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BAKGRUND: I bakgrunden har jag läst forskning som behandlar matematiken i 
förskolan. Forskning belyser vikten av att det börjas redan i förskolan med att 
synliggöra matematiken för att barnen ska få en kunskapsgrund att stå på och i 
framtiden kunna utveckla sitt matematiska tänkande. 
 
SYFTE: Studien syftar till att undersöka pedagogers uppfattning av och arbete med 
matematik i förskolan i Borås Stad där det satsats på kompetensutveckling i 
matematik. 
 
METOD: Studien grundar sig på en kvalitativ metod då det genomförts kvalitativa 
intervjuer med fyra pedagoger. 
 
RESULTAT: Kompetensutvecklingen har lett till mer medvetenhet om vad 
matematik är hos pedagoger. De ger exempel på hur de arbetar med matematik 
oavsett ålder på barnen i vardagen, i leken, i rutinerna och i olika teman. 
Pedagogerna anser att det är i förskolan grunden sätts för barns fortsatta 
matematiklärande och de betonar vikten av att påvisa matematiken i vardagen för 
barnen. Resultatet som framkom var att matematikplattformen inte användes i så 
stor utsträckning som det var tänkt från kommunens sida. 
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Inledning 

Under de senaste åren har det uppmärksammats i media, i olika studier och 
rapporter om skolelevers försämrade resultat i matematikämnet (SOU 2004:97, s.43 
och TIMSS Advanced 2008).  Det har många kommuner uppmärksammat och 
belyser vikten av att det börjas med matematik redan med de små på förskolan. Till 
följd av detta har fler och fler kommuner insett betydelsen av kompetensutveckling 
i matematik för pedagoger i förskolan. Pedagogens egen kompetens och 
uppfattning i matematik har betydelse för hur matematiken synliggörs och arbetas 
med tillsammans med barnen i förskolan. För att barnen ska få en positiv bild av 
matematik är det viktigt att pedagoger i förskolan synliggör och uppmärksammar 
för barnen att matematik kan vara något som är roligt och lustfyllt. Matematik i 
förskolan handlar till stor del om att synliggöra ämnet i barnens vardag och få dem 
att själva få upp ögonen för matematiken som finns runt omkring dem. 
 
Doverborg & Emanuelsson (2008, s.43) framhåller hur viktigt det är att vi 
pedagoger i förskolan visar matematiken omkring oss för barnen och det har också 
betydelse för hur barnen förhåller sig till ämnet i fortsättningen av det livslånga 
lärandet. Kronqvist (2003, s.7) belyser vikten av att pedagogerna i förskolan får 
kompetens inom det matematiska kunskapsområdet för att kunna uppfylla 
läroplanens mål. Ett av målen i Lpfö-98 är att ”varje barn utvecklar sin förmåga att 
upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang” (s.9). Doverborg & 
Pramling Samuelsson (2007, s.141) framhåller att barn behöver engagerade och 
kunniga pedagoger som hjälper dem att ta sig in i matematikens värld och som 
även hjälper dem att få en tilltro till sitt eget kunnande.  
 
Jag som gör den här studien har arbetat som barnskötare i förskolan i många år och 
har erfarenhet av vad matematik i förskolan kan vara. Jag går sista terminen på en 
uppdragsutbildning för verksamma barnskötare till förskollärare. Bakgrunden till 
min kandidatuppsats ligger i att de flesta förskolor och förskoleklasser i Borås stad 
inklusive jag själv har medverkat i en satsning med kompetensutveckling i 
matematik som har sträckt sig över tre terminer. Utbildningen har varvats med 
föreläsningar, didaktiska tillämpningar i den egna barngruppen och 
litteraturstudier. Pedagoger från olika förskolor har varit med och utformat, 
tillsammans med Utvecklingsenheten, en ”plattform för matematik i förskolan” (se 
bilaga 1) som förskolorna ska använda i sitt arbete.  Föreläsningarna har haft 
anknytning till plattformen och målöversikten som är utgångspunkten för hur 
arbetet i matematik ska bedrivas ute på förskolorna och i förskoleklass. 
 
Syftet med satsningen är att öka likvärdigheten i verksamheten och på sikt 
måluppfyllelsen i matematikämnet i skolan. Matematikplattformen är ett verktyg 
som pedagogerna ska använda för att skapa en gemensam bild av barns och elevers 



2  

kunskapsutveckling i matematik i Borås Stad. Tanken är att skapa ”en röd tråd” 
genom hela skolsystemet där varje nivå vet hur man arbetat på föregående nivå och 
hur nästa nivå kommer att arbeta och resultatet av det här torde vara att 
likvärdigheten höjs. Jag vill med den här studien undersöka pedagogers 
uppfattning av och arbete med matematik i förskolan i Borås stad.                                                          

 

Syfte 
 

Studien syftar till att undersöka pedagogers uppfattning av och arbete med 
matematik i förskolan i Borås Stad där det satsats på kompetensutveckling i 
matematik. 

Frågeställningar 
 

a) Hur beskriver pedagogerna sin egen erfarenhet av matematik och sitt ansvar 
för hur det går för barnen i framtiden? 

b) Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med matematik i förskolan? 
c) Hur ser pedagogerna på sin egen roll när det gäller att lära barn matematik? 
d) Hur beskriver pedagogerna att kompetensutvecklingen och 

matematikplattformen haft för betydelse för dem samt hur de går vidare 
efter avslutad utbildning? 

 

Bakgrund 
 

För att ge en bakgrund till min studie, görs först en historisk tillbakablick och efter 
den följer en beskrivning om tidigare styrdokument till dagens läroplan, 
avslutningsvis följer en litteraturgenomgång som är relevant för den här 
undersökningen. I kapitlet barns möte med matematiken i olika sammanhang 

nämns bland annat om att matematiken finns överallt i barnens vardag. I kapitlet 
som handlar om pedagogens roll för barns lärande i matematik belyses vikten av en 
kompetent pedagog som kan synliggöra matematiken i vardagen för barnen. I 
matematikens språk beskrivs barns sätt att uttrycka matematiska begrepp när de 
kan koppla matematiken till sitt eget sätt att tänka. Avslutningsvis tas 
kompetensutveckling upp som knyter an till min studie. Författarna betonar vikten 
av kompetensutveckling och vad det har för betydelse för barns lärande i 
matematik. 
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Historisk tillbakablick på förskolans matematik 
 

Tradition enligt Fröbel 
 

Friedrich Fröbel (1782-1852) var verksam som pedagog under början av 1800-talet 
och hade ett stort intresse för natur, naturvetenskap och matematik.  
Han var upphovsman för kindergarten-barnträdgårdarna och den första kindergarten 
startade enligt Öman (1991, s.23) 1840 i Tyskland. Enligt författarens tolkning av 
Fröbels verk gjorde han en liknelse mellan barnet och en planta som båda är 
beroende av omvårdnad för att utvecklas och så småningom blomstra. Fröbel har 
haft ett stort inflytande på förskolans pedagogik i Sverige och Wallström (1992, 
s.11) menar att han därför av många anses vara förskolans skapare och anfader. 
 
Den fria leken är grunden i Fröbels pedagogik och enligt Wallströms (1992, s.47) 
tolkning av Fröbel är det i den leken barnet i grupp skapar sin egen kunskap. 
Eftersom barnet själv får välja vilket material som ska ingå i leken styr det därmed 
själv sin egen inlärning.  

 

Fröbels lekgåvor 
 

Enligt Öman (1991, s.33) utarbetade Fröbel ett material som genomsyrades av hans 
stora intresse för matematik. Materialet kallade han för lekgåvor och de var tjugo 
till antalet. Författaren menar att lekgåvornas möjlighet att kunna plockas ner i 
delar och sättas ihop igen ger barnen möjlighet att se enhet och helhet. Wallström 
(1992, s.61) menar att redan de små barnen kan exempelvis genom att undersöka 
klotets, kubens, cylinderns och konens variationsrika former tidigt upptäcka 
olikheter. Den här leken med formerna menar Wallström (1992, s.78) främjar 
barnens begreppsbildning och blir kvar i minnet redan hos de yngre barnen. Ifall 
lekgåvorna används på rätt sätt har Öman (1991, s.14) den åsikten att barnen kan 
leka in och öva matematiska begrepp som antal, läge, storlek, ordning, färg och 
form.  
 
Många av förskolans aktiviteter i dag är enligt Doverborg (2006, s.4) influerade av 
Fröbels lekgåvor som exempelvis bygglek, syslöjd och vikning. Författaren 
framhäver att det finns nytillverkade upplagor av lekgåvorna, men de används inte 
som ett verktyg för att utmana barnens matematiktänkande utan används istället 
för bygglek. Enligt Björklund (2008, s.27) används lekgåvorna i dagens förskolor 
men inte på det sättet som det gjordes under Fröbels tid. Hon menar vidare att det 
som är intressant är att Fröbel redan på 1800-talet kom på att barn redan i tidig 
ålder tillägnar sig matematiska kunskaper men det som lever kvar i dag är främst 
hans metoder och arbetssätt (s.28). 
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Tidigare styrdokument 
 

Under de senaste trettio åren har enligt Doverborg (2006, s.4) inte matematiken haft 
någon framträdande roll i svensk förskola. Matematiken i förskolan har inte lyfts 
fram utan ansetts vara ett ämne som hör till skolan. Innan Lpfö 98 kom fanns 
matematik under ämnesblocket naturorientering där det nämns att barnen skulle 
lära sig olika matematiska begrepp. Under 90-talet blev intresset för matematik i 
förskolan större hos pedagoger och det tror Doverborg (2000, s.121) beror på 
aktuella internationella utvärderingar som har gjorts samt att matematikens 
betydelse i förskolan belystes i ”Lära i förskolan - innehåll och arbetssätt för de 
äldre förskolebarnen” (Socialstyrelsen, 1990:4). I det här matematikkapitlet tas olika 
aspekter av matematik upp som anses vara viktiga att arbeta med som exempelvis 
sortering, klassificering, antalsuppfattning, form, mönster samt hur dessa begrepp 
kan integreras i förskolans vardag. 
  
