar. Dessa 

barnträdgårdar hade som syfte att förbereda barnen för skolan men även för att förbättra 

familjelivet. 

   För att få en helhetsbild av några pedagogiska bakgrunder tar jag upp lite kring 

Fröbelpedagogiken från slutet av 1800-talet. Montessoripedagogiken ankom från början av 

1900-talet, (1920 i Sverige). Sist även Reggio Emiliapedagogiken från slutet av 1900-talet.  

 

1.1.1 Vad säger läroplanen Lpfö98? 
   Eftersom att det alltid är läroplanen som vi alla pedagoger ska följa i vårt arbete oavsett 

vilket material eller vilken pedagogik vi jobbar med så ska vi titta lite på vad som står i vår 

nuvarande läroplan. I läroplanen för förskolan (Lpfö98 s.31) står det att: 

        ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och   

         använda matematik i meningsfulla sammanhang”. 

Detta har även Ahlberg (2000) tagit fasta på och uttrycker att om barnen kan se sambandet 

mellan matematiken som finns i skolan och sin vardagsmatematik så ökar chanserna för att 

barnen ska se matematiken som meningsfull.  

Något som också har med vardagen att göra är kommande citat ur samma text, s. 31.  

       ”Skolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för grundläggande  

         egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid      

         och rum.”  

   Bergius och Emanuelsson (2000) har gjort ett projekt som går ut mycket på 

storleksuppfattning och ger ett slutord kring detta; ”De visar förståelse för och tilltro till sitt 

tänkande i matematik och använder matematik som verktyg att förstå sin omvärld.”(s.177) 
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Det här projektet utgår ifrån barnboken Petter och hans 4 getter som är skriven av Ejnar 

Norelius. Vallberg Roth (2002) skriver om hur viktigt det är med matematik och att 

problemlösning ska vara kopplade till barnens vardagserfarenheter.  

Läroplanen(Lpfö98) skriver vidare om målen för matematik inom förskolan Där står att 

arbetslaget skall:  

      ”stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik”  

Enligt Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) kom Maria Montessori fram till att 

läraren skulle vara entusiastisk och uppmuntrande. Vidare menade hon att läraren ska hålla 

sig i bakgrunden och observera barnen för att se var deras utvecklingsnivå för att kunna ge 

dem vad de behövde för att gå vidare. (a.a.) 

 

1.1.2  Fröbels pedagogik 
   Friedrich Wilhelm August Fröbel föddes 21 april år 1782. Fröbels uppväxt kantades av en 

besvärlig skolgång. Vid 17 års ålder flyttade Fröbel till Jena där han studerade många nya 

ämnen bland annat filosofi, matematik, algebra, aritmetik, och geometri. Här väcktes hans 

intresse för läraryrket. Från år 1800 och femtio år framåt arbetade Fröbel med undervisning 

(Wallström, 1992) 

   Hans pedagogiska idéer var innerligt sammanvävda med hans livssyn. Han kopplade ihop 

matematik och gudomlighet i en sfärisk lag. Att det var så syns även i det material som han 

skapade, de så kallade Fröbels lekgåvor som är speciella lekgåvor vilka är gjorda för att 

underlätta förståelsen för hur matematiken är uppbyggd.(Pramling, Asplund, 2003) Enligt 

Haglund och Sahlén (2009) var varje gåva utformade så att man kunde undersöka den och 

skapa olika variationsformer utan att ändra dess ursprungliga form. Varje gåva gav i sin tur 

grund till nästa gåva. Flamholc och Klang (2009) skriver att genom lekgåvorna kombinerades 

matematik och lek på ett naturligt sätt.  

 

Fröbels lekgåvor 

Det finns sammanlagt 20 lekgåvor. Om detta skriver Öman (1991, s.37). Hon har delat in 

Fröbels lekgåvor i fyra olika grupper: 

 

 1. Lek med kroppar – som till exempel boll, kub, cylinder och leklådor.  

 2. Lek med ytor – som till exempel lägglappar för figurläggning och papperskvadraten    

          för vikning.  

 3. Lek med linjer – som till exempel den tecknande eller sydda linjen, trästickor och  

          flätremsor av papper.  

 

 4. Lek med punkter – som till exempel utstuckna punkter och ärtor, frön, stenar,   

     pärlor, snäckor och sand.  

                                                                    

 

  Det här materialet kräver enligt Pramling, Asplund (2003) handledning av vuxna. Det håller 

även Hagberg och Lindh (2005) med om. De menar att barnen tillsammans med den vuxne 

skulle använda sig av materialet för att utforska och lära sig genom meningsfull lek. De 

hävdar att leken var styrd av de vuxna och ansågs endast meningsfull när den vuxne hade 

planerat leken. Detta är även något som Öman (1991) håller med om. Vidare skriver 

författaren i a.a. att det än idag finns Fröbelmaterial eller rester av Fröbelmaterial kvar i våra 

förskolor. Men Öman (1991) vill även påpeka att det är få förskolelärare som vet hur man  

använder sig av materialet och har inte läraren någon kunskap hur materialet ska användas 

kan de inte heller lära barnen. Vidare menar hon att materialet i sig inte ger några kunskaper 

utan vägledning. Hon vill framhäva att Fröbelmaterialet är ett bra pedagogiskt material och 
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hon vill att förskolorna idag ska ta vara på och utveckla materialet som stått sig i mer än 100 

år. (a.a.) 

   Fröbels inställning var att människan var en del av naturen och liksom naturen som hela 

tiden förändras så menade han att människan också kunde det. Med det menade han att alla 

människor ”måste arbeta aktivt för att utvecklas”. (Pramling, Asplund (2003, s.21) 

Fröbel var av inställningen att en viss mognad skulle inväntas innan barnen lärde sig i olika 

etapper. Det fanns däremot två ämnen som han avsåg att man skulle börja undervisa tidigt i 

och det var matematik och religion. (a.a.) 

 

 

Från småbarnsskola till förskola 

   Småbarnsskolan som kom till Sverige under 1830-talet är grundad på Fröbels tankegångar 

och utvecklad från hans idéer. Övergripande syftet med småbarnsskolan i Sverige var att ge 

omvårdnad och passande barnuppfostran. I småbarnsskolan skulle karaktären fostras och 

religionen grundläggas. Ändamålet var inte enbart att barnen skulle inhämta kunskaper. De 

skulle också vänjas vid uppmärksamhet, ordning, renlighet och lydnad. (Vallberg Roth 2002)  

Alva Myrdal kritiserade 1935 Fröbelgåvorna utifrån en psykologisk vetenskaplig grund. 

Materialet ansågs vara för smått och för svårt för de yngsta barnen. Hon menade på att barnen 

skulle ha ”riktiga” leksaker såsom dockor och byggleksaker. Myrdal påpekade även att alla 

leksaker skulle finnas för alla barn, pojkar som flickor. (a.a.) 

   I mitten av 1900-talet började Fröbels dominerande pedagogik att försvinna allt mer och 

leda fram till hur förskolan ser ut idag.(a.a.) 

 

Vallberg Roth (2002, s. 70) skriver att på följande vis kunde innehållet i barnträdgården se ut: 

 

 Sång och musik 

 Småbarnsgymnastik, rytmik och sånglek 

 Teckning, modellering, klippning och byggning 

 Småbarnsslöjd 

 Husliga sysselsättningar 

 Trädgårdsskötsel 

 Barn och djur 

 Småbarns poesi och prosa – sagor, skådespel, rim och ramsor, samt fingerlekar 

 

Vidare menar Vallberg Roth (2002) att i och med de här punkterna är inte 

Fröbelanknytningen i småbarnsskolan lika märkbar längre. I förskolan utav idag har bland 

annat trädgårdsskötsel, flick- och gosse slöjd, hushållsgöromål plockat bort. Dessa delar som 

barnträdgården hade en stor del av.  

   Vallberg Roth (2002) hävdar att under 80-talet uttryckte man äntligen matematikens 

betydelse i förskolan och att matematik skulle ske i vardagsrutiner, i leken, med konkret 

basmaterial etc.  

 

Några aktivitetsområden där matematiken ansågs komma in i en naturlig form enligt Vallberg 

Roth (2002): 

 

 Att sortera och klassificera 

 Att använda former, figurer och siffror 

 Att konstruera och bygga 

 Att lägga pussel och spela spel 
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 Att leka med vatten, sand och lera. 

 

Detta är vad vi kallar matematik i förskolan idag år 2009. Vallberg Roth (2002) menar att i 

förskolan idag kan man arbeta med skriv- och läslek, mattelek, datorlek, skapande, motorik 

och idrott, social lek, natur och kultur. 

