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ABSTRACT 

Johanna Håkansson Engberg & Marie-Louise Åkesson. 
 
Vardagsmatematik med barn i åldern 1-3 år 
En studie om och hur pedagoger tar tillvara på och arbetar med vardagsmatematiken och hur de 
synliggör den för barnen. 
 
Everyday mathematics with children 1-3 years old 
A study about if and how educators take advantage of and work with everyday mathematics and 
how they make it visible to the children. 

Antal sidor: 29 

 Syftet med arbetet är att se om pedagoger i Tingsryds kommun arbetar med 

vardagsmatematiken och om de synliggör den för barnen. Vi har valt att avgränsa oss till 

pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år. Arbetet är tänkt att inspirera pedagoger till att 

ta till vara på den vardagsmatematik som finns och även reflektera över hur de kan synliggöra 

den i olika aktiviteter för barnen. 

     I litteraturgenomgången ges en historisk genomgång av matematik i förskolan. Här 

presenteras även vardagsmatematiken i förskolan som är den form av matematik som små barn 

kommer i kontakt med och använder under en dag på förskolan. 

     Vi har tagit hjälp av enkäter och observationer för att få svar på hur pedagoger arbetar med 

vardagsmatematik och hur de synliggör den för barnen. Situationerna som observerats är de två 

aktiviteter som flest pedagoger uppgett i enkäten att de använder och synliggör 

vardagsmatematik i för barnen. Genom enkätundersökning och observationer har vi blivit 

medvetna om att pedagogerna ofta använder sig av vardagsmatematik under dagen på förskolan 

men att de har svårt att synliggöra den för barnen. 
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1 Inledning 

Vi fick upp ögonen för små barns matematik när vi inom ramen för kursen ”Förskolebarns 

lärande i matematik och svenska” genomförde matematikorienterade VFU-uppgifter med 

barn. Vi började med att göra uppgifterna på barn i åldrarna 4-5 år, men märkte ganska snart 

att även de barn som var yngre var nyfikna och intresserade. Många av de uppgifterna som vi 

hade kunde de yngre barnen göra, men på sitt eget logiska sätt. Det som intresserar oss mest 

är just att titta på hur pedagoger ser på små barns matematiska tänkande i vardagen, samt hur 

pedagogerna planerar in vardagsmatematiken i den dagliga verksamheten. Vi möttes av 

pedagoger i vår egen verksamhet som blev förvånade över hur mycket de minsta barnen 

verkligen kunde.  Vi vill med denna studie öka pedagogernas förståelse för små barns 

matematik i vardagen.  Med små barn menar vi i den här studien barn i åldrarna 1-3 år. För 

många är matematik fortfarande att räkna plus och minus och antal. Matematik är mycket 

mer, t.ex. mönster, färg, form, lika och olika. Ju mer pedagoger lär sig om matematik, desto 

mer matematik hittar de i barnens vardag, vardagsmatematik.  Det finns matematik runt 

barnen i deras vardag hela tiden bara vi pedagoger tar på oss de matematiska glasögonen. Vi 

kan göra allt till matematik och det är viktigt att vi pedagoger synliggör för barnen att det som 

görs är matematik. Det är viktigt att pedagoger tidigt ger barnen ett intresse och kunskap om 

vad matematik är. Sedan läroplanen kom 1998 kan pedagogerna inte längre välja om de vill 

arbeta med matematik eller inte menar Doverborg (2002). 

I den här studien använder vi oss av begreppet vardagsmatematik för barn. Med det menar 

vi sådan matematik som omger barnen varje dag (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004), t ex 

dukning, bakning, ramsor, kläder, skor och lek både ute och inne. Sådant som pedagoger gör 

hela tiden men kanske inte alltid reflekterar över att det är matematik, och det blir inte 

matematik för barnen förrän man synliggör det. Med synliggöra menar vi i denna studie hur 

pedagoger gör barnen medvetna om vad som är matematik genom att benämna och sätta ord 

på det de gör. Nämnaren tema (2006) säger man att om barnen blir tidigt medvetna om vad 

som är matematik så underlättar det för barnen senare i livet. Barnens första erfarenheter kan 

bli avgörande för vilken syn de får beträffande matematik. Barnens kunnande, attityder och 

inställning till matematik grundläggs tidigt, Lpfö 98 (2006:9) säger att ”varje barns skall 

utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt 

sin förmåga att orientera sig i tid och rum”. Tar pedagogerna tillvara på barnens kapacitet? 
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Ger pedagogerna dem chansen att utveckla sitt matematiska tänkande på våra förskolor idag? 

Synliggör pedagogerna vardagsmatematiken för barnen. 

 

 

2 Syfte  

Syftet med denna studie är att se om pedagogerna på förskolorna i Tingsryds kommun som 

arbetar med barn i åldern 1-3 år arbetar med vardagsmatematik och om de i så fall gör den 

synlig för barnen. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Vad menar pedagoger i förskolan med begreppet vardagsmatematik?  

• Hur arbetar pedagogerna på förskolorna med vardagsmatematik i de fall det 

förekommer? 

• I vilken utsträckning synliggör pedagogerna i förskolan vardagsmatematiken för 

barnen, i de fall det förekommer? 

 

 
3 Teoretisk bakgrund 
 
3.1 Förskolan och matematik 
 
Förskolans uppgift är att lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolan i Sverige har 

alltid arbetat ämnesövergripande och det är barnens erfarenheter och motivation som gör att 

barnen skapar förståelse för sin omvärld. Barngruppen ses som en viktig del i barnens lärande 

då barns lärande är beroende av både kommunikation och samspel (Nämnaren, 2006). 

Sedan läroplanen kom 1998 kan pedagogerna inte längre välja om de vill arbeta med 

matematik eller inte menar Doverborg (2002). Matematik ska vara en naturlig del i vardagen 

på förskolorna och bör anpassas efter barnens nivå. Enligt Lpfö 98 (2006) ska ”den 

pedagogiska verksamheten anpassas till alla barn i förskolan”. 

Förskolan har som tradition att stödja och uppmuntra en allsidig utveckling hos varje barn. 

En del av den utvecklingen handlar om att möta varje barn på deras matematiska nivå och lära 

dem att utforska olika matematiska begrepp. I Lpfö 98 (2006:9) står det att ”förskolan skall 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i 
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meningsfulla sammanhang”. Att upptäcka matematik ska vara lustfyllt och utmana barnens 

tänkande på en lagom nivå, det handlar om att lära sig utan att det blir skolundervisning. Det 

får inte heller vara för svårt utan bör anpassas efter varje individ och möta dem på deras 

utvecklingsnivå (Nämnaren tema 2006). 

     Detta var något som redan Friedrich Fröbel (1782-1852) var inne på menar Gran (1998), 

När Fröbel lade grunden för den moderna förskolan utformade han material och metoder att 

använda i arbetet med barnen. Gran (1998:57) beskriver Fröbels arbetssätt som ”det 

pedagogiska innehållet vilade på att leken hade stor betydelse för inlärningen. Matematik och 

framförallt geometri sågs som en viktig grund att utgå från”. Fröbel utarbetade även ett 

byggmaterial som hade som syfte utmana det matematiska tänkandet hos barnen. Detta 

material, Lekgåvor, har använts i stor utsträckning på svenska förskolor.  

     Även Maria Montessori (1870-1952) intresserade sig för barns matematiska utveckling 

även om hon i första hand arbetade med utvecklingsstörda barn. För dessa barn skapade hon 

ett särskilt laborativt matematikmaterial, men när hon såg resultatet hos de utvecklingsstörda 

barnen när de fått arbeta med materialet började hon även intressera sig för de normala 

barnens beteende (Gran 1998:58).  

 
3.2 Vardagsmatematik 

Barns vardag är fylld av vardagsmatematik menar Doverborg & Pramling Samuelsson (2005). 

Men de anser också att om inte pedagogerna i verksamheten ser matematiken i vardagen, 

använder den och synliggör den för barnen är det inte självklart att barnen får uppleva 

matematiken runt omkring dem. Vidare skriver Doverborg & Pramling Samuelsson (2005:7) 

”för att erövra matematikens värld måste pedagogen hjälpa barn att se, uppfatta och förstå 

matematikens språk”. Även Ahlberg menar att det finns mycket matematik i vardagen för 

barn att upptäcka och lära, Ahlberg (1998:16) skriver  

 

”By the time children begin school they have already acquired a number of 

different problem solving strategies which they use to solve problems in their 

day to day lives. Even very young children have an implicit knowledge of 

counting, preservation, and arithmetic principles long before they can verbally 

express their understanding of these principles”. 

 

Barn har tidigt både ett informellt och formellt kunnande i matematik som vi kan ta tillvara 

och använda som utgångspunkt i vårt dagliga arbete på förskolan. Vi pedagoger måste ta 
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tillvara varje barns möjligheter och erfarenheter. Barnen ska respekteras och lyssnas på och 

känna att vi respekterar deras tankar. Det är viktigt att pedagogerna arbetar för att de ska 

känna trygghet i gruppen och att barnen vågar använda sin nyfikenhet och ta sig an nya 

utmaningar, undersökningar och samarbete med andra barn. Barn kan ges möjligheter att 

utveckla sitt lärande och tänkande med inspirerade lärare (Nämnaren tema 2006). 

     I förskolans läroplan uttrycks att barn skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta 

och reflektera samt möta matematik i meningsfulla och vardagsnära sammanhang. Heiberg 

Solem & Lie Reikerås (2006:205) säger ”barns vardag är rik på situationer där de använder 

mätningar. Tröjan är för vid, byxorna för korta, glassen för liten och bordet för högt”. På 

förskolorna idag genomförs en mängd olika aktiviteter för att uppmärksamma matematik t.ex. 

räknas barnen på samlingen, almanackan, läser sagor, rim och ramsor och sjunger. För små 

barn i förskolan handlar det om att leva i och uppleva matematik med hela kroppen 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2005). Barn lär sig många matematiska begrepp genom 

de dagliga vardagsrutinerna på en förskola. Genom samlingar, lek, rim, ramsor, sånger, 

målning, utedagar och andra förskoleaktiviteter lär de sig begrepp som störst/minst, 

över/under, räkneramsan, färger och former. Även måltiden innehåller olika moment där 

lärarna ges möjlighet att utmana barnens matematiska tänkande och lärande (Nämnaren tema 

2006).  Vid måltiderna kan pedagogen tidigt låta barnen vara med och duka och plocka fram 

för att få en känsla av antal och form, låta barnen benämna maten och sätta ord på det som ska 

ätas. Pedagogerna benämner hela tiden den mat som barnen får på tallriken och räknar antal 

och storlek på portionen, exempelvis kan pedagogerna fråga barnen hur många potatisar de 

vill ha, om de vill ha en hel eller halv biff osv. (Doverborg & Pramling Samuelsson 2005). 

 

3.2.1 Sortering 

 I förskolan så är ofta sortering en del av vardagen, barnen sorterar bl.a. vid dukning och vid 

städning även om det under dagen finns många tillfallen till spontan sortering, så kan det 

ibland även vara så att pedagogen vill göra barnen uppmärksamma på ett visst tema då tas det 

upp på en samling när alla barnen är närvarande. Sortering förekommer naturligt i de små 

barnens vardag (Nämnaren tema 2006). I tamburen skall kläderna sorteras och läggas i olika 

fack eller så ska de hängas upp på olika ställen. Då ges barnen möjlighet att bilda par och se 

likheter och olikheter, storlek och mönster. Barnen ges hela tiden möjligheter att med 

medvetna pedagoger erfara och använda matematik i meningsfulla sammanhang. ”Matematik 
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finns överallt i vår omvärld, så visst lever barn i en matematisk miljö” (Nämnaren tema 2006: 

8). 

 

3.2.2 Böcker 

Böcker förknippar vi kanske i första hand med läsning men det finns inget som hindrar att 

böckerna används i ett matematiskt syfte. Exempelvis kan barnen tillsammans med 

pedagogen räkna saker på bilderna, jämföra och använda lägesord som bredvid, framför, 

bakom och under. När barnen målar med fingerfärg så är det inte syftet att de yngre barnen 

ska lära sig matematik. Men det går alldeles utmärkt att ta tillfället i akt och räkna färgburkar, 

uppmärksamma form, mönster och storlek eller så kan man räkna barnens fingeravtryck. När 

barnen leker i dockvrån och ska laga mat kan man bland annat använda sig av begreppen, 

stor, liten, under och över. Nästan allt går att räkna, mäta, uppskatta storlek på eller mängd av, 

jämföra och sortera, storleksordna, se mönster eller former i. Pedagogen kan väcka barnens 

intresse genom att sätta ord på de vardagliga händelserna (Doverborg & Pramling Samuelsson 

2005). 

 

3.2.3 Utemiljön 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) tar även upp hur viktig utemiljön är, där finns det 

alltid tillgång till, stenar som barnen kan sortera, jämföra få en tyngdkänsla och även att ha 

som pengar då man leker affär. Pinnar där barnen kan jämföra längd och mäta saker med. 

Vatten är något som barn älskar och kan leka med nästan hur länge som helst att hälla och få 

en uppfattning om volym och att plaska i vattenpussar och få en känsla av djup. Sand är ett 

utmärkt byggmaterial som man kan baka kakor av och bygga hus, vägar och slott, eller bara 

ösa fram och tillbaka i olika kärl. Det är ett föränderligt material som man kan användas om 

och om igen. Barnen får i sandleken känna tyngd och rymd och få en storleksuppfattning. 

