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Sammanfattning 
 
I detta examensarbete inom lärarutbildningen undersöks hur förskolepedagoger arbetar 
med matematik i kommunala förskolor. Förskolepedagogernas arbetssätt jämfördes i de 
traditionella respektive Reggio Emilia inspirerade förskolorna. Fokus var på barnen i 
åldrarna 1-5 år. Fyra förskolepedagoger från de traditionella förskolorna och fyra från 
de Reggio Emilia inspirerade förskolorna intervjuades. Resultatet visade att alla försko-
lepedagoger var positivt inställda till matematik och var medvetna om att det är viktigt 
att benämna de matematiska begreppen i alla vardagssituationer oavsett förskola. Vi såg 
även att vissa av pedagogerna problematiserade matematik i vardagen och ordnade spe-
ciella tillfällen för barns lärande. Skillnaderna låg i pedagogernas kompetenser och ut-
bildningar inom matematik. Om de gjorde på ett specifikt sätt kunde vi inte upptäcka 
vare sig i den traditionella eller i Reggio Emilia inspirerade förskolan. Hur förskolepe-
dagogerna beskriver sitt arbete i praktiken överensstämmer med vad vi har funnit i den 
litteraturgenomgång vi har gjort inom ämnesområdet. Undersökningen visade oss hur 
viktigt det är att det finns kompetenser och kunskap hos förskolepedagogerna. 
 
 
Nyckelord: matematik, traditionell kommunal förskola, kommunal Reggio Emilia in-
spirerad förskola, förskolepedagogens roll 
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1 Inledning och bakgrund 
 
Under vår utbildning har vi blivit medvetna om hur vi som förskolepedagoger kan upp-
fatta matematiken i vardagen i förskolan. Matematik har varit ett abstrakt ämne och 
barn har haft svårigheter med matematik i skolan. Många har upplevt att matematik är 
tråkigt. För att kunna stimulera barns tankar och väcka deras intresse för matematiska 
begrepp, måste matematik synliggöras för barnen i meningsfulla sammanhang. I den 
nationella läroplanen för förskolan, Lpfö98 anges förskolepedagogernas uppdrag. Ett av 
dem är att stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och ma-
tematik (Lpfö 1998, s.14). 
 
Skinners inlärningsteori har varit speciellt inflytelserik under vår egen skolgång. Vi har 
varit tomma blad som behövdes fylla på med kunskap. Vi har båda flera års erfarenhet 
av att arbeta som barnskötare i förskolan och då utgick man från Piagets stadieteori. 
Eftersom vi nu har fått nya kunskaper i vår lärarutbildning i ämnet matematik, har detta 
inspirerat oss och ändrat vår syn på matematik. För oss finns matematik överallt om-
kring oss. Dagligen kommunicerar vi matematik och löser olika problem i vardagen. 
Vår utgångspunkt med undersökningen är att se lärandet i matematik ur det sociokultu-
rella perspektivet i förskolan. Lärandet sker i samspel med omgivningen och förskole-
pedagoger har en central roll för att främja barns lärande. Elisabeth Doverborg & Ingrid 
Pramling Samuelsson (2003) skriver att den begynnande förståelsen för matematik sker 
när barns egna uppfattningar och meningsskapande står i centrum. Med detta blir bar-
nens upplevande om omvärlden centralt. 
 
Vår kvalitativa undersökning handlar om ämnet matematik i förskolan. Tankar och upp-
levelser under lärarutbildningen har fått oss att vilja ta reda på hur förskolepedagoger 
arbetar i de traditionella respektive Reggio Emilia inspirerade förskolorna för att barnen 
ska få en begynnande matematisk förståelse. Därför intervjuas ett antal förskolepedago-
ger i olika kommunala förskolor. Deras uppfattningar analyseras och anknyts till rele-
vant litteratur om matematik.  
 
 
1.1 Centrala begrepp: matematik, barn, förskolepedagog, 

förskola 
 
Här definieras några centrala begrepp som är väsentliga i denna uppsats och för att un-
derlätta för dig som är läsare att förstå vår text. 
 

• Grundläggande matematiska begrepp i förskolan: Sortering, form, storlek, antal, 
volym 

• I vårt arbete använder vi oss av beteckningarna förskolepedagoger/pedagoger. 
Dessa beteckningar omfattar både förskollärare och barnskötare. 

• Barnen är i åldern 1-5 år, när de går i förskolan. Förskolan är frivillig och kom-
munal. 
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2 Syftet och frågeställning 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur förskolepedagoger hanterar barnens 
matematiska förståelse och vad de uppfattar som sina främsta utmaningar för att främja 
barnens matematiska lärande i förskolan. Vi vill även ta reda på om det finns skillnader 
och likheter i pedagogernas arbetssätt mellan de traditionella respektive Reggio Emilia 
inspirerade förskolor. Fokus är på barnen i åldrarna 1-5 år. 
 
Våra frågeställningar är: 
– Hur hanterar förskolepedagoger matematiska utmaningar med barnen i åldrarna 1-5 
år? 
– Vad uppfattar förskolepedagogerna som sina främsta utmaningar för att främja bar-
nens matematiska förståelse? 
– Vilka metoder använder sig förskolepedagogerna av i en traditionell i jämförelse med 
Reggio Emilia inspirerad förskola? 
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3 Metod 
 
Denna empiriska studie genomförde vi med utgångspunkt av kvalitativa forskningsin-
tervjuer. Vi valde att intervjua pedagoger som arbetar i de kommunala förskolorna med 
barn i åldrarna 1-5 år. Målet med intervjuerna var att jämföra förskolepedagogernas 
arbetssätt och deras uppfattningar om hur de arbetar med barns matematiska förståelse 
mellan de traditionella och Reggio Emilia inspirerade förskolorna. Genom intervjun 
fick vi ta del av deras kunskaper och erfarenheter och hoppades finna svar på vår fråge-
ställning för att kunna genomföra vår undersökning. Såsom Kvale (1997) skriver att 
forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation där kunskap konstrueras genom 
samspel mellan intervjuaren och deltagaren.  Viktigt att vi lyssnade uppmärksamt ge-
nom att vi visade förståelse och respekt för vad den intervjuade sade. 
 
3.1 Urval 
 
Åtta kvinnliga pedagoger i sex olika förskolor låg till grund för vår undersökning. Fyra 
pedagoger intervjuades i de traditionella förskolorna och fyra i Reggio Emilia inspirera-
de förskolorna. Med traditionell förskola menar vi en förskola som inte har någon spe-
ciell inriktning men är influerad av olika pedagogiska idéer (se i historisk tillbakablick). 
I vår utbildning hade vi verksamhetsförlagd utbildning i de Reggio Emilia inspirerade 
förskolorna och utifrån det valde vi att intervjua fyra pedagoger som vi redan kände. 
Genom kontakter fick vi möjlighet att intervjua de övriga fyra pedagoger i de traditio-
nella förskolorna. Förskolorna var geografiskt utspridda i Stockholms kommun. Alla 
förskolor var kommunala. Vi läste relevant litteratur som har anknytning till förskolans 
matematik.  
 
3.2 Genomförande 
 
Efter litteraturgenomgången skrev vi brev med de etiska principer som vi är skyldiga att 
följa enligt Vetenskapsrådet (2006). Breven (se bilaga 1) mejlades och skickades med 
post till de utvalda förskolepedagogerna i förskolan. Intervjufrågor utformades (se bila-
ga 2) och utprövades mellan oss och även med två pedagoger i förskolan. Genom inter-
net bokade vi tid med förskolepedagogerna för intervjuer, därutav fyra av dessa peda-
goger togs direktkontakt via telefon. På så sätt bekräftades samtyckekravet till rätten att 
själva bestämma över sin medverkan. 
 
Vi planerade åtta stycken intervjuer. Var och en av oss intervjuade fyra förskolepeda-
goger i förskolan med barn i åldern 1-5 år. Pedagogerna intervjuades enskilt i avskilt 
rum i förskolan. Vi satt lite snett mitt emot varandra nära men lite på distans från var-
andra. Såsom Pål Repstad (1999) skriver att miljön är viktig och att vi har nära förhål-
lande till den vi intervjuar. Mp3 användes i sex av intervjuerna, diktafon i två av inter-
vjuerna och fyra av intervjuerna antecknades. Intervjuerna varade mellan 15 till 45 mi-
nuter. 
 
Innan vi började spela in deltagarna med MP3 förklarade vi hur lång tid intervjun tog 
och de etiska reglerna som stod i brevet (se bilaga 1). Konfidentialitetskravet följdes 
enligt Vetenskapsrådet, (2006) och uppgifterna skulle förvaras oåtkomligt från obehöri-
ga. När vi förklarade för deltagaren att uppgifter används för forskningsändamål upp-
fylldes Nyttjandekravet. Enligt Ämnesrådet rekommendationer frågade vi deltagare om 
de var intresserade av att få en rapport av undersökningen. De som hade deltagit i en 
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undersökning skulle få veta hur deras uppgifter användes och vad forskaren hade kom-
mit fram till. 
 
Frågorna ställdes i turordning av intervjuaren. Under tiden som vi intervjuade ställde vi 
vissa följdfrågor beroende på hur förskolepedagogerna svarade. Efter att intervjun var 
slut lyssnade vi gemensamt på bandet i två av intervjuerna. 
 
3.3 Bearbetning av datainsamling 
 
Bandade intervjuer transkriberades till datafiler och papperskopior för att kunna arbeta 
med intervjuerna i analyserna (Helene Thomsson 2002).  Efter varje intervjubandning 
lyssnade vi enskilt igenom varje band noga och antecknade deltagarnas svar. De ned-
skrivna intervjuerna markerade vi med siffror och datum.. Var och en av oss läste helhe-
ten i anteckningar för att få en uppfattning. Därefter tolkade vi gemensamt och samman-
fattade två intervjuer var åt gången utifrån våra frågor och skrev ner. Vi använde oss av 
hermeneutisk tolkning i våra insamlade datatexter. Gerhard Arfwedson (2003) skriver 
om att en hermeneutiker måste arbeta tålmodigt och gång på gång återvända till sitt ma-
terial för att finna och lista ur flera svar. Genom att vi läste om våra texter och lyssnade 
om våra intervjuer fick vi ny information och vår kunskap om och förståelse av perso-
nen ökar hela tiden. 
 
Resultatet analyserades utifrån våra frågeställningar vilka delades in i två huvudrubriker 
till stöd för analysen. Förskolepedagogernas utsagor i Reggio Emilia inspirerade respek-
tive traditionella förskolor indelades till två underrubriker. Kategorisering av intervju-
personers uttalande gjordes för att jämföra likheter och skillnader i deras uppfattningar 
för att vi kunde besvara våra frågeställningar. Analysen gjordes med anknytning till 
lärandeteorier, till läroplanen för förskolan, Lpfö 98 och till relevant litteratur. Vi namn-
gav pedagogerna med påhittade namn så att de inte kunde identifieras. Pedagogerna i 
Reggio Emilia förskola delades i grupp A och kallades för Laura, Iza och Bella. Peda-
gogerna i den traditionella förskolan indelades i grupp B och namngavs med Lina, Lisa, 
Nina, och Paula. Deras erfarenhet av yrket sträcker sig från tre månader till 32 år. Peda-
gogerna har arbetat i snitt 19 år. I undersökningen redovisades enbart en del av pedago-
gernas arbetsmetoder för vi avgränsade svaren i fråga nummer fyra. Våra uppfattningar 
är formade av våra individuella erfarenheter som vi använde oss vid tolkningen av in-
tervjusvaren. 
 