Innan läroplanen, Lpfö 98, antogs av regeringen lämnades förarbetena till Lpfö 98, 
”Att erövra omvärlden” (SOU 1997:157, s.43).  I bakgrundstexten diskuteras lekens 
betydelse för allt lärande och här belyses också matematiken i en större 
utsträckning än tidigare. Här nämns också vardagsmatematiken som ett verktyg för 
att öka barns matematiska förståelse. I texten kan man utläsa att ”i barnens vardag 
finns många tillfällen som kan användas för att öka deras matematiska förståelse” 
(s.43).  Här poängteras också vikten av att ta tillvara på leken och använda sig av 
den för att hitta olika lärtillfällen. 

 

Matematik i förskolans läroplan, Lpfö 98 
 
Enligt Doverborg (2006, s.5) är skillnaden mellan föregående styrdokument och 
dagens läroplan i förskolan den att Lpfö 98 anger mål att sträva mot medan 
föregångarna hade instruktioner om vad man kunde arbeta med och på vilket sätt.  
Enligt läroplanen i förskolan ska alla barn få möjlighet till matematiskt lärande och 
det är pedagogernas skyldighet genom strävansmålen att planera och genomföra 
arbetet så att detta sker. Enligt strävansmålen i Lpfö 98 är det meningen att varje 
barn ska ”utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang och utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i 
begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” 
(s.9). Vidare står det att läsa att arbetslagets roll är att ”stimulera barns nyfikenhet 
och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik” (s.10). I förskolans 
läroplan betonas vikten av att barn själva ska vara aktiva i sitt sökande efter 
kunskap. För att barn själv ska kunna utveckla nya kunskaper är det av stor vikt att 
pedagogen ger den stimulans och vägledning som krävs.  
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Förtydligandet av läroplanen 
 
Skolverket (2009) har i uppdrag av regeringen lagt fram ett förslag på att läroplanen 
för förskolan ska förtydligas och kompletteras. Tanken med förändringen av 
läroplanen är att förskolans pedagogiska uppdrag ska förstärkas och målen i 
läroplanen ska bli tydligare. Det nya förslaget innebär att de 16 tidigare målen 
utökas till 27. De nya målen är uppdelade i sex olika områden: helhet och 
allsidighet, lek, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik samt språk och 
kommunikation (Skolverket, s.12) 
 
Likaså föreslås ett helt nytt avsnitt som har avsikten att förstärka att det är 
verksamheten som ska utvärderas och inte det enskilda barnet. Det avsnittet har 
skolverket valt att kalla för ”uppföljning, utvärdering och utveckling”. Det föreslås 
också förändringar i formuleringar. Det som nuvarande läroplanen förespråkar att  
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar...” blir i det nya förslaget till 
läroplanen: ”Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje 
barn rika tillfällen att…” (s.12). Här läggs också en större vikt vid arbetslagets 
ansvar att stimulera barns matematik och i ett av målen lyfter de ”vikten av att barn 
tidigt får möjlighet att upptäcka och utforska matematiken i vardagen” (Skolverket, 
s.15). 

Matematik i förskolan 
 

Barns möte med matematiken i olika sammanhang 
 

Arbetet med matematiken i förskolan ska enligt Doverborg (2006, s.8) ha sin 
utgångspunkt i förskolans traditioner och med det menar hon att arbetet med 
matematiken ska ske i leken, vardagsrutinerna och arbetet med olika teman. 
Matematiken kommer naturligt in i barnens vardag och det är utifrån det här som 
det matematiska lärandet ska utgå. Författaren menar vidare att förskolebarns 
lärande i matematik skapas i ett samspel mellan pedagog och barn inte genom 
pedagogens styrda aktiviteter.  För att uppnå ett visst lärande krävs det av 
pedagogerna att utmana barnen och synliggöra den matematik som finns i 
vardagen. Doverborg belyser vikten av att pedagogerna utmanar barnen i deras 
vardagliga lekar som exempelvis lek med klossar där de kan få kunskap om form, 
höjd, mönster, sortering och klassificering.  
 
I förskolans vardag förekommer det mängder av matematiska utmaningar i olika 
sammanhang som medvetna pedagoger kan erbjuda barnen. Enligt Doverborg 
(2006, s.8) kan exempelvis pedagogerna tillsammans med barnen göra diagram 
över saker och händelser i deras vardag som antal leksaker, tänder, valda aktiviteter 
och favorit frukter. Doverberg menar att lärandet bör utgå ifrån barnens perspektiv 
och det krävs av pedagogerna att ta reda på deras tolkning av omvärlden för att 
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kunna visa matematiken för barnen. Författaren menar vidare att det behövs 
kunniga och engagerade pedagoger för att barnen ska erövra och förstå 
matematikens betydelse samt för att de ska kunna få en tilltro till sin kunskap (s.8). 
 
Ahlberg (2000, s.14-15) betonar att det finns två skilda sätt att arbeta med 
matematik i förskolan. Det finns pedagoger som lyfter matematiken i vardagen 
medan andra planerar in speciella tidpunkter för lärande. Författaren menar att de 
pedagoger som lyfter matematiken i vardagen inte planerar in speciella tidpunkter 
då barnet ska lära sig matematik. De här pedagogerna anser att matematiska 
begrepp kommer in naturligt i barnens vardag exempelvis vid dukning, när barnen 
spelar spel och städar undan efter leksituationer. Enligt Ahlberg kan det finnas en 
nackdel med det här arbetssättet för den inkluderar inte alla barn och det blir då en 
stor utmaning för pedagogerna att få alla att delta samt att få de intresserade. De 
pedagoger som planerar in speciella tidpunkter för lärande gör det enligt Ahlberg 
på liknande sätt som görs i skolan det vill säga att det matematiska lärandet förs 
över från pedagogen till barnet.  

 

Pedagogens roll för barns lärande i matematik 
 
Den finländska forskaren i pedagogik Camilla Björklund (2007, s.60) nämner i sin 
doktorsavhandling att det finns många situationer i förskolan där matematik 
förekommer. Hon betonar vikten av att barn ges tillfällen att möta matematiken i 
många olika situationer och ur olika perspektiv. En pedagog som är medveten om 
det här och kan förmedla det till barnen ger dem större möjligheter att utveckla en 
djupare och mer mångsidig förståelse.  
 
Björklund menar vidare att pedagogernas egen inställning till vad matematik är för 
barn samt uppfattningen om den egna kompetensen inom matematik har en 
betydande roll för hur de arbetar med ämnet i förskolan. Genom att exempelvis i 
vardagen problematisera händelser som att dela ett äpple, får barn möjligheter att 
möta den formella matematiken. Enligt Björklund är det i samspelet med 
engagerade pedagoger i meningsfulla sammanhang som stärker barns lärande. Det 
är i de sammanhangen förståelsen utvecklas för elementära matematiska fenomen 
och hjälper barn att hitta lösningar på matematiska problem (s.60). 
 
Björklund (2007, s.170) anser liksom Doverberg (2006, s.8) att pedagoger som vill 
erbjuda barn att möta matematiken ska försöka inta barns perspektiv och tyda hur 
barn kan förstå det de upplever i sammanhanget. Författaren menar vidare att det 
är skillnad på vuxnas och barns sätt att förstå och pedagogens uppgift är att försöka 
få barn att uttrycka sin förståelse. Genom att urskilja barns förståelse och tolkning 
av olika aspekter av matematik kan pedagoger få en uppfattning om barns olika 
sätt att se på ett fenomen.  
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Doverborg & Pramling Samuelsson (2007, s.129) menar att det är viktigt att 
pedagoger redan börjar med att reflektera kring matematiken med de små barnen 
på förskolan. Det menar författarna medför att barns förståelsevärld lättare kan 
utvecklas.  Enligt dem är det viktigt ”för att hjälpa barnen att utveckla sin förståelse 
för matematik och få en positiv bild av sig självt som en problemlösare, så måste 
barnet få positiv feedback på det de gör” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007, 
s. 129).  
 
Pedagogerna har enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.80) en viktig roll 
när det gäller att lyfta fram matematiken i barnens vardag, men det räcker inte bara 
med det, utan de ska också synliggöra och problematisera matematiken i vardagen 
och uppmuntra barnen till reflektion. Det är viktigt att pedagogen har en positiv 
inställning till matematiken i mötet med barnen (Emanuelsson 2006, s.42).  Den här 
inställningen menar författaren har betydelse för barnens förutsättningar att få 
upptäcka och lära sig matematik. Han belyser vikten av pedagogens medvetenhet 
om att barn kan förhindras att lära sig olika matematiska begrepp och idéer om de 
inte får någon uppmuntran av pedagogen som stärker deras tro på sig själva och sin 
förmåga. 
 
Dahl och Rundgren (2005, s.82) betonar vikten av pedagogens betydelse för att 
påvisa barnen matematiken som finns omkring dem samt synliggöra och prata 
omkring olika begrepp. Författarna anser vidare att pedagogerna har en viktig roll 
och måste sätta på sig ”matteglasögonen” för att hitta matematiken i vardagen. När 
pedagogerna själva blivit medvetna om matematiken omkring dem kan de hjälpa 
barn att få syn på den. Barn har olika förutsättningar för att lära och det är enligt 
dem viktigt att pedagoger är uppmärksamma på de barnen som har det svårt för 
matematik och sätter in rätt resurser för att de ska lyckas. Ahlberg (2000, s.9) belyser 
vikten av att barn får möta matematiken i många olika sammanhang för att de ska 
få en förståelse för matematik och förstå nyttan av att använda den. Pedagogen ska 
ta tillvara och utgå från barns tidigare erfarenheter. Det menar Ahlberg (2000, s.9) 
ökar alla barns chanser att få ny kunskap och bidrar till att nyfikenheten väcks och 
viljan till att lära. Björklund (2008, s.43) anser att pedagoger i förskolan kan stödja 
barns lärande och utveckling genom att inta barns perspektiv och därmed bli 
medvetna om hur barn förstår och tänker i samspelet med omgivningen. 
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.44) framhäver att färdigheter och 
kunskaper inte har så stor roll i barns lärande utan det som är betydelsefullt är hur 
de uppfattar, upplever och förstår sin omvärld. Allt lärande är enligt dem beroende 
av barns förmåga att uppfatta och uppleva sin omvärld och det lärs in i ett samspel 
med omvärlden. Enligt Ahlberg (2000, s.13) stärks barns matematiska kunskaper i 
leken och i skapandet genom att de spontant används i olika sammanhang. De lär 
sig matematik när de hoppar rep, spelar spel, leker med olika leksaker och när de 
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skapar olika lekmiljöer som exempelvis vid byggande av kojor. I förskolan 
förekommer rim och ramsor som till exempel ”Fem små apor” som har matematiskt 
innehåll och de lär sig egna informella metoder för att lösa problem som har 
koppling till matematik. När barnen börjar skolan möts de av en annan matematik 
där de får sitta själva och lösa uppgifter i räkneboken. De ställs inför nya krav som 
de inte har någon erfarenhet av. Ahlberg (2000, s.13) framhäver att det blir 
problematisk om skillnaden mellan den informella och formella matematiken blir 
för stor. Det kan resultera i att barnen känner sig otillräckliga och upplever att deras 
tänkande och kunnande inte duger.  Det här kan enligt författaren också få negativa 
följder för deras fortsatta utveckling och lärande i matematikämnet. Pramling 
Samuelsson & Sheridan (2006, s.69-70) poängterar att barnen använder sig av 
matematiska begrepp i alla möjliga situationer i förskolan när pedagogerna har 
påvisat matematiken i vardagen för dem. Författarna menar vidare att det är av stor 
vikt att pedagogerna tar reda på hur barn tänker och uppfattar olika matematiska 
aspekter i vardagen för att kunna ge de utmaningar. 