 

1.1.3. Montessoripedagogiken 

   Maria Montessori (1870-1952) är grundaren till Montessoripedagogiken. Vid 12 års ålder 

bestämde hon sig för att bli ingenjör men hoppade sedan av de studierna för att bli den första 

kvinnliga läkaren i Italien år 1896. När hon blivit färdigutbildad läkare ingick hon i ett 

forskningsteam som studerade mentalt handikappade barn. Här började hennes bana med att 

utveckla ett material som skulle kunna hjälpa dessa barn att lära sig och förstå sådant som 

innan verkat otänkbart. Den första Montessoriförskolan, Casa dei Bambini (Barnens hus), 

öppnades år 1907 i slummen utanför Rom, Italien. (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 

2008, samt Hainstock 1999) Enligt Hainstock (1999) bygger Montessoripedagogiken på tre 

principer; observation, individuell frihet och en förberedd miljö. Och enligt Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds (2008, s. 18) bygger Montessoripedagogiken ”på barns 

behov i olika skeden av livet och är den enda pedagogik som bygger på barns psykologiska 

utveckling”. Barnen arbetar på sin egen utvecklingsnivå, vilket också nämns i läroplanen för 

förskola (Lpfö98, s.26), ”Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov”. 

Även i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94, s.17) hittar man en text kring 

detta ”läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande”. Ahlberg (2000) påpekar att om barnen får upptäcka enheter och mätning utifrån 

sina egna erfarenheter får de lättare att förstå hur de sedan kan ha användning för matematik i 

deras vardag. Även Hainstock (1999, s.15) påpekar att Montessoripedagogiken är unik i sin 

konsekventa plan vilken ”går hand i hand med varje individs behov och utveckling”  

   Enligt Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) ska barnen inom 

Montessoripedagogiken vara aktiva och självständiga vilket leder till att pedagogernas roll 

blir att vara observerande och lite tillbakadragen och avvaktande mer som en handledare. 

Detta påpekar även Montessori (1998). Hon säger att istället för lärare borde pedagogen kallas 

för guide. Hon menar att det är just det som pedagogen gör; guidar barnen.  

Enligt Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008, s.19, 115) menade Montessori att 

barnen lär med hela kroppen och måste få utvecklas på alla plan, motoriskt, emotionellt, 

socialt, andligt och intellektuellt för att bli bra fungerande människor.  

   ”Barn lär genom att vara aktiva, pröva sig fram och beröra med sina händer, det vill säga 

genom att göra egna erfarenheter. På det sätt inbegrips flera sinnen. Rörelse är av stor 

betydelse för all inlärning”. Vidare skriver de ”Det man gör med sina händer – det minns 

man”! Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) gör gällande att materialet ska 

stimulera barnens alla sinnen – syn, hörsel, smak och känsel men även samverkan, rörelse, 

kreativitet med mera.  Även Ahlberg (2000) nämner att det är viktigt att uppleva matematik 

med alla sinnen. Jacobsson (2005, s.11) skriver i sin artikel att ”Barnen måste träna alla 

sinnen när de är små” hon hävdar att genom sinnena får barnen en förståelse för hur 

matematiken är uppbyggd i storlek, form, tyngd och färg. Även Hainstock (1999) framhåller 

att sinnena är viktiga för att utveckla barnens intellekt. Vidare menar hon att med 

Montessorimaterialet upptäcker barnet världen med hjälp av sina sinnen. 

 

Montessorimaterialens uppbyggnad:  

 Isolering – materialen signalerar en sak i taget 

 Storlek – allt material är anpassade till barnen 

 Sensoriskt – använda flera sinnen, ex. synen, känseln på sandpappersbokstäver  
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 Attraktiv – materialen ska vara tilltalande och ha sin speciella plats. 

 Direktsyfte – det direkta syftet ska vara tydligt 

 Indirekt syfte – man använder materialet för att gå vidare 

 Självrättande – leder till att barnen klarar det själva och slipper att bli tillrättavisade 

 Användningssätt – från lätt till svårt. 

                                                       (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008, s. 116-117) 

  

  Om näst sista punkten som handlar om självrättande har även Ahlberg (2000) skrivit att det 

är viktigt att barnen får använda sig av matematik, utan att det ställs en massa krav på deras 

svar och olika lösningar. Detta nämner även Olsson (2000). Hon hävdar att barn som gång på 

gång får höra att de tänker fel slutar att tänka själv. Vidare skriver Olsson (2000, s.192) ”Att 

själv kunna avgöra att ett svar är rätt kan stärka tilltron till det egna tänkandet”. Detta 

påpekar även Montessori hävdar Gegenheimer (1998). Maria Montessori menar att om barnen 

kan använda sig av ett material med inbyggd felkontroll lär sig barnen mer exakthet, 

slutledningsförmåga och de får en förmåga att lära sig att vara kritiska och uppmärksamma 

felaktigheter. (a.a.) 

 

 

Det absorberande sinnet 

   Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) jämförde Maria Montessori barnets sinne 

med en kamera, det vill säga barnen tar in allt men de värderar inget. Den här förmågan 

påstod Montessori att barnen hade upp till 6 års ålder, då förmågan började avta. Hon 

förespråkade att det är viktigt att barnen får lära sig genom sin fem sinnen. Barnens hörsel, 

syn, känsel, lukt och smak ska stimuleras för att barnen ska utvecklas efter bästa förmåga. 

Montessori hävdar att det är i mötet med andra människor som barn kan utvecklas till 

människa. Vidare menar hon att man inte ska prata barnspråk med barnen, eftersom då de 

håller på att lära sig språk behöver höra de korrekta orden och dess korrekta uttal. (a.a.) 

När barnen blir lite större, 3-6 år gamla, så sorterar och organiserar de sina ord och uttryck för 

att sedan få ett mer korrekt språk. Under de här åren är det viktigt att barnen får träna på så 

mycket som möjligt och att de ges möjlighet att upptäcka språk, matematik och andra ämnen. 

(a.a.)  

 

Sensitiva perioder 

  Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) påstår Montessori att barn liksom ett 

flertal djurarter har sensitiva perioder. Detta innebär att barnen har olika perioder då de är 

extra mottaglig för vissa typer av stimuli och kan under de perioderna utvecklas bättre än 

under andra perioder. Om barnet inte får någon stimulans under sin sensitiva period får det 

svårare att utveckla just den färdigheten senare.(a.a.)   

Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008, s.31) uttrycker även att:  

       ”när det gäller synens utveckling och talet – som är kopplat till hörseln - blir det inte  

         bara svårare, utan dessa sinnen utvecklas inte alls om de inte stimuleras under de  

         sensitiva perioderna”.   

   Detta är något som byggs på en forskning som gjordes 1981 av Torsten Wiesels och David 

Hubels. De två fick nobelpriset i medicin för den forskningen som handlade om synens 

utveckling.(a.a.) Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) visade deras 

undersökningar att om barnets öga inte får några synintryck så förlorar barnet förmågan att 

tolka synintryck.  Vidare menar de att om ett barn föds och växer upp i ett mörkt rum blir de 

blinda för resten av livet.(a.a.) Maria Montessori hade ett sinnestränande material som hon 

kallade för ”materialiserade abstraktioner”. Som man hör på ordet -sinnestränade så tränar 



 6 

man med det här materialet upp sina sinnen. Montessori påstod att det var den absolut bästa 

grunden en människa kunde få för att sedan kunna lära sig matematik. (Jacobsson 2005, s. 12)  

   Under sina sensitiva perioder visar barnen tydligt vad de är intresserade av och som 

pedagog/vuxen gäller det att hjälpa dem efter bästa förmåga. Under de här perioderna 

upprepar barnen sina övningar, ett vanligt exempel är då barnen diskar om och om igen utan 

att tröttna. Viktigt att tänka på kan vara att om vi vuxna går in och avbryter barnen i dess 

fängslande aktivitet, avbryter vi deras utveckling.(a.a.) Hainstock (1999) gör gällande att det 

är nödvändigt med repetition av övningar för att barnet ska kunna fullända sin förmåga, 

förbättra sina sinnen och bygga upp kunskaper och kompetens. 

 

Utvecklingen av livet bygger på fyra utvecklingsstadier 

   Maria Montessori delade enligt Skjöld Wennerstöm & Bröderman Smeds (2008) in 

utvecklingsstadierna i fyra delar. Den första delen börjar vid födseln och slutar vid 6års ålder, 

den andra pågår mellan 6-12 års ålder, den tredje mellan 12-18 år och den fjärde och sista 

mellan 18-24 års ålder. Det är de första sex åren som är den viktigaste perioden av dem alla. 

Inom den perioden ska barnet bygga upp den individuella personligheten, samt lära sig 

grunden till resten av livet. Eftersom att den här undersökningen behandlar barnen i förskolan 

i åldrarna 1-6år så läggs fokus på de sensitiva perioderna. (a.a.) 

 

Färdigheter som måste stimuleras i sina sensitiva perioder mellan 0-6år  

   Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) hävdade Montessori att olika delar 

stimuleras i utvecklingen under olika tidsperioder i livet. Här nedan beskrivs hur deras tankar 

kring detta fortgår. 