3.4 Tillförlitlighet 
 
Våra resultat gäller inte generellt alla förskolor, sex olika förskolor ingick i undersök-
ningen och åtta pedagoger intervjuades. Det var våra subjektiva tolkningar av deltagar-
nas uppfattningar som ligger till grund för vår undersökning. I fyra av intervjuerna var 
vi störda och det kan ha påverkat våra resultat.  Pedagoger som kom in och hämtade 
saker från samtalsrummet. Några pedagoger tittade in för att se om rummet var ledigt.  
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4 Litteraturgenomgång 
 
Under litteraturgenomgången definierar vi begreppet matematik i förskolan. Sedan pre-
senteras den nationella läroplanen för förskolan, Lpfö98 som är förskolepedagogernas 
arbetsverktyg. Därefter tas upp förskolepedagogens roll i barns matematiska lärande. 
Pedagogrollen kräver kunskap om olika lärandeteorier för att pedagogen ska kunna 
främja barns lärande processer inom matematik. Därför tar vi upp två teorier om läran-
de, Piagets stadieteori och Vygotskijs sociohistoriska teori. Detta behövs för att öka 
förståelsen av barns lärande och utveckling. Sedan åskådliggörs nyare svenskforskning 
om barns lärande i matematik. Sist kommer historik både om traditionell svensk försko-
la och om Reggio Emilia pedagogiken.  
 
4.1 Definition av matematik i förskolan 
 
Genom tiderna har det funnits olika filosofiska uppfattningar om vad matematik är. En 
av dem har varit att matematik har kopplats ihop med logiskt tänkande. I förskolan har 
pedagogerna utgått från utvecklingspsykologiska teorier och Piaget har varit en för-
grundsgestalt om hur barn utvecklar sitt logiska tänkande. En vanlig uppfattning i för-
skolesammanhang är att matematik finns överallt i vår vardag. Barnens första möte med 
matematiken i förskolan har en stor betydelse. Här grundläggs barnens inställning för 
deras fortsatta lärande. Det är viktigt att barnen får tillfällen att utforska och använda 
matematik i meningsfulla sammanhang för att de ska få en matematisk förståelse.  
 
Nationalencyklopedin beskriver vad matematik är: 
Begreppet matematik betyder vetenskap om logiska samband mellan storheter såsom 
tal, mängder, funktioner ( www. Ne.se) 

 
Ann Ahlberg (1995) beskriver matematik som ett kommunikativt ämne. Matematik är 
en vetenskap om strukturer. Det matematiska symbolspråket är konstruerat efter logi-
kens lagar av olika symbolsystem. Symbolsystemet kan ses som ett bildspråk. Siffror är 
de vanligaste symbolerna. De beskriver antal. Senare skriver Ahlberg (2000) att mate-
matik inte är något som utgår från att svara snabbt och rätt på en arbetsuppgift. Mate-
matik handlar inte bara om siffror. Det handlar om rika tillfällen till kreativitet och upp-
täckarglädje, när nya strategier och uttrycksmedel används för att lösa problemet. När 
barnen får tillfällen att diskutera och ta del av varandras sätt att lösa problem, upptäcker 
de att det finns olika sätt att lösa uppgiften. Det finns inte bara ett enda sätt att lösa pro-
blemet. Problemlösning har ofta kopplats samman med logiskt tänkande, anser Elisabet 
Doverborg & Ingrid Pramling (1995). När förskolepedagoger utgår från barnens mate-
matiska erfarenheter och synliggör problemen i vardagen, lär sig barnen se samband. 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) menar även att genom vardagliga samspel 
med omvärlden bekantar sig barnen med olika begrepp som storlek, form, mängd och 
massa som de utvecklar förståelse för. De grundläggande begreppen som barnen ska 
förstå är antal, ordningstal, mätetal, räkneramsan och talens egenskaper för att barnen 
ska utveckla en god taluppfattning.   
 
Anthony Furness (1998) definierar matematik som kunskap och förhållande mellan tal, 
mätande och form. Tal har delar som antal, ordning, räkneramsan, siffersystem och ta-
lens egenskaper. Mätning har med jämförelse att göra, i längd, area, vikt, volym, tid, 
temperatur med mera. Form omfattar olika områden som geometri, arkitektur, geomet-
riska mönster i konst och i naturen t.ex. växter. De första stegen i matematiskt tänkande 
är när barn iakttar, sorterar och ordnar saker och fenomen. Barn behöver många och 
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rika erfarenheter av att sortera, separera, kombinera och ordna innan de förstår antal.  
Att barn kan räkneorden i ordning är grundläggande för vidare arbete med antal och 
sifferräkning. Genom övning med hjälp av sånger, ramsor, lekar och genom att räkna 
föremål får barnen förståelse för antal. Utveckling av ett barns uppfattning av tal sker på 
olika sätt och under många år. Görel Sterner & Bengt Johansson (2006) skriver att när 
barn börjar räkna är det inte kopplat till tal att barnen uppfattar räkneramsan som en 
serie ord. Barn har svårigheter att räkna från fem baklänges. För att de ska göra det så 
måste de börja räkna från ett till fem för att hitta fem först och fortsätta. Barnen lär sig 
räkna genom att knyta orden till de konkreta föremål som de räknar. Som t.ex. när vi 
frågar barnet hur många år det är, visar barnet antal med sina fingrar och räknar ett på 
fingrar, två o.s.v. 
 
 
4.2 Läroplanen, Lpfö98 förskolans styrdokument 
 
På hösten 1998 utgav regeringen förskolans första läroplan. Staten ställer krav på för-
skolans verksamhet. I läroplanen uttrycks pedagogens uppdrag, mål och riktlinjer för 
förskoleverksamhet. Läroplanen anger inte hur målen ska uppnås utan det är pedago-
gernas uppdrag. Det livslånga lärandet börjar i förskolan. Där läggs grunden som alla i 
dagens samhälle behöver. Alla barn ska få delta i en rolig, trygg verksamhet, där läran-
de, fostran och omsorg är förenade med varandra. Barnens upplevelser och erfarenheter 
är grunden för allt lärande. Barn lär sig i samspel med vuxna och av varandra. Detta 
förutsätter att pedagoger diskuterar aktivt vad begreppen kunskap och lärande betyder 
(Lpfö 1998). 
Arbetslaget skall  

• stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och ma-
tematik (a. a. s. 14) 

 
Under rubriken utveckling och lärande står målet för matematik. Förskolan ska sträva 
efter att varje barn 

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäck-
er nya sätt att förstå sin omvärld.  

• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang  

• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mät-
ning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum  

• utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfa-
renheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelser, sång och musik, 
dans och drama (Lpfö 1998, s. 13).  

 
 
4.3 Pedagogens roll i barns matematiska lärande 
 
Furness (1998) anser att pedagogen ska kunna organisera material och situationer som 
kan ge barnen början till matematiska erfarenheter och att de ska även få syn på det ma-
tematiska i det som pågår. Doverborg & Pramling (1995) menar att pedagogerna ska 
planera aktiviteter som främjar problemlösning. På detta sätt hjälper de barn att utveckla 
sina tankar inom olika problemområden. Men pedagogerna måste veta när och hur de 
ska förändra målen så att problemlösningssituationen passar barnets erfarenheter. Det 
vuxna ansvaret är att organisera, inspirera, föra dialog med barnet och hjälpa barnet att 
inrikta sig och möta utmaningar. Pedagogerna har en central roll när det gäller att pro-
blematisera att få barn tänka självständigt och lösa problem. Det är viktigt att vi ställer 
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öppna och utforskande frågor till barnen att fundera vidare. Det måste finnas material 
och verksamheten måste ha tydliga syften och struktur. Detta inspirerar barn att arbeta i 
par och att också pedagogerna uppmuntrar barn till dialog. Senare fokuserar Doverborg 
& Pramling Samuelsson, (2003) på nytt pedagogens uppdrag och skriver att genom 
medvetet samspel och ett organiserat arbete med vissa matematiska begrepp utvecklar 
barn förståelse för antal. Det förutsätter att det finns engagerade pedagoger som bryr sig 
och som är aktiva vägledare i barnets lärande så att utveckling kan ske. 
 
Ahlberg (2000) betonar att pedagogen ska samtala med barnen enskilt eller i en grupp 
för att kunna ta reda på hur barnen förhåller sig till matematik. Samtalen hjälper peda-
gogen att uppfatta barnens tankar och ändra de förgivettagna uppfattningar om den egna 
pedagogiken. Pedagogernas egna inställningar till matematik har en stor betydelse, när 
de skapar situationer som stödjer barns lärande. När pedagogen lyfter fram matematik, 
visar hon till barnen att detta område är viktigt. Även tilltron till den egna kompetensen 
i matematik har en betydelse hur pedagogen skapar lärande tillfällen för barnen. Förfat-
taren skriver vidare om en reflekterande pedagog som genom att observera barnen blir 
medveten om vad som händer i barngruppen. Därefter reflekterar pedagogen över vad 
som har hänt och analyserar situationen för att kunna ta lärdom av detta. På detta sätt 
utvecklas lärande situationer som gynnar barns lärande (a.a.). 
 
Även Görel Sterner (2006) menar att det är viktigt att pedagogen benämner allt barnen 
gör i olika situationer om barnen ska kunna utveckla ordförråd och utveckla förståelse 
för ordens betydelse. Barn lär sig betydelsen av ord, när de får använda orden i me-
ningsfulla sammanhang.  Barn lär nya ord i högläsning och diskussion i det lästa som de 
inte möter i vardagliga kommunikationen. Viktigt att barn får uppleva inre bilder som 
de kan använda sig av då de skall tolka och lösa skriftliga problem i matematik  
 
Elisabet Doverborg (2000) påpekar att i förskolan sker inget formellt lärande som i sko-
lan. Pedagogen skapar situationer när hon tar reda på barnens upplevelser och aktivite-
ter och låter barnen reflektera och laborera över dem. På detta sätt får barnen erfarenhe-
ter av olika grundläggande matematiska begrepp. Inlärning och utveckling sker ständigt 
därför är omvårdnads- och rutinsituationer bra lärandetillfällen 
 
Enligt Ahlberg (2000) har forskningen visat att den skolliknande undervisningen inte är 
bra för barnen i förskolan. En del pedagoger använder sig av matematik i vardagssyss-
lor. Pedagogerna skapar inga speciella matematiska situationer. De vill att barnen själva 
ska upptäcka matematiken. När barnen exempelvis spelar ett spel, benämner pedagogen 
de matematiska begreppen. Det kan vara svårt att nå till alla barn genom detta arbets-
sätt. De som är intresserade lär sig mer men de som inte är, kan försummas. Om peda-
gogen i stället planerar och organiserar matematiska situationer vilka omger barnen i 
deras vardag, kommer pedagogen att synliggöra matematik för barnen. Alla barn får en 
möjlighet att delta och lära sig när pedagogen problematiserar matematik i vardagen. 
 
Ingrid Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan (1999) hävdar att om pedagogen vill att 
barnen utvecklar en antalsuppfattning och lär sig matematiska begrepp, måste pedago-
gen få barnen att bli intresserade och engagerade. Pedagogens uppgift blir att se till att 
barnen klarar av att lösa uppgifter. Om uppgifterna är för svåra, tycker barnen inte att 
det är roligt att lösa dem. Det man vill att barnen ska lära sig, måste vara anpassad till 
deras förmåga. Detta betyder att de minsta barnen ska problematisera antal som är lägre 
än fem. Gränsen för antal att problematisera är högre för de äldsta barnen. Barnen be-
höver utmanas på nya sätt när de lär sig för att de inte ska förlora intresset. Arbetssättet 
på förskolan ska vara utformad så att barnen kan arbeta, leka, lära och kommunicera på 
en och samma gång. Barn lär sig genom att uppfatta världen med sina sinnen. De hand-



 8

lar konkret, diskuterar med andra, imiterar etc. En pedagog behöver veta hur ett barn lär 
sig och hur barnet uppfattar sitt lärande (a.a.).  
 