Cyklar finns det på alla förskolor som barnen kan räkna och se storleksskillnaden på dem, 

barnen kan få lära sig turordning och kö system. I närmiljön kan det finnas hus, träd, bilar, 

djur och småkryp när barnen vistas i närmiljön kan pedagogerna prata om storlek, färg, räkna 

antal, se mönster och känna olika tyngd.  
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3.3 Pedagogernas uppfattning om matematiska begrepp 

Enligt Nämnaren är barns första möte med matematik i förskolan avgörande för deras 

framtida förhållningssätt och möjligheter att lära matematik. Alla barns möjligheter att lära 

utvidgas då pedagogen tar vara på barnens tidigare erfarenheter och vidgar deras 

erfarenhetsvärld genom att ge barnen nya upplevelser som vidgar deras nyfikenhet och lust att 

lära (Nämnaren tema 2000). Pedagoger tycks ha svårt att uttrycka vad matematik är och vad 

det innebär för förskolebarn. De verkar ha mycket lättare för att uttrycka hur de arbetar med 

matematik (Doverborg & Pramling Samuelsson 2005). Vidare anser Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2005) att en aktivitet som dukning inte automatiskt innebär att barnen utvecklar 

en antalsuppfattning om inte pedagogerna hjälper dem att sätta ord på vad det är de gör när de 

sätter fram en tallrik till varje kompis. 

     Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) kan förskolans synsätt på matematik 

beskrivas på tre olika sätt. Det första är att pedagogen anser att förskolebarn inte bör hålla på 

med matematik utan att det är ett skolämne, det andra är att pedagogen anser att matematik är 

en naturlig del i vardagen som kan vävas in i barnens vardag utan att pedagogerna behöver 

föra någon speciell undervisning. Det tredje sättet är att pedagogen anser att ”matematik är en 

avgränsad aktivitet som förväntas vara skolförberedande” (2005:32), genom aktiviteter som 

räkna, lära sig grundformerna, träna klockan och träna på att rita siffror. Nämnaren tema 

(2000) säger att pedagoger som fångar matematiken i vardagen planerar inte någon särskild 

situation där man ska uppmärksamma ett speciellt innehåll. De anser att matematiken kommer 

in som en naturlig del i alla dagliga situationer. Det svåra med ett sådant arbetssätt är att nå 

fram till alla barn. Pedagoger som lyfter fram matematiken i vardagen, tar tillvara alla 

möjligheter att träna matematiska begrepp. De planerar och organiserar särskilda situationer 

där matematiken som finns omkring barnen i den dagliga verksamheten synliggörs. När 

pedagogen på detta sätt synliggör matematiken i organiserade situationer ger man alla barn en 

chans att få vara delaktiga.  

 

3.4  Pedagogernas betydelse för barns lärande 

Läroplanen betonar att alla som arbetar i förskolan skall utmana barns nyfikenhet och intresse 

för matematik. Många studier visar på pedagogernas stora betydelse för barns lärande i och 

om matematik i skolan. I skolverkets kvalitetsgranskning av lusten att lära med fokus på 

matematik (Nämnaren tema 2006) och matematikdelegationens betänkande framhålls att 
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förskolans lärare har stor betydelse. ”Pedagogernas uppfattningar av och kunskaper i 

matematik har avgörande inverkan på hur barns frågor och tankevärld kring matematik tas 

tillvara, utvecklas och utmana” (skolverket 2003; SOU 2004;97).  

     Enligt förskolans läroplan är det arbetslaget som har ansvar för att barn upplever att det är 

roligt och meningsfullt att lära nya saker. Om lärare vill skapa lärandesituationer och utmana 

barnens matematik lärande måste de sträva efter att ta barns perspektiv. (Nämnaren tema 

2006) ”Att lära sig matematik är ett livslångt projekt som börjar redan med spädbarnets lek 

och prövande”. Barnet upplever och tar snart till sig former, antal, ordning, samband, 

symmetrier och mönster och mycket tidigt uppstår intuitiva föreställningar om många 

grundläggande matematiska begrepp” (SOU 2004:97). 

     Vygotskij (1999) pekar på betydelsen av att den vuxne i sitt samspel med barnet utmanar 

både språk och tänkande. Vi lever i en värld av former, linjer, ytor och volymer som påverkar 

våra liv på olika sätt. Form är ett vardagligt begrepp som vi använder för att beskriva föremål 

i dagligt tal. Vi använder ord som spetsig, rund, platt, kantig och fyrkantig, bakom dessa 

vardagsord finns det sedan ett matematiskt språk som mera precist beskriver enskilda ting och 

förhållanden (Solhem Heiberg & Reikerås Lie 2004). Som vuxen behöver man inte i sitt 

samtal med barnen vara rädd att använda de rätta begreppen som cirkel, kvadrat och triangel 

om vi samtidigt använder barnens egna uttryck som trekant, rund och fyrkant. Om barnen 

upprepade gånger får höra orden och begreppen så lär de sig innebörden av orden och tar till 

sig dem i sitt eget ordförråd. Det är många ord, termer och begrepp, både allmänna och 

matematiska, som barnet skall utveckla förståelse för under sin tid i förskolan och 

grundskolan (Nämnaren tema 2006). 

     Barn kommunicerar sina tankar och uppfattningar om händelser och företeelser i 

omvärlden på en mängd olika sätt. De kan uttrycka sina tankar och sitt kunnande genom 

handlande långt innan de kan beskriva i ord vad de tänker och vad de förstår. Att rita och måla 

bilder är också ett sätt att dokumentera sina tankar. De kan även använda talat och skrivet 

språk. Skrivet språk kan innefatta barnens egna tecken och symboler och med tiden också 

konventionella tecken som siffror och bokstäver. Språk och lärande hänger samman och barn 

skall ges möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och reflektera över språket 

och matematiken i omvärlden (Nämnaren tema 2006). Barn kan uttrycka sig och undersöker 

”hur många” på olika sätt bl.a. genom att visa och använda sina fingrar. Som pedagog gäller 

det att hjälpa och vägleda barnen i sina upptäckter av antal (Nämnaren Tema 2006). 
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Doverborg tar på sin föreläsning (2002) upp att ”under hela dagen kan medvetna lärare ge 

barnen tillfälle att erfara och använda matematik i för dem meningsfulla sammanhang”. Små 

barn utvecklar rumsuppfattning genom att använda hela kroppen och alla sina sinnen då de 

leker. De kryper, ålar, hoppar och springer. De tittar, smakar och känner på saker som 

kommer i deras väg. Genom att pedagogerna hjälper barnen att sätta ord på och benämna 

deras upplevelser så får språk och handling en innebörd. Pedagogerna kan också genom att 

föra en dialog med barnen om vad som händer i olika situationer synliggöra innehållet i olika 

handlingar, vilket bidrar till att skapa en innebörd i barnens erfarenheter (Nämnaren tema 

2006). 

 

 

4 Metod 

I det här avsnittet kommer vi att ge en beskrivning av hur vi har gått tillväga för att göra vår 

undersökning. Vi beskriver hur vi har gjort vårt urval, vilka undersökningsmetoder vi har 

använt oss av, vilken svarsfrekvens vi fått och hur vi har bearbetat det material som vi har 

samlat in. Vi kommer även att föra en diskussion om arbetets reliabilitet och validitet. I detta 

avsnitt ger vi en sammanställning av våra enkätsvar och våra observationer. 

     Vi har valt att skicka ut en enkät med nio allmänna frågor (se bilaga 2) och fyra 

matematikspecifika frågor (se bilaga 3) om vardagsmatematik till alla pedagoger i Tingsryds 

kommun som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år. 

 

4.1  Urval 

Studien omfattar en enkätundersökning med uppföljande observationer. Alla de pedagoger i 

Tingsryds kommun som arbetar med barn 1-3 år fick en förfrågan per telefon om att 

medverka. Till de 67 pedagoger som ville delta skickades en enkät. Det blev fler pedagoger än 

vi tänkte oss från början då det var många som arbetade på avdelningar med barn i åldrarna 1-

5 år. Det var givetvis helt frivilligt att delta och undersökningen genomfördes enskilt och var 

helt anonym. Johansson & Svedner (2006) menar att deltagarna i ett examensarbete ska kunna 

vara säkra på att deras identitet är skyddad och att de även när som helst ska kunna avsluta sin 

medverkan i undersökningen. Som en uppföljning till enkätundersökningen gjordes 

observationer. Utifrån enkätsvaren observerade vi de två situationer som flest pedagoger 

svarat i enkäten att det förekommer spontan och planerad vardagsmatematik i på förskolan. 
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Detta för att få ett så komplett svar som möjligt på frågan om och hur pedagogerna synliggör 

matematiken för barnen. Dessa observationer valde vi att göra på vår egen förskola, dels för 

att det var lättillgängligt, dels för att vi var kända av både barn och pedagoger samt för att 

barnen på förskolan är vana vid att bli observerade av pedagogerna vid olika tillfällen under 

liknande förhållanden. 

 

4.1.1 Svarsfrekvens 

Trots att vi utförde våra enkätundersökningar på kända förskolor i Tingsryds kommun och att 

vi ringde runt och presenterade vår enkät och fick ett mycket positivt gensvar per telefon, fick 

vi in endast 35 enkäter av 67 utskickade. Detta ger ett bortfall på 47.8%.  

 

4.2  Datainsamlingsmetod 

 Enkäten bestod först av några allmänna frågor om förskolan och de som arbetar där (se bilaga 

2). Det fanns även fyra matematikspecifika frågor som handlade om vardagsmatematik (se 

bilaga 3). I resultatet användes enbart de frågor som var relevanta till vårt syfte. Utifrån de 

enkätsvar som vi fick in valde vi ut de två vanligaste situationerna där pedagogerna uppgett 

att de använder och synliggör spontan och planerad vardagsmatematik för barnen. Dessa 

situationer observerades för att se om pedagogerna synliggjorde och använde sig av 

vardagsmatematiken i barngruppen. Varje situation observerades två gånger, detta gjordes för 

att bekräfta eller dementera om pedagogernas svar stämde med verksamheten. Vi valde att 

genomföra observationerna genom att föra löpande anteckningar av det vi såg i våra utvalda 

situationer. 

 

4.3 Procedur och databearbetning 

När vi fått tillbaka enkäterna sammanställde vi de olika svaren från pedagogerna efter antal år 

i yrket. Efter det valde vi ut de två situationer som förekom mest frekvent i svarsalternativen 

på fråga tre och fyra i enkäten då dessa är kopplade till vårt syfte. Utifrån de svar vi fick in i 

enkäterna gjordes observerationer av de två tillfällen under dagen då pedagogerna anser att 

man använder sig av mest spontan respektive planerad matematik (se bilaga 3). För att 

påverka pedagogernas beteende så lite som möjligt hade vi inte delgivit dem specifikt vad vi 

avsåg att studera. Vid observationerna satt vi vid sidan om aktiviteten för att på ett 
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strukturerat sätt iaktta och dokumentera om pedagogen använde vardagsmatematik vid en 

planerad aktivitet, och även om de tog till vara de spontana tillfällena för vardagsmatematik.  

     Svaren har även sorterats efter hur många år pedagogerna hade arbetat inom yrket, för att 

få struktur och överskådlighet på materialet. Detta gjorde vi även för att vi såg skillnader i 

svaren beroende på hur många år pedagogen hade arbetat i verksamheten. Vi valde att ha en 

grupp med pedagoger som jobbat mindre än 10 år, en grupp med pedagoger som arbetat 

mellan 10 och 20 år och en grupp med pedagoger som jobbat mer än 20 år i yrket. Vi har i vår 

sammanställning alltså inte gjort någon skillnad på vilken utbildning pedagogerna hade, 

eftersom vår fråga om pedagogens utbildning misstolkades av en stor del av de medverkande. 

Det gjorde att vi inte alltid kunde utläsa pedagogens utbildning. 

      

4.4  Reliabilitet och validitet 

Syftet med vår undersökning var att studera om pedagogerna ute på förskolorna i Tingsryds 

kommun arbetar medvetet med vardagsmatematik i sitt dagliga arbete och om de gör 

vardagsmatematiken synlig för barnen. Enligt Johansson & Svedner (2006) innebär reliabilitet 

noggrannhet vid mätning. Det som kan ge en bristande reliabilitet är att vi har använt oss av 

enkätfrågor med öppna svar, vilket kan leda till att man inte svarar ingående på alla frågor. 

Öppna frågor innebär ofta att pedagogerna kan ge många olika svar vilket kan försvåra 

resultatet och sammanställningen.  

      Med validitet menas att undersöka det man menar mäta (Johansson & Svedner 2006). I 

vår undersökning hade vi stort bortfall av enkätsvar, vilket kan leda till en lägre validitet 

eftersom nästan hälften av de tillfrågade pedagogerna valde att inte svara.  

     För att få en tydligare bild om och hur vardagsmatematiken synliggörs för barnen i 

förskolan har vi genomfört observationer. Vi har tillsammans ingående gått igenom vad det är 

som ska observeras och vid vilka tillfällen under dagen. Vi har delat upp observationerna så 

att vi observerar två lika situationer var. För att få en högre reliabilitet kunde vi ha videofilmat 

våra observationer för att sedan tillsammans ha kunnat studera resultatet. Validiteten på 

observationerna anser vi är hög eftersom vi undersökt och observerat det vi hade för avsikt att 

undersöka och observera.  
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5 Redovisning av resultat 

Av våra nio allmänna frågor redovisar vi här svaren från de mest relevanta för vår 

frågeställning i en löpande text. Våra fyra matematikspecifika frågor redovisas i löpande text 

men kommer även att finnas var för sig i stapeldiagram (se bilaga 4).  

      

5.1   Allmänna frågor 

De pedagoger som har svarat på enkäten har uppgett följande utbildningar: förskollärare, 

barnskötare, undersköterska, tidig lärare och Montessoriförskollärare.  När det gäller antal år 

inom förskolan så har tio av pedagogerna uppgett att de arbetat mindre än tio år, tio pedagoger 

har uppgett att de arbetat mellan tio och tjugo år och femton pedagoger har uppgett att de 

arbetat mer än tjugo år i yrket.  