Från noll till fyra års ålder ligger en stor del av den sensoriska perioden på kroppens rörelse, 

både grovmotorik och finmotorik. Barn mellan ett och två år har ett stort sinne för detaljer, 

det vill säga att de ser sånt som vi vuxna oftast inte lägger märke till. Exempelvis hittar de 

små, små föremål på golvet.  Ordning är en annan del som är viktigt att fokusera på mellan ca 

ett till tre års ålder. Barnen har ett stort behov av rutiner och ordning, därmed trivs de bäst i en 

hemmiljö där saker har sin bestämda plats. Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) 

poängterar att ordning och rutiner ger barnen trygghet. Vidare påpekar de gång på gång även 

att miljön ska vara trygg, lugn och harmonisk för att främja barnens utveckling.  Alla sinnen 

tränas, utvecklas och förfinas från födseln till och med fem års ålder. Den sista färdigheten 

som pågår från födseln till cirka sex år är språket. Från födseln insuper barnet språkljud som 

sedan blir ord. Mellan tre och ett halvt och fyra och ett halvt års ålder kommer intresset för 

bokstäver och siffror. Barnet börjat att skriva. Vidare mellan fyra och ett halvt och fem och ett 

halvt års ålder börjar barnet att läsa.(a.a.)   

   Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) påstår att Maria Montessori hävdade att 

barn vid två och ett halvt års ålder har en perfekt ålder att börja på Montessoriförskolan för att 

då var barnen mogna att få en utökad social miljö. Den här sensitiva perioden med att träna på 

att vänta på sin tur och respektera andra beräknas infinna sig mellan två och ett halvt till fyra 

och ett halvt års ålder. (a.a.) 

   Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008, s. 43) menar att: 

      ”tidpunkten för varje utvecklingssteg bestäms av den inre mognaden och inte av påverkan   

        utifrån”.  

Vi vuxna kan alltså inte påskynda barnet så länge det inte uppnått mognaden, både psykiskt 

och fysikt. Men författarna (a.a.) påpekar att vi som vuxna kan underlätta för barnet genom 

uppmuntran, stimulans och rätt miljö. Något som Montessori poängterar gång på gång är hur 

vikigt det är med repetition. När barnet lärt sig något nytt vill de upprepa färdigheten till de 

har makt över den. (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008) 
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1.1.4. Reggio Emilia 
  Pramling & Asplund (2003) grundades Reggio Emilia pedagogiken av Loris Malaguzzi 

(1920-1994) från Italien och blev en känd pedagogik filosofi först i slutet av 1900-talet. 

Reggio Emilia pedagogiken kom till Sverige tack vare eller på grund av att Anna Barsotti och 

Karin Wallin reste till Reggio Emilia år 1978 efter att den vän till Barsotti rekommenderat 

det. När de kom hem till Stockholm kontaktade de Utbildningsradion samt Moderna museet 

för att få till en utställning om Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Utställningen kom 1981 

och kallades för ”Ett barn har hundra språk” (Jonstoij & Tolgraven 2001, s.75) Utställningen 

väckte stort intresse i Sverige och 1986 visades en andra utställning på Moderna museet som 

kallades ”Mer om hundra språk” (a.a.) 

   Enligt Pramling & Asplund (2003) bygger Reggio Emilia på tre grundstenar; miljön, 

värdefrågor och relationer. Kärnan i pedagogiken är barns identitet, värde och 

kommunikation. Tanken med Reggio Emilia pedagogiken är att utveckla självständiga och 

kreativa personer. Medan Jonstoij & Tolgraven (2001, s.42) framhåller att grundsynen inom 

Reggio Emilia pedagogiken är; ”Kunskap skapas i samspel mellan barnen, de vuxna och 

miljön”. Vidare hävdar Jonstoij & Tolgraven (2001) att det är kommunikation som är 

nyckelfrågan i barns lärande och att barns olika uttryckssätt måste vara grunden för 

verksamheten. Det är barnen som ska styra innehållet i sitt lärande. Pedagogerna ska utmana 

barnen med olika projekt och teman, men det ska vara barnens frågor och intressen som 

pedagogerna ska bygga vidare på. (a.a.) 

    Pramling & Asplund (2003) uttrycker att formen blir viktigare än innehållet. Pedagogerna 

tar avstånd från att leda barnen mot särskilda lärandeobjekt. Inom Reggio Emilia finns inga 

specifika läroplaner eller mål av vad som ska läras. Inom Reggio Emilia pedagogiken jobbar 

man mycket med teman och leken finns med i all dess form. Det handlar mycket om 

dokumentationer, där barnen själva ska stanna upp och reflektera över sitt lärande och att göra 

detta synligt. (a.a.) Detta påpekar även Jonstoij & Tolgraven (2001) att barnen dokumenterar 

genom att skapa bilder, skulpturer, konstruktioner, berättelser och så vidare. 

 

1.1.5 Syfte och Frågeställningar 
  Syftet med den här rapporten var att undersöka hur och på vilket sätt fyra förskolor arbetar 

med matematik, samt om och hur de arbetar för att uppfylla läroplanens mål (Lpfö98).  

 

Denna undersökning vill ge svar på följande 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? 

2 METOD 
 

   Tanken med denna studie är att undersöka vad det finns för uttalat matematikmaterial på två 

förskolor. Undersökningen ska visa ifall dessa två förskolor arbetar med matematik och hur 

de uppfyller Läroplanen för förskolans mål inom matematiken.  

2.1 Urval 

   Undersökningen gjordes på två förskolor inom samma kommun som ligger i Mellansverige. 

En av förskolorna är en Montessoriförskola och den andra en traditionell förskola. Båda är 

privata. Att det blev just dessa förskolor som valdes till undersökningen var till stor del på 
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grund av att observatören sedan innan kände till båda förskolorna och var bekant för både 

barnen och pedagogerna.  I och med att lokaler, barn och pedagoger är bekanta, var tanken att 

det skulle vara lättare som observatör att flyta in i miljön och vara en objektiv observatör. 

Observationsdelen av undersökningen har gjorts på två avdelningar. På avdelningen på 

Montessoriförskolan gick det tjugo barn i åldrarna 3-6 år medan det på avdelningen på den 

traditionella förskolan gick sexton barn i åldrarna 4-6 år. På Montessoriförskolans avdelning 

arbetar fyra pedagoger, och på den traditionella förskolans tre. Observationerna gjordes på en 

föreståndare på vardera förskola under dess arbete med barnen. En enkät delades ut till 

samtliga pedagoger på två avdelningar på vardera förskola. Detta var sammanlagt tretton 

pedagoger, sju pedagoger på Montessoriförskolan samt sex pedagoger på den traditionella 

förskolan.  

   Vetenskapsrådet (2000) samt Johansson och Svedner (2006) påpekar hur viktigt det är med 

forskningsetiska krav. Forskningsetiska kraven delas in i fyra direktiv. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta har beaktats genom att 

vara noggrann med att informera deltagarna om hur undersökningen skulle gå till väga, 

metoder och undersökningens syfte. Deltagarna har tagit del av den färdiga projektplanen och 

de har även informerats om att de när som helst utan följder kan avbryta sin medverkan. De 

har även blivit informerade om att allt material efter avslutat arbete lämnas till högskolan där 

det tas om hand och förstörs under ordnade former. 

 Trots att det primära inte varit att observera barnen i den här undersökningen har alla 

målsmän (se bilaga 1) till barnen på aktuella avdelningar delgivits om varför undersökningen 

genomförs och under vilken tidsrymd. Skriftliga tillstånd har lämnats in av de berörda 

målsmännen utifall det skulle behövas i någon situation/syfte. Målsättningen har varit att inte 

röja deltagarnas identitet och att hela tiden ta hänsyn till gällande sekretess.. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder   

   För att få reda på svaren till frågeställningarna har undersökningen innehållit dokumentering 

av uttalat matematikmaterial på förskoleavdelningarna. En mindre enkät har även delats ut till 

alla pedagoger på fyra avdelningar (se bilaga 2). Undersökningen innehåller även intervjuer 

med en föreståndare på vardera förskola. Intervjufrågorna var utformade för att två av 

pedagogerna skulle kunna utveckla svaren som gjorts på enkäterna. Ett formulär med sju 

intervjufrågor (se bilaga3) sammanställdes och utifrån detta gjordes en strukturerad intervju 

på de två förskolorna. Efter att ha läst lite i Johansson & Svedner (2006) tycktes löpande 

observationer vara ett bra sätt att följa med pedagogerna i deras arbete i barngruppen. 

Observationer av två pedagoger i arbete med matematik genomfördes, till detta fördes 

löpande protokoll. Pedagogen som följdes i observationerna var samma pedagog som blev 

utvald för intervjun, d.v.s. en föreståndare. Ett eget datainsamlingsverktyg i form av ett 

observationsschema (bilaga 4) som användes under de löpande observationerna utformades. 

Observationsschemat var utformat liknande det Johansson och Svedner (2006, s.64) 

hänvisade till. Schemat är lättöverskådligt med tid och datum, aktivitet, material och vilka 

som fanns närvarande vid observationen. De situationer som finns som löpande protokoll är 

endast de som har anknytning till matematik.  

   

2.3 Procedur 

   När tanken på att göra ett examensarbete om matematikmaterial dök upp i huvudet 

formades en tankekarta på pappret. En tankekarta i grova drag över intressen och för vem 

undersökningen skulle göras och varför (se bilaga 5). De två berörda förskolorna kontaktades 

och föreståndarna, som sedan blev de som följdes i undersökningen, informerades om 
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tankarna kring detta område och blev intresserade av att delta. En projektplan utformades och 

alla deltagare i undersökningen fick ta del av den. Ett informationsbrev skickades ut till alla 

berörda målsmän till barnen på avdelningarna. Detta gjordes dels för att få tillstånd att 

fotografera och dokumentera kring barnen men även för att informera om undersökningens 

syfte och tidsgång. 