Doverborg (2000) påpekar att det räcker inte enbart att veta vad det står i läroplanen för 
matematik. Pedagogerna ska vara medvetna om vad barnen i deras grupp kan. Detta är 
en grundförutsättning för att pedagoger kan synliggöra matematik för alla barn i sina 
grupper. När pedagogen även synliggör mångfalden av barnens sätt att tänka får barnen 
utveckla sitt tankesätt kring matematik. Pedagogen tematiserar och problematiserar oli-
ka matematiska begrepp för barnen i situationer vilka de känner igen.  Om barnen sedan 
använder matematik i meningsfulla sammanhang, kan de använda sina kunskaper i nya 
situationer och lär sig tror på sin egen förmåga. Det ska vara roligt för barnen att upp-
täcka matematik i vardagen.  
 
Ahlberg (2000) skriver att barnen kommer till förskolan med olika erfarenheter. När 
pedagogen tillvaratar barnens tidigare erfarenheter, utvidgar hon barnens erfarenhets-
värld. Barnen får nya upplevelser, och de kan känna lust att lära. Pedagogen kan åskad-
ligggöra för barnen att det finns många olika sätt att lösa problemet. Barnen bör få till-
fällen att upptäcka att de kan lära av varandra.  
 
4.4 Lärande teorier 
 
Under denna rubrik tas upp teorier som känns relevanta för vårt ämne matematik i för-
skolan. Piagets psykologiska teori om utveckling och lärande har haft stor betydelse för 
förskolan under många år. Fokusen har varit på det som anses som normalt i en viss 
ålder. Individens utveckling har satt gränser för vilken inlärning inom matematik som 
har varit möjlig (SOU 1972:26). I dag talar man oftare om Vygotskij och sociokulturell 
teori som tar upp att lärandet sker i ett socialt sammanhang. Barnen lär sig nya matema-
tiska begrepp och utvecklar språket tillsammans med andra. Vygotskij betonar språkets 
betydelse och matematik är ett av språken. Barn har erfarenheter av matematik innan de 
börjar i förskolan. Pedagogens uppdrag blir att utgå från barnens erfarenheter och ut-
vidga dem för att lärandet ska främjas. En pedagog behöver kunna olika lärandeteorier 
och en teori räcker inte enbart för att kunna förklara barnens matematiska lärande.  
 
 
4.4.1 Piagets teori 
 
Den schweiziske biologen Jean Piagets (1896-1980) utvecklingsteori är en stadieteori. 
Det går inte att utelämna ett stadium och alla barn går igenom samma stadier. Därför 
anses denna teori som ett universellt gällande teori. Barnen utvecklas när de går igenom 
olika stadier och de lär sig olika kunskaper vid en viss ålder om de är mogna för det. 
Barnen erövrar kunskap och får nya erfarenheter genom att agera aktivt. Genom hand-
landet får de sedan en ny förståelse. Utvecklingen föregår inlärningen. Enligt Piaget kan 
barn tänka logiskt först, när de är ca 6-7 år gamla och fortfarande måste barnen handla 
konkret för att förstå. Detta betyder att barnen kan använda sig av sina tidigare erfaren-
heter men de behöver agera konkret för att förstå. I denna ålder kan barnen dra slutsat-
ser, till exempel att päron och banan är frukter. Barnen tänker inte längre centrerat och 
fäster inte blicken på en enda dimension, vilket de har gjort i tidigare, när de inte var i 
detta stadium. Barnen kan få nu en verklig förståelse för talsystemet i matematiken, när 
de är cirka sex år gamla (Espen, Jerlang, m.fl. 2005). 
 
Piagets teori tar sin utgångspunkt från mognadstänkande. Genom att de vuxna visar till 
barnen hur de ska göra, förväntas barnen att lära sig. Pedagogen kan inte skynda pro-
cessen utan måste vänta tills barnet har skaffat sig erfarenheter, tills barnet har mognat. 
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Barnen utforskar dock aktivt med materialet. När barnen förändrar sin uppfattning om 
omvärlden, lär dem sig. Marit Johnsen Hoines (2002) skriver att Piaget ansåg att talbe-
greppet är resultatet av handlingen med materialet och av de erfarenheterna som görs 
med materialet. Kunskaper är inte knutna till föremålen själva, utan till vad barnen gör 
med dem och till de lärdomar barnen får från materialet. För att barnen ska förstå talbe-
greppet måste de vara mogna nog för att kunna tänka tillbaka och använda sig av sina 
tidigare erfarenheter. Detta sker tidigast, när barnen är cirka fem år gamla. Barnen mås-
te skaffa sig mer erfarenheter för att komma vidare till nästa stadium. 
 
4.4.2 Sociohistorisk teori, Vygotskij 
 
Johansen Hoines (2002) skriver att Lev S Vygotskij (1896-1934) är grundaren av den 
sovjetiska psykologin och pedagogiken. Genom språket utvecklar vi begrepp. När bar-
nen pratar med sig själva, utvecklar de begrepp. Vygotskij kallade detta för ett egocent-
riskt språk. Senare slutar barnen tänka högt. Barnen får nya begrepp i samvaron med 
andra. Dessa begrepp gör barnen till sina, när de senare använder dem i ett annat sam-
manhang.  
 
Görel Sterner (2006) tar också upp hur barn utvecklar språk och hänvisar till Vygotskíj 
om att barnens begreppsutveckling sker i tre perioder. Barnens första ord är enkla och 
personliga och de utgår från personliga upplevelser och de uttrycker det de känner. Där-
efter börjar barnet känna vissa likheter och skillnader i situationer, saker och händelser 
och de börjar gruppera utifrån olika kännetecken. Dessa kriterier varierar från en situa-
tion till en annan beroende på hur intresserade de är just mot det tillfället. Till sist har 
barnet utvecklat sin förmåga att hålla fast vid vissa kriterier som avgör hur föremålen 
kan grupperas.  
 
Olga Dysthe (2003) betonar att kommunikation utvecklar tänkandet och ett av de vikti-
gaste verktygen i detta sammanhang är språket. Barnen utvecklas intellektuellt, när de 
lär sig använda diskurser av olika slag. I ett sociokulturellt perspektiv ses lärandet som 
något som sker i ett socialt samspel med omgivningen. Deltagande är inte detsamma 
som ett samspel. Kunskapen är situationsbunden. Detta betyder att metoder för lärandet 
inte kan skiljas från lärandet.  
 
Vygotskij (1999) poängterar att i samarbetet kan vi alltid göra mer än om vi skulle ha 
gjort det ensam. Det som barnet kan göra i samarbete nu, kan hon en annan dag göra 
ensam. Pedagogen eller en mer kompetent vän kan föra barnet mot den närmaste ut-
vecklingszonen (ZPD). För att inlärning ska ske, måste vägledning börja från den lägsta 
tröskeln. Från något barn redan kan. Tröskeln får inte vara för låg och inte heller för 
hög. Annars blir lärandet inte effektivt. Lärandet sker mellan trösklarna. Från den dagen 
barnet föds är deras lärande och utveckling sammanlänkade.  
 
Vygotskij (1995) anser att fantasin är betydelsefullt för varje kreativitet och den ingår i 
människans tidigare erfarenheter. Fantasin används som redskap för att möjliggöra ska-
pandet. Kreativa processer kan ses i tidig ålder hos barnen i deras lekar. Till exempel 
när barn som leker med dockan föreställer sig att hon är mamman, eller att den förvand-
las till en sjörövare. I leken bearbetar barnen sina upplevelser genom intryck. Fantasins 
skapande aktivitet är beroende av människans tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter 
fungerar som material som fantasin skapas av. Ritandet är särskilt vanligt för barn i för-
skoleåldern och en favoritsysselsättning.  Ritandet erbjuder barnen den enklaste möjlig-
heten att uttrycka vad som intresserar dem. 
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4.5 Barns matematiska lärande  
 
Dagens forskare fokuserar på att lek och lärande hänger ihop och att det är viktigt att vi 
utgår från barns erfarenheter.  När barnen kommunicerar och utforskar omgivningen i 
samspelet med andra, lär de sig begrepp och språket. Matematik är ett av våra språk. Vi 
kommer att tar upp aktuella forskare i pedagogik som behandlar barns lärande i mate-
matik. Ann Ahlberg, Elisabet Doverborg, Ingrid Pramling Samuelsson, och även pro-
jektledaren för matematikverkstäder i Stockholm Anthony Furness.  
 
Leken har oftast varit central i förskolans verksamhet. Syftet med leken har inte alltid 
varit pedagogiskt. Doverborg (2000) menar att genom lek och lärande skapar barnen 
förståelse för sig själv och sin omvärld. Lek och lärande ses som sammanfogade i dag. 
Doverborg & Pramling Samuelsson, (2003) skriver att barnen utforskar sin omvärld 
genom lek. Genom att barnen bygger sina lekmiljöer och använder sig av olika material, 
får dem en rumsuppfattning vilket är en viktig del i barnens förståelse av grundläggande 
matematik. När barnen får ordna, sortera, jämföra efter storlek, vikt, volym och längd 
på ett lekfullt sätt, upptäcker de matematiken. Barnen utvecklar matematik som språk 
när de får knyta an de matematiska begreppen till sin erfarenhetsvärld. 
 
Flera forskare poängterar att barnen har sina erfarenheter redan när de kommer till för-
skolan. De har matematiska erfarenheter. Ahlberg (2000) menar att barnen redan har 
mött matematik på olika sätt i deras närmiljö. De vet exempelvis sitt husnummer och 
hur gamla de är. Leken och det fria skapandet är ett bra forum för barnens lärande i ma-
tematik. Barnen tillägnar sig matematiskt vetande när de leker med olika leksaker och 
spelar spel Barnen lär sig matematik i naturliga problemlösande sammanhang. När bar-
nen möter matematik i förskolan på ett lustfyllt sätt, kommer detta påverka deras kom-
mande inställning till matematiken och även deras möjligheter att lära sig matematik. 
 
Lärandet sker inte automatiskt utan genom språket lär vi oss nya begrepp. Alla vardags-
situationer är bra lärande tillfällen. I förskolan finns det många rutinsituationer som 
erbjuder tillfällen för barns lärande. Ahlberg (2000) poängterar att i samspel med män-
niskor och föremål utvecklar barnen sin matematiska medvetenhet. Redan när barnen är 
små bildar de par av sina skor. De upptäcker storlekar när vi samtalar om en liten spade 
eller om en stor hink. De upptäcker likheter och skillnader, när de jämför exempelvis 
sina blommor. Genom att barnen får höra ord som en fyrkantig kloss, kan de förstå 
geometriska former. I matsituationer, när barnen talar om hur mycket mat de vill ha, får 
de kunskap av mängder. Olika räknesätt kommer upp vid maten när barnen vill ha mer 
mat. Barnen upplever en ökning, när de får mer mat på sin tallrik. De upplever en 
minskning, när de ser att mängden potatis är färre sedan de har tagit sin potatis ur 
kastrullen. 
 