     Språket, jämställdhet, föräldrainflytande och elevinflytande är de prioriterade mål som 

pedagogerna uppgett att de arbetar mot på de olika förskolorna. De lokala strävansmål som 

pedagogerna uppgett att de arbetar med på förskolorna är: språket, genus, jämställdhet, miljö 

och föräldrainflytande. Fyra pedagoger har uppgett att de inte arbetar efter något lokalt 

strävansmål.  

     På frågan om de arbetar efter någon speciell inriktning har fyra pedagoger uppgett att de 

arbetar miljöinriktat, fem pedagoger har uppgett att de arbetar med Montessori inriktning och 

övriga pedagoger har uppgett att de inte arbetar efter någon speciell inriktning. 

 

 
5.2 Matematikspecifika frågor 

5.2.1 Vad är vardagsmatematik för dig som pedagog i ditt arbete med barn i åldrarna 1-3år?    

Flest pedagoger har svarat att vardagsmatematik är att räkna antal i många olika sammanhang, 

ex räkna barn, pedagoger, fingrar, frukt, klossar och stenar. Även jämföra olika storlekar, 

benämna barnens ålder samt måltiderna ser pedagogerna som värdefulla tillfällen till 

vardagsmatematik. Pedagogerna har även uppgett att aktiviteter som sång, rim och ramsor 

inbjuder till vardagsmatematik.   

 

5.2.2 Hur arbetar du som pedagog för att synliggöra vardagsmatematiken för barnen?     

När det gäller att synliggöra matematik för de mindre barnen så anger flest pedagoger att de 

gör det genom att räkna antal, visa antal med fingrarna och att benämna och sätta ord på det 
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de gör. Många pedagoger ser även måltiderna som ett tillfälle att synliggöra matematik för de 

yngre barnen. Även här tar pedagogerna upp sånger, rim och ramsor som aktiviteter där de 

kan synliggöra vardagsmatematiken för barnen.  

      

5.2.3 Vilka spontana tillfällen för vardagsmatematik finns i verksamheten? 

Flera pedagoger har svarat att de flesta spontana tillfällen till vardagsmatematik finns i olika 

aktiviteter, som måltider, räkna antal, av – och påklädning samt lek ute och inne. Måltiden är 

det enskilda svar som flest pedagoger har uppgett som ett spontant tillfälle där de använder 

vardagsmatematik.      

 

5.2.4 Vilka planerade tillfällen för vardagsmatematik finns i verksamheten? 

Samlingen är den enskilda situation under dagen där flest pedagoger svarat att det är då man 

har det planerade tillfället till vardagsmatematik. Även aktiviteter som gymnastik, sång, 

ramsor och datorn är vanliga svar.  

          Vi har inte kunnat se någon skillnad på arbetet med hur pedagogerna tar till vara på 

vardagsmatematiken och hur de synliggör den för barnen oavsett vilken pedagogik 

pedagogerna arbetar efter. Pedagogerna som har uppgett att de arbetar efter 

Montessoripedagogiken eller miljöinriktat har uppgett samma svar som övriga pedagoger på 

frågorna. 

 

5.3 Observationer 

Vi valde utifrån enkätsvaren ut de två situationer som flest pedagoger uppgav att de använde 

sig av spontan och planerad vardagsmatematik i. I dessa situationer uppgav de även att de 

synliggjorde vardagsmatematik för barnen 1-3 år. De två situationerna blev samlingen och 

måltiden. Vi observerade sedan båda situationerna vid två olika tillfällen för att få en tydligare 

bild av pedagogernas sätt att arbeta med vardagsmatematiken, och för att få svar på frågan om 

och hur de synliggör vardagsmatematiken för barnen. 
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5.3.1 Resultat observationer     

Samling 1: 

En pedagog har frukt samling med fem barn. 

Pedagogen börjar samlingen med att göra upprop för att se vilka barn som är på förskolan just 

den dagen, detta görs med hjälp av namnbilder. Ett namn i taget visas och just det barnet blir 

extra uppmärksammat. Även de barn som inte är närvarande nämns och deras namnbild visas. 

Sedan görs ramsan en mossig sten: 

En mossig sten på vägen låg, 

Jag vände den och där jag såg, 

Två stycken myror och två stycken löss, 

En snigel så långsam och tio små möss!! 

Barnen tycket det är kul och vill göra den en gång till, så det gör de. Här används fingrar och 

händer för att visa antalet stenar och djur. 

Efter ramsan får barnen frukt, idag bjuds det på äpple. Pedagogen delar i halvor och 

fjärdedelar, frågar sedan barnen om de vill ha en stor eller liten bit, om de vill ha med eller 

utan skal. De minsta barnen får en liten skalad bit utan att bli tillfrågade. 

När frukten är slut så får barnen gå och tvätta sig. Samlingen är slut, tid ca 15 minuter. 

 

Samling 2: 

En pedagog har fruktsamling med 7 barn 1-3år. 

Pedagogen börjar samlingen med att ha upprop med hjälp av namnbilder, barnens namn sägs 

och pedagogen klappar antalet stavelser i barnens namn, en del barn klappar med. 

Pedagogen plockar sedan fram en sagopåse med sagan om de tre bockarna Bruse. 

Alla barnen sitter och lyssnar spänt på vad som ska hända och vad som ska plockas upp ur 

påsen. Pedagogen berättar med hjälp av rekvisita och en engagerad röst. 

När sagan är slut är det dags för frukt, idag så bjuds det på banan. 

Pedagogen delar bananen i ”pengar”, barnen får önska antal ”pengar” och de räknar 

tillsammans så att de får det antal som de önskat. 

De minsta barnen får två pengar i taget och pedagogen säger tydligt till dem hur många de får. 

Samlingen avslutas med att pedagogen benämner en färg på det barnets kläder som får gå och 

tvätta sig. 

Slut på samlingen, tid ca 20 minuter 
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Frukost 

Det är frukost och vid bordet sitter sex barn och en pedagog samlade. Dagen hjälpreda har 

hämtat frukostvagnen och presenterar sedan dagens frukost för de övriga vid bordet. Idag är 

det ägg, chokladmjölk och smörgås. När hjälpredan sagt var så goda, svarar övriga tack så 

mycket.  

     Pedagogen börjar med att ta skålen med ägg och frågar sedan varje barn om de vill ha ett 

helt eller ett halvt ägg. De som vill ha ett halvt får det delat av pedagogen. Under tiden går 

brödkorgen runt och barnen tar själva vad de vill ha. Två barn vill ha en halv smörgås och 

pedagogen delar en smörgås och ger sedan varsin halva till barnen. 

     Smör och pålägg skickas runt och pedagogen hjälper de barn som ber om hjälp med att 

hyvla ost eller bre på räkost. Även chokladmjölken hälls upp av pedagogen som häller en halv 

mugg till alla barn utan att fråga hur mycket de vill ha.  

     När alla fått mat blir det tystare och de flesta barnen äter utan att prata så mycket. Efter 

ungefär en kvart är de flesta barnen färdiga och får då börja duka bort sina saker på 

diskbänken, en i taget, innan de går och tvättar sig. 

 

Mellanmål 

Det är mellanmål och åtta barn och två pedagoger har satt sig vid bordet för att äta yoghurt 

och smörgås. Skålen med yoghurt skickas runt och pedagogerna uppmuntrar barnen att ta 

själva. Brödkorgen skickas också runt och barnen tar smörgås eller knäckebröd. Ett barn ber 

om hjälp att hyvla ost. Pedagogen frågar hur många skivor hon vill ha. Flickan svara tre och 

då ber pedagogen henne hjälpa till att räkna så det blir tre skivor ost. Ett barn vill ha hjälp att 

hälla upp vatten i glaset och pedagogen frågar då om hon vill ha ett helt eller halvt glas. 

     Under måltiden pratar barn och pedagoger om vad som hänt på förskolan under dagen. Det 

har varit utedag i skogen och där tittade de på en myrstack, plockade löv, kottar, stenar, barr 

och annat material till naturlådorna, och så klättrade och lekte barnen på en stor sten. Det 

diskuteras antal myror i stacken, hur många stenar barnen orkade bära hem, vem som hittade 

största kotten och hur högt upp barnen var när de klättrade på stenen.  

     Efter ungefär 25 minuter är barnen klara och de får duka av en i taget innan de går och 

tvättar sig.  
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6 Diskussion och analys 
 
Här kommer vi att föra en diskussion om vårt resultat kopplat till vårt syfte, med stöd i 

litteraturen. Vi diskuterar vårat val av metod, konsekvenserna för vårt fortsatta arbete och 

avslutningsvis sammanfattar vi vårt arbete.  

 
6.1 Resultatdiskussion  

De svar som vi har fått in har gett oss en tydligare bild av det vi till viss del redan sett på vår 

egen förskola. Pedagogerna använder sig ofta av vardagsmatematik under en vanlig dag på 

förskolan. Vardagsmatematiken finns med under samlingar, måltider, gymnastiken, i den fria 

leken, vid sagoläsning, berättande och vid skapande med färg och form och i rim och ramsor. 

Även Nämnaren tema (2006) och Heiberg Solem & Lie Reikerås (2006) menar att barns 

vardag är full av matematiska situationer, för små barn handlar det om att uppleva matematik 

med hela kroppen.      

     Vår första enkätfråga var vad vardagsmatematik är för dig som pedagog. Vi har tydligt sett 

i våra enkätsvar att pedagoger tycks ha svårt att uttrycka vad matematik är och vad det 

innebär för förskolebarn. Pedagogerna verkar ha mycket lättare för att uttrycka hur de arbetar 

med matematik, något som Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) bekräftar. Måltiderna 

är en aktivitet som många pedagoger har uppgett att de använder sig av vardagsmatematik i. 

Pedagogerna har däremot inte uppgett i vilken utsträckning de synliggör matematik vid 

matsituationen. Vid en aktivitet som dukning ser inte barnet matematiken om inte 

pedagogerna hjälper dem att sätta ord på vad det är de gör när de sätter fram t.ex. en tallrik till 

varje kompis.  I linje med Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) visar vår studie att bara 

för att pedagogerna räknar med barnen så innebär inte det att de medvetandegör barnen om 

vardagsmatematik.  

    Vår andra enkätfråga var hur pedagoger synliggör vardagsmatematik för barnen. De flesta 

pedagoger har uppgett att de tycker att synliggöra matematik för de yngre barnen är att räkna 

och benämna olika saker under dagen och att sätta ord på det som görs. Många pedagoger har 

uppgett att de har svårt att sätta ord på vad det är barnen lär sig, detta är något som vi även har 

uppmärksammat i våra observationer. Pedagogerna har svårt att tala om för barnen vad som är 

matematik. De har även svårt att synliggöra matematiken för barnen så att barnen får en 

uppfattning om vad matematik är, vad som ingår och att matematik är mycket mer än att bara 
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räkna antal. Vi anser att pedagoger behöver bli bättre på att benämna och synliggöra 

matematiken i barnens vardag, vilket även Vygotskij (1999) bekräftar. Pedagogerna kan också 

föra en dialog med barnen om vad som händer i olika situationer på så sätt får språk och 

handling en sammankoppling vilket ligger i linje med Nämnaren tema (2006).      

Vår tredje enkätfråga var vilka spontana tillfällen det finns för vardagsmatematik i 

barngruppen. Nästan allt går att räkna, mäta, uppskatta storlek på eller mängd av, jämföra och 

sortera, storleksordna, se mönster eller former i. Detta var något som många av pedagogerna i 

Tingsryds kommun var medvetna om, vilket vi kunde se på deras svar i enkäterna. Det fanns 

flest tillfällen till spontan matematik enligt pedagogerna under måltiderna. I 

överensstämmelse med Nämnaren tema (2006) visar våra resultat att måltiderna är ett utmärkt 

tillfälle för matematiska utmaningar, där vi kan synliggöra vardagsmatematiken för barnen. 

Vid våra observationer såg vi tydligt att pedagogerna pratar och benämner mycket matematik 

under måltiden tillsammans med barnen. Men i linje med Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2005) kunde vi också se att pedagogen inte synliggör vardagsmatematiken för barnen och gör 

dem medvetna om att det är matematik. Vi kunde även se stora skillnader i pedagogernas sätt 

att använda sig av vardagsmatematiken vid de olika observationerna. Det fanns tillfällen som 

inte alltid togs tillvara, men även om pedagogen använde sig av de tillfällen som gavs så 

synliggjordes inte matematiken i situationen för barnen. För att barn ska förstå att räkna 

ostskivor eller jämföra höjd är matematik så måste pedagogerna tydliggöra det för barnen. 

   Vår fjärde enkätfråga var vilka planerade tillfällen den fanns för vardagsmatematik i 

verksamheten. På denna fråga är det samlingen som enskild aktivitet har fått flest svar av 

pedagogerna. Kan det vara så att pedagogerna anser att det är just under samlingen som de 

känner att de kan nå alla barnen och att barnen får vara delaktiga? När pedagoger arbetar 

medvetet med matematik på samlingen måste de tänka på att möta varje barn på den 

matematiska nivå han eller hon befinner sig på, även detta är i linje med Nämnaren tema 

(2006). 

     Vad är det då som gör att pedagogerna inte tar tillvara på de tillfällen som ges att 

synliggöra vardagsmatematiken för barnen på förskolan? Redan i början av vårt arbete, när vi 

ringde runt till de olika förskolorna inför enkätundersökningen fick vi klart för oss att många 

pedagoger arbetar på avdelningar med barn 1-5 år. Kan detta vara en anledning till att de små 

barnens matematiska tänkande inte ges någon chans utan fokus läggs på de äldre barnen? 