    Första dagen på båda förskolor dokumenterades det uttalade matematikmaterialet som 

fanns på avdelningen. Materialet dokumenterades med hjälp av digitala foton. För att få en 

bredare grund till i undersökningen gjordes en enkät. Frågorna i enkäten var utformade för att 

påvisa pedagogernas uppfattning och inställning till matematik i förskolan och för att få reda 

på hur mycket tid de verkligen lägger ner på att lära barnen matematik. Deltagarna 

informerades om att det var frivilligt att delta och att de som fyllt i skulle förbli anonyma. 

Några dagar senare samlades de in igen. Detta gjordes under de första dagarna av 

undersökningen. Det var fem stycken pedagoger från respektive förskola som valde att delta. 

    Två strukturerade intervjuer gjordes med en föreståndare på varje förskola. Intervjufrågorna 

ligger lite utanför ramen av frågeställningarna men frågorna är medvetet utformade så för att 

få en bild av pedagogernas intresse och inställning till ämnet.  Intervjuerna gjordes i 

avskildhet med endast den intervjuade pedagogen och intervjuaren i närheten. På båda 

förskolorna gjordes intervjuerna med hjälp av papper och penna. Materialet från intervjuerna 

har bearbetas flera gånger genom att det skrivits ner och pedagogerna har själva gått igenom 

intervjuerna i skriftformat för att titta om något fallit bort, borde kompliceras eller om det var 

något de ville ändra.  

   Ett observationsschema utformades för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt kunna 

anteckna och senare analysera observationerna. Vidare fortsatte undersökningen med 

observationer av en pedagog i dess arbete i barngruppen. Observationerna pågick mellan 

8.30-11.30, fem förmiddagar på vardera förskola. Observationerna gjordes dock inte i 

ordningsföljd utan var uppdelade på en två veckors period. Under en förmiddag arbetar 

pedagogen med mycket mer än matematik och i undersökningen valdes de perioder som inte 

hade med matematik att göra helt enkelt bort. Under observationerna finns observatören i 

bakgrunden och följde varje steg av deltagaren. De flesta observationerna har pågått under 

kortare perioder, ca. 10-30 minuter åt gången. Varje observation har börjat med att fylla i 

datum, tid, närvarandepersoner och lokal. Vidare sammanställdes vilket uttalat 

matematikmaterial som fanns med i observationen. Sista ledet var att skriva ner vad och hur 

pedagogen arbetade med materialet i matematik med barnen. Alla observationsscheman 

granskades sedan och sammanställdes i resultatet.  

    

2.4 Analysmetoder 

   Enkäterna har sammanställts först med papper och penna, resultaten av svaren har räknats 

ihop. Sedan gjordes några diagram över resultaten med hjälp av dataprogrammet Excel. 

Observationsschemana har gåtts igenom och en sammanställning med dragna slutsatser och 

tolkning/analysering av resultaten har gjorts. Frågor som utgångspunkter för denna 

analysering har varit: Vad gör förskoleläraren? Hur uttrycker förskoleläraren sig i ord 

tillsammans med barnet? Vilket uttalat matematikmaterial används? Vilket övrigt material 

används? Hur används materialet av lärare resp. barn? Vad går övningen ut på? Har övningen 

något med målen i läroplanen att göra? Utifrån dessa frågor har en sammanställning gjorts 

och det är den sammanställningen som sedan blivit en del av resultatet till frågeställningarna. 

Intervjuerna har analyserats efter omarbetningen och blivit godkända från berörda parter och 

sedan placerats i resultatdelen. 
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3 RESULTAT 
   I resultatdelen presenteras hela tiden den traditionella förskolans resultat först och sedan 

presenteras resultaten från Montessoriförskolan. Att uppläggningen blir på det viset är på 

grund av att det ska bli lättare att se skillnader och likheter. 

 

3.1 Frågeställning 1  

Vad finns det för uttalat matematikmaterial på förskolan och hur används det? 

 

3.1.1.  Den traditionella förskolan. 

   I den traditionella förskolan hittar man material som kan kallas uttalat matematikmaterial i 

form av pussel, spel, rim, ramsor, pärlplattor, kulram, matematiksagor och dylikt. 

          

          
Bild 1. Spel                       Bild 2. Pussel                             Bild 3. Pärlplatta (mönster) 

 
   Materialet på bilderna ovan får användas av barnen själva men under den tid som 

observationerna pågick användes de inte en enda gång. Rim och ramsor, matematiksagor och 

sådant som pedagogen använder sig av finns däremot med i varje observationspass, alltså 

under styrd aktivitet såsom till exempel samling. 

 

Här finns även en del material som man har skapat själv som pedagogerna använder till just 

matematik. 

                    

                     
          Bild 4. Äggkartong                                        Bild 5. Papperstallrikar med siffror 

 

   Föreståndaren menar att tanken med dessa material är att barnen ska kunna se och känna 

och få en upplevelse av antal och siffror. Bilden till vänster visar hur barnen fått i uppgift att 

plocka fyra kottar var och placera i ”sin” fåra. Barnen lägger i dem och på något sätt bildas ett 

mönster, ett barn börjar till exempel med att lägga sina kottar från andra hållet men rättar sig 
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efter de andra så att det blir lika, av någon anledning. I och med den här övningen ser 

pedagogerna även på vilken nivå varje barns antalsuppfattning befinner sig.   

   Bilden till höger visar djupa papptallrikar med siffror. Siffrorna ligger lösa och kan flyttas 

hur som helst. Ibland får barnen placera siffrorna efter hur många föremål som finns i 

respektive tallrik och ibland får de hämta antalet föremål som siffran visar. En av 

pedagogerna har även gjort eget material som är kopierat efter hur Montessoris 

matematikmaterial är utformat och uppbyggt. På den här förskolan hittar man bland annat små 

kort med bilder som ska paras ihop med en siffra.  Fler bilder på material från den 

traditionella förskolan se bilaga 7. 

 

 

3.1.2 Montessoriförskolan 

På Montessoriförskolan finns en speciell hörna med uttalat matematikmaterial.       

       
Bild 6. Sandpapperssiffror          Bild 7. Räknestavar                  Bild 8. Spollåda/räknespolar 

 

  Materialet på bilderna ovan kräver att en pedagog introducerar dem för barnen. Materialet 

presenteras, sedan får barnen prova och när de behärskar materialet får de repetera själva. 

Sandpappersifforna består av träplattor med siffror av sandpapper på. Här kan barnen se, 

känna, följa och uppleva siffran.  Räknestavarna bygger på stavar, varje färgat fält är tio cm. 

Ex. den första räknestaven är röd, 1dm, siffran 1. Den andra räknestaven har ett rött fält för 

siffran ett och ett till fält som är blått för siffran 2, staven är 2dm o.s.v. Även här upplever 

barnen räknestaven genom att se, känna, följa och uppleva stavarnas olika längd. 

Räknespolarna placeras såsom bilden visar, framför lådan i en rad. Barnet tar upp antalet 

spolar i sin hand som siffran visar i lådan och placerar dem i rätt fack. Barnet upplever mängd 

och antal med sina sinnen. 

 

Även på Monotessoriförskolan finns material som pedagogerna inte räknar som 

matematikmaterial men som i traditionella förskolan går under uttalat matematikmaterial, 

därför tas det upp här.  

 

            
    Bild 9. Pussel                             Bild 10. Pärlplatta                      Bild 11. Memory 

 

Barnen på Montessoriförskolan bygger pussel, lägger pärlplattor och spelar spel. 

Fler bilder på material från Montessoriförskolan se bilaga 8. 
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3.2 Frågeställning 2 

Hur skiljer sig sättet att arbeta med matematik på olika förskolor? 

   På den traditionella förskolan består barnens dagar till största delen av fri lek. Den styrda 

aktiviteten på den här förskolan finns främst i form av utflykter, temaarbeten, gymnastik och 

samling. Den övriga tiden mellan frukost, lunch och mellanmål är mest fri lek och under den 

fria leken kan barnen själva välja att arbeta med matematik om dem vill. 

   På Montessoriförskolan har barnen ett arbetspass mellan 8.30-11.30 varje förmiddag. Under 

den tiden ”arbetar” barnen, ett arbete kan vara till exempel att lägga en pärlplatta eller leka 

med form, tyngd, volym. Men arbetena behöver heller inte innehålla något som har med 

matematik att göra. Eftermiddagen tillbringar Montessoriförskolans barn utomhus och 

utomhus pågår till mestadels fri lek. Efter mellanmål ca.15.00 har barnen fri lek inomhus.  

     Den traditionella förskolans pedagoger är noga med att påpeka hur viktigt det är att ta upp 

matematiken naturligt i verksamheten så att barnen kan se hur de själva kan använda sig av 

matematik som hjälpmedel i deras liv.  