Även Furness (1998) menar att när barnen får möjligheter att bekanta sig med matema-
tiska begrepp i olika vardagliga aktiviteter och rutiner, utvecklar barnen sitt matematis-
ka intresse. I samlingen övar barnen räkneramsan med hjälp av sånger eller genom att 
räkna varandra. Många möjligheter ges till lek med sand, vatten, och till bildarbete. Be-
greppen som vikt och volym åskådliggörs för barnen. Barn hjälper till att duka med en 
pedagog där antal och parbildning övas. Om barn har möjlighet att arbeta utifrån det 
konkreta så kommer de fram till en medvetenhet där de ständigt varierar mellan konkret 
handling och abstrakt tänkande i en givande process. Barn behöver tid att arbeta i lång-
sam takt och att de får arbeta över längre perioder. Viktigt att barn får möjlighet att åter-
komma till idéer från olika vinklar och med olika material När barn är med om att själva 
formulera det de gör skapar de regler som de verkligen förstår (a.a).  
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Grunden för lärandet i förskolan är, när barnen får uppleva olika synvinklar av matema-
tik. Barnen får så småningom en förståelse för begreppen genom att de vuxna hjälper 
dem sätta ord på allt vad barnen gör (Doverborg & Pramling Samuelson, 2003). Barn är 
individer och de lär sig på olika sätt. De behöver uppleva vid flera tillfällen en variation 
av matematiska aspekter. 
 
Doverborg & Pramling (1995) menar att problemlösning ofta kopplas samman med 
logiskt tänkande. Vardaglig problemlösning är när vi utgår från barnens erfarenheter. 
Genom att vi synliggör problem för barn lär de sig att se samband. När barn uppfattar 
sig själva genom att de kan lösa problem och tänka stärks deras självförtroende. Barn 
lär och får förståelse för sin omvärld i samspel med andra barn, vuxna och fenomen. 
När barn i en grupp tänker olika bidrar det till deras utveckling. 
 
 
4.6 Historisk tillbakablick 
 
Doverborg (2000) menar att ämnet matematik i förskolan inte är ett nytt fenomen. Ma-
tematikens historia i förskolan har sitt ursprung i Friedrich Fröbel (1782-1852), och i 
hans lekmaterial. Han är förfadern till den tyska Kindergarten. Jan-Erik Johansson 
(1994) hävdar att fröbeltraditionen syns i förskolans dagsprogram idag genom att fri 
lek, samling med barnen i ring etc. Arbetssätt och innehåll är dock förändrade. Fröbels 
material kräver mycket bra matematiska kunskaper. Därför har många pedagoger inte 
kunnat använda det på ett välbetänkt sätt. Ahlberg (2000) skriver att Fröbel startade från 
de geometriska grundformarna, kuben, cylindern och klotet. Barnen lär sig matematiska 
begrepp som former och symmetri genom att de bygger med klossar. Fröbel ansåg att 
leken och gruppen har en stor betydelse för barns lärande 
 
Sven Hartman (2005) skriver att all förskoleverksamhet drevs privat av kvinnor i slutet 
på 1800-talet. Verksamheten bestod av småbarnsslöjd, modellering, ritning, pappers-
flätning, sång. Lärarinnan var förebild och vägledare för barnens eget kunskapsintresse. 
Barnträdgårdslärarinnan ordnade föräldramöten, föredrag och högläsning, och hon er-
bjöd råd till föräldrar om hur de ska fostra sina barn. Arbetssättet i barnträdgården var 
temaorganiserat och pågick under längre tid med ett övergripande ämne som skulle lig-
ga nära barnens värld. Teman som lärarinnan utgick från var t.ex. årstiderna, husdjuren, 
olika frukter, träd. Mål med teman var att hjälpa barnen att förstå olika sammanhang i 
den egna omvärlden. 
 
Hartman menar vidare att under 1930- talet växte kritiken mot barnträdgården att det 
var alltför vuxenstyrt. Under inflytande av aktivitetspedagogiken Elsa Köhler (1879- 
1940) började man resonera om intressecentrum. Barnens frågor och upplevelser var i 
centrum och avsikten med detta var att tillta delar av fri lek fria aktiviteter, skapande 
verksamhet. Barnen skulle bekanta sig med närsamhället och naturen och ge gruppen 
samhörighetskänsla. Vid samma tillfälle som aktivitetspedagogiken började växte in-
tresse för utvecklingspsykologi och framstod som det centrala i förskolan. Barnobserva-
tionerna blev viktigt bidrag i förskolans pedagogiska vardag. Blivande förskollärare 
lärde känna barnens utveckling genom barnobservationer. Med observation som hjälp-
medel kunde pedagogerna anpassa sin verksamhet efter barns förutsättningar oh behov. 
Här utgick pedagoger utifrån barnens egna intressen och aktiviteter var viktiga. Initiativ 
och drivkraft i lärandet utgår från barnet självt och inte från läraren. Det dröjde till mit-
ten av 1900-talet innan kommuner hade engagerar sig i barnomsorgen. Staten gick i 
verksamheten först på 1960 talet (a.a.). 
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Skolverkets (1998) särtryck Jord för växande hänvisar till Barnstugeutredningen från 
1968. Piagets utvecklingspsykologi låg till grunden för utredningen och barnet skulle 
sättas i centrum.  I Barnstugeutredningen angavs inriktningen för de övergripande pe-
dagogiska målen för förskolan. Göran Holmström (SOU 1972:26) skriver att det är vik-
tigt att pedagogen organiserar material för den fria leken. Samt att barnen får tid att ut-
forska materialet och därefter ökar barnens motivation att upptäcka mönster och att ut-
trycka sig. Den förberedande matematiken ska inte utgå från beräknande utan inlärning 
av begrepp och termer i förskolan måste alltid föregås av en kreativ, upptäckande fas 
(s. 281). 
 
Det Pedagogiska programmet för förskolan gavs ut 1987 av Socialstyrelsen. Skriften 
förklarar hur förskolepedagogerna ska arbeta på förskolan. Där tas upp ämnet matema-
tik första gången och den är inkluderad i ämnet natur. Tema anses som ett viktigt ar-
betssätt i förskolan. Leken och skapande aktiviteter t ex drama, målning används i te-
maarbetet (Skolverket, 1998). De grundläggande matematiska begreppen kan vidareut-
vecklas och befästas såväl språkligt som vad gäller uppfattning om form och antal ge-
nom lek och arbete -… matlagning samt mätning med naturliga mått (SOU 1987:3, s. 
29).  
 
Ann-Christine Vallberg Roth (2002) menar att matematik och räkning inte har före-
kommit som ett ämne i förskolan utan den har alltid varit viktig i det praktiska arbetet. 
Doverborg (2000) hävdar att matematik ofta har kopplats till skolans värld. Först under 
90- talet har förskolans pedagoger blivit mer intresserade av den grundläggande mate-
matiken. Detta kan bero till en viss del att Socialstyrelsen gav ut, Lära i förskolan - in-
nehåll och arbetssätt för de äldre förskolebarnen. Nu fick matematik ett eget kapitel i 
publikationen. De grundläggande matematiska begrepp som tas upp där är: likheter och 
skillnader, form, sortering, klassificering, storlek, längd, avstånd m.fl.  
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) i sin tur skriver att skrifter till anslutning till 
pedagogiska programmet har betytt mycket på 1990-talet. Den humanistiska grundsy-
nen är en av förskolans grundstenar. På förskolan är arbetssättet ett tema- och projektin-
riktat. Pedagogisk dokumentation är knutet till en reflekterande, medforskande peda-
gog. Pedagogen analyserar tillsammans med barnet dess dokumentation. Barnintervjuer 
är ett sätt att ta reda på hur barnen uppfattar temat. I Jord för växande (Skolverket, 
1998) tas upp att den italienska Reggio Emilia förskolan har varit en förebild för peda-
gogisk dokumentation som ett arbetsverktyg i den svenska förskolan i slutet av 1990- 
talet.  
 
Genom att bygga nätverk där pedagoger från olika förskolor träffas och genom kollegi-
al pedagogisk handledning där dokumentation bildar utgångspunkt för gemensam re-
flektion, kan ett bredare erfarenhetsbyte bli en kraft i förnyelsen av förskolans pedago-
gik (a. a. s.95). 
 
Idag arbetar förskolans pedagoger enligt den nationella läroplanen, Lpfö98. Där läran-
det och leken bildar en helhet.   
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4.6.1 Reggio Emilia filosofi 
 
Marika Gedin & Yvonne Sjöblom (1995) menar att en utställning på Moderna Museet i 
Stockholm 1981 gjorde oss i Sverige bekanta med arbetet i Reggio Emilias förskolor. 
Efter detta har många pedagoger och andra intresserade åkt till Italien för att kunna ta 
del av deras arbetssätt. 
 
Läraren Loris Malaguzzi startade tillsammans med en grupp föräldrar den första Reggio 
Emilia förskolan efter andra världskriget i Italien.  Enligt författarna har Carina Rinaldi, 
dagens pedagogiska samordnade i Italien sagt att Reggio Emilia inte är någon pedago-
gik utan ett förhållningssätt. Pedagogerna ser varje barn som ett unikt och ett kompetent 
barn. Barn åstadkommer sin egen kunskap och de vill lära, växa och veta. Ett barn med 
hundra språk är ett barn som kan uttrycka sig på flera sätt. Barnet behöver även peda-
goger. Pedagogerna ska utmana barnen och vara en medforskare. Det finns tre viktiga 
pedagoger i Reggio Emilia, barngruppen, pedagogerna och miljön. Miljön ska inspirera 
till lek, kommunikation, utforskande och lärande. Pedagogerna dokumenterar barnens 
arbete. Detta för att de ska kunna synliggöra både barnens och sitt eget lärande. Detta 
anses som viktigt i Reggio Emilia. Dokumentation ger pedagogerna även upplysningar 
om hur det går till när barn lär sig. Därför observerar pedagogen barnets läroprocesser 
(Gedin & Sjöblom 1995). 
 
På liknande sätt beskriver Karin Wallin (2005) pedagogisk dokumentation. Pedagoger-
na diskuterar och reflekterar i dokumentationen över det barnen har sagt och gjort ut-
ifrån deras lust och nyfikenhet. Sedan planerar pedagogerna ytterligare nästa steg. 
Barngruppen ses som en resurs eftersom barn lär av varandra. Barnen är subjekt och 
konstruerar värden och världen tillsammans och i samspel med de vuxna skapas kun-
skap. Pedagogerna arbetar med en liten grupp barn när de dokumenterar barns skapan-
den medan de andra barnen är ute med andra pedagoger. Barn har hundra språk att ut-
trycka sig på och dessa hänger ihop och går in i varandra Pedagogerna i Reggio lär av 
barnen genom att lyssna för att förstå hur de tänker  
 
Anna Barsotti (1997) skriver att i Reggio Emilia vill pedagogerna genom projektarbetet 
förmedla känslan att även de små barnen är kompetenta. Ett barn får lära känna sig 
själv, sina möjligheter och sina begränsningar. Genom att barnet lär känna sig själv 
läggs grunden för kännedom om andra. Man vill inte lära barnen ett specifikt kunskaps-
stoff utan man vill ge en problemställning i projektarbetet. Valet av ämnet är inte det 
viktigaste. Syftet med dokumentation och observation är att göra barnets röst hörd, inte 
att bedöma och kartlägga barnen.  
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5  Resultat 
 
Resultatet presenteras genom att först redovisa intervjufrågor. Därefter presenteras en 
sammanställning av pedagogernas svar i en löpande text. Med markeringar … börjar en 
annan pedagogs utsagor. Citaten är förkortade ur sitt sammanhang. Intervjusvaren av-
slutas med en sammanfattning. Det sammanlagda antalet pedagoger som ingår i under-
sökningen är 8 pedagoger på 6 olika förskolor. Av dessa är tre barnskötare och fem för-
skollärare. Alla är kvinnor och arbetar i Stockholm. Fyra pedagoger arbetar Reggio 
Emilia inspirerat. De är grupp A. Fyra pedagoger arbetar i en traditionell förskola utan 
en speciell inriktning. De kallar vi för grupp B. Alla förskolor är kommunala. 
 