Nivån blir då för hög för barn i åldern 1-3 år eftersom de större barnen kräver utmaningar på 
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deras nivå. För att ge alla barn utmaningar på deras egen nivå är det viktigt att barngrupperna 

delas in efter utvecklingsnivå. Enligt Lpfö 98 (2006) ska ”den pedagogiska verksamheten 

anpassas till alla barn i förskolan”.        

    De situationer vi valde att observera blev samlingen och matsituationen, eftersom det var 

de aktiviteter som flest pedagoger uppgav innehöll planerad och spontan vardagsmatematik. 

Vid våra observationer såg vi att det fanns många tillfällen till att använda och synliggöra 

vardagsmatematiken i barngruppen, men tillfällena togs inte alltid tillvara. Vi såg även i våra 

observationer en tydlig skillnad mellan pedagoger med många år i yrket och pedagoger med 

färre år i yrket, vilket också framgick tydligt i vår enkätundersökning. Kan det bero på att 

pedagoger med färre år i yrket har fått mer utbildning i matematik och därför ser och tar 

tillvara vardagsmatematiken på ett bättre sätt än de som arbetat fler år i yrket? I våra 

samlingsobservationer såg vi tydligt att den pedagogen med färre år i yrket hittade och tog 

tillvara på fler tillfällen av spontan vardagsmatematik än den pedagog med fler år i yrket där 

det mesta gick på rutin. Båda pedagogerna arbetar i olika utsträckningar med 

vardagsmatematiken, men pedagogen i samling ett tar varken tillvara på de tillfällen som ges 

eller synliggör vardagsmatematiken för barnen. Pedagogen i samling två ser och tar tillvara på 

tillfällena men synliggör inte matematiken i situationen för barnen. Även vid 

måltidsobservationerna märkte vi en tydlig skillnad i pedagogernas matematiska tänkande, vi 

såg under observationerna många tillfällen till spontan vardagsmatematik som tyvärr inte togs 

tillvara vid den första måltiden. Under den andra måltiden märktes en tydligare medvetenhet 

om matematiken hos pedagogerna, de tog tillvara på många av de tillfällen som gavs. Tyvärr 

försvinner även här tydliggörandet av matematiken i situationen för barnen.  

     För många pedagoger är matematik fortfarande ett skolämne. Vi anser att matematik ska 

vara lustfyllt och utmanande för barnen och att de skall få möjlighet att utvecklas med 

inspirerade pedagoger utan att det blir skolundervisning, vilket även Nämnaren tema (2006) 

anser. Det kan också vara så att för många pedagoger går vardagssituationer som samlingar 

och måltider på rutin, vilket gör att pedagogen kan missa de tillfällen som ges till spontan 

vardagsmatematik i barngruppen. Även tidspress, stora barngrupper och låg personaltäthet 

kan göra att pedagogen inte ser de olika tillfällena. 

       För att pedagogerna ska kunna ta tillvara på vardagsmatematiken krävs kontinuerlig 

fortbildning med föreläsningar och litteratur där pedagogerna på ett enkelt sätt kan ta till sig 

och använda vardagsmatematiken i barngruppen.  
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6.2 Metoddiskussion 

Vi tycker att vi fick in ett bra undersökningsmaterial genom att använda oss av enkät 

undersökning. Fördelen med att göra en enkätundersökning var att vi fick in mycket data på 

ganska kort tid, som vi sedan kunde komplettera med observationer i den egna barngruppen 

för att ännu bättre kunna nå vårt syfte med studien. Nackdelen har varit att många pedagoger 

inte svarat på enkäten. Tyvärr misstolkade många pedagoger en av våra allmänna frågor om 

pedagogens utbildning, vilket ledde till att validiteten för just den frågan blev väldigt låg. 

Detta ledde till att vi inte kunde söka efter eventuella likheter/skillnader beroende på 

pedagogens utbildning. Johansson & Svedner (2006) menar att det är viktigt att man vid 

frågekonstruktionen tänker på att ta upp en sak i varje fråga, använda vanligt språk och att 

undvika ord med luddig betydelse.  

     Vi uppmärksammade även senare att vi glömt att sätta ut ett sista datum för inlämnandet 

av vår enkät, vilket kan vara en bidragande orsak till att det tagit lång tid att få in de 35 

svaren. Bortfallet på enkätsvaren var hela 47,8 %. Bortfallet kan bero på att de inte var 

intresserade, att de inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om små barns vardagsmatematik eller 

att enkätundersökningen genomfördes vid en tidpunkt då många pedagoger gått på semester. 

Extra papper kan då lätt läggas åt sidan och glömmas bort. En annan aspekt kan vara att 

pedagogerna är rädda för insyn i sin profession, det kan vara känsligt att erkänna om ens egen 

verksamhet och kompetens brister inom vissa ämnen.          

     Genom att vi använde oss av enkätundersökning och observationer tycker vi ändå att vi har 

fått svar på vårt syfte. Vi valde att ställa öppna frågor i vår enkät istället för att ge fasta 

svarsalternativ. På det sättet fick vi pedagogernas egna ord på svaren vilket vi ansåg vara 

värdefullt för att nå fram till syftet med vår undersökning. Tyvärr svarade många väldigt 

kortfattat på våra frågor, vilket har försvårat vår sammanställning till viss del. Vi hade önskat 

mer exempel från pedagogerna på hur de arbetar med och synliggör vardagsmatematiken. Vi 

anser att det är viktigt att enkäten bearbetas noga innan den skickas ut, så att pedagogerna 

förstår frågorna på rätt sätt. Samtidigt är det viktigt att tänka på enkätens utformning, att den 

inte innehåller för många frågor, och att den inte får ta för lång tid att fylla i. Vi tycker ändå 

att enkäter har varit en bra metod för oss i vårt arbete. Detta är en metod som vi känner att vi 

skulle kunna använda oss av även i framtiden i vårt yrkesutövande när det gäller 

föräldrafrågor. När det gäller undersökningar som rör barn och pedagoger är observationer en 
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metod att föredra. Trots att det har varit en tidskrävande procedur att analysera alla svar för att 

försöka hitta gemensamma trådar och för att upptäcka skillnader, har det samtidigt varit både 

roligt, lärorikt och intressant.  

     Vi tror inte att vår närvaro som observatörer har påverkat varken den eller de pedagoger 

som höll i situationen eller de barn som var närvarande. Både pedagoger och barn är vana vid 

att bli observerade av annan pedagog med hjälp av papper och penna vid flera olika 

situationer på förskolan.  

 

6.3 Konsekvenser för undervisning 

Vi har under vårt arbete sett att vardagsmatematiken finns i förskolorna i Tingsryds kommun 

och den används till viss del. Det som verkar vara det svåra med vardagsmatematiken är att 

synliggöra för barnen att det de gör, lär sig och använder är matematik och att det inte 

behöver vara något som barnen gör när de börjar skolan, utan att vardagsmatematiken finns i 

allt runt omkring oss hela tiden, om vi bara ser den. Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2005) anser att pedagoger som inte ser matematiken i vardagen, använder den och synliggör 

den för barnen leder till att barnen inte får uppleva matematiken runt omkring dem.  

     För att förändra pedagogernas syn på vardagsmatematiken behövs kontinuerlig 

fortbildning i ämnet vardagsmatematik för små barn. Som pedagog måste man utveckla sig 

och tycka att matematik är viktigt så att barnen får med sig en positiv bild av matematik från 

förskolan. Vår förhoppning är att vi ska sprida våra tankar och idéer kring 

vardagsmatematiken på förskolorna i Tingsryds kommun så att pedagogerna blir mer 

medvetna om vikten av att synliggöra matematiken i barnens vardag. 

     För oss som pedagoger har detta arbetet gjort oss medvetna om all den matematik som 

omger oss i vår dagliga verksamhet med barnen. Vi kommer att arbeta mer medvetet med 

vardagsmatematiken i vår verksamhet, och vi vill även att våra kollegor ska bli inspirerade att 

arbeta mer medvetet med vardagsmatematiken. Vi har även upptäckt hur svårt det faktiskt är 

att synliggöra matematiken och vilken stor roll vi pedagoger har i barnens första möte med 

matematik. Nämnaren tema (2006) menar att barnets första erfarenheter kan bli avgörande för 

vilken syn barnet får på matematik.  Kan vi som pedagoger då väcka lusten hos barnen för 

matematiken, blir matematik något roligt och inspirerande istället för ett tråkigt och svårt 

skolämne.  

 



    

 

 

23

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Hur använder sig de små barnen av vardagsmatematiken under sin tid på förskolan? Efter att 

ha tittat på pedagogens bemötande och roll i vardagsmatematiken skulle ett nytt perspektiv 

vara att se hur de små barnen använder vardagsmatematiken.  

     Har pedagogerna ett annorlunda matematiskt tänkande när de arbetar med äldre barn och 

vardagsmatematik? Äldre barn kan lättare uttrycka sina frågor och funderingar om matematik, 

vilket kan leda till att pedagogerna mer tar tillvara på den vardagsmatematik som finns under 

dagen.  

 

6.5 Sammanfattning 

I Lpfö 98 (2006:9) står det klart och tydligt att ”förskolan skall sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang”. De 

barn vars pedagoger deltagit i denna studie får under sin tid på förskolan ta del av mycket 

vardagsmatematik, vad det gäller räkning och begrepp. Men eftersom pedagogerna inte 

synliggör eller sätter ord på det de gör på ett enkelt sätt för barnen så har barnen ingen 

uppfattning om att det som de gör och upplever är matematik. Vi har genomgående märkt att 

det bland de pedagoger som har deltagit i vår studie finns en oerhörd kompetens om vad 

vardagsmatematik är, men att de har svårt att synliggöra den för barnen. Tyvärr försvinner 

matematiken bland många andra ämnen som tar plats under förskolans dag, och ingen av de 

svarande förskolorna i kommunen har matematik som lokalt prioriterat mål. Kanske finns det 

även en osäkerhet bland pedagogerna om hur matematik kan användas bland små barn och att 

de kanske inte heller inser att matematik är så mycket mer än att räkna? Vi vill gärna att 

matematiken får ta mer plats i förskolans vardag eftersom vi på förskolan ska lägga grunden 

till det livslånga lärandet (Lpfö 98, 2006). Om barn redan i tidig ålder får lära sig att 

matematik finns överallt, bl.a. i färger, former, spel, utelekar, regellekar, skapande, på 

gymnastiken, i böcker, i snicken, i kojbygget och i skogen får de förhoppningsvis med sig en 

positiv bild av matematiken som de bär med sig när de börjar skolan. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till dig som arbetar på förskolorna i   Konga 20070523 
 Tingsryds kommun.       
 
 
Vi är två tjejer från Konga som läser till förskollärare på distans vid Växjö universitet. Vi 
heter Johanna Håkansson Engberg och Marie-Louise Åkesson. 
 
Våra studier börjar nu närma sig slutet och vi har kommit fram till vårt examensarbete som 
har frågeställningen: 
 

• Vad är vardagsmatematik för pedagoger som jobbar med barn 1-3 år? 
• Hur arbetar pedagogerna för att synliggöra vardagsmatematiken för barn 1-3 år? 

 
För att få en tydligare bild av det pedagogiska arbetet med matematik vill vi gärna att ni tar 
er tiden att svara på några frågor om detta ämne. 
 
Frågorna besvaras givetvis anonymt och enskilt och det är helt frivillig att delta. Era svar 
skickas sedan tillbaka i internpost till oss på Humlans Förskola. Är ni intresserade av att ta 
del av vårt arbete när det är klart går det givetvis bra. 
 
Vid eventuella frågor når ni oss på Humlans förskola, tfn nr: 0477-447 26. 
Våra handledare, Björn Citrohn och Emilie Hagblom, når ni på tfn nr: 0470-70 81 75 eller 
via mail: bjorn.citrohn@vxu.se och emilie.hagblom@vxu.se  
 
 
Med vänliga hälsningar och tack för hjälpen, 
Johanna och Marie-Louise 
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Bilaga 2 

 

Allmänna frågor: 

 

Antal avdelningar på förskolan med barn 1-3 år: 

 

 

Antal barn per avdelning: 

 

 

Antal barn under 3 år: 

 

 

Antal pedagoger på din avdelning: 

 
 
 
Pedagogens utbildning: 

 

 

Antal år som du arbetat som pedagog: 

 

 

Förskolans prioriterade mål: 

 

 

Förskolans lokala strävansmål: 

 

 

 

Arbetar förskolan efter någon speciell pedagogik eller inriktning: 
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Bilaga 3 
 
 
Matematikspecifika frågor: 
 
1 Vad är vardagsmatematik för dig som pedagog i ditt arbete med barn i åldrarna 1-3 

år? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Hur arbetar du som pedagog för att synliggöra vardagsmatematiken för barnen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vilka spontana tillfällen för vardagsmatematik finns i verksamheten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Vilka planerade tillfällen för vardagsmatematik finns i verksamheten? 
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Bilaga 4 
 
Diagram 1, fråga 1 

 

 

 

 

Diagram 2, fråga 2 
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Diagram 3, fråga 3 

 

 

 

 

Diagram 4, fråga 4 
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ABSTRACT 

Johanna Håkansson Engberg & Marie-Louise Åkesson. 
 
Vardagsmatematik med barn i åldern 1-3 år 
En studie om och hur pedagoger tar tillvara på och arbetar med vardagsmatematiken och hur de 
synliggör den för barnen. 
 
Everyday mathematics with children 1-3 years old 
A study about if and how educators take advantage of and work with everyday mathematics and 
how they make it visible to the children. 