   Montessoriförskolans pedagoger bakar in matematik i alla delar, i det praktiska livet, 

vardagliga livet, sensoriska materialet och det konkreta matematikmaterialet och även i 

historiematerialet där tid, årstider, dagar, datum, månader och veckor ingår. Här påpekas att 

pedagogerna lär barnen att lära sig själva. ( Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008). 

   Både på den traditionella förskolan och Montessoriförskolan får barnen uppleva rymd, vikt, 

mätning och andra delar inom matematiken. I den traditionella förskolan använder sig 

pedagogerna av teman. Till exempel hade de ett tema om dinosaurier, barnen fick uppleva den 

verkliga storleken, mäta och plocka ner i mindre skala till deras ritade bilder. Inom 

Montessoripedagogiken finns det sensoriska materialet som är ett förberedande material för 

att uppleva mängd, volym, former o.s.v. med kroppen för att sedan jobba vidare med 

matematikmaterialet. Pedagogerna på de båda förskolorna har tittat vid några tillfällen på 

foton från respektive förskoleverksamhet och i och med detta ställt frågor, kommenterat och 

berömt varandras arbetssätt och idéer. 

    När ett barn på Montessoriförskolan ska börja att jobba med ett nytt material presenteras 

det av en pedagog. Nästa steg är att barnet med hjälp av pedagogen gör samma övning och det 

sista steget är att barnet behärskar materialet helt på egen hand. Detta dokumenteras i form av 

en arbetsdokumentation. Det vill säga inlärningen sker i tre steg och varje avklarat steg 

dokumenteras i form av ett streck i pappren. Det tre strecken bildar en triangel då barnet 

klarar av övningen utan hjälp. 

  

3.3 Frågeställning 3   

På vilket sätt arbetar förskolorna enligt Lpfö98? 

   Den traditionella förskolan fångar upp matematiken i vardagen och leder på så sätt barnen i 

matematikens värld, bl.a. via olika teman. Barnen har även spel, pussel och sådant material att 

ha tillgå. För att fylla upp och se på vilken nivå barnen ligger på använder pedagogerna sig av 

olika färdiga material, t.ex. mattesagor, rim och ramsor samt egengjort material.  

   På Montessoriförskolan använder sig pedagogerna av sitt eget Montessorimaterial där alla 

delar av läroplanens mål faller inom ramarna. Genom att pedagogerna även använder sig av 

arbetsdokumentationen kan de följa upp vad varje barn gjort, snabbt oh enkelt. Även här 

fångar pedagogerna upp matematiken i vardagen men inte på samma utsträckta nivå som på 

den traditionella förskolan. Däremot ingår många olika moment av matematik i verksamheten 

såsom bakning, brygga kaffe med mera. Båda förskolorna stimulerar och ”leker” matematik 

med barnen för att skapa en nyfikenhet hos barnen för matematiken. 
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3.4. Enkäten 

   När enkäterna samlades in hade sammanlagt tio pedagoger valt att delta. Åldrarna på 

pedagogerna visade sig vara blandade och i varje åldersgrupp 20-30 och 50-65 år befinner sig 

två pedagoger, och i åldersgrupperna 30-40 och 40-50 befinner sig tre av pedagoger i varje. 

Sju av pedagogerna är förskolelärare varav två även är vidareutbildad till Montessorilärare 

och tre är barnskötare.  

   Endast två pedagoger uppger att dessa har en fortbildning inom matematik för barn. Den 

ena har läst en kurs som hette Arbetssätt i förskolan; matematik för barn 1-6år på dåvarande 

5p. Den andre har läst en kurs som var inriktad på matematik ”mot yngre barn”. Den övriga 

personalen har endast den matematik som eventuellt ingick i respektive utbildning vilket 

endast visade sig vara någon enstaka kurs som innehöll matematik. Montessorilärarna hade 

däremot matematik i utbildningen med både uppsatser och övningar inom matematiken.      

Enligt enkäternas svar tycker sju stycken av pedagogerna på dessa två förskolor till viss del 

om ämnet matematik medan tre stycken tycker mycket om ämnet matematik. Nio av tio anser 

att det är viktigt att lära barnen i förskolan matematik och en tycker att det är viktigt till viss 

del. 

 

   I enkäternas svar gick att utläsa att de flesta pedagogerna på dessa förskolor ibland, ofta 

eller alltid arbetar med att lära barnen matematik i förskolan. En enda pedagog svarade att hon 

tog matematiken som det kom upp i den dagliga verksamheten. 

 

                        

Arbetar du medvetet med att lära barnen matematik i förskolan?
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                               Diagram 1. Visar hur ofta pedagogerna medvetet försöker att lära  

                                                    barnen matematik i förskolan 

 

 

 

De flesta pedagogerna som deltagit i undersökningen uppger att de arbetar med att lära barnen 

matematik 1-2 timmar i veckan. Något färre uppger sig tillägna matematikinlärningen 30min-

1timme i veckan. Medan endast en person uppgav 0-30min samt 2-3timmar. 
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Hur lång tid disponerar du till att arbeta medvetet med att 

lära barnen matematik i förskolan varje vecka?
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                         Diagram 2. Visar hur lång tid pedagogerna arbetar med att lära barnen  

                                                  matematik i förskolan under en vecka. 

 

 

Pedagogerna tillfrågades i en av frågorna på enkäten i vilka situationer de medvetet arbetar 

med matematik i verksamheten. Diagrammet ger en bild av situationerna som användes mest, 

såsom samling, mellanmålssituationen och under den fria leken. Fyra pedagoger uppger 

annat, alltså andra situationer. De situationer som pedagogerna uppgett som annat är t.ex. på 

och avklädning, spel, pussel, målning och pyssel. 

 

Tillfällen då du medvetet arbetar med att lära barnen 

matematik.
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                    Diagram 3. Visar i vilka sammanhang pedagogerna arbetar med matematik i 
                                            förskolan. 

 

 

 

3.5 Intervjuerna 

   Under intervjuerna förstärkte de båda föreståndarna på respektive förskola sin positiva syn 

på ämnet matematik. Båda var överens om att intresserade och entusiastiska pedagoger lättare 

kunde fånga barnens intresse för ämnet och få barnen att vilja lära sig. Båda pedagogerna var 

ense om att matematik i förskolan är jätteviktigt. Pedagogen på den traditionella förskolan 

framhöll problemlösningar som finns omkring oss i vardagen och att hon ville ge barnen ett 

”mattetänk”. Pedagogen på Montessoriförskolan påpekar att ett barn som befinner sig i 
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åldrarna mellan 0-6 år ”har hjärnor som fungerar som svampar och suger i sig allt”. 

Dessutom menar hon att barnen tycker att det är roligt. Vidare påstod hon att ett barn lär sig 

lika mycket mellan 0-6 år som de lär sig mellan 6-66 år. Något som Montessoripedagogen sa 

var att ”barnen lär sig inte mer än vad pedagogen kan”. 

   På den traditionella förskolan fångar pedagogerna upp matematiken naturligt i vardagen och 

lägger in matematik i och med sånger, ramsor och andra styrda aktiviteter. De har även en 

handlingsplan som är till för att utveckla barns matematiska tänkande på deras förskola. I 

handlingsplanen tas det upp att det är i leken, temaarbeten, samlingar, rim och ramsor, sång, 

musik, skapande och i rörelseleken som matematiken ska utveckla barnens matematiska 

kunskaper. På Montessoriförskolan arbetar pedagogerna lite annorlunda och utgår mycket 

från sitt alldeles särskilda matematikmaterial. Men även här fångar pedagogerna upp 

matematiken i vardagssituationer och man använder matematik i form av rim och ramsor, 

sånger, musik, pussel, pärlplattor m.m. Dessutom har barnen på Montessoriförskolan 

aktiviteter som bakning, koka kaffe, hälla, väga och mäta olika föremål.  

På frågan om pedagogerna anser att barnen använder sig av matematik i sin fria lek svarar 

pedagogerna: 

 

Traditionell förskola: 

Ja, omedvetet. I dockvrån dukar de bordet och räknar ut hur många som ska äta och hur 

mycket. De räknar bilar, vem som har flest och så vidare. Tid, när de cyklar. Hur länge ett 

barn har haft en cykel om det inte är dags att byta snart. Tidsuppfattning/tidtagning, byte av 

cykel om 5 minuter. Hur länge är 5 minuter? De räknar antal, lägger pussel och sådant.  

 

Montessoriförskolan: 

Det tycker jag absolut. De räknar varandra, hur många de är, hur många som ska vara med 

och leka.  I samlingen, vid matbordet; ”Han har fått mer mjölk/juice i sitt glas än 

mig”(volym) 

Barnen räknar antal pojkar respektive flickor som är närvarande… Bilar och spadar i 

sandlådan. Mängd och volym tränas med vatten, lera och sand. Fylla vatten i hinkar, 

sandkakor, hur många ljus som ska finnas i tårtan. Sjunger och dansar.  Spelar spel.  

 

3.6 Sammanfattning av resultaten från två Reggio Emiliainspirerade förskolor 

   Här nedan kommer en sammanfattning av Frida Forsbloms resultat från två Reggio 

Emiliainspirerade förskolor. Undersökningen har utgått ifrån samma syfte och 

frågeställningar samt samma observationsschema, enkät och intervjufrågor. Hela resultatet 

finns att läsa (bilaga 6). 