5.1 Sammanställning av pedagogernas intervjusvar  
 

1. Hur många år har du arbetat i verksamheten? Antal år på den här avdel-
ningen?  

 
Grupp A. En pedagog har arbetat i 31 år. En annan i tre månader. På avdelningen 
har en pedagog varit på fem år, en annan på tre månader. Grupp B. En pedagog har 
arbetat i 32 år och en annan i två år i verksamheten. På avdelningen har en pedagog 
arbetat i 4.5 år och en annan i tre månader. 
 
Tabell 1. Sammanfattning i genomsnitt år i verksamheten/avdelningen 
 

  Grupp A Grupp B 
Antal år i verksamheten 19 år 19 år 
Antal år på avdelningen 2.5 år 18 månader 

 
2. Vad har du för utbildning/har du fått gå på någon vidareutbildning om 

barns matematik?  
 
Grupp A. Några pedagoger har läst matematik under sin utbildning till förskollära-
re. En pedagog har varit på några matematikföreläsningar för några år sedan men 
säger att hon har blivit inspirerad på nytt efter att hon har sett bilder från en annan 
förskolas matematikstuga. Föreläsningar. Grupp B. En pedagog har deltagit i en se-
rie föreläsningar om matematik med Elisabet Doverborg och Anthony Furness och 
att hon har arbetar med matematik pga. ett eget intresse. Hon prenumererar en ma-
tematiktidning (Nämnaren) till sin förskola En har läst matematik i sin utbildning 
innan hon utbildade sig till barnskötare. Pedagogerna har gått på en utbildning om 
matematik på senare tid under 2000 – talet. 

 
Tabell 2. Sammanfattning av förskolepedagogernas utbildning 

 
 Grupp A Grupp B 
Förskollärare/Barnskötare 4/1 2/2 
Föreläsningar, matematik 2  
   
En del av sin utbildning 2 1 
En kompetensutbildning  3 

 
 
 

3. Vilka tankar väcker ordet matematik hos dig?  
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Grupp A. Negativa som en person… I gymnasiet var matematik ett laddat ord… 
Jobbiga tankar, skolångest… Mycket roligt, tycker om matematik, I förskolan är 
matematik allting.  
 
Grupp B. Nödvändigt ont jag klarade mig. En pedagog vill bevara matematik som 
ett arbetssätt på långt sikt vilket innebär enligt henne att ständigt tänka på matema-
tik i sitt arbete. Genom att undersöka olika matematiska aspekter med barnen lär 
jag och barnen av varandra… Konstiga lärare. En del lärare kunde lära ut. Då var 
det roligt. En annan ser en chans att skapa ett strukturerad medvetet arbetssätt med 
matematik. Att lösa matematiska problem är roligt. Jag lär mig tillsammans med 
barnen. 
 
Sammanfattning: I Grupp A har tre av fyra negativa tankar om matematik, när de 
ser tillbaka till sin egen skolgång. I förskolan är det dock roligt med matematik för 
där är matematik allting, säger pedagogerna. En har alltid tyckt om matematik. I 
Grupp B har en pedagog negativa tankar när hon tänker tillbaka till skolmatematik. 
Andra pedagoger har alltid tyckt om matematik. Ibland var det tråkiga lärare, påpe-
kar några. Matematik finns i barnens värld, talar alla om. En pratar om vikten av att 
lära sig av varandra. 
 
4. Kan du berätta på vilket sätt du/ni arbetar med matematik? Kan du ge 

några exempel? 
 

Grupp A. I vattenlek kommer matematik fram som volym... I matsituationen som 
problemlösning, om tre barn vill ha banan och det finns bara en banan kvar, hur de-
lar vi? Hon säger att de även har startat en affär, ett projekt med barnen. Genom det-
ta projekt kommer många olika begrepp in exempelvis minska, öka och lika. En pe-
dagog har gett till barnen en hemuppgift att räkna valfria saker hemma. På förskolan 
jämför de med hjälp av klossar hur många saker de har räknat hemma. De gör ett sta-
peldiagram av sakerna.  Barnen som vill, ritar av sakerna som de har räknat. Vi är in-
tresserade av vad barnen är intresserade av. Tre pedagoger säger att de inte arbetar 
aktivt med något matematikprojekt just för tillfället. Men de säger att de är medvetna 
och namnger de olika matematiska begreppen när de är med barnen. När barnen klär 
på sig kan en pedagog säga, två stövlar, ett par. En annan pratar om att när de dukar 
gafflar, hur många ska vi ha? Även i sånger och i lekar benämner de siffror. Miljön 
ska vara inspirerande, säger några.  
 

Grupp B, Bygger och konstruerar med hjälp av olika material såsom kaplastavar och 
sockerbitar. Arbetar med konst och arkitektur. En pedagog använder sig av Antony 
Furness matematiktankekarta som ett hjälpmedel när hon planerar arbetet kring olika 
matematiska begrepp. Begrepp som t ex. form, antal, mätning, räkneramsa och stati-
stik. Vi gick ut med barnen och letade former i närmiljön, cirklar, trianglar. Även 
inomhus letade vi efter formler. Vi mätte kolonilotten och använde olika material. Vi 
gjorde statistik med barnen över hur många familjemedlemmar dem har och doku-
menterade. Några pedagoger dokumenterar vad barnen lär sig med hjälp av bilder. 
Även barnen dokumenterar sina matematiska problem. Pedagogerna använder sig av 
matteknappar eller pärlor i samlingen för att konkretisera barnens närvaro. Vilken 
stapel är högst, killar, flickor eller pedagoger. Vem finns det flest av idag? Två pe-
dagoger pratar om att sätta på sig matematikglasögon för att upptäcka matematik i 
barnens värld. Matematik finns närvarande från morgon till kväll. Pedagogerna arbe-
tar med det enskilda barnet eller med en grupp av barn. När vi rör på oss, övar vi 
rumsuppfattning. Några pedagoger pratar om att anpassa arbetssättet för barnens 
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nivå. En näsa, en mun, säger jag till ett litet barn.  Hon höjer svårighetsnivån, när 
det handlar om äldre barn. Sortering är matematik och miljön är viktig, säger någon. 
Barnen bygger en koja i skogen med pinnar. De snickrar, först ritar de innan de bör-
jar snickra och barnen berättar samtidigt vad de gör. Barn får uppgifter att hämta nå-
got och på så sätt kommer lägesord in. Pedagogen lyssnar genom att uppmuntra bar-
nen och resonerar kring det vad de gör och säger. Barn resonerar och jämför pinnar 
med varandra vilken är längst, kortast. Här ser och hör barnen matematiska begrepp 
som tjock, smal, kort och lång pinne. De arbetar även med genus och matematik. En 
pedagog har upptäckt att barnen har varit intresserade av prinsar och prinsessor. Hon 
letar efter matematik i denna lek och även i andra för att kunna åskådliggöra mate-
matik för barnen. 
 
Sammanfattning: Grupp A. Pedagoger använder vardagliga situationer för att kon-
kretisera matematik för barnen. De sätter ord på vad de gör. Pedagogerna utgår från 
barnens intresse. En pedagog har startat ett matematikprojekt med barnen. Grupp B. 
Pedagogerna använder sig av olika material och uttryckssätt för att göra matematiken 
konkret i barnens värld. Barnen får uppleva med alla sinnen och i olika miljöer. Pe-
dagogerna dokumenterar barnens utmaningar och barnen dokumenterar själva hän-
delsen. Matematiken finns alltid närvarande. Två pedagoger talar om vikten av att ha 
matematikglasögonen på sig för att se matematik i barnens värld. Pedagogerna an-
passar matematik till barnen. De använder sig av det forskande arbetssättet.  
 
 
5. Finns det någon anledning varför du/ni arbetar med matematik?  

 
Grupp A. Några pedagoger går på Reggio Emilia inspirerade nätverksträffar och 
där har de blivit inspirerade av andra pedagogernas arbetssätt. En pedagog säger att 
när hon upptäcker att barnen är intresserade av något, går hon vidare med barnens 
intressen och förvandlar dem till matematik. Några pedagoger påpekar att det är vik-
tigt för barnens skull att arbeta med matematik. En säger att det är viktigt att peda-
gogerna upptäcker matematik, annars kan det bli svårt för barnen senare. En peda-
gog har ingen anledning för att arbeta med matematik. Grupp B. Matematik är ett 
redskap som gör mitt arbete med barnen roligare; säger någon. Chefen bestämde att 
vi ska gå på matematikutbildning, säger en annan. En pedagog har blivit inspirerad 
av A Furness böcker. Läroplanen, Lpfö98 säger att vi ska arbeta med matematik i 
förskolan, säger en pedagog.  

 
Sammanfattning: Grupp A. Nätverksträffar verkar vara inspirationsforum för pe-
dagoger. Där får de en möjlighet att upptäcka hur andra pedagoger arbetar med ma-
tematik. För barnens skull är det viktigt att arbeta med matematik. En pedagog har 
ingen anledning. Grupp B. Alla har olika anledningar varför de började arbeta med 
matematik i förskolan. 

 
6. Hur får du reda på vad barn tänker och hur de tänker med samband till 

matematik?  
 

Grupp A. Göra intervjuer, ställa frågor om vad barnen har med sig i bagaget, sä-
ger två pedagoger. En pedagog pratar om att göra observations anteckningar. Två 
observerar om barnen har en förståelse, eller om de har lärt sig utantill t ex räkne-
ramsan. Detta görs genom att undersöka barnets dokumentation. Dokumentation re-
flekteras i arbetslaget eller ibland enskilt. Digitalkamera används för dokumenta-
tion. Grupp B. Observerar barnen utan att göra anteckningar, säger några. Doku-
menterar med hjälp av digitalkamera det som barnen gör och säger, speciellt bygg-
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leken och leken. En använder sig av videokamera. Några pedagoger diskuterar med 
andra pedagoger om vad de har sett under observation. Dokumentation diskuteras i 
arbetslaget Man måste förstå varandra. Genom att låta barnen dokumentera ser pe-
dagogerna om barnen tänker matematiskt. 

 
Sammanfattning: Grupp A Alla anser att det är viktigt att observera barn men 
bara en antecknar samtidigt. De flesta dokumenterar för att kunna ta reda på barnens 
erfarenheter vad barnen kan. En av pedagogerna dokumenterar inte. Hon samtalar 
med barnen istället om vad de gör.  Grupp B. Observerar leken, pratar med sina ar-
betskamrater om det. Genom barnens dokumentation upptäcker två pedagoger om 
barnen tänker matematiskt. 

 
7. Hur och när uppfattar du att barn lär sig matematik?  

 
Grupp A. I samspel med barn och vuxna… Svår fråga. Vi lär oss genom språket 
ibland, i samspelet ibland.  När barnen leker, säger en. När de undersöker… Hela 
tiden. I alla vardagssituationer… Barn lär sig av varandra. Lärandet pågår hela ti-
den, säger några pedagoger. En av pedagogerna uttrycker vikten av att alltid ha po-
sitivt förhållningssätt till matematik och lyfta fram siffrorna om barnet ska lära sig. 
Matematik ska vara lika naturligt att lära sig som exempelvis svenska och vilket 
ämne som helst.  
 
Grupp B. När vi problematiserar och gör saker med barnen. Dokumenterar barnens 
läroprocesser.  Barnen utrycker detta genom skapande och rörelse. Jag arbetar kon-
kret med matteknappar. Barnen ser, rör, hör och känner.  

 
Sammanfattning: Grupp A är medveten om att barn lär i samspelet med andra och 
att lärandet pågår hela tiden. Förskolepedagogerna tar upp att det finns olika sätt att 
lära sig. Grupp B arbetar konkret och problematiserar med barnen. Genom att göra 
så lär sig barnen matematisk förståelse. Dokumentationen hjälper att upptäcka barns 
lärande. 