 

Matematikens språk 
 
Ahlberg (2000, s.61) menar att matematik är ett nytt ”språk” som barn möter i 
förskolan, som av många anses vara ett svårt språk. För att barn ska få en förståelse 
för de matematiska symbolerna är det av vikt att det kopplas till barnets eget språk. 
Författaren menar att de matematiska symbolerna ska introduceras in i barns 
vardag med försiktighet. Barns egna erfarenheter och upplevelser ska vara 
utgångspunkten för förskolans verksamhet. När pedagogen uppmärksammar barns 
olika sätt att tänka och när de pratar om situationer de varit med om, skapas det i 
de här situationerna sammanhang där begreppsutvecklingen sker.  
 
Sterner & Lundberg (2002 i Persson & Wiklund, 2008, s.58) anser att der är av stor 
vikt att barn får använda sig av ett språk de känner sig förtrogna med när de ska 
beskriva sina egna matematiska tankar. Om vi pedagoger vill få en förståelse för 
deras tankar måste vi också sätta oss in i deras språk. Författarna menar att ”ifall 
barnen ska kunna lära sig de matematiska symbolerna så bör barnen få uttrycka sig 
med sitt eget talade språk, sina egna bilder och symboler” Sterner & Lundberg 
(2002 i Persson & Wiklund, 2008, s.58).  
 
Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.69-70) har visat att barnen använder sig 
av matematiska termer i alla möjliga situationer i förskolan när medvetna 
pedagoger har synliggjort de matematiska termerna för dem. Författarna menar 
vidare att det är av stor vikt att pedagogerna tar reda på hur barn tänker och 
uppfattar olika matematiska aspekter i vardagen samt att de tillåts reflektera över 
dem. 
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Persson & Wiklund (2008, s.58) menar att det finns en risk med att för tidigt föra in 
formella matematiska symboler för det kan bli ett hinder för barnet då det inte 
förstår symbolernas betydelse. Bara för att barn kan uttrycka sig med matematiska 
symboler är det inte säkert de har förstått matematiken i sammanhanget. 
Författarna anser att det är bättre att barnet varvar vardagsord med matematikord 
för att kunna berätta och beskriva sina egna föreställningar om omvärlden. 
Pedagoger kan i samspelet med barnet utmana dess tankar och språk. När barnet 
uttrycker sig med sitt eget talade språk när de ska förklara matematiken i ett 
sammanhang, kan pedagogen benämna de matematiska begreppen för att stärka 
språket. ”Genom att göra matematiska begrepp till en del av sin erfarenhetsvärld, 
utvecklar barn matematiken som språk” (SOU 1997:157, s.43). 
 

Kompetensutveckling 
 
Eftersom min studie handlar om att undersöka förskolepedagogers uppfattning av 
och arbete med matematik efter kompetensutveckling följer här ett avsnitt om 
några forskares syn på kompetensutveckling. 
 
Rönnerman (1998, s.9) framhäver att utvecklingsarbete och kompetensutveckling är 
grundstenen för pedagogens eget lärande. Enligt författaren ska utvecklingsarbetet 
vara en planerad process där pedagogen söker efter ny kunskap och samlar in den 
information som behövs. Efter att pedagogen har kritiskt granskat den nya 
informationen förmedlas de nya kunskaperna till andra. Boken Små barns matematik, 

Doverborg & Emanuelsson (2006) är ett resultat av ett kompetensutvecklingsprojekt 
som genomfördes 2003-2004 av Nationellt Centrum för Matematikutbildning, 
NCM. Pedagogerna som deltog var positiva till innehållet och uppläggningen av 
kompetensutvecklingen. Pedagogerna hade fått diskutera och reflektera i grupper, 
läst litteratur och gjort didaktiska tillämplingar i den egna barngruppen.  
 
Doverborg (2006, s.9) menar att pedagogens kunskap och kompetens i matematik 
har en avgörande betydelse för att ta tillvara på barns frågor kring matematik och 
hur pedagogen kan utmana barnet. Kronqvist (2003, s.7) framhäver pedagogers rätt 
till kompetensutveckling inom matematiken för att kunna uppfylla läroplanens 
mål. Han menar att för att kunna följa och påverka barns matematiska utveckling 
måste pedagoger ha goda kunskaper i ämnet och även ha en förmåga att analysera 
barns utveckling av matematiska begrepp.  

 

Sammanfattning 
 
En sammanfattning av forskningen i detta kapitel visar att matematiken finns 
överallt i barnens vardag men för att barnen skall få syn på den måste kompetenta 
pedagoger synliggöra den för barnen. Pedagogens förhållningssätt och på vilket 
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sätt pedagogen arbetar med matematiken har en betydelse för hur barn lär sig. 
Forskning visar att ifall matematiken ska bli meningsfull så måste barn få uppleva 
den i många olika sammanhang då det är variationen av erfarenheter som 
möjliggör en djupare förståelse. Här belyses vikten av att pedagogen redan från 
början tar utgångspunkten i barnens tidigare erfarenheter för det ökar deras 
möjligheter att lära. Allt lärande är beroende av barns förmåga att uppfatta och 
förstå sin omvärld och det lärs in i ett samspel med omvärlden. Enligt forskarna har 
kompetensutveckling i matematik för förskolepedagoger en stor betydelse hur de 
utvecklar arbetet med matematik i förskolan. 

 

Teoretisk utgångspunkt 
 

Då min studie handlar om att undersöka pedagogers uppfattning av och arbete 
med matematik i förskolan, anser jag Vygotskijs (1934:1999) kulturhistoriska teori 
med sociokulturellt perspektiv vara mest lämplig för min studie. Hans teorier anser 
jag vara en lämplig utgångspunkt i arbetet med barns lärande i förskolan. Eftersom 
förskolans verksamhet är utformad så att den utgör ett socialt sammanhang och 
barn och pedagoger lär sig exempelvis matematik under lekfulla former i ett 
samspel i det sammanhanget. Här följer en redogörelse för några av Vygotskijs 
teorier som är relevanta för min studie. Jag har kompletterat Vygotskijs (1934:1999) 
egna texter (primärkällan)  med texter där andra forskare tolkar Vygotskij.  

Sociokulturellt perspektiv 
 

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog och pedagog vars 
tankar och idéer är utgångspunkt för det sociokulturella perspektivet och har haft 
en avgörande betydelse för forskning kring människors sociala och kulturella 
miljö. Grunden i det sociokulturella perspektivet är människans agerande utifrån 
de kunskaper och erfarenheter, som både kan vara medvetna och omedvetna, som 
i ett visst sammanhang blir tillåtna eller möjliga att uträtta. Genom leken 
kommunicerar och interagerar barnet och blir delaktig i kompisars uppfattningar 
och förklaringar om omvärlden, Säljö (2000, s. 48, 67, 128). I det sociokulturella 
perspektivet utgår man från att barn lär och utvecklas inom ramen för kulturella 
och sociala sammanhang och i dessa sammanhang tillägnar sig barn ny kunskap 
tillsammans med andra, Säljö (2000, s. 21-23). Vygotskij anser att språket och 
tänkandet hör ihop samt att det är människans förmåga till socialt samspel som är 
grunden till att både språket och tänkandet utvecklas Vygotskij (1934:1999, s. 165).  
 
Vygotskij (1934:1999 i Sterner, 2006, s.47) delar in barnens begreppsuppfattning i tre 
delar. I den ”första fasen” är ordens innehåll enkla och privata. Barnets egna 
upplevelser och erfarenheter är det som barnet bygger sin förståelse på och det 
medför att tolkningarna och uppfattningarna blir subjektiva.  I den ”andra fasen” 
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börjar barnet se likheter och olikheter i olika sammanhang, händelser och objekt. 
Barnet börjar gruppera och klassificera utifrån olika kriterier som kan skifta från en 
situation till en annan beroende på vad barnet riktar sin uppmärksamhet mot vid 
det aktuella sammanhanget. I den ”tredje fasen” har barnen utvecklat en förmåga 
att se vilka kriterier eller egenskaper som avgör hur saker kan grupperas och 
klassificeras. 
 
Sterner (2006, s.51) har tolkat Vygotskij (1934:1999, s.160-163) där hon betonar 
vikten av den vuxnes betydelse av att den vuxne i samspelet med barnet utmanar 
både tänkandet och språket. Det finns en rädsla hos vuxna att använda ett korrekt 
språk med barnet. Om vuxna exempelvis säger triangel, cirkel och kvadrat parallellt 
med barnens egna uttryck som trekant, rund och fyrkant kommer barnet att lära sig 
de korrekta orden om de får möta dem i meningsfulla och varierade situationer.  
 