 

Frågeställning 1. 

Vad finns det för uttalat matematikmaterial på förskolorna och hur används det? 

I resultatet från de båda Reggio Emilia inspirerade förskolorna räknar man endast det material 

som köpts in till just matematikundervisning som uttalat matematikmaterial.  
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Förskola 1  

  På förskola 1 finns inget uttalat matematikmaterial. Däremot finns material som skulle kunna 

användas till matematikundervisning. Såsom pussel, spel, pärlplattor, klossar, lego o.s.v. 

I observationerna fanns matematiska inslag hela tiden men pedagogerna arbetade inte aktivt 

med matematiken.  

Inriktningen i verksamheten är färg, form och rörelse men i de momenten fanns matematiska 

begrepp som lägesord, turtagning, tidsbegrepp mm. Andra tillfällen då  matematiken finns 

med är vid dukning av borden, räkna barn samt samlingar via sång och ramsor. 

 

Förskola 2 

  På förskola 2 finns inget uttalat matematikmaterial. Inriktningen i verksamheten är färg, 

form, språk, uttryck o.s.v. Pedagogerna arbetar inte aktivt med matematik men ämnet finns 

med hela tiden i vardagen/verksamheten. Detta i form av lägesord, rumsuppfattning, tid och 

datum, turordning och så vidare. Andra tillfällen då matematiken finns med är vid samlingar 

via sång, ramsor, räkna barn, fruktdelning och lek. 

 

Frågeställning 2.  

Hur skiljer sig sättet att arbeta med matematik på de olika förskolorna? 

Ingen av de båda förskolorna arbetar aktivt med matematik men pedagogerna plockar upp 

matematiken i vardagen och jobbar med den därifrån. 

 

Frågeställning 3. 

På vilket sätt arbetar förskolorna enligt Lpfö98? 

Ingen av förskolorna arbetar direkt mot läroplanens mål inom matematiken. Men det betyder 

inte att de inte uppfyller målen eftersom att matematiken gör sig påmind i alla situationer i 

verksamhetens vardag. Med jämna mellanrum kontrollerar pedagogerna på vilken 

utvecklingsnivå barnen befinner sig. 

 

   I undersökningen valde sex stycken pedagoger att delta. Fem av sex pedagoger ansåg sig 

arbeta medvetet med att lära barnen matematik i förskolan. Fyra av dem svarade att de 

arbetade medvetet med att lära barnen matematik mellan 0-30 minuter i veckan. De resterande 

två pedagogerna tyckte sig inte kunna svara på den frågan. Alla sex pedagogerna var ense om 

att det är mest i samlingarna som de arbetar med matematikinlärning.  

   Alla sex pedagogerna var överens om att de inte arbetar särskilt medvetet med matematik 

men de framhåller även att de allt som oftast plockar upp matematiken i vardagen. 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning och Slutsatser 

   För att sammanfatta resultaten i förhållande till frågeställningarna så finns uttalat 

matematikmaterial på den traditionella förskolan samt på Montessoriförskolan men inte på de 

två förskolorna som är Reggio Emiliainspirerade. Eftersom att det uttalade 

matematikmaterialet ska vara tänkt till att arbeta med matematik räknade man i 

undersökningen på Reggio Emiliainspirerade förskolorna inte med pussel, spel och annat som 

fanns där, men inte för matematikinlärningen. På den traditionella förskolan samt på 

Montessoriförskolan uppger man sådant material som en del av matematikinlärningen. Det 

uttalade materialet på den traditionella förskolan finns i form av pussel, spel, rim och ramsor, 

egengjort material o.s.v. Det uttalade matematikmaterialet på Montessoriförskolan finns i 
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form av ett specifikt matematikmaterial som är utarbetat enbart för arbetet med barnens 

inlärning av matematik. Även här finns pussel, spel, rim och ramsor o.s.v. Materialen används 

i olika stor grad och på den traditionella förskolan används inte det uttalade 

matematikmaterialet en enda gång av barnen under observationerna. Medan det likvärdiga 

materialet på Montessoriförskolan dagligen användes flitigt av barnen.  

    Sätten att arbeta med matematik på den traditionella förskolan samt Montessoriförskolan 

skiljer sig mest i och med materialet. Montessorimaterialet finns naturligt enbart på den ena 

förskolan. Montessorimaterialet är något som man kan se en vilja från den traditionella 

förskolan att lära sig mer om. En av pedagogerna på den traditionella förskolan har dessutom 

arbetat lite Montessoriinspirerat i en klass årskurs 1 innan. Pedagogen ifråga har gjort lite eget 

material som är Montessoriinspirerat och kan på så vis arbeta mer konkret med matematiken i 

förskolan. Matematiken som plockas upp i vardagen är egentligen densamma. Pedagogerna på 

den traditionella förskolan utnyttjar det på ett mer omfattande sätt. Detta blir ganska självklart 

i och med att det är till stor del så deras matematikinlärning äger rum. På dessa båda 

förskolorna leker man in kunskapen och barnen verkar tycka att det är roligt med matematik. 

De flesta pedagogerna på båda förskolorna arbetar för att stimulera barnens nyfikenhet och 

jobbar för att ge barnen begrepp och uppgifter som känns meningsfulla i barnens vardagliga 

liv. På de båda Reggio Emiliainspirerade förskolorna arbetar ingen av pedagogerna aktivt med 

att lära barnen matematik. Här är man mer inriktad mot färg, form, språk och olika 

uttrycksformer. Matematiken som finns i vardagen i verksamheten är det som dyker upp i 

samband med till exempel samlingar, konstruktioner och matsituationer. 

      Det som kan tyckas lite konstigt när man frågar på Montessoriförskolan är att 

pedagogerna allt som oftast inte räknar med pussel, spel, pärlplattor och liknande matematiska 

inslag som matematik. För dem är den ”riktiga” matematiken när de arbetar med sitt konkreta 

uttalade matematikmaterial. Här fångas inte matematiken upp lika självklart som på den 

traditionella förskolan. På den traditionella förskolan anser pedagogerna att det är just pussel, 

spel, pärlplattor och liknande material som är deras konkreta uttalade matematikmaterial. De i 

sin tur fångar tillfällena i vardagen och lär ut kunskapen kring matematik på så sätt.  

   Att Montessoriförskolan har ett enastående fint, bra och omfattande material kan jag inte 

förneka, men att man utan materialet skulle lära ut matematik sämre kan jag inte heller påstå. 

Men det gäller att pedagogerna är intresserade och visar barnen på ett lättförståeligt och 

konkret sätt om det ska fungera, till exempel med eget material. På de här båda förskolorna är 

pedagogerna intresserade av att hela tiden lära barnen och då tror jag inte att det spelar någon 

större roll vilket material man använder. Men för att lättare förmedla kunskapen till barnen 

vill jag ändå slå ett slag för ett konkret material så att de kan lära med alla sina sinnen.  

(Skjöld Wennerstand & Bröderman Smeds, 2008)  

   Något som jag också vill framhålla är arbetsdokumentationen som pedagogerna på 

Montessoriförskolan använder. Dokumentationen innebär att det blir lätt att individanpassa 

och följa varje barns utveckling. Pedagogerna ser även på ett lättöverskådligt sätt vad varje 

barn behöver hjälp med och kan på så vis stödja barnet på bästa sätt. 

    Det som upplevts under observationer, intervjuer och övriga frågor under tidens gång är att 

den traditionella förskolan och Montessoriförskolan är ganska nyfikna på hur de gör på 

respektive förskola. Pedagogerna vill veta hur man tänker kring olika inlärningsmetoder och 

arbetssätt på de olika förskolorna. Pedagogerna har sett några bilder utifrån varandras 

förskolor och flera gånger har de ställt frågor, kommenterat och berömt varandras arbetssätt 

och idéer. Genom detta arbete tror jag att de har fått lite mer inblick i varandras arbetssätt och 

fått lite nya tankar och idéer kring deras egen verksamhet. Förhoppningsvis kanske detta 

utvecklar matematikinlärningen i något fall. Jag vet fortfarande inte om man kan säga att 

något sätt är bättre än det andra. Upplevelsen av att vara bland barnen under ett 

Montessoripass ger dock känslan av att barnen lär sig mycket mer än känslan som infinner sig 
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då jag befinner mig på den traditionella förskolan. Allting har sina sidor och det som passar 

det ena barnet kanske inte alls passar det andra.  

   

4.2 Tillförlitlighet 

4.2.1 Traditionell förskola samt Montessoriförskola 
   Tittar man på resultaten i enkäten så får man ta med i beräkningarna att det var en liten 

enkät med få frågor. Den delades inte ut i så stor omfattning och därför kan man kanske inte 

dra generella slutsatser utifrån den. Svaren på denna enkät gäller endast dessa två förskolor. 

Att den ena förskolans pedagoger arbetade på en småbarnsavdelning kan också spela in i det 

här skeendet. Det vill säga att två enkäter besvarades av pedagoger som för tillfället arbetar på 

en 1-3års avdelning. Arbetssätten skiljer sig lite åt när man arbetar med de yngsta barnen i 

jämförelse med barn mellan 3-6år. Detta kan eventuellt medföra missvisande resultat i 

statistiken.  