Antal sidor: 29 

 Syftet med arbetet är att se om pedagoger i Tingsryds kommun arbetar med 

vardagsmatematiken och om de synliggör den för barnen. Vi har valt att avgränsa oss till 

pedagoger som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år. Arbetet är tänkt att inspirera pedagoger till att 

ta till vara på den vardagsmatematik som finns och även reflektera över hur de kan synliggöra 

den i olika aktiviteter för barnen. 

     I litteraturgenomgången ges en historisk genomgång av matematik i förskolan. Här 

presenteras även vardagsmatematiken i förskolan som är den form av matematik som små barn 

kommer i kontakt med och använder under en dag på förskolan. 

     Vi har tagit hjälp av enkäter och observationer för att få svar på hur pedagoger arbetar med 

vardagsmatematik och hur de synliggör den för barnen. Situationerna som observerats är de två 

aktiviteter som flest pedagoger uppgett i enkäten att de använder och synliggör 

vardagsmatematik i för barnen. Genom enkätundersökning och observationer har vi blivit 

medvetna om att pedagogerna ofta använder sig av vardagsmatematik under dagen på förskolan 

men att de har svårt att synliggöra den för barnen. 
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1 Inledning 

Vi fick upp ögonen för små barns matematik när vi inom ramen för kursen ”Förskolebarns 

lärande i matematik och svenska” genomförde matematikorienterade VFU-uppgifter med 

barn. Vi började med att göra uppgifterna på barn i åldrarna 4-5 år, men märkte ganska snart 

att även de barn som var yngre var nyfikna och intresserade. Många av de uppgifterna som vi 

hade kunde de yngre barnen göra, men på sitt eget logiska sätt. Det som intresserar oss mest 

är just att titta på hur pedagoger ser på små barns matematiska tänkande i vardagen, samt hur 

pedagogerna planerar in vardagsmatematiken i den dagliga verksamheten. Vi möttes av 

pedagoger i vår egen verksamhet som blev förvånade över hur mycket de minsta barnen 

verkligen kunde.  Vi vill med denna studie öka pedagogernas förståelse för små barns 

matematik i vardagen.  Med små barn menar vi i den här studien barn i åldrarna 1-3 år. För 

många är matematik fortfarande att räkna plus och minus och antal. Matematik är mycket 

mer, t.ex. mönster, färg, form, lika och olika. Ju mer pedagoger lär sig om matematik, desto 

mer matematik hittar de i barnens vardag, vardagsmatematik.  Det finns matematik runt 

barnen i deras vardag hela tiden bara vi pedagoger tar på oss de matematiska glasögonen. Vi 

kan göra allt till matematik och det är viktigt att vi pedagoger synliggör för barnen att det som 

görs är matematik. Det är viktigt att pedagoger tidigt ger barnen ett intresse och kunskap om 

vad matematik är. Sedan läroplanen kom 1998 kan pedagogerna inte längre välja om de vill 

arbeta med matematik eller inte menar Doverborg (2002). 

I den här studien använder vi oss av begreppet vardagsmatematik för barn. Med det menar 

vi sådan matematik som omger barnen varje dag (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004), t ex 

dukning, bakning, ramsor, kläder, skor och lek både ute och inne. Sådant som pedagoger gör 

hela tiden men kanske inte alltid reflekterar över att det är matematik, och det blir inte 

matematik för barnen förrän man synliggör det. Med synliggöra menar vi i denna studie hur 

pedagoger gör barnen medvetna om vad som är matematik genom att benämna och sätta ord 

på det de gör. Nämnaren tema (2006) säger man att om barnen blir tidigt medvetna om vad 

som är matematik så underlättar det för barnen senare i livet. Barnens första erfarenheter kan 

bli avgörande för vilken syn de får beträffande matematik. Barnens kunnande, attityder och 

inställning till matematik grundläggs tidigt, Lpfö 98 (2006:9) säger att ”varje barns skall 

utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt 

sin förmåga att orientera sig i tid och rum”. Tar pedagogerna tillvara på barnens kapacitet? 
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Ger pedagogerna dem chansen att utveckla sitt matematiska tänkande på våra förskolor idag? 

Synliggör pedagogerna vardagsmatematiken för barnen. 

 

 

2 Syfte  

Syftet med denna studie är att se om pedagogerna på förskolorna i Tingsryds kommun som 

arbetar med barn i åldern 1-3 år arbetar med vardagsmatematik och om de i så fall gör den 

synlig för barnen. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Vad menar pedagoger i förskolan med begreppet vardagsmatematik?  

• Hur arbetar pedagogerna på förskolorna med vardagsmatematik i de fall det 

förekommer? 

• I vilken utsträckning synliggör pedagogerna i förskolan vardagsmatematiken för 

barnen, i de fall det förekommer? 

 

 
3 Teoretisk bakgrund 
 
3.1 Förskolan och matematik 
 
Förskolans uppgift är att lägga grunden för det livslånga lärandet. Förskolan i Sverige har 

alltid arbetat ämnesövergripande och det är barnens erfarenheter och motivation som gör att 

barnen skapar förståelse för sin omvärld. Barngruppen ses som en viktig del i barnens lärande 

då barns lärande är beroende av både kommunikation och samspel (Nämnaren, 2006). 

Sedan läroplanen kom 1998 kan pedagogerna inte längre välja om de vill arbeta med 

matematik eller inte menar Doverborg (2002). Matematik ska vara en naturlig del i vardagen 

på förskolorna och bör anpassas efter barnens nivå. Enligt Lpfö 98 (2006) ska ”den 

pedagogiska verksamheten anpassas till alla barn i förskolan”. 

Förskolan har som tradition att stödja och uppmuntra en allsidig utveckling hos varje barn. 

En del av den utvecklingen handlar om att möta varje barn på deras matematiska nivå och lära 

dem att utforska olika matematiska begrepp. I Lpfö 98 (2006:9) står det att ”förskolan skall 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i 
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meningsfulla sammanhang”. Att upptäcka matematik ska vara lustfyllt och utmana barnens 

tänkande på en lagom nivå, det handlar om att lära sig utan att det blir skolundervisning. Det 

får inte heller vara för svårt utan bör anpassas efter varje individ och möta dem på deras 

utvecklingsnivå (Nämnaren tema 2006). 

     Detta var något som redan Friedrich Fröbel (1782-1852) var inne på menar Gran (1998), 

När Fröbel lade grunden för den moderna förskolan utformade han material och metoder att 

använda i arbetet med barnen. Gran (1998:57) beskriver Fröbels arbetssätt som ”det 

pedagogiska innehållet vilade på att leken hade stor betydelse för inlärningen. Matematik och 

framförallt geometri sågs som en viktig grund att utgå från”. Fröbel utarbetade även ett 

byggmaterial som hade som syfte utmana det matematiska tänkandet hos barnen. Detta 

material, Lekgåvor, har använts i stor utsträckning på svenska förskolor.  

     Även Maria Montessori (1870-1952) intresserade sig för barns matematiska utveckling 

även om hon i första hand arbetade med utvecklingsstörda barn. För dessa barn skapade hon 

ett särskilt laborativt matematikmaterial, men när hon såg resultatet hos de utvecklingsstörda 

barnen när de fått arbeta med materialet började hon även intressera sig för de normala 

barnens beteende (Gran 1998:58).  

 
3.2 Vardagsmatematik 

Barns vardag är fylld av vardagsmatematik menar Doverborg & Pramling Samuelsson (2005). 

Men de anser också att om inte pedagogerna i verksamheten ser matematiken i vardagen, 

använder den och synliggör den för barnen är det inte självklart att barnen får uppleva 

matematiken runt omkring dem. Vidare skriver Doverborg & Pramling Samuelsson (2005:7) 

”för att erövra matematikens värld måste pedagogen hjälpa barn att se, uppfatta och förstå 

matematikens språk”. Även Ahlberg menar att det finns mycket matematik i vardagen för 

barn att upptäcka och lära, Ahlberg (1998:16) skriver  

 

”By the time children begin school they have already acquired a number of 

different problem solving strategies which they use to solve problems in their 

day to day lives. Even very young children have an implicit knowledge of 

counting, preservation, and arithmetic principles long before they can verbally 

express their understanding of these principles”. 

 

Barn har tidigt både ett informellt och formellt kunnande i matematik som vi kan ta tillvara 

och använda som utgångspunkt i vårt dagliga arbete på förskolan. Vi pedagoger måste ta 
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tillvara varje barns möjligheter och erfarenheter. Barnen ska respekteras och lyssnas på och 

känna att vi respekterar deras tankar. Det är viktigt att pedagogerna arbetar för att de ska 

känna trygghet i gruppen och att barnen vågar använda sin nyfikenhet och ta sig an nya 

utmaningar, undersökningar och samarbete med andra barn. Barn kan ges möjligheter att 

utveckla sitt lärande och tänkande med inspirerade lärare (Nämnaren tema 2006). 

     I förskolans läroplan uttrycks att barn skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta 

och reflektera samt möta matematik i meningsfulla och vardagsnära sammanhang. Heiberg 

Solem & Lie Reikerås (2006:205) säger ”barns vardag är rik på situationer där de använder 

mätningar. Tröjan är för vid, byxorna för korta, glassen för liten och bordet för högt”. På 

förskolorna idag genomförs en mängd olika aktiviteter för att uppmärksamma matematik t.ex. 

räknas barnen på samlingen, almanackan, läser sagor, rim och ramsor och sjunger. För små 

barn i förskolan handlar det om att leva i och uppleva matematik med hela kroppen 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2005). Barn lär sig många matematiska begrepp genom 

de dagliga vardagsrutinerna på en förskola. Genom samlingar, lek, rim, ramsor, sånger, 

målning, utedagar och andra förskoleaktiviteter lär de sig begrepp som störst/minst, 

över/under, räkneramsan, färger och former. Även måltiden innehåller olika moment där 

lärarna ges möjlighet att utmana barnens matematiska tänkande och lärande (Nämnaren tema 

2006).  Vid måltiderna kan pedagogen tidigt låta barnen vara med och duka och plocka fram 

för att få en känsla av antal och form, låta barnen benämna maten och sätta ord på det som ska 

ätas. Pedagogerna benämner hela tiden den mat som barnen får på tallriken och räknar antal 

och storlek på portionen, exempelvis kan pedagogerna fråga barnen hur många potatisar de 

vill ha, om de vill ha en hel eller halv biff osv. (Doverborg & Pramling Samuelsson 2005). 

 

3.2.1 Sortering 

 I förskolan så är ofta sortering en del av vardagen, barnen sorterar bl.a. vid dukning och vid 

städning även om det under dagen finns många tillfallen till spontan sortering, så kan det 

ibland även vara så att pedagogen vill göra barnen uppmärksamma på ett visst tema då tas det 

upp på en samling när alla barnen är närvarande. Sortering förekommer naturligt i de små 

barnens vardag (Nämnaren tema 2006). I tamburen skall kläderna sorteras och läggas i olika 

fack eller så ska de hängas upp på olika ställen. Då ges barnen möjlighet att bilda par och se 

likheter och olikheter, storlek och mönster. Barnen ges hela tiden möjligheter att med 

medvetna pedagoger erfara och använda matematik i meningsfulla sammanhang. ”Matematik 
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finns överallt i vår omvärld, så visst lever barn i en matematisk miljö” (Nämnaren tema 2006: 

8). 

 

3.2.2 Böcker 

Böcker förknippar vi kanske i första hand med läsning men det finns inget som hindrar att 

böckerna används i ett matematiskt syfte. Exempelvis kan barnen tillsammans med 

pedagogen räkna saker på bilderna, jämföra och använda lägesord som bredvid, framför, 

bakom och under. När barnen målar med fingerfärg så är det inte syftet att de yngre barnen 

ska lära sig matematik. Men det går alldeles utmärkt att ta tillfället i akt och räkna färgburkar, 

uppmärksamma form, mönster och storlek eller så kan man räkna barnens fingeravtryck. När 

barnen leker i dockvrån och ska laga mat kan man bland annat använda sig av begreppen, 

stor, liten, under och över. Nästan allt går att räkna, mäta, uppskatta storlek på eller mängd av, 

jämföra och sortera, storleksordna, se mönster eller former i. Pedagogen kan väcka barnens 

intresse genom att sätta ord på de vardagliga händelserna (Doverborg & Pramling Samuelsson 

2005). 

 

3.2.3 Utemiljön 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) tar även upp hur viktig utemiljön är, där finns det 

alltid tillgång till, stenar som barnen kan sortera, jämföra få en tyngdkänsla och även att ha 

som pengar då man leker affär. Pinnar där barnen kan jämföra längd och mäta saker med. 

Vatten är något som barn älskar och kan leka med nästan hur länge som helst att hälla och få 

en uppfattning om volym och att plaska i vattenpussar och få en känsla av djup. Sand är ett 

utmärkt byggmaterial som man kan baka kakor av och bygga hus, vägar och slott, eller bara 

ösa fram och tillbaka i olika kärl. Det är ett föränderligt material som man kan användas om 

och om igen. Barnen får i sandleken känna tyngd och rymd och få en storleksuppfattning. 

Cyklar finns det på alla förskolor som barnen kan räkna och se storleksskillnaden på dem, 

barnen kan få lära sig turordning och kö system. I närmiljön kan det finnas hus, träd, bilar, 

djur och småkryp när barnen vistas i närmiljön kan pedagogerna prata om storlek, färg, räkna 

antal, se mönster och känna olika tyngd.  