 
8. Anser du att ert arbetssätt stämmer överens med det som står i Läroplanen 

(Lpfö98) om matematik? På vilket sätt? Finns det andra dokument som har 
betydelse beträffande ert arbetssätt med barns matematik?  

 
Grupp A. Både ja och nej… Vi jobbar kanske för lite… Svårt att komma ihåg for-
muleringar i läroplanen. Har inte skrivit något i vår arbetsplan men vi utgår från 
barnets hundra språk och matte är ett av dem... Det står skrivet i enhetens verksam-
hetsplan. Stora områden matematik, genus, kommunikation och språk arbetar alla 
enheter efter. Grupp B. En av pedagogerna uttrycker att det stämmer mer än väl 
och att de har planerat syfte i sin utvecklings/verksamhetsplan varför de arbetar med 
matematik och de utgår från läroplanen. En annan pedagog citerar läroplanen att 
barn ska uppleva matematik i meningsfulla sammanhang, att de skall kunna uttrycka 
sig på olika sätt såsom bild, i tal. Kommer inte ihåg, hur det står i Läroplanen.  

 
Sammanfattning: Grupp A arbetar i en viss mån med läroplanen (Lpfö98). Det 
finns olika arbets – och verksamhetsplaner. Alla har inte tagit med matematiken i de-
ras arbetsplaner. Grupp B. Alla har prioriterat arbetet med matematik och skrivit om 
matematik i deras verksamhetsplan. Det är svårt att komma ihåg utantill vad det står 
i läroplanen. 
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9. Är du nöjd med ditt/ert arbetssätt på avdelningen? Vad skulle ni kun-
na/vilja göra ytterligare eller annorlunda?  

 
Grupp A. Jag är nöjd hur det har blivit… Just nu vill inte ändra... Mer tid… reflek-
tera över den tiden fattas alltid. Vi har precis kommit igång… En pedagog pratar om 
miljön (den tredje pedagogen i Reggio Emilia) hur viktigt det är att miljön är till-
gänglig och överskådlig. Barnen blir inspirerade av den genomskådliga miljön utan 
störande faktorer. Inga ringande telefoner… Det är viktigt att man har tid på sig för 
att hinna planera för utan planering, blir det inte mycket gjort.  
 
Grupp B. Har man en gång blivit medveten om matte så finns det där… Det gäller 
att använda matte hela tiden… Måste anpassa arbetet med matematiken till situatio-
nen på förskolan. Är många sjuka, gör vi något annat i stället. Matematik finns ju 
där hela tiden. Barnen ställer sig i ett led, vem är först, sist. Vi kan alltid arbeta med 
matematik. Tiden att prata om det kan vara knappt. En pedagog uttrycker att det gäll-
er att hela tiden upprepa arbetet eftersom vi får nya grupper barn. Den andra pedago-
gen uttrycker att man alltid vill vidareutveckla sig i arbetet. Dels att alla i arbetslaget 
har egen planeringstid. De utvärderar och dokumenterar vad de gjort med barnen. 
Pedagogerna diskuterar mycket i arbetslaget och på de egna planeringsmötena. Dess-
utom reflekterar de i de pedagogiska tvärgruppsmötena med pedagoger från andra 
förskolor. En pedagogisk handledare leder dessa möten. 
 
Sammanfattning: Grupp A. I huvudsakligen är pedagoger nöjda med sina arbets-
sätt och med miljön. De vill dock ha mer tid att diskutera med varandra. En pedagog 
poängterar vikten av att planera. Grupp B. Några pedagoger vill att det ska vara 
vikarier, så att de kan jobba mer individuellt med barnen. Pedagogerna är dock nöjda 
att de har fått en möjlighet att planera sitt arbete.  

 
10. Har du något mer att berätta? 

 
Jag vill att det ska vara meningsfullt för just den här gruppen. Sådana här saker 
som är intressanta för dem, den som är äldst om den är störst. Det gäller att upp-
täcka barnens erfarenheter. Det här är en stor barngrupp. Alla är inte intresserade 
av samma saker. Matematik är inte bara siffror, säger en pedagog. Göra något så 
att det blir en utmaning för barnen… Att de tycker att det är kul. Någon slags pro-
jekt Grupp A 

 
Grupp B. Det handlar inte om att kunna räkna. Det handlar om en förståelse. Se-
nare ska barnen kunna hantera matematiska problem. Just nu är barnen intressera-
de av skriftspråket och de skriver av hela tiden. Barnen turas om och berättar sagor 
för varandra. En annan pedagog uttrycker vikten av att de diskuterar mycket och re-
flekterar i arbetslaget om vad barnen har gjort och att de även har egen planerings-
tid. 
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6 Analys av resultatet  
 
Vi analyser våra resultat utifrån våra frågeställningar som vi anknyter till relevant litte-
ratur och teorier om lärande.  
 
6.1 Hur hanterar pedagoger matematiska utmaningar 

med barnen i åldrarna 1 -5 år? 
 
6.1.1 Reggio Emilia 
I dessa förskolor arbetar pedagoger med projekt som ett arbetssätt. Laura pratar om att 
hon inte arbetar aktivt med matematik som ett uttalat projekt. Det är viktigt att benämna 
allt vad barnen gör; säger hon. Vi anser att hon utmanar barnen genom att ställa frågor 
vid matsituationer. Hon problematiserar situationen om hur de kan dela en banan i tre 
delar, så att barnen själva får tänka och lösa problemet.  
 
Laura har även startat ett projekt, en affär med barnen. Här kopplar hon matematik till 
barnens vardagliga erfarenheter. Barnen har handlat med sina föräldrar i affären. De har 
även lekt affär i förskolan. Detta har hon upptäckt genom barnobservationer. Doverborg 
& Pramling Samuelsson (2003) menar att genom samspel med aktiva vägledare utveck-
lar barnen förståelse för antal. Vygotskij (1999) betonar att det som barnet gör i samar-
betet idag kan hon göra ensam i morgon. Gedin & Sjöblom (1995) skriver att i Reggio 
Emilia ser pedagogerna barnen som kompetenta. Laura utmanar barnen genom att pro-
blematisera matsituationen. Läroplanen framhäver att pedagogens uppgift är att stimule-
ra barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik (Lpfö 1998 
s. 14). 
 
Bella har just börjat med matematikprojektet och hon anser att det skall vara roligt och 
utmanande för barnen. Hon problematiserar och utmanar barnens matematiska förståel-
se genom att ge barnen en uppgift att räkna olika saker hemma. Barnen får välja fritt 
vad de vill räkna. Bella har tagit hänsyn till barnens intresse och formulerat uppgiften 
utifrån dem. I samlingen får barnen diskutera tillsammans och visa konkret med lego 
och klossar hur många saker de har räknat hemma.  Barnen ritar även sakerna som de 
har räknat. Här får barnen en möjlighet att jämföra med varandra. Likheter och olikheter 
synliggörs i det fria valet. Barnen upptäcker att de har olika antal saker hemma. Uppgif-
ten blir rolig för barnen när de får välja fritt vad de vill räkna. De känner sig även trygga 
och vågar diskutera i samlingen för hemmet är involverat. Doverborg & Pramling Sa-
muelsson (2003) menar att när barnens erfarenhetsvärld vävs in i förskolans vardag ut-
vecklar barnen matematik som språk. Om vi skulle tolka detta ur Piagets synsätt skulle 
han anse att barn inte är mogna att tänka logiskt i förskoleålder. Barnen har inte hunnit 
få de erfarenheter som behövs (Jerlang m.fl. 2005). 
 
Pedagogerna använder sig dagligen av sånger och ramsor för att synliggöra siffror och 
antal i rutinsituationer. Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) menar att i räkne-
ramsan kommer de grundläggande begreppen antal och ordningstal att åskådliggöras för 
barnen. Pedagogerna benämner olika matematiska begrepp, exempelvis vid påklädning. 
De gör barnen medvetna om begreppet parbildning genom att säga till barnen att nu tar 
du på dig en stövel sedan tar du på dig den andra.  Vygotskij (1999) skulle säga att ge-
nom att pedagogerna startar från det som barnet redan kan, för de barnen vidare i deras 
lärande. I detta fall börjar pedagogerna med stövlarna från det som barnet redan kan och 
sedan benämner de det nya begreppet par. 
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Alla pedagoger observerar och samtalar med barnen för att ta reda på deras erfarenhe-
ter. Bella intervjuar barnen för att upptäcka vad de är intresserade av och sedan startar 
hon matematikprojektet utifrån deras intresse. Arbetet dokumenteras både av barnen 
och av Bella. Dokumentation blir ett verktyg för att synliggöra barnens lärandeproces-
ser.  Vygotskij (1995) menar att barn är kreativa och använder sig av fantasi när de ritar. 
Det är ett av barnens redskap att uttrycka sig med. Pedagogerna reflekterar över doku-
mentationen enskilt eller i arbetslaget och på detta sätt blir de medvetna om sina egna 
läroprocesser. Dokumentation är ett viktigt arbetsverktyg för pedagoger. Därefter kan 
de ändra verksamheten för att den ska främja barns lärande. Barngruppen ses som en 
resurs (Wallin, 2005). 
 
6.1.2 Traditionell förskola 
Lina planerar sitt arbete medvetet genom att använda sig av Furness matematiktanke-
karta. Furness (1998) har delat matematik i olika delområden som tal, form och statistik 
mätande med mera. Det är betydelsefullt att läraren är kompetent när hon organiserar 
material och situationer för att barnen ska få en början till matematiska erfarenheter. 
Lina har ett syfte med sitt arbete och hon utgår i sin planering av läroplanen för att hon 
och barnen ska bli medvetna om matematik. Lina och barnen forskar tillsammans och 
lär sig av varandra. Temaarbetet och lek har varit ett viktigt arbetssätt i förskolan genom 
tiderna (Skolverket, 1998).  Lina brinner för matematik i förskolan och strålar av glädje 
när hon berättar om sitt arbetssätt. Hon vill hjälpa barnen in i matematikens värld ge-
nom sin planering för hon anser att matematik är roligt.  De mäter kolonilotten med 
hjälp av barns fotsteg.  Ahlberg (2000) menar att när pedagogen planerar speciella ma-
tematiska situationer, når hon bättre till alla barnen än om hon skulle ha använt sig en-
bart av vardagssituationer. För oss blir det tydligt att Lina är medveten om syftet med 
sin planering. Hon använder sig av variation av material. Doverborg & Pramling (1995) 
menar att när pedagoger planerar aktiviteter som gynnar problemlösningar, utvecklar de 
barnens tankar. Pedagogen ska utgå från barnens erfarenheter. Lina utgår från barnens 
erfarenheter, från deras fötter när de mäter kolonilotten.  
. 
Även de andra pedagogerna benämner de grundläggande matematiska begreppen i ru-
tinsituationer. Förskolepedagogerna problematiserar matematik i vardagen. De använ-
der sig av variation av olika miljöer, uttryckssätt och material. De gör barnen medvetna 
om att matematik finns överallt omkring oss. Här får barnen variation av olika uttrycks-
sätt. Läroplanen (Lpfö1998) skriver att barnen ska upptäcka nya sätt att förstå sin om-
värld. Lisa utmanar barnen genom att de hittar på och berättar sagor för varandra. Ster-
ner (2006) betonar betydelsen av att barn får uppleva fantasi som de senare kan använda 
sig när de löser olika problem i matematik. Barnen letar efter olika former som cirklar, 
trianglar i närmiljön och även inne. Lina använder sig av matematik knappar som mate-
rial och Paula och Ninni använder träpärlor. Pedagogerna använder sig av detta material 
när de har samling med barnen. Vem finns det flest av idag? När barnen får sortera och 
jämföra efter storlek upptäcker de matematik skriver Doverborg & Pramling Samuels-
son (2003). Pedagoger leker med barnen. Furness (1998) säger att genom övning med 
hjälp av sånger, lekar och genom att räkna föremål får barnen förståelse för antal. 
 