   På en av frågorna ville flera pedagoger sätta två kryss istället för ett.  

Det var på frågan Arbetar du medvetet med att lära barnen matematik i förskolan? 

Svarsalternativen var följande: Nej, jag ta det som det kommer, sällan, ibland, ofta, alltid.  

Här ville flertalet pedagoger sätta kryss för att de ofta arbetar medvetet med att lära barnen 

men att de samtidigt fångar stunden och tar det som det kommer. En annan fråga som är 

ganska intressant att diskutera är: Hur lång tid disponerar du till att arbeta medvetet med att 

lära barnen matematik i förskolan varje vecka?  

Svarsalternativen var följande: 0-30min, 30min-1tim, 1tim-2tim, 2tim-3tim, mer.  

Den här frågan tror jag inte att det var någon av pedagogerna som tyckte var lätt att svara på. 

Eftersom att man i förskolan inte har ett schema där det står att man vid ett visst tillfälle ska 

ha 40 minuter matematik så blir det genast svårare. När jag hört diskussionerna och 

funderingarna kring detta så kan de inte riktigt säga hur mycket matematik det blir på en 

vecka. Och om de arbetar med matematik så vet de inte riktigt hur mycket de ger varje barn. 

Frågan har antagligen gjort sitt till och väckt många tankar och funderingar kring hur mycket 

tid som egentligen läggs ner på just matematikinlärning i förskolan.  

     Tanken med intervjuerna var att få reda på om pedagogernas inställning till ämnet 

matematik påverkar hur de arbetar med matematik på förskolan. Jag tycker att de som blivit 

intervjuade gett en klar bild av hur deras inställning är till ämnet och även hur de arbetar med 

matematik. Att det endast är två som blivit intervjuad kanske kan ses som negativt eftersom 

att grunden inte blir så omfattande. Men tanken med intervjuerna var att de bara skulle vara 

ett litet komplement till enkäten. Och det tycker jag verkligen att de blev. 

      Observationerna är klara och tydliga, man kan se hur pedagogen arbetar med att lära 

barnen matematik i förskolan. Man ser även klart och tydligt vilket material som används. Det 

jag däremot funderar på är om pedagogerna skulle ha arbetat så mycket med matematik som 

de gjorde under tiden som jag var där och observerade om de inte visste att det var just 

matematik jag skulle titta på. Mitt svar är, antagligen inte. Jag tror inte att de skulle arbeta så 

intensivt och kanske inte heller varje dag med matematik. Men eftersom att jag har skyldighet 

att informera dem om vad min uppgift och syfte med arbetet var så tror jag att de om än 

omedvetet styrs i sitt arbete. Observationerna har trots detta gett mig ett rättvist och tydligt 

resultat av hur de arbetar med matematik i respektive förskola. 

 

4.3 Teoretisk tolkning:  

   Syftet med den här rapporten var att undersöka hur och på vilket sätt fyra förskolor arbetar 

med matematik, samt om och hur de arbetar för att uppfylla läroplanens mål (Lpfö98). 
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Undersökningen som gjorts visar att pedagogerna åtminstone inom den traditionella och 

Montessoriförskolan tycker om matematik och jobbar medvetet med att lära barnen 

matematik i förskolan. Resultatet visar även vilket uttalat matematikmaterial som finns på de 

två förskolorna. Tittar man på enkäternas svar kan man se att i stort sätt alla pedagoger 

medvetet arbetar för att lära barnen matematik i situationer som samling, 

mellanmålssituationen och under den ”fria leken”. Något färre men dock de flesta arbetar 

medvetet för att lära barnen matematik vid frukost och lunchsituationen. Medan något färre 

arbetar med att medvetet lära barnen matematik i och med utomhusvistelsen. För mig känns 

inte detta som särskilt nytt utan svaren visar ganska tydligt vad jag trodde innan. Jag tror även 

att anledningen till att det är färre som försöker lära ut matematik under frukost och, -lunch 

färgas av att det på Montessoriförskolan ska vara en trygg, lugn och harmonisk miljö, vilket 

skulle kunna tolkas som en tystare miljö. En tystare miljö kan innebära att det inte är så 

mycket pratande vid matbordet. Det visade sig att när analyseringen av 

observationsprotokollen, enkätsvaren och intervjufrågornas svar gjordes uppenbarades det hur 

pedagogerna arbetade mot målen i matematik i läroplanen. Att de två förskolorna jobbar för 

att uppfylla läroplanens mål är uppenbart, men de gör det på lite olika sätt.  

   På de två Reggio Emiliainspirerade förskolorna arbetar pedagogerna inte aktivt med 

matematik och detta speglas lite i bakgrundstexten där inget om matematik nämns. På de här 

förskolorna arbetar pedagogerna aktivt med exempelvis färg, form, språk och uttrycksformer. 

Tyvärr verkar det inte som om att man i dessa arbeten väljer att aktivt ta upp matematiken. 

Jag funderar på hur detta fungerar när det står i läroplanen om de olika målen som 

pedagogerna skall hjälpa barnen att uppfylla. Jag tycker att det är pedagogernas skyldighet att 

hjälpa barnen efter bästa förmåga att få dessa kunskaper. I läroplanen står det bland annat att 

pedagogerna ska stimulera barnens nyfikenhet för matematik. Vilket jag har svårt att tro att 

det gör om man som pedagog inte arbetar aktivt med matematik tillsammans med barnen. I 

och med temaarbeten med färg och form finns många matematiska inslag men om pedagogen 

inte lyfter fram matematiken i arbetena på ett medvetet sätt vill jag påstå att mycket kunskap 

går förlorad. Och de som förlorar på detta är i första hand barnen. 

 

    Den traditionella förskolans arbetssätt hänger ihop lite med Fröbels pedagogik i form av att 

Fröbels pedagogik framhöll leken. Tittar man på inledande text kring Fröbels pedagogik 

verkar den ganska styrd men att leken har en viktig plats. I den traditionella förskolan får den 

fria leken väldigt mycket plats. I den här traditionella förskolan har barnen frilek mer eller 

mindre hela dagarna, med undantag för styrda aktiviteter som gymnastik, samling, 

temaarbeten och så vidare. Fröbel syftade antagligen mer på sina lekgåvor och i och med dem 

en ganska styrd lek under ordnade former när han framhöll leken och på så vis kan jag se 

kopplingar mellan Fröbels pedagogik och Montessoripedagogiken.  

   I Montessoriförskolan är pedagogiken ganska styrd men under observationer och intervjuer 

klargör pedagogerna att det hela tiden går ut på att barnen ska tycka att det är roligt och 

uppleva arbetena som en lek medan de lär sig. Någonstans kan jag ändå se att man arbetar 

med samma saker och mot samma mål i de här förskolorna men att vägen dit skiljer sig lite. 

Som resultatet visar har barnen på Montessoriförskolan mer planerad tid med styrda 

aktiviteter, barnen väljer dock själva vad de vill göra. Under det här arbetspasset arbetar 

barnen med något och pedagogerna har stor möjlighet att påverka och styra barnens aktiviteter 

om de vill. På den traditionella förskolan styr pedagogerna främst om det är någon planerad 

aktivitet, ofta utanför förskolan. 

   Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) förespråkar att materialen ska vara 

anpassade efter barnen och att alla sinnen ska finnas med för att stimulera barnens utveckling 

och inlärning. Vallberg Roth (2002) skriver om hur barnen arbetar med olika material på olika 

sätt, till exempel att sortera, klassificera, pussel och spel eller kanske genom att använda 
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former, figurer och siffror. Om vi vuxna uppmuntrar barnen till att arbeta med matematik på 

olika sätt och låter dem leka in kunskapen har vi kommit en lång bit på vägen. 

   Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) skriver även om hur Maria Montessori 

jämförde barnens hjärnor med kameror. De suger åt sig allt och det stannar kvar. Under 

intervjun svarade även föreståndaren på Montessoriförskolan att ”barnens hjärnor är som 

svampar och att barnen lär sig lika mycket mellan 0-6år som mellan 6-66år”. Är det inte 

jätteviktigt då att ta till vara på detta och ge barnen så mycket som möjligt. Som blivande 

pedagog känner jag ett stort ansvar för att ge barnen så mycket kunskap som de själva vill ta 

emot och utav egen erfarenhet inom förskoleverksamheten vill detta inte säga lite.  

   En av pedagogerna sa till mig att barnen lär sig inte mer än vad pedagogen kan. Dessa få 

ord blev lite av en väckarklocka för mig. Enligt min mening vill barnen lära sig så otroligt 

mycket och de som sätter gränserna för deras lärande är oftast vi vuxna.  

 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning:   

   Den här undersökningen har väckt många tankar hos mig angående matematiken och dess 

olika delar. Jag har fått ett större intresse av att lära barnen matematik i förskolan samt att jag 

fått med mig många idéer och roliga metoder för detta.  

Pedagogerna verkar väldigt nyfikna av varandras arbete om än inte minst för att få nya tankar 

och idéer i sin dagliga verksamhet. Därför skulle det vara intressant att göra en undersökning 

med inriktning mot att uppmärksamma vad olika förskolor vet om varandras pedagogiska 

inriktningar. Till exempel Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, traditionell o.s.v.  
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Bilaga 1. 