 



    

 

 

9

3.3 Pedagogernas uppfattning om matematiska begrepp 

Enligt Nämnaren är barns första möte med matematik i förskolan avgörande för deras 

framtida förhållningssätt och möjligheter att lära matematik. Alla barns möjligheter att lära 

utvidgas då pedagogen tar vara på barnens tidigare erfarenheter och vidgar deras 

erfarenhetsvärld genom att ge barnen nya upplevelser som vidgar deras nyfikenhet och lust att 

lära (Nämnaren tema 2000). Pedagoger tycks ha svårt att uttrycka vad matematik är och vad 

det innebär för förskolebarn. De verkar ha mycket lättare för att uttrycka hur de arbetar med 

matematik (Doverborg & Pramling Samuelsson 2005). Vidare anser Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2005) att en aktivitet som dukning inte automatiskt innebär att barnen utvecklar 

en antalsuppfattning om inte pedagogerna hjälper dem att sätta ord på vad det är de gör när de 

sätter fram en tallrik till varje kompis. 

     Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) kan förskolans synsätt på matematik 

beskrivas på tre olika sätt. Det första är att pedagogen anser att förskolebarn inte bör hålla på 

med matematik utan att det är ett skolämne, det andra är att pedagogen anser att matematik är 

en naturlig del i vardagen som kan vävas in i barnens vardag utan att pedagogerna behöver 

föra någon speciell undervisning. Det tredje sättet är att pedagogen anser att ”matematik är en 

avgränsad aktivitet som förväntas vara skolförberedande” (2005:32), genom aktiviteter som 

räkna, lära sig grundformerna, träna klockan och träna på att rita siffror. Nämnaren tema 

(2000) säger att pedagoger som fångar matematiken i vardagen planerar inte någon särskild 

situation där man ska uppmärksamma ett speciellt innehåll. De anser att matematiken kommer 

in som en naturlig del i alla dagliga situationer. Det svåra med ett sådant arbetssätt är att nå 

fram till alla barn. Pedagoger som lyfter fram matematiken i vardagen, tar tillvara alla 

möjligheter att träna matematiska begrepp. De planerar och organiserar särskilda situationer 

där matematiken som finns omkring barnen i den dagliga verksamheten synliggörs. När 

pedagogen på detta sätt synliggör matematiken i organiserade situationer ger man alla barn en 

chans att få vara delaktiga.  

 

3.4  Pedagogernas betydelse för barns lärande 

Läroplanen betonar att alla som arbetar i förskolan skall utmana barns nyfikenhet och intresse 

för matematik. Många studier visar på pedagogernas stora betydelse för barns lärande i och 

om matematik i skolan. I skolverkets kvalitetsgranskning av lusten att lära med fokus på 

matematik (Nämnaren tema 2006) och matematikdelegationens betänkande framhålls att 
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förskolans lärare har stor betydelse. ”Pedagogernas uppfattningar av och kunskaper i 

matematik har avgörande inverkan på hur barns frågor och tankevärld kring matematik tas 

tillvara, utvecklas och utmana” (skolverket 2003; SOU 2004;97).  

     Enligt förskolans läroplan är det arbetslaget som har ansvar för att barn upplever att det är 

roligt och meningsfullt att lära nya saker. Om lärare vill skapa lärandesituationer och utmana 

barnens matematik lärande måste de sträva efter att ta barns perspektiv. (Nämnaren tema 

2006) ”Att lära sig matematik är ett livslångt projekt som börjar redan med spädbarnets lek 

och prövande”. Barnet upplever och tar snart till sig former, antal, ordning, samband, 

symmetrier och mönster och mycket tidigt uppstår intuitiva föreställningar om många 

grundläggande matematiska begrepp” (SOU 2004:97). 

     Vygotskij (1999) pekar på betydelsen av att den vuxne i sitt samspel med barnet utmanar 

både språk och tänkande. Vi lever i en värld av former, linjer, ytor och volymer som påverkar 

våra liv på olika sätt. Form är ett vardagligt begrepp som vi använder för att beskriva föremål 

i dagligt tal. Vi använder ord som spetsig, rund, platt, kantig och fyrkantig, bakom dessa 

vardagsord finns det sedan ett matematiskt språk som mera precist beskriver enskilda ting och 

förhållanden (Solhem Heiberg & Reikerås Lie 2004). Som vuxen behöver man inte i sitt 

samtal med barnen vara rädd att använda de rätta begreppen som cirkel, kvadrat och triangel 

om vi samtidigt använder barnens egna uttryck som trekant, rund och fyrkant. Om barnen 

upprepade gånger får höra orden och begreppen så lär de sig innebörden av orden och tar till 

sig dem i sitt eget ordförråd. Det är många ord, termer och begrepp, både allmänna och 

matematiska, som barnet skall utveckla förståelse för under sin tid i förskolan och 

grundskolan (Nämnaren tema 2006). 

     Barn kommunicerar sina tankar och uppfattningar om händelser och företeelser i 

omvärlden på en mängd olika sätt. De kan uttrycka sina tankar och sitt kunnande genom 

handlande långt innan de kan beskriva i ord vad de tänker och vad de förstår. Att rita och måla 

bilder är också ett sätt att dokumentera sina tankar. De kan även använda talat och skrivet 

språk. Skrivet språk kan innefatta barnens egna tecken och symboler och med tiden också 

konventionella tecken som siffror och bokstäver. Språk och lärande hänger samman och barn 

skall ges möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och reflektera över språket 

och matematiken i omvärlden (Nämnaren tema 2006). Barn kan uttrycka sig och undersöker 

”hur många” på olika sätt bl.a. genom att visa och använda sina fingrar. Som pedagog gäller 

det att hjälpa och vägleda barnen i sina upptäckter av antal (Nämnaren Tema 2006). 
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Doverborg tar på sin föreläsning (2002) upp att ”under hela dagen kan medvetna lärare ge 

barnen tillfälle att erfara och använda matematik i för dem meningsfulla sammanhang”. Små 

barn utvecklar rumsuppfattning genom att använda hela kroppen och alla sina sinnen då de 

leker. De kryper, ålar, hoppar och springer. De tittar, smakar och känner på saker som 

kommer i deras väg. Genom att pedagogerna hjälper barnen att sätta ord på och benämna 

deras upplevelser så får språk och handling en innebörd. Pedagogerna kan också genom att 

föra en dialog med barnen om vad som händer i olika situationer synliggöra innehållet i olika 

handlingar, vilket bidrar till att skapa en innebörd i barnens erfarenheter (Nämnaren tema 

2006). 

 

 

4 Metod 

I det här avsnittet kommer vi att ge en beskrivning av hur vi har gått tillväga för att göra vår 

undersökning. Vi beskriver hur vi har gjort vårt urval, vilka undersökningsmetoder vi har 

använt oss av, vilken svarsfrekvens vi fått och hur vi har bearbetat det material som vi har 

samlat in. Vi kommer även att föra en diskussion om arbetets reliabilitet och validitet. I detta 

avsnitt ger vi en sammanställning av våra enkätsvar och våra observationer. 

     Vi har valt att skicka ut en enkät med nio allmänna frågor (se bilaga 2) och fyra 

matematikspecifika frågor (se bilaga 3) om vardagsmatematik till alla pedagoger i Tingsryds 

kommun som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år. 

 

4.1  Urval 

Studien omfattar en enkätundersökning med uppföljande observationer. Alla de pedagoger i 

Tingsryds kommun som arbetar med barn 1-3 år fick en förfrågan per telefon om att 

medverka. Till de 67 pedagoger som ville delta skickades en enkät. Det blev fler pedagoger än 

vi tänkte oss från början då det var många som arbetade på avdelningar med barn i åldrarna 1-

5 år. Det var givetvis helt frivilligt att delta och undersökningen genomfördes enskilt och var 

helt anonym. Johansson & Svedner (2006) menar att deltagarna i ett examensarbete ska kunna 

vara säkra på att deras identitet är skyddad och att de även när som helst ska kunna avsluta sin 

medverkan i undersökningen. Som en uppföljning till enkätundersökningen gjordes 

observationer. Utifrån enkätsvaren observerade vi de två situationer som flest pedagoger 

svarat i enkäten att det förekommer spontan och planerad vardagsmatematik i på förskolan. 
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Detta för att få ett så komplett svar som möjligt på frågan om och hur pedagogerna synliggör 

matematiken för barnen. Dessa observationer valde vi att göra på vår egen förskola, dels för 

att det var lättillgängligt, dels för att vi var kända av både barn och pedagoger samt för att 

barnen på förskolan är vana vid att bli observerade av pedagogerna vid olika tillfällen under 

liknande förhållanden. 

 

4.1.1 Svarsfrekvens 

Trots att vi utförde våra enkätundersökningar på kända förskolor i Tingsryds kommun och att 

vi ringde runt och presenterade vår enkät och fick ett mycket positivt gensvar per telefon, fick 

vi in endast 35 enkäter av 67 utskickade. Detta ger ett bortfall på 47.8%.  

 

4.2  Datainsamlingsmetod 

 Enkäten bestod först av några allmänna frågor om förskolan och de som arbetar där (se bilaga 

2). Det fanns även fyra matematikspecifika frågor som handlade om vardagsmatematik (se 

bilaga 3). I resultatet användes enbart de frågor som var relevanta till vårt syfte. Utifrån de 

enkätsvar som vi fick in valde vi ut de två vanligaste situationerna där pedagogerna uppgett 

att de använder och synliggör spontan och planerad vardagsmatematik för barnen. Dessa 

situationer observerades för att se om pedagogerna synliggjorde och använde sig av 

vardagsmatematiken i barngruppen. Varje situation observerades två gånger, detta gjordes för 

att bekräfta eller dementera om pedagogernas svar stämde med verksamheten. Vi valde att 

genomföra observationerna genom att föra löpande anteckningar av det vi såg i våra utvalda 

situationer. 

 

4.3 Procedur och databearbetning 

När vi fått tillbaka enkäterna sammanställde vi de olika svaren från pedagogerna efter antal år 

i yrket. Efter det valde vi ut de två situationer som förekom mest frekvent i svarsalternativen 

på fråga tre och fyra i enkäten då dessa är kopplade till vårt syfte. Utifrån de svar vi fick in i 

enkäterna gjordes observerationer av de två tillfällen under dagen då pedagogerna anser att 

man använder sig av mest spontan respektive planerad matematik (se bilaga 3). För att 

påverka pedagogernas beteende så lite som möjligt hade vi inte delgivit dem specifikt vad vi 

avsåg att studera. Vid observationerna satt vi vid sidan om aktiviteten för att på ett 
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strukturerat sätt iaktta och dokumentera om pedagogen använde vardagsmatematik vid en 

planerad aktivitet, och även om de tog till vara de spontana tillfällena för vardagsmatematik.  

     Svaren har även sorterats efter hur många år pedagogerna hade arbetat inom yrket, för att 

få struktur och överskådlighet på materialet. Detta gjorde vi även för att vi såg skillnader i 

svaren beroende på hur många år pedagogen hade arbetat i verksamheten. Vi valde att ha en 

grupp med pedagoger som jobbat mindre än 10 år, en grupp med pedagoger som arbetat 

mellan 10 och 20 år och en grupp med pedagoger som jobbat mer än 20 år i yrket. Vi har i vår 

sammanställning alltså inte gjort någon skillnad på vilken utbildning pedagogerna hade, 

eftersom vår fråga om pedagogens utbildning misstolkades av en stor del av de medverkande. 

Det gjorde att vi inte alltid kunde utläsa pedagogens utbildning. 

      

4.4  Reliabilitet och validitet 

Syftet med vår undersökning var att studera om pedagogerna ute på förskolorna i Tingsryds 

kommun arbetar medvetet med vardagsmatematik i sitt dagliga arbete och om de gör 

vardagsmatematiken synlig för barnen. Enligt Johansson & Svedner (2006) innebär reliabilitet 

noggrannhet vid mätning. Det som kan ge en bristande reliabilitet är att vi har använt oss av 

enkätfrågor med öppna svar, vilket kan leda till att man inte svarar ingående på alla frågor. 

Öppna frågor innebär ofta att pedagogerna kan ge många olika svar vilket kan försvåra 

resultatet och sammanställningen.  

      Med validitet menas att undersöka det man menar mäta (Johansson & Svedner 2006). I 

vår undersökning hade vi stort bortfall av enkätsvar, vilket kan leda till en lägre validitet 

eftersom nästan hälften av de tillfrågade pedagogerna valde att inte svara.  

     För att få en tydligare bild om och hur vardagsmatematiken synliggörs för barnen i 

förskolan har vi genomfört observationer. Vi har tillsammans ingående gått igenom vad det är 

som ska observeras och vid vilka tillfällen under dagen. Vi har delat upp observationerna så 

att vi observerar två lika situationer var. För att få en högre reliabilitet kunde vi ha videofilmat 

våra observationer för att sedan tillsammans ha kunnat studera resultatet. Validiteten på 

observationerna anser vi är hög eftersom vi undersökt och observerat det vi hade för avsikt att 

undersöka och observera.  
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5 Redovisning av resultat 

Av våra nio allmänna frågor redovisar vi här svaren från de mest relevanta för vår 

frågeställning i en löpande text. Våra fyra matematikspecifika frågor redovisas i löpande text 

men kommer även att finnas var för sig i stapeldiagram (se bilaga 4).  

      

5.1   Allmänna frågor 

De pedagoger som har svarat på enkäten har uppgett följande utbildningar: förskollärare, 

barnskötare, undersköterska, tidig lärare och Montessoriförskollärare.  När det gäller antal år 

inom förskolan så har tio av pedagogerna uppgett att de arbetat mindre än tio år, tio pedagoger 

har uppgett att de arbetat mellan tio och tjugo år och femton pedagoger har uppgett att de 

arbetat mer än tjugo år i yrket.  

     Språket, jämställdhet, föräldrainflytande och elevinflytande är de prioriterade mål som 

pedagogerna uppgett att de arbetar mot på de olika förskolorna. De lokala strävansmål som 

pedagogerna uppgett att de arbetar med på förskolorna är: språket, genus, jämställdhet, miljö 

och föräldrainflytande. Fyra pedagoger har uppgett att de inte arbetar efter något lokalt 

strävansmål.  