Pedagogerna i förskolan har ett stort ansvar för att utveckla och främja barnens 
psykologiska utveckling. Vygotskij var särskilt intresserad av pedagogens och 
barnets samspel i undervisningen. Vygotskij (1934:1999, s. 332) myntade ett begrepp 
som han kallade den närmaste utvecklingszonen, även kallad för den proximala 
utvecklingszonen. Med det begreppet ville Vygotskij förtydliga vad ett barn klarar 
av med stöd av andra barn och vuxna. Hans tanke var att det som barn idag kan 
göra med hjälp av någon annan, kan det göra självständigt i morgon. Enligt 
Vygotskij ska utmaningar ligga något över barnets aktuella kunskapsnivå för att 
främja lärandet och tankeutvecklingen. Vygotskij (1934:1999, s. 333) anser att i 
förskolan är det grundläggande för inlärningen att barnet lär sig något nytt och det 
är beroende av den närmaste utvecklingszonen för att det ska ske. Han anser också 
att ”det är det viktigaste momentet i relationen mellan inlärning och utveckling” 
(s.333). 
   
Forsbäck (2006, s.70) menar att pedagogerna på förskolan bör ta tillfället i akt och 
utnyttja de matematiktillfällen som uppstår i barnens vardag i olika situationer. 
Författaren menar att barnen kan i samspel med varandra och pedagogen utveckla 
tankeutvecklingen och olika begrepp. Detta anser hon ”svarar mot teorin om zonen 
för den närmaste utvecklingszonen” (Forsbäck, 2006, s.70). 
                          

 

Metod och genomförande 
 
Här nedan följer en redogörelse för vilken metod och vilket redskap jag använt mig 
av vid datainsamling samt vilka som har deltagit i studien.  Det kommer även en 
beskrivning om studiens genomförande. 
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Kvalitativ metod 
 

Då syftet med min undersökning är att undersöka pedagogers uppfattning av och 
arbete med matematik i förskolan efter kompetensutveckling, har jag valt att 
använda mig av en kvalitativ metod där pedagogers tankar och erfarenheter är det 
centrala. Enligt Backman (1998, s.48) kännetecknas det kvalitativa synsättet av hur 
individen formar och tolkar sin verklighet. Författaren menar att forskaren ska 
intressera sig för hur pedagogen upplever, tolkar och strukturerar sin verklighet i 
relation till sina tidigare erfarenheter. Trost (2005, s.14) nämner att man ska 
använda sig av en kvalitativ studie om man är intresserad av att försöka förstå 
människors sätt att resonera eller av att urskilja varierande handlingsmönster. Jag 
har använt mig av intervju som verktyg för att uppnå syftet med min studie. 
Kihlström (2007a, s.49) menar att en kvalitativ intervju kan uppfattas som ett samtal 
men skiljer sig från ett sådant genom att ha ett specifikt mål. Det specifika målet är 
att intervjuaren vill ta del av respondentens erfarenheter och upplevelser om ett 
speciellt fenomen. Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer med fasta 
huvudfrågor och följdfrågor på dessa för att få så uttömmande svar som möjligt. 
Enligt Stukát (2005, s. 39) kan man genom den här typen av intervjuer komma 
längre och nå djupare samt att få så fyllig information som möjligt av respondenten. 
Något som är viktigt att bejaka i kvalitativa intervjuer är att intervjuaren inte styr 
eller ställer ledande frågor. Detta kan enligt Kihlström (2007a, s.48) undvikas 
genom att intervjuaren funderar över och belyser sin egen förförståelse. Eftersom 
jag själv har deltagit i kompetensutvecklingen är jag medveten om min förförståelse 
och hur den kan påverka studien.  

Urval 

 
För att uppnå syftet med min undersökning har jag intervjuat pedagoger som har 
deltagit i Borås Stads kompetensutveckling i matematik. Kihlström (2007a, s.49) 
betonar vikten av respondentens erfarenhet av ämnet eller området som ska 
undersökas vid kvalitativa intervjuer för att öka studiens tillförlitlighet. När jag 
nämner pedagoger menar jag både förskollärare och barnskötare. Jag har intervjuat 
fyra pedagoger i tre olika rektorsområden. Två av pedagogerna arbetar i 
småbarnsgrupp, där barnen är i åldrarna 1-3 år och två arbetar i syskongrupp, där 
barnen är i åldrarna 3-5 år. Jag tog den första kontakten med respondenterna via 
telefon för att höra om intresse och tid fanns för intervjuer. När jag ringde upp 
respondenterna klargjorde jag för dem att kriteriet för att vara med i 
undersökningen var att de deltagit i kompetensutvecklingen samt att de skulle ha 
arbetet i några år i förskola. Samtliga jag tog kontakt med var positivt inställda till 
att bli intervjuade. Jag överlämnade missivbrevet (se bilaga 2) personligen och 
berättade om undersökningens syfte och vad som skulle undersökas. Likaså tog jag 
upp de etiska aspekterna samt intervjuns längd och att jag skulle använda diktafon 
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vid intervjun. Användning av ljudinspelning vid intervjuer är en fördel enligt 
Kihlström (2007a, s. 51) för då får man med allt vad respondenten säger och hör de 
egna frågorna.  

Genomförande 
 

Jag genomförde två provintervjuer med en kollega. Enligt Johansson & Svedner 
(2006, 44) är det bra att ha provat frågeställningarna i en provintervju för att få reda 
på ifall frågorna ger svar på syftet med studien. Efter den första intervjun 
diskuterade jag intervjufrågorna med kollegan och hur hon hade uppfattat dem. 
Hon gav mig några synpunkter och jag ändrade några frågor utifrån hennes 
kommentarer. När jag hade justerat intervjufrågorna (se bilaga 3) gjorde jag 
ytterligare en provintervju med samma kollega. I den här intervjun tog jag längre 
tid på mig och gick tillbaka till frågor där jag tyckte att jag inte fick så uttömmande 
svar på. Fördelen med provintervjuerna var att jag lärde mig diktafonens 
funktioner och hur jag skulle placera den för bästa ljud. Likaså blev jag tränad i 
intervjuteknik som jag hade nytta av i de riktiga intervjuerna. Frågorna ansåg jag 
höll och även svarade på studiens syfte.  
 
Intervjuerna med respondenterna genomfördes i rum där vi inte kunde bli störda 
eller avbrutna. Det är viktigt enligt Kihlström (2007a, s.51) att välja rätt plats för 
intervjun så att deltagarna inte blir störda samt att tiden för intervjun är tillräckligt 
tilltagen. Samtliga respondenter fick ta den tid på sig som krävdes. Intervjuernas 
längd tycker jag varierade beroende på hur mycket respondenterna hade att berätta 
från respektive verksamhet. Några respondenter hade arbetat mer medvetet med 
matematik och hade av det skälet mycket mer att berätta än de som endast hade 
uppmärksammat matematiken i vardagen. Intervjuerna tog mellan 25 minuter och 
en timma att genomföra.  Under intervjuns gång var vi placerade så att vi hade 
lagom mycket ögonkontakt, vilket är viktigt enligt Kihlström (2007a, s.51) för att det 
ska kännas mer avslappnat. Jag hade penna och papper med mig vid intervjuerna, 
men antecknade sparsamt. Att använda diktafon var positivt för då kunde jag ägna 
mig helt åt intervjun och det blev en mer avslappnad stämning och samtalet flöt 
mer naturligt. Respondenterna kopplade också bort diktafonen efter ett tag och blev 
därmed mer öppna. 
 

Forskningsetik 
 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra grundkrav som jag har tagit hänsyn till i min 
studie. Jag har före varje intervjutillfälle frågat om respondenterna 
uppmärksammat de etiska aspekterna jag nämnt om i missivbrevet och har 
upprepat dem för respondenterna. Därmed anser jag ha följt och tagit hänsyn till de 
fyra grundkraven som varje lärarstudent måste förhålla sig till för att kunna 
genomföra en studie inom lärarutbildningen. 
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Den första är informationskravet som innebär att forskaren ska informera 
deltagarna i undersökningen om studiens syfte samt innehåll. Detta krav medförde 
att jag inledningsvis i min studie informerade respondenterna om studiens syfte i 
missivbrevet.  
 

Det andra kravet är konfidentialitetskravet som ska garantera deltagarnas 
anonymitet. Allt material med de deltagandes namn eller personuppgifter ska 
förvaras med lås och i säkerhet och uppgifterna ska heller inte kunna tolkas så att 
den deltagande kan spåras som individ. Resultatet som jag får fram genom min 
datainsamling kommer bara att presenteras i min studie och inga namn eller 
förskolor kommer att synliggöras. Jag har använt fingerade namn på 
respondenterna för att eliminera riskerna att bli identifierade likaså har förskolorna 
bara benämnts som småbarnsavdelning (1-3 år) respektive syskonavdelning (3-5 
år). 
 

Den tredje är samtyckeskravet som innebär att deltagare i en undersökning har rätt 
att själva bestämma över sin medverkan. Det har jag nämnt i missivbrevet samt att 
respondenterna har rätt att avbryta intervjun om de känner att det är nödvändigt. 
De ska veta att det är frivilligt att delta i studien. Samtliga respondenter ställde upp 
frivilligt, vilket stärkte detta krav. 
 

Den sista och fjärde grundkravet är nyttjandekravet som handlar om att uppgifter 
som är insamlade om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål. Jag har informerat respondenterna att det insamlade materialet 
endast ska användas i min studie. Likaså har jag informerat om att jag ska förstöra 
bandupptagningarna omedelbart när jag fått min uppsats godkänd. 

Tillförlitlighet och giltighet 
 

Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att en undersökning är så stabil som möjligt 
och inte är utsatt för till exempel slumpinflytelser. Man ska utgå ifrån att alla 
intervjuer har samma förutsättningar, exempelvis att de utförs på ett lugnt ställe 
där inga störande moment förekommer och att intervjufrågorna till respondenterna 
ställs på samma sätt av intervjuaren, Trost (2005, s.111-115). Jag har ställt frågorna 
på samma sätt med samtliga respondenter och intervjuerna har utförts på ett lugnt 
ställe utan störande moment. Kihlström (2007b, s.164) nämner att om 
respondenterna i intervjuerna svarar utifrån situationer de varit med om är svaren 
förmodligen mer tillförlitliga. Kihlström (2007a, s.49) betonar citatets betydelse för 
förstärkning av tillförlitlighet i resultat. De svar jag har fått genom intervjuerna av 
respondenterna baseras på deras erfarenhet av sin verksamhet. Jag har tagit med 
citat ur de olika intervjuerna för att ge en klarare bild över respondenternas tankar 
och upplevelser. Jag har låtit bli att lämna ut intervjufrågorna i förväg, för det hade 
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funnits en risk att respondenterna ”läste in sig” på ämnet eller diskuterade svar 
med varandra och då hade studiens tillförlitlighet kunnat minska. 
 