 

 

 
 

 
Hej! 

   Jag heter Ida Stridh och går sista terminen på högskolan. Till jul är jag äntligen 

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 070-252 

41 86  

 

Tack på förhand med vänliga hälsningar 

Ida Stridh 

 

…………………………………………………………………………………………….. 


 

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 

 

  

 

Hur lång tid disponerar du till att arbeta medvetet med att lära barnen matematik i 

förskolan varje vecka? 
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(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…………………………………….         

 

       

 

Vi tackar hjärtligt för din medverkan! 

 

 
Med Vänliga Hälsningar  

 

Ida & Frida 
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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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Bilaga 5.  

Tankekarta 

 

 

 

 

 
Observationer 

av pedagoger i 

arbete med 

matematik 

 
Intervjuer med 

en pedagog på 

varje förskola 

 
Befintligt 

matematik- 

material 

 

 
Lpfö 98 

 
Enkät till 

pedagoger på 

berörda 

förskolor 

 

 
Matematik 

i förskolan 
Montessori 

Traditionell 

förskola 

Nyfiken 

4st förskolor 

Frida x 2st 

Ida x 2st 

Bra att ha med sig 

till kommande 

yrkesverksamhet 
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Bilaga 6. 

Fridas resultat från Reggio Emiliaförskolorna 
 

1. 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, specifikt matematikmaterial som förskolan medvetet 

köpt in till just matematikundervisning.  

 

– Förskola 1. 

På denna förskola finns inget uttalat matematikmaterial. 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 så vidare. 

Under observationerna på förskolan kunde jag se att matematik fanns överallt i barnens 

vardag även om pedagogerna inte jobbade aktivt med just matematik. Detta kunde visa sig i 

stort sätt allt som skedde på förskolan. Matematiken fanns med vid till exempel av och 

påklädningen 

Denna förskola inriktade sitt arbete mest på färg, form, rörelse och liknande, men i dessa 

moment så fanns även inslag av matematik. Det kunde visa sig genom lägesord, turtagning, 

tidsbegrepp, begrepp som mindre/mest, 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 mer/mest 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. 

 

Andra vardagssituationer 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 A 4år med och hjälpte till. Pedagogen frågar A om hur många barn de var här i 

dag, sedan så räknar A till 11 barn och 4 vuxna. Pedagogen hjälper A 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 A tallrikar 

och ställer ut dem där det står stolar. A fyller sedan på med bestick och glas på dessa platser. 
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När det är dags att ställa ut mjölken på borden så tar A 2 mjölkförpackningar, en oöppnad och 

en halvfull och ställer på ”sitt” bord. 

- Jag får två och ni får bara en, säger A till pedagogen 

Sedan säger A 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. A som 

dukade lunchen har några lappar med barnens namn på. Dessa lappar visar A upp en och en 

och alla 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. Pedagogerna jobbar inte direkt aktivt med matematik och de använder sig 

inte heller av speciellt uttalat material. 

Däremot så är 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 2 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 
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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. 

 

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 Emiliainspirerade 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 jobba så ser det väldigt lika ut. Ingen 

av förskolorna jobbar medvetet med matematik men de båda plockar upp matematiken i 

vardagen och jobbar mycket med den därifrån. 

 

 

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 

jobbade 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 fångade upp matematiken i vardagen och ständigt benämnde 

sakers färg, form, och antal samt att problematisera olika situationer för barnen allt enligt 

läroplanen. 

 

3.4 Enkäten 
Utifrån svaren på enkäterna så anser fem. Använd genomgående bokstäver när det gäller lägra 

tal. av sex pedagoger att de medvetet arbetar med att lära barnen matematik. Fyra av dem 

svarade att de disponerade 30 minuter i veckan på detta, medan två av pedagogerna inte 

tyckte sig kunna svara på den frågan. Alla pedagogerna svarade också att det var under 

samlingen som man medvetet arbetade med matematik mest. 
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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 

 

 

 

Hur lång tid disponerar du till att arbeta medvetet med att lära 

barnen matematik i förskolan varje vecka?

0
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Diagram 2. Visar hur lång tid pedagogerna arbetar med att lära barnen matematik 
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Tillfällen då du medvetet arbetar med att lära barnen matematik
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Diagram 3. Visar de situationer som pedagogerna medvetet lär barnen matematik 

 

 

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 6 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 ständigt 

fångade upp 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 vikigt, 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. 

 

3.6. Sammanfattning av resultaten från en Montessori förskola och en 

traditionell förskola.  
Här nedan kommer en sammanfattning av Ida Strids resultat. Undersökningen har gjorts 

utifrån samma syfte och med samma frågeställningar. 

Frågeställning 1 

På den traditionella förskolan finns det uttalat matematikmaterial som barnen använder själva 

så som spel, pussel, pärlplattor och så vidare, men under de genomförda observationerna så 

användes de inte en enda gång. Material så som rim ramsor och mattesagor användes utav 

pedagogerna vid varje observationtillfälle.  

På förskolan fanns också material som pedagogerna själva hade gjort och som användes till 

matematik i verksamheten. 
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På Montessoriförskolan finns speciellt uttalat matematikmaterial som används i 

undervisningen. Materialet introduceras av pedagogerna och sedan får barnen själva arbeta 

med dem. 

På förskolan finns också material som inte räknas som matematikmaterial enligt dem, men 

som på den traditionella förskolan utgör matematikmaterialet, som till exempel pärlplattor, 

pussel och spel. 

 

Frågeställning 2 

På den traditionella förskolan består dagarna mest av fri lek och den styrda aktiviteten består 

av samlingar, utflykter, temaarbeten och gymnastik medan de på Montessori har arbetspass 

som till största del består av matematik där man använder sig av det uttalade 

matematikmaterialet. 

På båda förskolorna bakar man inte matematiken i vardagen 

 

Frågeställning 3 

Den traditionella förskolan arbetar med matematiken i vardagen och för att se vilken nivå 

barnen ligger på så använder man sig av olika färdiga material som till exempel mattesagor 

och det egna materialet. 

På Montessoriförskolan använder man sig av det egna materialet som är utformat efter 

läroplanens mål, samt att man använder sig av arbetsdokumentation för att följa upp barnens 

arbete.  

På båda förskolorna stimulerar man barnen till att vara nyfikna på matematiken. 

 

Enkäterna 
Utifrån pedagogernas svar på enkäterna så tyckte sju stycken till viss del om ämnet matematik 

medan tre stycken tycker mycket om ämnet matematik. Nio av tio ansåg att det är viktigt att 

lära barnen i förskolan matematik och en tycker att det är viktigt till viss del. De flesta 

pedagogerna arbetade med matematik vid flera olika sammanhang under dagen 

 

Intervjuer 

Två pedagoger intervjuades angående sina svar i enkätundersökningen och båda var positiva 

och intresserade av ämnet matematik. De framhöll båda två vikten av hur vikigt det är med 

intresserade och engagerade pedagoger för att lättare fånga upp barnens intresse för 

matematik. 

En av pedagogerna sa att de på förskolan försökte ge barnen ett ”mattetänk” i vardagen, 

medan den andra pedagogen menade att barnen inte lär sig mer än vad pedagogen kan. 

Båda pedagogerna säger att de tror barnen på förskolorna använder sig av matematik i sin fria 

lek, både medvetet och omedvetet.  

 

3.6.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man säga att tre av förskolorna är rätt lika i sina arbeten med 

matematik. Montessoriförskolans arbete skiljer sig en del från de andra genom att man där 

jobbar lite mer aktivt och uttalat med matematik. De två Reggio Emilia förskolorna samt den 

traditionella förskolan jobbar mer med matematiken i vardagen och försöker fånga upp 

barnens intresse för matematik där. 

På Montessoriförskolan finns uttalat matematikmaterial som man arbetar med under sina 

arbetspass, medan man på de andra tre förskolorna använder sig av rim, ramsor, spel, pussel 

och andra vardagliga saker som finns på de flesta andra förskolor när man arbetar med 

matematik. 
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Bilaga 7.  

 

 

Traditionella förskolan matematikinslag 

 

     
            Kulram                                         Kallaha                                         Antal 

 

       
               Siffror, antal                        Siffra, antal föremål               Födelsedagstårtan                     

 

 
                Domino 
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Bilaga 8.  

 

Montessori matematikmaterial/inslag  
 

 

       
       Siffror med kastanjer     Sandpapperssiffror      Räknestavar 

 

       
      Siffror med marker Pärlmaterialet Klockan 

 

    
             Former                                        Cirklar                                Lilla Pärltrappan 

 

      
        Vikt/tyngder                     Subtrahera med pärltrappan            Addera med pärlplattan 
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             Beskrivning                             Dela till 10 kakor                          Födelsedagstårtan 

                                    

 

 

Allt material på bilderna har med matematik att göra och speglar hur man arbetar med 

matematik på olika förskolor. Att matematik är ett väldigt stort och brett område finns inga 

tvivel om. Matematiken finns omkring oss i alla situationer. 

 

 
 

 

 
 

 