Paula utgår från barns intresse. När barnen leker prinsessor och prinsar, startar Paula ett 
matematiskt tema om detta ämne. Vygotskij (1995) anser att fantasi är betydelsefullt för 
barnens kreativitet och i leken bearbetar barnen sina intryck. Paula resonerar exempel-
vis med barnen om hur lång en prinsessa kan vara. Genom att problematisera matematik 
vill Paula att barnen lär sig detta arbetssätt och när de möter ett problem i ett annat 
sammanhang kan de lösa det. Doverborg (2000) menar att när pedagogen tematiserar 
och problematiserar för barnen situationer de känner igen kan barnen senare använda 
dessa kunskaper i nya sammanhang och de får tilltro till sin egen förmåga. Ahlberg 
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(2000) skriver att leken är ett bra forum för barnens lärande i matematik. Barn lär sig 
matematik i naturliga problemlösande sammanhang. Alla barn får en möjlighet att delta 
och lära sig när pedagogen problematiserar matematik i vardagen.  
 
Pedagogerna dokumenterar med hjälp av digitalkamera. Lina använder sig även av en 
videokamera.  Enligt Skolverket (1998) har Reggio Emilia pedagogiken varit en före-
bild för pedagogisk dokumentation i den svenska förskolan. I förskolan dokumenterar 
barnen genom att rita det som de har sett och gjort. Mångfalden av sätt att tänka synlig-
görs på väggen där barnens dokumentation sätts upp. Här kan barnen jämföra och reso-
nera kring sina bilder. De får en möjlighet att upptäcka en variation av olika tankesätt 
att lösa problem. Doverborg & Pramling (1995) betonar betydelsen att när barnen tän-
ker olika, bidrar det till deras utveckling. Läroplanen för förskolan (Lpfö1998) poängte-
rar att barn ska få tillfällen att utveckla sin reflektions och iakttagningsförmåga i me-
ningsfulla sammanhang. Ahlberg (2000) anser att barnen bör få tillfällen att upptäcka 
att de kan lära av varandra.  
 
 
6.2 Vad uppfattar pedagogerna som sina främsta utma-

ningar för att främja barnens matematiska förståelse? 
 
6.2.1 Reggio Emilia 
Bella funderar över tiden. Den räcker inte alltid till för att pedagogerna ska kunna re-
flektera tillsammans. För att barnens lärande ska främjas behöver pedagoger diskutera 
aktivt vad kunskap och lärande är (Lpfö 1998).  
 
Hur ska hon kunna utmana alla 18 barn i matematik i ett meningsfullt sammanhang.  
Läroplanen menar att lärandet ska vara lustfyllt. Hur ska hon göra för att barnen ska 
tycka att det är roligt. Alla barn tycker inte om samma saker. Doverborg (2000) skriver 
att pedagoger ska vara medvetna om vad barn i deras grupp kan först då kan pedagogen 
synliggöra matematik för alla barnen i gruppen. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) menar att barnen lär sig matematiska begrepp när de är intresserade och engage-
rade. Tidsbrist och stora barngrupper är ett hinder i arbetet, påpekar förskolepedagoger-
na. 
 
Strukturen blir ett hinder i arbetet, säger Iza. Vem hon ska ta hänsyn till arbetet med 
matematik eller till den ringande telefonen.  Miljön är den tredje pedagogen. Den måste 
fungera annars blir inte något arbete gjort. Barnens lärande främjas inte när det inte 
finns tillgängligt material. Gedin & Sjöblom (1995) skriver att enligt Reggio Emilia 
filosofin ska miljön inspirera till kommunikation, utforskande och lärande. Barnen be-
höver en vuxen som är en medforskande pedagog och inspirerar barnen vidare i sitt ut-
forskande. Iza behöver hitta den gyllene medelvägen. Finns den? Doverborg & Pram-
ling (1995) poängterar att det behövs framåtkomligt stimulerande material och att peda-
gogen har tydliga syften med sitt arbete. Även Laura betonar att strukturen är viktig. 
Detta måste utvecklas hela tiden för barnens och pedagogernas bästa. Vilket perspektiv 
ska vi ha i fokus barnperspektivet eller de vuxnas perspektiv? Syftet och innehåll i arbe-
tet behöver diskuteras och reflekteras i arbetslaget. Här ser vi de pedagogiska möten 
som ett bra utvecklingsforum, vilka de traditionella förskolorna även använder sig av.  
 
Laura pratar om att lyfta fram matematik som ett av barnens hundra språk och betydel-
sen av att alltid ha ett positivt förhållningssätt om barnet ska lära sig matematik. Detta 
ska vara lika naturligt som vilket ämne som helst. Hon har inte själv upplevt matematik 
som något positivt under sin egen skolgång. Ahlberg (2000) menar att pedagogernas 
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egna inställningar och kunskaper om matematik har en betydelse när de skapar lustfyll-
da situationer för lärandet inom matematik.  
 
6.2.2 Traditionell förskola 
Ninni och Lina lyfter fram lärarens betydelse från sin egen skolgång. En del lärare kun-
de lära ut. Då var det roligt. Det kan vara svårt för barnen att lära sig om lärandet inte 
är lustfyllt, menar pedagogerna. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) framhåller att 
arbetssättet på förskolan ska vara utformat så att arbete, lek, lärande och kommunika-
tion är centrala i barnens vardag. Först då bevaras barnens intressen i lärandet. Pedago-
gens uppdrag är att forma uppgifterna på ett sätt som utmanar barnen och att barnen 
även kan lösa dem. Som vi ser det, är pedagogens egen inställning och arbetssätt i ma-
tematik väsentlig för barnens lärande inom matematik. Det är viktigt att pedagogen 
lyssnar till barnen och tar reda på deras tankar för att utmana de vidare. Vygotskij 
(1999) menar att alla pedagoger ska vara vägledande och stödja barnen i deras kunskaps 
sökande. Lisa poängterar att det är viktigt att diskutera och reflektera över barnens läro-
processer i arbetslaget. De måste samarbeta och planera för att hjälpa barnen vidare i sin 
utveckling. Ahlberg (2000) och även läroplanen (Lpfö 1998) betonar betydelsen av att 
pedagogerna diskuterar hur och vad de kan göra för att främja barnens lärande. 
  
6.3  Sammanfattning av resultatanalysen 
 
När vi jämför Reggio Emilia med den traditionella förskolan anser vi att i de båda för-
skolorna utmanar en del av förskolepedagogerna barnens matematiska kunnande i deras 
vardag. Sterner (2006) betonar vikten att pedagogen benämner allt barnen gör i olika 
situationer för att barnen ska utveckla ordförråd och förståelse för ordens betydelse. 
Alla förskolepedagoger är dock medvetna om vikten att synliggöra matematik för bar-
nen och de är positivt inställda till matematik. De benämner de matematiska begreppen i 
alla vardagliga situationer för att barnen ska utveckla språket och några planerar medve-
tet matematiska uppgifter. Barnen får många tillfällen att utrycka sig matematiskt på 
olika sätt, när de sjunger, klär på sig och i matsituationer etc. I den traditionella försko-
lan använder sig förskolepedagogerna även av en mångfald olika material och miljöer i 
större utsträckning än i Reggio Emilia. Material användandet är mer utbrett och peda-
gogerna planerar medvetet matematiska situationer i den traditionella förskolan.  Bar-
nen ritar, konstruerar och övar de geometriska formerna både ute och inne. I den tradi-
tionella förskolan utgår alla från ett tematiskt arbetssätt där matematik problematiseras 
och barnens erfarenheter tas tillvara. I Reggio Emilia kallas detta arbetssätt för projekt.  
Vi kunde inte se att alla i Reggio Emilia använde sig av projektarbetet för att problema-
tisera matematik. Endast en pedagog arbetar medvetet med att problematisera i matema-
tik. 
 
I de båda förskolorna observerar och dokumenterar pedagogerna för att synliggöra sitt 
eget och barnens läroprocesser. Vid jämförelse ser vi ingen större skillnad i deras sätt 
att dokumentera barnens läroprocesser. Det finns individuella skillnader i observations 
och dokumentations arbete så att vi inte kan dra slutsatser att en viss arbetssätt är mer 
specifikt för en förskola.  Endast ett fåtal dokumenterar sin egen läroprocess. Alla för-
skolepedagogerna utgår från barnens erfarenheter och intressen. Några intervjuar och 
några samtalar med barnen för att ta reda på deras erfarenheter och intressen. Dover-
borg och Pramling (1995) skriver att det är viktigt att pedagogen ställer öppna och ut-
forskande frågor till barnen som barnen kan tänka över vidare. 
 
Hur och när barn lär sig, är frågor som reflekteras mer i Reggio Emilia förskolan. Leken 
och utforskande arbetssätt är ett bra forum för lärande och nästan alla förskolepedago-
ger är överens om det. Alla förskolepedagoger i de båda förskolorna uppfattar att läran-
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det sker i samspelet. Tiden och stora barngrupper blir ett hinder i arbetet med matema-
tik. En pedagog ifrågasätter vad hon ska prioritera, barnen eller telefonen. Det är even-
tuellt ett mycket viktig samtal. Tiden är en bristvara i de båda förskolorna men vi ser att 
de traditionella ändå har mer planeringstid. Strukturen i arbetet behöver utvecklas och 
här ser vi ingen större skillnad i jämförelse. De pedagogiska diskussionerna är betydel-
sefulla för alla förskolor. Där hämtar pedagogerna inspiration från varandra. Doverborg 
(2000) menar att pedagogerna ska vara medvetna om vad barn i deras grupp kan. Detta 
är en grundförutsättning för lärandet. 
 
Analysen visar att alla förskolepedagoger är medvetna om läroplanen. Det finns ingen 
större skillnad i jämförelse med förskolorna. Det finns dock individuella skillnader om 
hur de använder läroplanen i sitt arbete. 
 
Alla förskolepedagoger är utbildade i matematik i förskolan. Några har läst under sin 
lärarutbildning och en del har vidareutbildat sig genom föreläsningar och kompetensut-
bildningar. Vi har svårt att jämföra deras utbildningar för de skiljer sig markant åt. Det 
som är viktigt i detta sammanhang är att alla har en utbildning som de har gått på senare 
tid för detta utökar deras medvetenhet i matematik, visar resultatet. När pedagogen är 
medveten om matematik gynnar detta barns lärande (Ahlberg 2000). En av pedagogerna 
i den traditionella förskolan använder sig av läroplanen och matematikkarta när hon 
planerar ett tema med olika delområden i matematik. I Reggio Emilia används läropla-
nen, Lpfö 98 som stöd för planering.  
 
 

7 Diskussion 
 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur pedagogerna hanterar de matematis-
ka utmaningar för att främja barnens matematiska lärande och vilka metoder pedago-
gerna använder sig av när de utmanar barnens begynnande matematiska förståelse. Pe-
dagogernas arbetssätt jämförs i en traditionell kommunal förskola respektive i en kom-
munal Reggio Emilia inspirerad förskola.  
 