     På frågan om de arbetar efter någon speciell inriktning har fyra pedagoger uppgett att de 

arbetar miljöinriktat, fem pedagoger har uppgett att de arbetar med Montessori inriktning och 

övriga pedagoger har uppgett att de inte arbetar efter någon speciell inriktning. 

 

 
5.2 Matematikspecifika frågor 

5.2.1 Vad är vardagsmatematik för dig som pedagog i ditt arbete med barn i åldrarna 1-3år?    

Flest pedagoger har svarat att vardagsmatematik är att räkna antal i många olika sammanhang, 

ex räkna barn, pedagoger, fingrar, frukt, klossar och stenar. Även jämföra olika storlekar, 

benämna barnens ålder samt måltiderna ser pedagogerna som värdefulla tillfällen till 

vardagsmatematik. Pedagogerna har även uppgett att aktiviteter som sång, rim och ramsor 

inbjuder till vardagsmatematik.   

 

5.2.2 Hur arbetar du som pedagog för att synliggöra vardagsmatematiken för barnen?     

När det gäller att synliggöra matematik för de mindre barnen så anger flest pedagoger att de 

gör det genom att räkna antal, visa antal med fingrarna och att benämna och sätta ord på det 



    

 

 

15

de gör. Många pedagoger ser även måltiderna som ett tillfälle att synliggöra matematik för de 

yngre barnen. Även här tar pedagogerna upp sånger, rim och ramsor som aktiviteter där de 

kan synliggöra vardagsmatematiken för barnen.  

      

5.2.3 Vilka spontana tillfällen för vardagsmatematik finns i verksamheten? 

Flera pedagoger har svarat att de flesta spontana tillfällen till vardagsmatematik finns i olika 

aktiviteter, som måltider, räkna antal, av – och påklädning samt lek ute och inne. Måltiden är 

det enskilda svar som flest pedagoger har uppgett som ett spontant tillfälle där de använder 

vardagsmatematik.      

 

5.2.4 Vilka planerade tillfällen för vardagsmatematik finns i verksamheten? 

Samlingen är den enskilda situation under dagen där flest pedagoger svarat att det är då man 

har det planerade tillfället till vardagsmatematik. Även aktiviteter som gymnastik, sång, 

ramsor och datorn är vanliga svar.  

          Vi har inte kunnat se någon skillnad på arbetet med hur pedagogerna tar till vara på 

vardagsmatematiken och hur de synliggör den för barnen oavsett vilken pedagogik 

pedagogerna arbetar efter. Pedagogerna som har uppgett att de arbetar efter 

Montessoripedagogiken eller miljöinriktat har uppgett samma svar som övriga pedagoger på 

frågorna. 

 

5.3 Observationer 

Vi valde utifrån enkätsvaren ut de två situationer som flest pedagoger uppgav att de använde 

sig av spontan och planerad vardagsmatematik i. I dessa situationer uppgav de även att de 

synliggjorde vardagsmatematik för barnen 1-3 år. De två situationerna blev samlingen och 

måltiden. Vi observerade sedan båda situationerna vid två olika tillfällen för att få en tydligare 

bild av pedagogernas sätt att arbeta med vardagsmatematiken, och för att få svar på frågan om 

och hur de synliggör vardagsmatematiken för barnen. 
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5.3.1 Resultat observationer     

Samling 1: 

En pedagog har frukt samling med fem barn. 

Pedagogen börjar samlingen med att göra upprop för att se vilka barn som är på förskolan just 

den dagen, detta görs med hjälp av namnbilder. Ett namn i taget visas och just det barnet blir 

extra uppmärksammat. Även de barn som inte är närvarande nämns och deras namnbild visas. 

Sedan görs ramsan en mossig sten: 

En mossig sten på vägen låg, 

Jag vände den och där jag såg, 

Två stycken myror och två stycken löss, 

En snigel så långsam och tio små möss!! 

Barnen tycket det är kul och vill göra den en gång till, så det gör de. Här används fingrar och 

händer för att visa antalet stenar och djur. 

Efter ramsan får barnen frukt, idag bjuds det på äpple. Pedagogen delar i halvor och 

fjärdedelar, frågar sedan barnen om de vill ha en stor eller liten bit, om de vill ha med eller 

utan skal. De minsta barnen får en liten skalad bit utan att bli tillfrågade. 

När frukten är slut så får barnen gå och tvätta sig. Samlingen är slut, tid ca 15 minuter. 

 

Samling 2: 

En pedagog har fruktsamling med 7 barn 1-3år. 

Pedagogen börjar samlingen med att ha upprop med hjälp av namnbilder, barnens namn sägs 

och pedagogen klappar antalet stavelser i barnens namn, en del barn klappar med. 

Pedagogen plockar sedan fram en sagopåse med sagan om de tre bockarna Bruse. 

Alla barnen sitter och lyssnar spänt på vad som ska hända och vad som ska plockas upp ur 

påsen. Pedagogen berättar med hjälp av rekvisita och en engagerad röst. 

När sagan är slut är det dags för frukt, idag så bjuds det på banan. 

Pedagogen delar bananen i ”pengar”, barnen får önska antal ”pengar” och de räknar 

tillsammans så att de får det antal som de önskat. 

De minsta barnen får två pengar i taget och pedagogen säger tydligt till dem hur många de får. 

Samlingen avslutas med att pedagogen benämner en färg på det barnets kläder som får gå och 

tvätta sig. 

Slut på samlingen, tid ca 20 minuter 
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Frukost 

Det är frukost och vid bordet sitter sex barn och en pedagog samlade. Dagen hjälpreda har 

hämtat frukostvagnen och presenterar sedan dagens frukost för de övriga vid bordet. Idag är 

det ägg, chokladmjölk och smörgås. När hjälpredan sagt var så goda, svarar övriga tack så 

mycket.  

     Pedagogen börjar med att ta skålen med ägg och frågar sedan varje barn om de vill ha ett 

helt eller ett halvt ägg. De som vill ha ett halvt får det delat av pedagogen. Under tiden går 

brödkorgen runt och barnen tar själva vad de vill ha. Två barn vill ha en halv smörgås och 

pedagogen delar en smörgås och ger sedan varsin halva till barnen. 

     Smör och pålägg skickas runt och pedagogen hjälper de barn som ber om hjälp med att 

hyvla ost eller bre på räkost. Även chokladmjölken hälls upp av pedagogen som häller en halv 

mugg till alla barn utan att fråga hur mycket de vill ha.  

     När alla fått mat blir det tystare och de flesta barnen äter utan att prata så mycket. Efter 

ungefär en kvart är de flesta barnen färdiga och får då börja duka bort sina saker på 

diskbänken, en i taget, innan de går och tvättar sig. 

 

Mellanmål 

Det är mellanmål och åtta barn och två pedagoger har satt sig vid bordet för att äta yoghurt 

och smörgås. Skålen med yoghurt skickas runt och pedagogerna uppmuntrar barnen att ta 

själva. Brödkorgen skickas också runt och barnen tar smörgås eller knäckebröd. Ett barn ber 

om hjälp att hyvla ost. Pedagogen frågar hur många skivor hon vill ha. Flickan svara tre och 

då ber pedagogen henne hjälpa till att räkna så det blir tre skivor ost. Ett barn vill ha hjälp att 

hälla upp vatten i glaset och pedagogen frågar då om hon vill ha ett helt eller halvt glas. 

     Under måltiden pratar barn och pedagoger om vad som hänt på förskolan under dagen. Det 

har varit utedag i skogen och där tittade de på en myrstack, plockade löv, kottar, stenar, barr 

och annat material till naturlådorna, och så klättrade och lekte barnen på en stor sten. Det 

diskuteras antal myror i stacken, hur många stenar barnen orkade bära hem, vem som hittade 

största kotten och hur högt upp barnen var när de klättrade på stenen.  

     Efter ungefär 25 minuter är barnen klara och de får duka av en i taget innan de går och 

tvättar sig.  
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6 Diskussion och analys 
 
Här kommer vi att föra en diskussion om vårt resultat kopplat till vårt syfte, med stöd i 

litteraturen. Vi diskuterar vårat val av metod, konsekvenserna för vårt fortsatta arbete och 

avslutningsvis sammanfattar vi vårt arbete.  

 
6.1 Resultatdiskussion  

De svar som vi har fått in har gett oss en tydligare bild av det vi till viss del redan sett på vår 

egen förskola. Pedagogerna använder sig ofta av vardagsmatematik under en vanlig dag på 

förskolan. Vardagsmatematiken finns med under samlingar, måltider, gymnastiken, i den fria 

leken, vid sagoläsning, berättande och vid skapande med färg och form och i rim och ramsor. 

Även Nämnaren tema (2006) och Heiberg Solem & Lie Reikerås (2006) menar att barns 

vardag är full av matematiska situationer, för små barn handlar det om att uppleva matematik 

med hela kroppen.      

     Vår första enkätfråga var vad vardagsmatematik är för dig som pedagog. Vi har tydligt sett 

i våra enkätsvar att pedagoger tycks ha svårt att uttrycka vad matematik är och vad det 

innebär för förskolebarn. Pedagogerna verkar ha mycket lättare för att uttrycka hur de arbetar 

med matematik, något som Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) bekräftar. Måltiderna 

är en aktivitet som många pedagoger har uppgett att de använder sig av vardagsmatematik i. 

Pedagogerna har däremot inte uppgett i vilken utsträckning de synliggör matematik vid 

matsituationen. Vid en aktivitet som dukning ser inte barnet matematiken om inte 

pedagogerna hjälper dem att sätta ord på vad det är de gör när de sätter fram t.ex. en tallrik till 

varje kompis.  I linje med Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) visar vår studie att bara 

för att pedagogerna räknar med barnen så innebär inte det att de medvetandegör barnen om 

vardagsmatematik.  

    Vår andra enkätfråga var hur pedagoger synliggör vardagsmatematik för barnen. De flesta 

pedagoger har uppgett att de tycker att synliggöra matematik för de yngre barnen är att räkna 

och benämna olika saker under dagen och att sätta ord på det som görs. Många pedagoger har 

uppgett att de har svårt att sätta ord på vad det är barnen lär sig, detta är något som vi även har 

uppmärksammat i våra observationer. Pedagogerna har svårt att tala om för barnen vad som är 

matematik. De har även svårt att synliggöra matematiken för barnen så att barnen får en 

uppfattning om vad matematik är, vad som ingår och att matematik är mycket mer än att bara 
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räkna antal. Vi anser att pedagoger behöver bli bättre på att benämna och synliggöra 

matematiken i barnens vardag, vilket även Vygotskij (1999) bekräftar. Pedagogerna kan också 

föra en dialog med barnen om vad som händer i olika situationer på så sätt får språk och 

handling en sammankoppling vilket ligger i linje med Nämnaren tema (2006).      

Vår tredje enkätfråga var vilka spontana tillfällen det finns för vardagsmatematik i 

barngruppen. Nästan allt går att räkna, mäta, uppskatta storlek på eller mängd av, jämföra och 

sortera, storleksordna, se mönster eller former i. Detta var något som många av pedagogerna i 

Tingsryds kommun var medvetna om, vilket vi kunde se på deras svar i enkäterna. Det fanns 

flest tillfällen till spontan matematik enligt pedagogerna under måltiderna. I 

överensstämmelse med Nämnaren tema (2006) visar våra resultat att måltiderna är ett utmärkt 

tillfälle för matematiska utmaningar, där vi kan synliggöra vardagsmatematiken för barnen. 

Vid våra observationer såg vi tydligt att pedagogerna pratar och benämner mycket matematik 

under måltiden tillsammans med barnen. Men i linje med Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2005) kunde vi också se att pedagogen inte synliggör vardagsmatematiken för barnen och gör 

dem medvetna om att det är matematik. Vi kunde även se stora skillnader i pedagogernas sätt 

att använda sig av vardagsmatematiken vid de olika observationerna. Det fanns tillfällen som 

inte alltid togs tillvara, men även om pedagogen använde sig av de tillfällen som gavs så 

synliggjordes inte matematiken i situationen för barnen. För att barn ska förstå att räkna 

ostskivor eller jämföra höjd är matematik så måste pedagogerna tydliggöra det för barnen. 

   Vår fjärde enkätfråga var vilka planerade tillfällen den fanns för vardagsmatematik i 

verksamheten. På denna fråga är det samlingen som enskild aktivitet har fått flest svar av 

pedagogerna. Kan det vara så att pedagogerna anser att det är just under samlingen som de 

känner att de kan nå alla barnen och att barnen får vara delaktiga? När pedagoger arbetar 

medvetet med matematik på samlingen måste de tänka på att möta varje barn på den 

matematiska nivå han eller hon befinner sig på, även detta är i linje med Nämnaren tema 

(2006). 

     Vad är det då som gör att pedagogerna inte tar tillvara på de tillfällen som ges att 

synliggöra vardagsmatematiken för barnen på förskolan? Redan i början av vårt arbete, när vi 

ringde runt till de olika förskolorna inför enkätundersökningen fick vi klart för oss att många 

pedagoger arbetar på avdelningar med barn 1-5 år. Kan detta vara en anledning till att de små 

barnens matematiska tänkande inte ges någon chans utan fokus läggs på de äldre barnen? 

Nivån blir då för hög för barn i åldern 1-3 år eftersom de större barnen kräver utmaningar på 
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deras nivå. För att ge alla barn utmaningar på deras egen nivå är det viktigt att barngrupperna 

delas in efter utvecklingsnivå. Enligt Lpfö 98 (2006) ska ”den pedagogiska verksamheten 

anpassas till alla barn i förskolan”.        