Validitet eller giltighet innebär att de frågor som ställs i exempelvis intervjuer ska 
ge svar på det man vill undersöka om. Frågorna ska vara inriktade på att få fram 
data som behövs för att kunna besvara syftet med undersökningen. I min studie är 
frågorna inriktade på kompetensutvecklingens betydelse för pedagogerna samt 
deras uppfattning av och arbete med matematik i förskolan. Genom att göra en 
provintervju innan en studie på en grupp som liknar den grupp som ska 
undersökas, kan man undvika de problem som eventuellt uppstått senare i 
huvudstudien. Den här metoden kallar Kihlström (2007c, s.231) för samtidig 
validitet där man provar sina instrument innan den riktiga studien. Jag har gjort två 
provintervjuer med en kollega som jag tidigare nämnt under rubriken 
”genomförande”. Kihlström (2007b, s.164) nämner att en studie ska vara 
kommunicerbart och att andra som inte är insatta i studien ska kunna förstå 
innehåll och resultat, detta styrker då studiens validitet. Jag har försökt att vara 
tydlig i min redovisning av studiens samtliga delar så att utomstående ska kunna 
förstå innehållet och resultatet av den här studien. 
 

Analys/bearbetning 
 

Vid analysen av det insamlade materialet som jag fått fram, valde jag att göra på 
följande sätt. Jag började med att lyssna på ljudupptagningarna och skrev ner dem 
på datorn. Därefter letade jag efter likheter och skillnader i respondenternas svar. 
Nästa steg blev att kategorisera respondenterns svar, för att i resultatdelen kunna 
redogöra för likheter och skillnader i svaren. Grunden i den kvalitativa analysen av 
intervjuerna består i att ”urskilja människors kvalitativt olika sätt att tänka, beskriva 
och uppfatta olika fenomen och företeelser i sin vardag” (Larsson1984 i Kihlström 
2007, s.162). Jag har i respondenternas svar i den löpande texten med hjälp av citat, 
haft för avsikt att spegla deras tankar och upplevelser när det gäller det undersökta 
ämnet. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Resultat  
 

Här nedan redovisas resultatet som framkommit av analysen av intervjuerna med 
respondenterna som deltagit i kompetensutvecklingen. Kompetensutvecklingens 
föreläsningar har haft anknytning till matematikplattformen, som är ett material 
som förskolorna ska använda i sitt arbete (se bilaga 1). Två av pedagogerna arbetar i 
småbarnsgrupp, där barnen är i åldrarna 1-3 år och två arbetar i syskongrupp, där 
barnen är i åldrarna 3-5 år. Pedagogerna har arbetat inom förskola mellan fyra och 
30 år. Pedagogerna har givits identifikation genom att kallas för A, B, C och D. 
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Hur beskriver pedagogerna sin egen erfarenhet av matematik och sitt 

ansvar för hur det går för barnen i framtiden? 

 
Det som framkom av intervjuerna med respondenterna angående deras egen 
uppfattning av matematik samt deras erfarenheter från skolan, var att de flesta 
hade negativa erfarenheter och inte hade tyckt om matematik som ämne i skolan. 
Deras uppfattning av vad matematik är förknippas fortfarande med siffror och 
räkning. De hade dock ändrat uppfattning under pågående kompetensutveckling 
att matematik också bland annat finns omkring oss överallt i vardagen. Samtliga 
respondenter ansåg att det är i förskolan grunden sätts för barnens fortsatta 
matematikinlärning. Några poängterade vikten av att barnen fick positiva 
upplevelser av vad matematik i förskolan är samtidigt ska det inte vara något 
tvång. Respondenten nedan efterlyste samarbete med pedagogerna i 
förskoleklassen så att de fick insyn i varandras verksamheter så att det blir en så bra 
övergång som möjligt.  
 

Sedan är det lärarnas ansvar i skolan att de fortsätter att tycka att det är kul…kanske 
att vissa saker de kommer i kontakt med och lärt sig i förskolan kommer igen i 
förskoleklassen och i ettan och de får traggla det igen, då kan de tappa intresset för 
det är något ”gammalt” och det här kan jag och då blir det inte så roligt. (Pedagog 
C) 

 
Det respondenten nedan lyfter är förskolans och skolans olika sätt att se på 
matematik och vad hon kan göra. 
  

Ja, absolut är det så att grunden läggs här i förskolan, men man kan inte göra allt 
som skolan tänkt. I skolan är det mer mattebok och inte så mycket i vardagen. Jag 
som pedagog kan lära barnen att det finns olika sätt att tänka på, lära de 
problemlösning, kategorisering och sortering att de ser skillnad på att det här är tre 
och det här är två. (Pedagog A) 

 

 

Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med matematik i förskolan? 
 

I intervjusammanställningen kom det fram att samtliga respondenter nämnde 
matematiken i det vardagliga livet i förskolan i rutinerna, leken och i olika teman. 
Här följer citat från samtliga respondenter. 
 

När barnen städar undan sina leksaker och lägger bilar i billådan och djuren i 
djurlådan tränar de sortering. De minsta barnen hänger med och gör likadant som 
de stora. (Pedagog D) 

 
Främst i det vardagliga. Först och främst i leken. Vad kan jag som pedagog hitta i 
det här som kan få barnet ett steg längre. Om du snurrar så här och testar så här vad 
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händer då? Det går aldrig att hitta det så bra som i leken hur barnet är i tankesättet. 
(Pedagog A) 

  
Det finns många möjligheter i vardagen som pedagogen kan använda för att lära ut 
matematik. Vi kan räkna hur många fönster det finns i rummet. Hur många möbler 
eller stolar finns det? Vi kan väga och mäta leksaker är de tyngre, lättare, längre 
eller kortare. (Pedagog B) 

 
När vi har samling brukar vi börja med att räkna barnen hur många som är här 
idag. Sedan när vi räknat visar vi med fingrarna hur många det är. Vi har märkt att 
när vi hållit på med det här ett tag så tar de minsta efter och de som inte klarar av 
det själva hjälper vi med att hålla upp rätt antal fingrar. (Pedagog C) 

 

En av respondenterna arbetade med legoklossar på samlingen för att räkna antalet 
barn som var där. Genom att stapla upp två olikfärgade staplar med legoklossar 
benämndes antalet flickor och pojkar. De jämförde staplarna med varandra och 
kunde se om det var flest eller minst flickor och pojkar. Några av respondenterna 
hade även planerat in matematik i ett tema och i utarbetade mattehyllor. En av 
respondenterna hade arbetat tematiskt med matematik efter en sagobok. Då fick 
barnen träna bland annat olika begrepp som storlek och form. Pedagogerna hade 
också dramatiserat en saga för barnen genom att klä ut sig till sagofigurerna. Likaså 
hade de gjort en flanosaga efter boken som användes på samlingar.  En respondent 
berättade om en speciell mattehylla som de hade ställt i ordning. Där ingick tio 
olika små burkar med siffran ett till tio, som innehöll den mängd saker som siffran 
på burken visade. Där fanns en stor ”fem-låda” med fem små saker i och en liten 
”ett-låda” med en stor sak i. Här fick barnen träna antal och storlek. Respondenten 
nämnde vidare att hon använt ”mattelådorna” i samlingen, men tagit bort de efter 
ett tag och hade följande uppfattning av det. 
 

Det är viktigt att jag som pedagog gör det här till något spännande så att det väcker 
barnens intresse, men det är inte alls säkert att just den här barngruppen är 
mottaglig. Det gäller att fånga upp vad de är intresserade av. (Pedagog A) 

 

 

Hur ser pedagogerna på sin egen roll när det gäller att lära barn 

matematik? 
 

Det som återkom i den här sammanställningen var att de flesta av respondenterna 
hade den åsikten att pedagogens roll är att ge barnen en positiv bild av vad 
matematik är. Citatet nedan speglar vad en respondent ansåg att hennes roll var i 
sammanhanget. 
 

Att vi säger till barnen att nu gör vi matte, vad kul det är med matte och vad bra du 
är på det, så att deras självförtroende stärks. Om man går in med en negativ bild 
som pedagog så blir det aldrig bra. (Pedagog A) 
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Den här respondenten belyste också vikten av att pedagogen ställer följdfrågor och 
går längre. 
 

Att jag som pedagog inte bara säger att vad bra du räknar utan frågar om du kan 
räkna på ett annat sätt, kan du räkna baklänges. Att vi utmanar och inte ger färdiga 
lösningar… (Pedagog A) 

 

En respondent betonade vikten av att pedagogen intog barnens perspektiv och 
hade följande uppfattning. 
 

Att man möter barnet där det är och om man märker att det är extra intresserat av 
matte, att jag som pedagog då spinner vidare. (Pedagog C) 

 

Några av respondenterna återkom till att pedagogens roll är att i det vardagliga 
hitta matematiken tillsammans med barnen.  
 

Jag tänker i det vardagliga att barnet ser något som är runt att jag benämner att det 
är en cirkel, att kossan har fyra ben och vi har två. Att vi i det vardagliga livet i det 
spontana väcker deras intresse av matte att det inte är så svårt. (Pedagog D) 
 

 

Hur beskriver pedagogerna att kompetensutvecklingen och 

matematikplattformen haft för betydelse för dem samt hur de går 

vidare efter avslutad utbildning? 
 

Samtliga respondenter som deltagit i kompetensutvecklingen ansåg att de hade 
blivit mer medvetna om vad matematik i förskolan är och hur de kunde använda 
det i barngruppen. 
  

Det är väl det att man har blivit mer medveten om matematiken och att det är så 
mycket som vi gör som är matte. (Pedagog C) 

 

Nedanstående respondent hade blivit mer medveten om betydelsen med att börja 
med matematik redan med de små i förskolan och ansåg sig vara positivt 
överraskad över hur mycket vi kan göra med barnen. 
 