Våra slutsatser visar att det finns mer likheter än skillnader i dessa verksamheter. Det 
finns små skillnader i deras arbetssätt. I vår undersökning uttrycker några Reggio Emi-
lia förskolepedagoger att de inte arbetar aktivt med matematik. Vi tolkar att några av 
förskolepedagogerna problematiserar matematik och utmanar barnen fast de inte själva 
är medvetna om det. Kan det vara svårt att sätta ord på det man gör? Förskolepedago-
gerna är medvetna om att barn lär i socialt samspel med andra barn och vuxna. Lärandet 
i matematik ses ur sociokulturellt perspektiv. Detta påpekar även vår litteratur. Vygots-
kij (1999) understryker att barn lär sig i samarbetet med andra. När en mer kompetent 
vän eller en vuxen vägleder barnet mot nya kunskaper, kan barnet senare göra detta på 
egen hand. Det krävs att pedagogen är aktiv och medveten om vad hon gör. 
 
Reggio Emilias arbetssätt kan bli ett hinder när de arbetar med projekt. Orsaken till den 
kan vara att förskolepedagogerna fastnar i projektet och inte alltid inser att matematiken 
kan problematiseras i vardagen. Det krävs medvetenhet och att förskolepedagogerna har 
ett syfte med arbetet. Doverborg & Pramling, (1995) skriver att det är viktigt att peda-
gogerna planerar aktiviteter och har tydliga syften som främjar problemlösning för att 
barnen ska få förståelse och utvecklas. Projektarbetet kan vara bra om förskolepedago-
gen är medveten om syftet med sitt arbete, och att hon reflekterar över vad och varför 
hon gör så.  
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Det kan vara svårt för barnet att lära sig om lärandet inte är lustfyllt. Även förskolepe-
dagogerna har påpekat att barnen lär i leken.  Matematik är inte bara siffror och räkning. 
Förskolan ska inte syssla med skolliknande undervisningssituationer. Detta har forsk-
ningen påvisat, skriver Ahlberg (2000). Sedan Fröbels tid har leken och gruppen haft en 
central plats för barns lärande i förskolans verksamhet.  
 
Det är glädjande att upptäcka att alla pedagoger är positivt inställda till matematik i 
förskolan, fast en del förskolepedagoger har arbetat i trettio år i verksamheten Trots sina 
negativa skolminnen har de insett att matematik är mer än att bara kunna räkna. För att 
inse detta har de vidareutbildat sig i matematik och fått inspiration. Vi ser tydligt att alla 
arbetar medvetet med att benämna de matematiska begreppen i barnens vardag och för-
skolepedagogerna utgår från barns erfarenheter. Doverborg (2000) skriver att inlärning 
och utveckling sker ständigt därför är omvårdnad och omsorg bra lärande tillfällen. Vi 
sammanfattar detta med att utbildning inom matematik för förskolepedagoger är avgö-
rande om de ska kunna synliggöra och problematisera matematik för barnen i deras var-
dag. Ahlberg (2000) betonar att pedagogernas egna inställningar är avgörande och att de 
synliggör matematik om barnen ska kunna utveckla förståelse i matematik. Både vår 
litteratur och undersökning bekräftar lärarens betydelse i barns lärande. Enligt Olga 
Dysthe (2003) sker lärandet i ett sammanhang och kunskapen är situationsbunden i det 
sociokulturella perspektivet. Vi är överens med författaren att barn utvecklar sitt mate-
matiska språk i samspelet. Pedagogen har en viktig i roll i barns lärande. 
 
Även kunskap om lärande teorier behövs. Teorier kompletterar varandra.  Jerlang m.fl. 
(2005) skriver att Piaget ville att barnen utforskar på egen hand och Vygotskij poängte-
rade att språket är viktigt och barnen behöver vägledning. Hur ska jag göra för att alla 
ska tycka att det är roligt? uttrycker sig en pedagog i Reggio Emilia inspirerad förskola. 
Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) behöver pedagogerna även veta hur ett 
barn lär sig och hur barn uppfattar sitt lärande. Pedagoger kan inte bara benämna de 
matematiska begreppen utan de måste utmana barnens tankar och lärandet ska vara an-
passad efter deras förmåga. Pedagogerna i Reggio Emilia förskola anser att tiden och 
stora barngrupper kan bli ett hinder i arbetet med matematik. Därför kan de inte främja 
barnens matematiska lärande. Finns det någon gyllene medelväg? Detta är frågor som 
måste hållas levande i förskolan. I den traditionella förskolan ser pedagogerna inte tiden 
som ett hinder i någon större utsträckning. De arbetar aktivt med att planera och pro-
blematisera matematik i barnens vardag.  
 
När vi började vår undersökning trodde vi att Piagets teori om logiskt tänkande kunde 
tänkas vara kvar i förskolepedagogens tankar men så är inte fallet. Pedagogerna har 
förut varit dem som har haft kunskaper och de har överfört dessa kunskaper till barnen. 
Pedagogerna har utgått från de vuxnas perspektiv. Piaget ansåg att barn utvecklas när de 
går igenom olika stadier. Att de måste undersöka aktivt för att de ska lära sig (Jerlang, 
2005). I de båda förskolorna utgår pedagogerna från barnens perspektiv. Tonvikten är 
på vad barnen kan, inte längre på vad de inte kan. Förskolan och pedagogrollen utveck-
las ständigt (Skolverket, 1998). Detta har vår undersökning visat på. Förskolepedago-
gerna anpassar arbetet på barnens nivå och det är det som finns kvar av Piagets teori. Vi 
behöver komplettera teorier för att förstå hur barn lär sig (Pramling Samuelsson & She-
ridan, 1999). 
 
Vi har redan diskuterat förskolepedagogernas utbildning men i vår undersökning kom-
mer det även fram att deras egna erfarenheter är betydelsefulla. De av förskolepedago-
gerna som har arbetat länge i verksamheten i de båda förskolorna, är de som uppfattar 
tydligare barnens läroprocesser. Dessa förskolepedagoger anser att det inte är så lätt att 
utmana barnens matematiska kunnande eftersom de har stora barngrupper. Barnens 
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egna läroprocesser måste synliggöras för dem för att de ska kunna lära sig. Doverborg 
& Pramling (1995) menar att när barnen uppfattar sig själva att de kan, växer deras 
självförtroende. Barnets första möte med matematiken är grundläggande för deras fort-
satta lärande.  
 
Läroplanen göms bakom arbetsplan och verksamhetsplan och därför används den inte 
aktivt av alla förskolepedagoger. Alla är dock medvetna om att den finns. Det kan vara 
ett problem i arbetet med matematik när läroplanen inte är synlig. Läroplanen är ett vik-
tigt arbetsverktyg för förskolepedagogerna. Vi tror att de oftare kunde använda sig av 
den för att bättre kunna synliggöra matematik för barnen. Läroplanen behöver diskute-
ras i arbetslaget. Alla som arbetar i förskolan ska stödja barns matematiska lärande i 
meningsfulla sammanhang, så att barn kan utveckla en förståelse för matematik (Lpfö 
1998). 
 
Dokumentation används i båda förskolor som ett redskap för att synliggöra barnens 
lärande processer. På så sätt kan pedagogerna reflektera över och diskutera i arbetslaget 
vad barn kan för att kunna vägleda barnen vidare. Läroplanen (Lpfö1998) tar upp bety-
delsen av att pedagoger diskuterar aktivt för att barnens lärande ska främjas. Vi kan 
konstatera att det behövs tid för att arbeta med matematik och att diskutera sitt matema-
tiska arbete. Det är tidskrävande att observera och dokumentera. Tiden är en bristvara 
men i den traditionella förskolan verkar förskolepedagogerna har mer tid. Vi tror att 
detta påverkar deras arbetssätt och deras val av material. Även utbildningen kan spela 
en roll i detta sammanhang. De av förskolepedagogerna som har utbildat sig i matema-
tik för förskolan använder sig mer av variation av material och olika miljöer, när de 
utmanar barnens matematiska förmåga. Utbildningen blir en styrka i detta sammanhang.  
 
Matematik handlar om problemlösning i vardagen. Vi har kommit fram till i vår under-
sökning att pedagogerna är positivt inställda till matematik och de är medvetna om att 
de behöver synliggöra matematik i barnens vardag och utgår från deras erfarenheter. 
För att barnen ska utveckla språket, benämner pedagogerna de matematiska begreppen 
och en del problematiserar matematik i barnens vardag. Om pedagogerna fortsätter att 
arbeta med matematiska begreppen, kommer de att synliggöra matematik för alla bar-
nen i meningsfulla sammanhang som främjar barnens matematiska lärande. Barnen får 
en förståelse att matematik är viktigt för deras fortsatta lärande. Barnen behöver bli be-
kräftade för att de ska känna att de kan och detta utvecklar deras självförtroende. Ahl-
berg (2000) menar att genom att förskolepedagoger skapar situationer, når de alla bar-
nen. Dysthe (2003) skriver att deltagande inte är samma som samspel.  
 
Det här ska vi undersöka vidare; Vi vill ta reda på hur barnen uppfattar sitt matematiska 
lärande? Hur barn tänker, när de lär sig matematik.  
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Bilaga 1 
Brevet 
 
Lärarhögskolan i Stockholm 2006-11-09 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande 
 
  
Hej 
 
Vi är två lärarstudenter från Lärarhögskolan i Stockholm. Vi heter Rada Jurkovic och 
Eija Stiti, och går sista terminen. Just nu skriver vi vårt examensarbete som ska handla 
om matematik på förskolan. Vi vill gärna veta hur ni arbetar med barnens matematik i 
er förskola. 
 
Vårt syfte med undersökningen är att få reda på hur pedagoger hanterar barnens mate-
matiska förståelse i förskolan och vilka arbetssätt pedagoger använder sig av för att ut-
mana barnens matematiska förmåga. 
.  
I vårt arbete kommer vi att utgå från lärarrollen, och därför behöver vi intervjua er.  
Vi hoppas att du har möjligheten att avsätta cirka en timme till vår undersökning som 
bygger till grund för vårt examensarbete. Vi kommer att banda in samtalet.  
 
På bandet eller på examensarbetet kommer det inte att finnas vare sig förskolans namn 
eller ditt namn. Bandet förvaras oåtkomligt från obehöriga och kommer att förstöras 
efter att vi har blivit godkända i examensarbetet. Enligt Vetenskapsrådets (2006) gäl-
lande forskningsetiska principer. 
 
Ert deltagande är frivilligt och ni har rätten att avsäga ert deltagande när som helst.  
Du/ni får ta del av våra tolkningar i undersökningsrapport innan den publiceras. Vårt 
examensarbete ska vara klart den 10 januari 2007. 
Om ni är intresserade av att ta del av vårt forskningsresultat i vår undersökning kommer 
vi att överlämna ett exemplar till er. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Namn; Rada Jurkovic och Eija Stiti 
Telefon;   
E - mail;  
 
 
 
  



 

 

Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 

1. Hur många år har du arbetat i verksamheten? Antal år på den här avdelningen? 
 

2. Vad har du för utbildning/har du fått gå på någon vidareutbildning om barns ma-
tematik? 

 
3. Vilka tankar väcker ordet matematik hos dig? 

 
4. Kan du berätta på vilket sätt du/ni arbetar med matematik? Kan du ge några ex-

empel? 
 

5. Finns det någon anledning varför du/ ni har valt att arbeta med matematik? 
 
6. Hur får du reda på vad barn tänker och hur de tänker med samband till matema-

tik? 
 

7. Hur och när uppfattar du att barn lär sig matematik? 
 

8. Anser du att ert arbetssätt stämmer överens med det som står i Läroplanen 
(Lpfö98) om matematik? På vilket sätt? Finns det andra dokument som har be-
tydelse beträffande ert arbetssätt med barns matematik? 

 
9. Är du nöjd med ditt/ert arbetssätt på avdelningen? Vad skulle ni kunna vilja göra 

ytterligare eller annorlunda? 
 

10. Har du något mer att berätta? 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande 

Box 34103 
100 26 Stockholm 
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