    De situationer vi valde att observera blev samlingen och matsituationen, eftersom det var 

de aktiviteter som flest pedagoger uppgav innehöll planerad och spontan vardagsmatematik. 

Vid våra observationer såg vi att det fanns många tillfällen till att använda och synliggöra 

vardagsmatematiken i barngruppen, men tillfällena togs inte alltid tillvara. Vi såg även i våra 

observationer en tydlig skillnad mellan pedagoger med många år i yrket och pedagoger med 

färre år i yrket, vilket också framgick tydligt i vår enkätundersökning. Kan det bero på att 

pedagoger med färre år i yrket har fått mer utbildning i matematik och därför ser och tar 

tillvara vardagsmatematiken på ett bättre sätt än de som arbetat fler år i yrket? I våra 

samlingsobservationer såg vi tydligt att den pedagogen med färre år i yrket hittade och tog 

tillvara på fler tillfällen av spontan vardagsmatematik än den pedagog med fler år i yrket där 

det mesta gick på rutin. Båda pedagogerna arbetar i olika utsträckningar med 

vardagsmatematiken, men pedagogen i samling ett tar varken tillvara på de tillfällen som ges 

eller synliggör vardagsmatematiken för barnen. Pedagogen i samling två ser och tar tillvara på 

tillfällena men synliggör inte matematiken i situationen för barnen. Även vid 

måltidsobservationerna märkte vi en tydlig skillnad i pedagogernas matematiska tänkande, vi 

såg under observationerna många tillfällen till spontan vardagsmatematik som tyvärr inte togs 

tillvara vid den första måltiden. Under den andra måltiden märktes en tydligare medvetenhet 

om matematiken hos pedagogerna, de tog tillvara på många av de tillfällen som gavs. Tyvärr 

försvinner även här tydliggörandet av matematiken i situationen för barnen.  

     För många pedagoger är matematik fortfarande ett skolämne. Vi anser att matematik ska 

vara lustfyllt och utmanande för barnen och att de skall få möjlighet att utvecklas med 

inspirerade pedagoger utan att det blir skolundervisning, vilket även Nämnaren tema (2006) 

anser. Det kan också vara så att för många pedagoger går vardagssituationer som samlingar 

och måltider på rutin, vilket gör att pedagogen kan missa de tillfällen som ges till spontan 

vardagsmatematik i barngruppen. Även tidspress, stora barngrupper och låg personaltäthet 

kan göra att pedagogen inte ser de olika tillfällena. 

       För att pedagogerna ska kunna ta tillvara på vardagsmatematiken krävs kontinuerlig 

fortbildning med föreläsningar och litteratur där pedagogerna på ett enkelt sätt kan ta till sig 

och använda vardagsmatematiken i barngruppen.  
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6.2 Metoddiskussion 

Vi tycker att vi fick in ett bra undersökningsmaterial genom att använda oss av enkät 

undersökning. Fördelen med att göra en enkätundersökning var att vi fick in mycket data på 

ganska kort tid, som vi sedan kunde komplettera med observationer i den egna barngruppen 

för att ännu bättre kunna nå vårt syfte med studien. Nackdelen har varit att många pedagoger 

inte svarat på enkäten. Tyvärr misstolkade många pedagoger en av våra allmänna frågor om 

pedagogens utbildning, vilket ledde till att validiteten för just den frågan blev väldigt låg. 

Detta ledde till att vi inte kunde söka efter eventuella likheter/skillnader beroende på 

pedagogens utbildning. Johansson & Svedner (2006) menar att det är viktigt att man vid 

frågekonstruktionen tänker på att ta upp en sak i varje fråga, använda vanligt språk och att 

undvika ord med luddig betydelse.  

     Vi uppmärksammade även senare att vi glömt att sätta ut ett sista datum för inlämnandet 

av vår enkät, vilket kan vara en bidragande orsak till att det tagit lång tid att få in de 35 

svaren. Bortfallet på enkätsvaren var hela 47,8 %. Bortfallet kan bero på att de inte var 

intresserade, att de inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om små barns vardagsmatematik eller 

att enkätundersökningen genomfördes vid en tidpunkt då många pedagoger gått på semester. 

Extra papper kan då lätt läggas åt sidan och glömmas bort. En annan aspekt kan vara att 

pedagogerna är rädda för insyn i sin profession, det kan vara känsligt att erkänna om ens egen 

verksamhet och kompetens brister inom vissa ämnen.          

     Genom att vi använde oss av enkätundersökning och observationer tycker vi ändå att vi har 

fått svar på vårt syfte. Vi valde att ställa öppna frågor i vår enkät istället för att ge fasta 

svarsalternativ. På det sättet fick vi pedagogernas egna ord på svaren vilket vi ansåg vara 

värdefullt för att nå fram till syftet med vår undersökning. Tyvärr svarade många väldigt 

kortfattat på våra frågor, vilket har försvårat vår sammanställning till viss del. Vi hade önskat 

mer exempel från pedagogerna på hur de arbetar med och synliggör vardagsmatematiken. Vi 

anser att det är viktigt att enkäten bearbetas noga innan den skickas ut, så att pedagogerna 

förstår frågorna på rätt sätt. Samtidigt är det viktigt att tänka på enkätens utformning, att den 

inte innehåller för många frågor, och att den inte får ta för lång tid att fylla i. Vi tycker ändå 

att enkäter har varit en bra metod för oss i vårt arbete. Detta är en metod som vi känner att vi 

skulle kunna använda oss av även i framtiden i vårt yrkesutövande när det gäller 

föräldrafrågor. När det gäller undersökningar som rör barn och pedagoger är observationer en 
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metod att föredra. Trots att det har varit en tidskrävande procedur att analysera alla svar för att 

försöka hitta gemensamma trådar och för att upptäcka skillnader, har det samtidigt varit både 

roligt, lärorikt och intressant.  

     Vi tror inte att vår närvaro som observatörer har påverkat varken den eller de pedagoger 

som höll i situationen eller de barn som var närvarande. Både pedagoger och barn är vana vid 

att bli observerade av annan pedagog med hjälp av papper och penna vid flera olika 

situationer på förskolan.  

 

6.3 Konsekvenser för undervisning 

Vi har under vårt arbete sett att vardagsmatematiken finns i förskolorna i Tingsryds kommun 

och den används till viss del. Det som verkar vara det svåra med vardagsmatematiken är att 

synliggöra för barnen att det de gör, lär sig och använder är matematik och att det inte 

behöver vara något som barnen gör när de börjar skolan, utan att vardagsmatematiken finns i 

allt runt omkring oss hela tiden, om vi bara ser den. Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2005) anser att pedagoger som inte ser matematiken i vardagen, använder den och synliggör 

den för barnen leder till att barnen inte får uppleva matematiken runt omkring dem.  

     För att förändra pedagogernas syn på vardagsmatematiken behövs kontinuerlig 

fortbildning i ämnet vardagsmatematik för små barn. Som pedagog måste man utveckla sig 

och tycka att matematik är viktigt så att barnen får med sig en positiv bild av matematik från 

förskolan. Vår förhoppning är att vi ska sprida våra tankar och idéer kring 

vardagsmatematiken på förskolorna i Tingsryds kommun så att pedagogerna blir mer 

medvetna om vikten av att synliggöra matematiken i barnens vardag. 

     För oss som pedagoger har detta arbetet gjort oss medvetna om all den matematik som 

omger oss i vår dagliga verksamhet med barnen. Vi kommer att arbeta mer medvetet med 

vardagsmatematiken i vår verksamhet, och vi vill även att våra kollegor ska bli inspirerade att 

arbeta mer medvetet med vardagsmatematiken. Vi har även upptäckt hur svårt det faktiskt är 

att synliggöra matematiken och vilken stor roll vi pedagoger har i barnens första möte med 

matematik. Nämnaren tema (2006) menar att barnets första erfarenheter kan bli avgörande för 

vilken syn barnet får på matematik.  Kan vi som pedagoger då väcka lusten hos barnen för 

matematiken, blir matematik något roligt och inspirerande istället för ett tråkigt och svårt 

skolämne.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Hur använder sig de små barnen av vardagsmatematiken under sin tid på förskolan? Efter att 

ha tittat på pedagogens bemötande och roll i vardagsmatematiken skulle ett nytt perspektiv 

vara att se hur de små barnen använder vardagsmatematiken.  

     Har pedagogerna ett annorlunda matematiskt tänkande när de arbetar med äldre barn och 

vardagsmatematik? Äldre barn kan lättare uttrycka sina frågor och funderingar om matematik, 

vilket kan leda till att pedagogerna mer tar tillvara på den vardagsmatematik som finns under 

dagen.  

 

6.5 Sammanfattning 

I Lpfö 98 (2006:9) står det klart och tydligt att ”förskolan skall sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang”. De 

barn vars pedagoger deltagit i denna studie får under sin tid på förskolan ta del av mycket 

vardagsmatematik, vad det gäller räkning och begrepp. Men eftersom pedagogerna inte 

synliggör eller sätter ord på det de gör på ett enkelt sätt för barnen så har barnen ingen 

uppfattning om att det som de gör och upplever är matematik. Vi har genomgående märkt att 

det bland de pedagoger som har deltagit i vår studie finns en oerhörd kompetens om vad 

vardagsmatematik är, men att de har svårt att synliggöra den för barnen. Tyvärr försvinner 

matematiken bland många andra ämnen som tar plats under förskolans dag, och ingen av de 

svarande förskolorna i kommunen har matematik som lokalt prioriterat mål. Kanske finns det 

även en osäkerhet bland pedagogerna om hur matematik kan användas bland små barn och att 

de kanske inte heller inser att matematik är så mycket mer än att räkna? Vi vill gärna att 

matematiken får ta mer plats i förskolans vardag eftersom vi på förskolan ska lägga grunden 

till det livslånga lärandet (Lpfö 98, 2006). Om barn redan i tidig ålder får lära sig att 

matematik finns överallt, bl.a. i färger, former, spel, utelekar, regellekar, skapande, på 

gymnastiken, i böcker, i snicken, i kojbygget och i skogen får de förhoppningsvis med sig en 

positiv bild av matematiken som de bär med sig när de börjar skolan. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till dig som arbetar på förskolorna i   Konga 20070523 
 Tingsryds kommun.       
 
 
Vi är två tjejer från Konga som läser till förskollärare på distans vid Växjö universitet. Vi 
heter Johanna Håkansson Engberg och Marie-Louise Åkesson. 
 
Våra studier börjar nu närma sig slutet och vi har kommit fram till vårt examensarbete som 
har frågeställningen: 
 

• Vad är vardagsmatematik för pedagoger som jobbar med barn 1-3 år? 
• Hur arbetar pedagogerna för att synliggöra vardagsmatematiken för barn 1-3 år? 

 
För att få en tydligare bild av det pedagogiska arbetet med matematik vill vi gärna att ni tar 
er tiden att svara på några frågor om detta ämne. 
 
Frågorna besvaras givetvis anonymt och enskilt och det är helt frivillig att delta. Era svar 
skickas sedan tillbaka i internpost till oss på Humlans Förskola. Är ni intresserade av att ta 
del av vårt arbete när det är klart går det givetvis bra. 
 
Vid eventuella frågor når ni oss på Humlans förskola, tfn nr: 0477-447 26. 
Våra handledare, Björn Citrohn och Emilie Hagblom, når ni på tfn nr: 0470-70 81 75 eller 
via mail: bjorn.citrohn@vxu.se och emilie.hagblom@vxu.se  
 
 
Med vänliga hälsningar och tack för hjälpen, 
Johanna och Marie-Louise 
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Bilaga 2 

 

Allmänna frågor: 

 

Antal avdelningar på förskolan med barn 1-3 år: 

 

 

Antal barn per avdelning: 

 

 

Antal barn under 3 år: 

 

 

Antal pedagoger på din avdelning: 

 
 
 
Pedagogens utbildning: 

 

 

Antal år som du arbetat som pedagog: 

 

 

Förskolans prioriterade mål: 

 

 

Förskolans lokala strävansmål: 

 

 

 

Arbetar förskolan efter någon speciell pedagogik eller inriktning: 
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Bilaga 3 
 
 
Matematikspecifika frågor: 
 
1 Vad är vardagsmatematik för dig som pedagog i ditt arbete med barn i åldrarna 1-3 

år? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Hur arbetar du som pedagog för att synliggöra vardagsmatematiken för barnen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vilka spontana tillfällen för vardagsmatematik finns i verksamheten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Vilka planerade tillfällen för vardagsmatematik finns i verksamheten? 
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Bilaga 4 
 
Diagram 1, fråga 1 

 

 

 

 

Diagram 2, fråga 2 

0
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8

pedagoger mindre än 10 år i yrket 8 3 3 3 3 3 2 4 2 1 1 0

pedagoger mellan 10-20 år i yrket 6 2 0 4 2 3 1 2 0 0 1 0

pedagoger mer än 20 år i yrket 6 2 1 2 5 1 4 1 1 0 3 1
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pedagoger mindre än 10år i yrket 5 4 2 2 2 3 2 1 2 0

pedagoger mellan 10-20år i yrket 2 1 0 0 2 6 2 0 0 2

pedagoger över 20 år i yrket 1 2 0 0 0 10 0 1 2 4
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Diagram 3, fråga 3 

 

 

 

 

Diagram 4, fråga 4 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

pedagoger mindre an 10 år i yrket 5 3 4 3 2 2 3 1 0

pedagoger mellan 10-20år i yrket 7 6 3 3 2 3 4 0 0

pedagoger över 20år i yrket 7 6 4 5 1 4 7 1 1
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pedagoger minder än 10år i yrket 7 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0

pedagoger mellan 10-20år i yrket 8 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0

pedagoger över 20år i yrket 7 3 5 1 1 2 0 0 1 0 2
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