Det är bättre vi börjar redan med de små för de är mer öppna för nya intryck. Vi ska 
benämna den matematik som finns i vardagen som storlek och olika begrepp och 
inte bara räkna. (Pedagog B) 

 

En av respondenterna hade redan tidigare arbetat mycket med matematik i 
förskolan, men ansåg att hon hade blivit mer medveten om matematiken i 
vardagen. 
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Jag har ju arbetat med det här hela tiden men inte vetat att det varit matematik.  
(Pedagog D) 

 

Vidare nämner en av respondenterna att det helt ändrat hennes uppfattning om att 
jobba med matematik redan med de minsta och hon belyser vikten av att 
läroplanen förespråkar att det är någonting som vi ska göra. Den här respondenten 
tycker också att föräldrarna ska involveras. Citatet nedan speglar hennes 
uppfattning om det. 
 

Det är viktigt att vi berättar för föräldrarna att matte är viktigt och att vi arbetar 
efter läroplanen och efter barnens nivå. Ibland frågar bara föräldrarna om deras 
barn är mätta och utvilade och frågar inte vidare, utan tycker att på förskolan så 
leker vi bara. (Pedagog A) 

 

Eftersom kompetensutvecklingens föreläsningar har haft anknytning till 
matematikplattformen som är utgångspunkten för hur arbetet i matematik ska 
bedrivas ute i förskolorna, var jag nyfiken på att ta reda på pedagogers användning 
och uppfattningen om matematikplattformens betydelse i verksamheten.  Det 
resultat som framkom var att endast hälften av respondenterna tyckte att 
matematikplattformen är ett bra verktyg att ha i arbetet med matematiken i 
förskolan. Här följer deras uppfattning av matematikplattformen. 
 

Matematikplattformen är ett bra material att ha och gå tillbaks och titta i. Efter 
matteutbildningen finns den kvar, men föreläsningarna kanske man inte kommer 
ihåg. (Pedagog C) 

 
Satsningen med den här plattformen är toppen, för alla går in med samma 
förutsättningar eftersom alla har gått utbildningen och läst plattformen. (Pedagog 
A) 

 
En respondent har inte använt eller tittat nämnvärt mycket i den, utan har valt att 
arbeta efter tidigare arbetssätt. Den här respondenten har gått en annan 
matematikutbildning för fyra år sedan och tycker den är likvärdig om inte bättre än 
kompetensutvecklingen hon har fått gå nu. Ytterligare en respondent minns att hon 
tittat i den när kompetensutvecklingen började för ett och ett halvt år sedan. Det 
som också framkom var att när de skulle beskriva hur matematikplattformen 
användes i verksamheten, var det tydligt att den inte aktivt användes under 
exempelvis planering av verksamheten utan endast tittades i då och då. Några av 
respondenterna hade suttit och diskuterat innehållet i plattformen med kollegor, 
men inte utgått från den vid arbetet med matematiken tillsammans med barnen.  
 

Försöker att komma ihåg den när vi sitter och planerar och så. Vi har diskuterat vad 
var och en vill jobba med utifrån plattformen, men vi har inte kommit riktigt dit än. 
Mycket beror det på att tiden inte finns…(Pedagog A) 
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Tittat i den då och då och läser man den ordentligt och tänker efter vad man gör i 
sitt arbete behöver det liksom inte bli så mycket extra arbete. 
(Pedagog C) 

 
Här nedan följer en redogörelse för vad som framkom av respondenternas svar 
angående hur de skulle gå vidare efter avslutad kompetensutveckling. 
 
På en av förskolorna har kompetensutvecklingen lett till att flera förskolor ska gå 
ihop och ha en minimässa i matematik. Där ska alla delge varandra hur de arbetar 
med matematik på respektive förskola samt dela med sig av konkreta tips. Några 
respondenter nämnde att den här satsningen som pågått så länge har satt sig kvar i 
minnet och det här arbetssättet ska de fortsätta med. Citatet under reflekterar den 
syn som denna respondent har om det fortsatta arbetet med matematiken i 
förskolan. 
 

Personligen kommer jag inte att släppa det här, utan jag har kommit in i ett nytt 
tänk och kommer att fortsätta arbeta med det. Eftersom vi har hållit på med det här 
under så lång tid sätter det sig och blir kvar i minnet än enstaka föreläsningar hade 
gjort. (Pedagog C)   

  
Några respondenter ansåg att det var positivt att alla hade fått gå utbildningen och 
var delaktiga. De jämförde med tidigare satsningar där enstaka hade fått gå 
utbildningar och hur svårt det var att föra över tankesätt och entusiasm till kollegor 
efter avslutad utbildning.  

 

Reflektion  

 
Kompetensutvecklingen har lett till mer medvetenhet om vad matematik är hos 
respondenterna. De ger exempel på hur de arbetar med matematik oavsett ålder på 
barnen i vardagen, i rutinerna, i leken och i olika teman.  
 
Det som utmärker respondenternas användning av matematikplattformen är att det 
inte förekommer i så stor utsträckning som det var tänkt från kommunens sida för 
att höja måluppfyllelsen. Respondenterna tycker att det är ett bra material men den 
används sparsamt ute i verksamheterna. Det är endast en av respondenterna som 
nämner tidsbrist som hinder till varför matematikplattformen inte används. Det är 
ingen av respondenterna som kan peka på någon del i plattformen som de arbetat 
efter. Kan anledningen till det svala intresset bero på att beslutet om den här 
satsningen kommer från ledning högre upp och inget som respondenterna fått 
bestämma själva? 
 
 Respondenternas egna erfarenheter från skolan var ofta negativa men de hade 
ändrat uppfattning om att matematik inte bara är siffror och räkning utan finns 
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omkring oss i vardagen tack vare kompetensutvecklingen de hade fått. Vidare 
belyser samtliga respondenter att det är i förskolan grunden sätts för barnens 
fortsatta matematikinlärning. Några poängterade vikten av att barnen fick positiva 
upplevelser av vad matematik i förskolan är samtidigt ska det inte vara något tvång 
utan pratas om i vardagliga och mer lekfulla situationer.  
 
En respondent nämnde hur viktig övergången från förskolan till förskoleklassen är 
och efterlyste mer insyn i varandras verksamheter för att undvika upprepningar, 
vilket kan leda till att barnen tappar intresset. Ännu en aspekt som tas upp är 
pedagogens förmåga att inta barnens perspektiv och fånga upp vad barnen är 
intresserade och spinna vidare på det. Likaså ansåg en respondent hur viktigt det är 
att pedagogen ställer följdfrågor och utmanar barnen, men inte ger barnen färdiga 
lösningar. 
 
Kompetensutvecklingen har gett olika resultat på olika förskolor enligt vad som har 
framkommit av respondenternas svar från intervjuerna. Någon ska satsa vidare 
med minimässor i matematik och andra nöjer sig med att de har blivit mer 
medvetna och kommer att fortsätta att arbete med det här. De flesta var överens om 
att det är positivt att alla har fått delta i kompetensutvecklingen.               
 

 

Diskussion 
 

I det här kapitlet diskuteras vad resultatet i studien är samt vad som framkommit. 
Först kommer en metoddiskussion om den valda metodens för- och nackdelar. 
Därefter kommer en resultatdiskussion där mina egna tankar och reflektioner av 
respondenternas olika svar kopplas ihop med teorier och forskning i ämnet. 
Kapitlet avslutas med en didaktisk diskussion samt fortsatt forskning. 
 

Metoddiskussion 
 

Den kvalitativa metod med intervju som verktyg som jag valt att använda i min 
studie anser jag har hjälpt mig att besvara på studiens syfte. Genom 
provintervjuerna fick jag bekräftelse på att frågorna höll och hade relevans till 
studiens syfte. Intervjufrågorna hade koppling till studiens syfte och har bland 
annat belyst respondenternas uppfattning av och arbete med matematik i förskolan 
efter kompetensutveckling. Kihlström (2007a, s.50) betonar vikten av att 
frågeställningarna är formulerade så att syftet förtydligas. Något som jag upptäckte 
under intervjutillfällena var att några av frågorna hade jag spontant svårt att hitta 
följdfrågor till för att få så uttömmande svar som möjligt. De var formulerade på ett 
sådant sätt att endast ett eller två svar egentligen var möjliga. Det är inget jag har 
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kunnat påverka med tanke på studiens tillförlitlighet samt att alla respondenter 
skulle ha samma förutsättningar. Eftersom jag själv har deltagit i den här 
kompetensutvecklingen har jag tänkt på att min förförståelse inte skulle påverka 
respondenterna, jag har därmed intagit en mer passiv och lyssnande roll. Jag har 
inte genomfört så många intervjuer, men eftersom jag intervjuat pedagoger från 
olika rektorsområden har jag fått ett resultat som jag tror kan vara representativt för 
många förskolor i Borås Stad. 
 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med min studie var att undersöka pedagogers uppfattning av och arbete med 
matematik i förskolan efter kompetensutveckling. I den här delen diskuteras 
resultatet jag fått fram samt mina egna reflektioner angående det. 

 

Hur beskriver pedagogerna sin egen erfarenhet av matematik och sitt 

ansvar för hur det går för barnen i framtiden? 
 

I resultatet som jag har fått fram i min studie nämnde de flesta respondenter att 
deras egna erfarenheter från skolan var negativa och de hade inte tyckt om 
matematik som ämne. Deras uppfattning av vad matematik är förknippas 
fortfarande med siffror och räkning. Trots respondenternas egna negativa 
erfarenheter av skolmatematiken, förespråkar de ett positivt förhållningssätt till 
matematik.  Några av respondenterna betonade vikten av att barnen skulle få möta 
matematiken mer i lekfulla situationer och att de skulle få uppleva hur roligt det 
kan vara med matematik. Något annat som framkom var att samtliga respondenter 
hade den åsikten att det är i förskolan grunden sätts för barnens fortsatta 
matematikinlärning. Doverborg & Emanuelsson (2008, s.43) betonar vikten av att vi 
pedagoger i förskolan visar matematiken omkring oss för barnen och det har också 
betydelse för hur barnen förhåller sig till ämnet i fortsättningen av det livslånga 
lärandet. Det resonemanget håller jag också med om, det har stor betydelse för hur 
pedagogerna erbjuder barnen matematiska upplevelser och utmaningar för att de 
ska bidra till en kunskapsgrund att bygga vidare på.  
 
Några av respondenterna betonade vikten av att barnen skulle få möta 
matematiken mer i lekfulla situationer och att de skulle få uppleva hur roligt det 
kan vara med matematik. Det respondenterna nämnde var skillnader mellan 
matematiken i förskolan och skolan. De ansåg att i skolan var det mer mattebok och 
inte så mycket i vardagen. En respondent poängterade vikten av att lära barn att det 
finns olika sätt att tänka på. Enligt Ahlberg (2000, s. 13) är det skillnad på förskolans 
mer vardagliga matematik och skolans matematik där de får sitta själva och lösa 
uppgifter i räkneboken. Barnen ställs inför nya krav som de inte har någon 



23  

erfarenhet av. Författaren framhäver att det blir problematisk om skillnaden mellan 
den informella och formella matematiken blir för stor. Det kan resultera i att barnen 
känner sig otillräckliga och upplever att deras tänkande och kunnande inte duger.  
Här hade en annan respondent ett bra förslag på hur det här kan undvikas 
nämligen genom att pedagoger i olika instanser får insyn i varandras verksamheter. 
Hon efterlyser en bra övergång från förskolan till förskoleklassen och det tycker jag 
kan gälla i skolan också, när barnen går upp i olika klasser. Med mer insyn i 
varandras verksamheter elimineras också riskerna för upprepningar som i många 
fall kan leda till att barnen tröttnar och tappar intresset för matematiken. 
 
Några av respondenterna poängterade vikten av att barnen fick positiva 
upplevelser av vad matematik i förskolan är samtidigt ska det inte vara något tvång 
utan pratas om i vardagliga och mer lekfulla situationer. Det är viktigt att 
pedagogen har en positiv inställning till matematiken i mötet med barnen 
(Emanuelsson 2006, s.42).  En av respondenterna var medveten om sin egen syn på 
matematiken och hade förstått att det inte gick att ha en negativ syn på matematik i 
arbetet tillsammans med barnen. Emanuelsson (2006, s.42) poängterar vikten av 
betydelsen av pedagogens positiva inställning för barnens förutsättningar att få 
upptäcka och lära sig matematik. Han menar att det är viktigt att pedagogen i 
förskolan är medveten om att barn kan förhindras att lära sig olika matematiska 
begrepp och idéer om de inte får någon uppmuntran av pedagogen, som också 
stärker deras tro på sig själva och sin förmåga. Ahlberg (2000, s.9) belyser vikten av 
att barn får möta matematiken i många olika sammanhang för att de ska få en 
förståelse för matematik och förstå nyttan av att använda den. Samtliga 
respondenter var medvetna om att det finns mycket matematik i förskolans vardag 
och någon nämnde att i de spontana tillfällena påvisa matematiken för barnen. Det 
är också något som Ahlberg (2000, s.13) förespråkar nämligen att barns 
matematiska kunskaper stärks i leken och i skapandet genom att de spontant 
använder den i olika sammanhang.  
 

Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med matematik i förskolan? 

 
Samtliga respondenter har gett exempel på hur de arbetar med matematik och de 
flesta nämnde matematiken i vardagen. Det som är positivt är att en respondent 
också hade utarbetade och genomtänkta miljöer med matematikinnehåll och att en 
annan hade arbetat temainriktat med matematik efter en sagobok. De här 
arbetssätten betonas också starkt i förskolans läroplan, ett av målen är att ”varje 
barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang” (s.9) När det gäller att arbeta temainriktat står det i läroplanen att 
”med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande” (Lpfö 98, s.6). 
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Det som är viktigt i sammanhanget är att man inte nöjer sig med att barnen lär sig 
matematik i vardagen, utan hur viktigt det är att den lyfts fram och synliggörs för 
barnen. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.42) belyser vikten av att 
pedagoger både synliggör och problematiserar matematiken i vardagen och får 
barn att tänka, reflektera och lösa olika problem. Några av respondenterna nämnde 
att de utmanade barnen genom att ställa följdfrågor och inte kom med färdiga 
lösningar samt att pedagogen reflekterade över vad hon kunde hitta i den 
uppkomna situationen som fick barnet att gå ett steg längre. Det kan kopplas till 
den proximala utvecklingszonen, ett begrepp som Vygotskij myntade. Med det 
begreppet ville Vygotskij förtydliga vad ett barn klarar av med stöd av andra barn 
och vuxna, Vygotskij (1934:1999, s. 333). Enligt Vygotskij ska utmaningar ligga 
något över barnets aktuella kunskapsnivå för att främja lärandet och 
tankeutvecklingen. 
 
Även Doverborg (2006, s.9) har den åsikten att det är viktigt att pedagoger utmanar 
barnen i deras vardagliga lekar med exempelvis klossar där barnen kan få kunskap 
om form, höjd, mönster, sortering och klassificering. Sterner (2006, s.51) har tolkat 
Vygotskij (1934:1999, s.160-163) där hon betonar vikten av den vuxnes betydelse av 
att den vuxne i samspelet med barnet utmanar både tänkandet och språket. Några 
av pedagogerna nämnde att det är viktigt att utgå från barnens egna tankar och 
intresse samt vikten av att pedagogen intar barnens perspektiv. Det är något som 
både Björklund (2007, s.170) och Doverberg (2006, s.8) anser är viktigt för 
pedagoger att tänka på, för om de vill erbjuda barn att möta matematiken ska de 
försöka inta barns perspektiv och tyda hur barn kan förstå det de upplever i 
sammanhanget. Om pedagogen går ner på barnens nivå och blir mer av en 
medforskare och därmed lär sig tillsammans med barnet, anser jag kan vara ett bra 
sätt att inta barns perspektiv.  
 

Hur ser pedagogerna på sin egen roll när det gäller att lära barn 

matematik? 
 
Något som återkommer i respondenternas utsagor är hur viktigt det är att 
pedagogerna ger barnen en positiv bild av matematik. Det är något som jag också 
håller med om och det gäller i allt vi pedagoger gör med barnen, att vi är positivt 
inställd och väcker barns nyfikenhet och lusten till att lära. Doverborg & Pramling 
Samuelsson (2007, s. 129) anser också att det är viktigt ”för att hjälpa barnen att 
utveckla sin förståelse för matematik och få en positiv bild av sig självt som en 
problemlösare, så måste barnet få positiv feedback på det de gör” (s. 129). En av 
respondenterna betonade vikten av att pedagogen uppmuntrar barn genom att säga 
vad kul det är med matte och berömma dem när de ”pratar” matte och säga vad de 
kan och har lärt sig. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.69-70) menar att det 
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är av stor vikt att pedagogerna tar reda på hur barn tänker och uppfattar olika 
matematiska aspekter i vardagen samt att de tillåts reflektera över dem. 
 
Några av respondenterna återkom till att pedagogens roll är att i det vardagliga 
hitta matematiken tillsammans med barnen. Det är också något som förespråkas i 
förtydligandet av läroplanen där betonas ”vikten av att barn tidigt får möjlighet att 
upptäcka och utforska matematiken i vardagen” (Skolverket, s.15).  En respondent 
nämnde att i det vardagliga benämna att när barnen ser något som är runt att hon 
benämner att det är en cirkel. I det vardagliga livet i det spontana väcka barns 
intresse av matte att det inte är så svårt.  
 
Sterner (2006, s.51) betonar vikten av den vuxnes betydelse av att den vuxne i 
samspelet med barnet utmanar både tänkandet och språket. Hon menar att det 
finns en rädsla hos vuxna att använda ett korrekt språk med barnet. Om vuxna 
exempelvis säger triangel, cirkel och kvadrat parallellt med barnens egna uttryck 
som trekant, rund och fyrkant kommer barnet att lära sig de korrekta orden om de 
får möta dem i meningsfulla och varierade situationer. Här återkom också 
respondenterna till hur viktigt det var att inta barns perspektiv och att pedagoger 
gick ner i barnens nivå. Likaså nämnde respondenterna att pedagogens roll var att 
ge barnen utmaningar i vardagen. Förskolans vardag är fylld av matematik men det 
krävs av pedagogerna att synliggöra den för barnen. Björklund (2007, s.60) menar 
att genom exempelvis i vardagen problematisera händelser som att dela ett äpple, 
får barn möjligheter att möta den formella matematiken.  
 
 

Hur beskriver pedagogerna att kompetensutvecklingen och 

matematikplattformen haft för betydelse för dem samt hur de går 

vidare efter avslutad utbildning? 
 
Några av respondenterna hade efter kompetensutvecklingen blivit mer medvetna 
om betydelsen av att det börjas med matematik redan med de minsta på förskolan 
och hur mycket som är matematik i exempelvis förskolans rutiner och vardag. En 
respondent ansåg att hon hade lärt sig att matematik inte bara är att räkna med 
barnen utan betonade vikten av att benämna matematiken som finns i vardagen 
som storlek och olika begrepp. I respondenternas utsagor kan man utläsa att de fått 
nya kunskaper i matematik och som gjort att de arbetar med det tillsammans med 
barnen. Rönnerman (1998, s.9) nämner bland annat att kompetensutveckling är 
grundstenen för pedagogens eget lärande. Enligt författaren ska 
kompetensutveckling leda till att pedagogen får ny kunskap som sedan förs över 
till den egna verksamheten. 

 
Det som utmärker den här studien är att jag velat ta reda på respondenternas 
användning av matematikplattformen som har haft anknytning till 
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kompetensutvecklingens föreläsningar. Resultatet visar att den inte används i 
verksamheten i så stor utsträckning som det var tänkt, vilket på ett sätt är 
anmärkningsvärt eftersom utbildningen pågått i ett och ett halvt år. Det är märkligt 
att själva plattformen inte fått så stor genomslagskraft ute i verksamheterna, för den 
är utgångspunkten för hur arbetet i matematik ska bedrivas ute på förskolorna. 
Respondenterna anser att matematikplattformen är ett bra verktyg att ha i arbetet 
med matematiken, men den har inte blivit en naturlig del vid exempelvis planering 
av verksamheten, vilket blir problematiskt om tanken var att höja måluppfyllelsen.  
  
En respondent nämnde att matematikplattformen fanns kvar efter avslutad 
utbildning, men själva föreläsningarna hade fallit i glömska. Efter genomförd 
kompetensutveckling nämner samtliga respondenter att de har blivit mer medvetna 
om matematiken runt omkring dem i vardagen. Det stämmer överens med vad 
Emanuelsson & Doverborg (2008, s.43) anser, nämligen hur viktigt det är att 
pedagogerna i förskolan blir medvetna om och visar matematiken omkring oss. 
Likaså betonar Doverborg (2006, s.8) vikten av att synliggöra matematiken för 
barnen som finns i vardagen.  
 
Något som respondenterna upplevde var positivt var att hela arbetslaget deltagit i 
samma utbildning vilket också borde påverka genomslagskraften. Eftersom alla 
deltagit har alla samma förutsättningar och det blir en gemensam grund att stå på i 
arbetet med matematiken. Några respondenter nämnde att den här satsningen som 
pågått så länge har satt sig kvar i minnet och det här arbetssättet skulle de fortsätta 
med. En respondent nämnde att kompetensutvecklingen lett till att hela arbetslaget 
skulle delta i en mässa i matematik där deras kompetens skulle höjas ytterligare. 
Några respondenter poängterade att de hade blivit mer medvetna om matematiken 
och nöjde sig med det.  En respondent hade redan kunskaper innan och hade 
arbetat med matematik i förskolan, för henne har den här satsningen inte gett så 
mycket mer än att hon har blivit mer medveten om att det är så mycket som hon 
egentligen ”gör” som är matematik i vardagen. 

 

Didaktiska konsekvenser 
 

Resultatet i studien visar att pedagogerna har blivit mer medvetna om matematiken 
omkring dem i vardagen samt hur de ska arbeta med det i barngruppen efter 
genomförd kompetensutveckling. Forskning visar att kompetensutveckling i 
matematik för förskolepedagoger har en stor betydelse för hur de utvecklar arbetet 
med matematik i förskolan. Pedagogerna i den här studien har sannolikt fått mer 
kompetens i didaktik och därmed blivit mer medvetna om vad, varför och hur de 
ska leda det matematiska arbetet framåt för att barnen ska uppnå ett visst lärande. 
Doverborg (2006, s.9) menar att pedagogens kunskap och kompetens i matematik är 
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avgörande för att ta tillvara på barns frågor kring matematik och hur barnet kan 
utmanas och utvecklas.   
 
Matematikplattformen är ett verktyg som ska underlätta för pedagoger att nå 
måluppfyllelsen i läroplanen, men resultatet i studien visar att den inte används i så 
stor utsträckning som det var tänkt. Här skulle kommunen kunna uppmuntra 
förskolorna till att utbyta idéer med varandra som utgår från 
matematikplattformen, så att den hålls levande ute i förskolorna. Kommunen bör 
även bygga vidare på den här kompetensen som satsningen har gett och ge 
pedagogerna kontinuerlig fortbildning för att hålla ämnet vid liv. Pedagogerna i 
den här studien ansåg det vara positivt att alla fick delta i kompetensutvecklingen 
och det är kanske sådan kompetensutveckling kommunen ska satsa på i 
fortsättningen. Det är viktigt att pedagogerna själva får välja något område i sin 
vardag de behöver utveckla vidare med hjälp av kompetensutveckling, för att de 
ska känna sig engagerade och att det ska känns meningsfullt.  
 

Förslag till vidare forskning 
 

Som förslag på vidare forskning tycker jag det vore intressant att se om den här 
satsningen med kompetensutveckling i matematik som gjorts i Borås Stad, har 
bidragit till att elever får bättre resultat i skolan. Har de barnen som fått lära sig 
grundläggande matematiska kunskaper i förskolan i så fall lättare att förstå och 
tillämpa matematik i praktiken?  
 
Något som jag blev intresserad av under studiens gång är övergången från 
förskolan till förskoleklassen som en respondent nämnde under en intervju. Det 
skulle vara intressant att undersöka vad pedagogerna i förskoleklassen har för syn 
på matematiken i förskolan, om det finns något de vill förbättra eller förändra.  
 

 

Tack 

 
Avslutningsvis vill jag tacka alla som på något vis deltagit i studien, utan er 
medverkan hade jag inte kunnat genomföra studien. Jag vill rikta ett stort tack till 
alla pedagoger som tog tid till att medverka i min undersökning. Ett stort tack till 
min handledare Susanne Björkdahl Ordell som har gett mig värdefulla råd 
angående arbetets utformande, för all tid och allt engagemang som hon har lagt ner 
på att hjälpa mig nå mitt mål. Även de runt omkring som varit involverade i mitt 
arbete ska ha ett stort tack, framförallt min familj och kollegor som ställt upp för 
mig. 
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                                                                                                                                    Bilaga 1 

 
 

En plattform för matematik 

 
Matematikplattformen utgörs av det arbete som matmatematikutvecklingsgruppen 
startade hösten 2006. Under ledning av Utvecklingsenheten fick gruppen bland 
annat i uppgift att identifiera och utveckla insatser för att öka måluppfyllelsen i 
matematik. En arbetsgrupp tillsattes för att skriva en plattform för matematik i 
förskolan. Matematikutvecklarna för förskolan och en referensgrupp bestående av 
personal från förskolor i Borås stad har därför tillsammans med Utvecklingsenheten 
arbetat med att ta fram matematikplattformen. 
 
En plattform för matematik i förskolan är en plattform som syftar till att skapa en 
gemensam bild av barns och elevers kunskapsutveckling i matematik i Borås Stad. 
Tanken är att skapa ”en röd tråd” genom hela skolsystemet där varje nivå vet hur 
man arbetat på föregående nivå och hur nästa nivå kommer att arbeta. Målet är att 
plattformen ska bidra till ökad måluppfyllelse i matematik. Plattformen utgår från 
Analysschemat i matematik, för åren före skolår 6, som Skolverket har gett ut. 
Analysschemat är ett diagnostiskt material i matematik. Det diagnostiska materialet 
tar sin utgångspunkt i förskolebarns tidiga matematikkunnande och sträcker sig till 
mål att uppnå i årskurs 5. 
 
I matematikplattformen framgår det tydligt vad varje barn får möta i förskolan när 
det gäller matematik. Arbetssätten kan utformas på många olika sätt, men det är 
framför allt genom leken barnet ska kunna upptäcka matematik och utveckla 
matematiskt kunnande. Plattformen omfattar fyra grundläggande områden att 
arbeta med i förskolan. Dessa områden är: sortering, rumsuppfattning, 
taluppfattning samt symboler och mönster. I plattformen finns en kort inledning till 
varje område och under rubrik finns en ruta där det framgår vilken förståelse eller 
färdighet det är tänkt barnet ska utveckla. Därefter finns något eller några exempel 
på hur man i barngruppen konkret kan arbeta för att utveckla denna förståelse eller 
färdighet. 
 
Målöversikten som hör till matematikplattformen och finns separat, beskriver ”den 
röda tråden” från förskolan till årskurs 9. Den tar upp de områden förskolan ska 
arbeta med i Borås Stad och hur dessa områden relaterar till målen för årskurs 3. 
Det är mot dessa mål arbetet i förskolan måste ha sikte. I den här målöverskten 
ingår också förskolans- och grundskolans strävansmål. 
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                                                                                                                Borås den 18 september 2009 
 

Missivbrev 
    

Hej! 
 
Jag heter Ulla Jäntti och läser sista terminen på en uppdragsutbildning till lärare 
med inriktning mot de yngre barnen vid Högskolan i Borås. Jag har i min 
kandidatuppsats tänkt undersöka pedagogers uppfattning av och arbete med 
matematik i förskolan i Borås Stad där det satsats på kompetensutveckling i 
matematik.  
 
Därför vänder jag mig till dig som jag vet deltagit i Borås Stads 
kompetensutveckling i matematik och ber dig vara med i min undersökning. Jag 
skulle behöva din hjälp med att svara på några frågor genom intervjuer. 
Intervjuerna kommer att vara ungefär en timma långa och jag kommer att spela in 
intervjuerna för att lättare kunna bearbeta svaren till undersökningen.  
 
Alla som jag intervjuar är anonyma och får fingerade namn när jag bearbetar svaren 
och efter bearbetning raderas inspelningen. Det insamlade materialet kommer 
endast att användas i forskningssyfte och det är bara jag som har tillgång till 
materialet. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta 
intervjun. 
 
Jag vill tacka för ditt engagemang och för att du vill ge utav din tid till min intervju. 
 
Vänligen Ulla Jäntti 
 

Om du har frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta mig: 
 
Ulla Jäntti XXXXXXXXXX 
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                               Intervjufrågor till pedagoger  

 
                                    Bakgrundsfrågor 
 
 
Kan du berätta kort hur din yrkeskarriär har sett ut. Utbildning, vilka åldrar har du 
erfarenhet av, hur länge har du arbetat? Nuvarande arbetsplats? 
 
 

                                                              Huvudfrågor 
 

 

1.  Om du tänker på ordet matematik vad kommer då först upp i ditt huvud? 
Vilka erfarenheter har du av matematiklektionerna i skolan? 

 
 

2.   Tycker du att pedagogerna i förskolan har ansvaret för hur det går för 
barnen   i matematikämnet i skolan? 

 
 
3. Hur arbetar du med matematik på din förskola? Följdfråga: Kan du ge 

exempel från din verksamhet? 
 
4. Hur ser du på din roll som pedagog när det gäller att utveckla barns 

kunskaper i matematik?  
   Följdfrågor: Är hela arbetslaget delaktigt? Har ni stöd av er rektor i arbetet? 

Kan du ge exempel från din verksamhet? 
 

 
5. Berätta om matematikplattformens betydelse för ditt arbete. Används den i  

verksamheten? Följdfråga: Vilka hinder/svårigheter ser du med att 
implementera detta arbetssätt? 

 
6. På vilket sätt har kompetensutvecklingen du fått i matematik, haft för 

betydelse för ditt synsätt och arbetssätt med förskolebarnen? Följdfråga: Har 
matematikplattformen blivit det verktyg som det var tänkt för att öka 
måluppfyllelsen i matematik? 

       
       7.   Hur ska ni gå vidare efter sista föreläsningen? 
 


