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1. Inledning 

Under vår utbildning för verksamma barnskötare till lärarexamen för förskolans och 

förskoleklassens verksamheter har ett stort intresse för barns lärande i matematik vuxit fram 

hos oss. Dels har vi läst 20 poäng i Förskolebarns lärande i matematik och svenska, dels har vi 

medverkat i kompetensutveckling inom matematik på våra arbetsplatser. 

     Bakgrunden till vårt examensarbete ligger i att Vetlanda kommun under flera år arbetat 

mycket med att synliggöra matematiken i förskolorna. Vi arbetar på tre olika förskolor som 

alla deltagit i detta arbete. Det hela började med att några förskolor i kommunen deltog i ett 

pilotprojekt (se bilaga 1) som leddes av NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) i 

Göteborg, kring just matematik i förskolan. Vår kommun tyckte det gav stor genomslagskraft 

när hela arbetslag gavs kompetensutveckling och har därför erbjudit alla förskolor en 

likvärdig utbildning.  

     Utbildningen sträcker sig över ett helt läsår och motsvarar minst fem veckors heltidsstudier 

med innehållet taluppfattning, rumsuppfattning och sortering. Till detta kommer didaktiska 

tillämpningar i den egna barngruppen, loggboksskrivning, dokumentation, barnintervjuer, 

litteraturstudier och studiegruppsträffar (NCM, 2006).  

     Vad innebär då matematik i förskolan? Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2006, 

s. 9) säger att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka 

och använda matematik i meningsfulla sammanhang”. Hur det verkligen är på förskolorna kan 

variera och beror på lärares egna kunskaper och uppfattningar om matematik. Detta i sin tur 

har stor betydelse för hur de arbetar med matematik i förskolan (Doverborg 2006). Eftersom 

lärandet i matematik börjar redan hos de små barnen så anses en satsning redan i förskolan 

vara viktig (SOU 2004:97). Med lärare menar vi i denna rapport såväl barnskötare som 

förskollärare.      

     Vad har då lärarna för syn på matematik i en kommun där det har satsats på 

kompetensutveckling inom ämnet? Hur tänker de kring matematik i förskolan? Hur sker det i 

mötet med barnen? Vad har kompetensutvecklingen lett till? Detta är några av de frågor som 

vi vill söka svar på med detta arbete. 
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2. Syfte    

Arbetet syftar till att undersöka hur synsätt och arbetssätt kring matematik i förskolan 

förhåller sig i en kommun där det medvetet har satsats på kompetensutveckling i matematik. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Vad innebär matematik i förskolan för lärarna? Vilka uppfattningar och attityder finns? 

• Hur arbetar lärarna med matematik i förskolan? 

• Hur ser lärarna på kompetensutvecklingens betydelse?  
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3. Teoretisk bakgrund 

I vår teoretiska bakgrund redogör vi för vad förskolans läroplan, Lpfö 98, säger om matematik 

i förskolan.  Sedan kommer ett avsnitt som handlar om barns lärande och betydelsen av 

lärarens roll. Vi beskriver därefter förskolematematiken genom att visa på olika 

tillvägagångssätt i vardagssituationer, planerad matematik och genom lek. Därefter följer en 

del om hur lärare lär. 

 

3.1 Förskolans läroplan om matematik 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2006) beskrivs förskolans uppdrag. Det är bl.a. att förskolan skall lägga 

grunden för det livslånga lärandet och förskolan skall vara trygg, rolig och lärorik för alla 

barn som vistas där. Läroplanen anger också mål för verksamheten att sträva mot. Dessa mål 

talar om vad verksamheten skall inriktas på för att ge barn möjlighet att lära och utvecklas 

utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 2005). Nedan följer två mål från Lpfö 98 (Skolverket, 

2006, s. 9) som direkt kan kopplas till matematik: 

 
      Förskolan skall sträva efter att varje barn 

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

• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning  

     och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. 

 

I läroplanen står det dock så mycket mer som enligt oss kan förknippas med barns lärande i 

matematik. Vissa mål kan ses som mer tydligt kopplade till matematik, andra mindre. Vi har 

för avsikt att längre fram i den teoretiska bakgrunden förklara varför vi anser att följande mål 

från Lpfö 98 (Skolverket 2006, s. 9) hör ihop med matematik: 

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, 

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld, 

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker. 
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3.2 Barns lärande 

3.2.1 Kunskap och lärande 

Förskolan är en av många platser där barn erövrar kunskap. En läroplanskommitté har lyft 

fram olika aspekter av kunskap. En är att kunskap är ett sätt att göra världen begriplig och 

meningsfull. Att kunskap är beroende av ett sammanhang för att den ska bli meningsfull är 

ytterligare en aspekt. Den tredje är att kunskap är redskap för att bearbeta och hantera 

omvärlden. Att erövra kunskaper är något som sker genom lärande på olika sätt och i olika 

sammanhang. Det är en process som sker genom individens aktiva medskapande (Skolverket, 

1998). I Lpfö 98 (Skolverket, 2006) nämns fyra olika kunskapsformer – fakta, förståelse, 

färdighet, förtrogenhet – de brukar kallas de fyra F: en. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) menar att dessa olika kunskapsformer kompletterar varandra och de ska ses som en 

helhet i barns lärande. 

     Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver att lärande handlar om att utvidga 

barns värld. Detta görs genom att barn upptäcker, uppfattar eller ser något på ett annat sätt än 

de tidigare har gjort. I Doverborg och Pramling (1995, s. 13) beskriver författarna att det är 

”själva förändringen från ett sätt att erfara något till att erfara det på ett nytt sätt som är 

lärande”. För att barnen ska vara aktiva medskapare i sitt lärande måste innehållet också vara 

meningsfullt för barnen och därför utgå från deras erfarenhetsvärld (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Kunskap och lärande är med andra ord inte något som bara kan förmedlas 

från lärare till barn. Att barnet ska ses som en medskapare i lärprocessen påpekar även 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003). Centralt i detta är att barn lär i samspel med 

andra, såväl vuxna som barn. Detta är enligt författarna den syn som förskolans läroplan 

bygger på. 

     För att stödja barns lärande är det viktigt att sätta ord på och benämna saker och händelser 

i vardagen samt att uppmuntra barnen att göra det också. Genom att med ord uttrycka något så 

stannar det lättare kvar i minnet. Barn behöver också uppmuntras att berätta om sina tankar, 

idéer och föreställningar kring sådant de möter. I en barngrupp kan då olika uppfattningar 

komma fram eftersom barn har olika erfarenheter och därmed tolkar omvärlden på olika sätt. 

Som lärare är det viktigt att synliggöra att det går att tänka på olika sätt (Pramling Samuelsson 

& Sheridan, 1999). Lpfö 98 säger att lärande sker i samspel med andra, såväl vuxna som barn. 

Att barn tänker olika ska ses som positivt eftersom detta bidrar till utveckling. Om alla barn 

skulle tänka lika skulle förmodligen inte utveckling ske i samma utsträckning. Genom att barn 

får samarbeta och erfara olikheter ges de möjlighet att vidga den egna kunskapen och 
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förståelsen. Det kreativa tänkandet uppmuntras, olika perspektiv och idéer kommer fram. 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Något som inte får förglömmas då det 

gäller barns lärande är lek och lekfullhet. Det är oftast genom lek som barn försöker förstå sig 

själva och sin omvärld (Skolverket, 1998). 

 

3.2.2 Lärarens roll 

Lärare har en viktig roll i barns lärande. Hur lärare ser, uppfattar och bemöter barnen har stor 

betydelse för barnens utveckling och lärande menar Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999). Författarna lyfter i sin bok fram att barnet ska ses som resursrikt och nyfiket vilket 

ligger i linje med vad som står i förskolans läroplan. För lärare innebär det att ha tilltro till 

barnets förmågor.  

     Öhberg (2003) menar att lärare bör försöka ta ett barnperspektiv för att på så vis se barnens 

intressen och hur de förstår sin omvärld. Utifrån detta kan miljön tillrättaläggas och barnens 

tankar kan utmanas av läraren. Som Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver så 

gäller det att ställa utmanande frågor till barnen. När barnen då formulerar sina tankar 

utvecklas deras sätt att tänka och förstå sin omvärld. Vad som är viktigt att tänka på för lärare 

är att ställa frågor som tillåter barnens egna tankar och idéer komma fram, dvs. att inte ställa 

frågor som enbart förväntas ge ett rätt svar (Doverborg & Pramling, 1995; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). Eftersom barn lär i samspel med sin omgivning är det också 

betydelsefullt att uppmuntra barns samarbete med varandra och att ge dem möjlighet till 

samspelssituationer (Doverborg & Pramling, 1995; Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).   

     Som tidigare skrivits ska barns egna intressen och erfarenheter tas tillvara. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) menar att skickliga lärare samtidigt som de tar tillvara på 

barns intressen även skapar intresse för det som lärarna vill att barnen ska utveckla förståelse 

för. Detta utifrån de mål som anges i förskolans läroplan.   

 

3.3 Matematik i förskolan 

I ett flertal tidigare undersökningar som gjorts har olika synsätt på matematik i förskolan 

framkommit där det visat sig att många har svårt att beskriva vad matematik i förskolan 

innebär (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2003; Ahlberg, 2000). En del lärare synliggör 

vardagsmatematiken medan andra planerar matematik som är kopplade till speciella 

situationer. De lärare som ser matematiken som en naturlig del av vardagen anser dels att 
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barnen själva ska upptäcka matematiken och föra in matematiska begrepp när de t.ex. dukar, 

spelar spel och leker och att det inte krävs någon ytterligare stimulans. Detta synsätt menar 

Ahlberg (2000) innebär vissa svårigheter med att nå alla barn då det skiljer sig mycket i 

intresse mellan dem. De barn som visar intresse är oftast de som har kunskapen och lär sig 

ännu mer. 

     Ett annat sätt att se och synliggöra vardagsmatematiken är att inse sin egen roll och 

betydelse som lärare och hjälpa till att göra matematiken synlig för barnen i alla sammanhang. 

Detta kan utöver att ta till vara på dagliga vardagssituationer också skapas genom att tillvarata 

situationer som utgår från barnens värld där barnen ges möjlighet att tänka efter och hitta 

lösningar (Doverborg & Pramling, 1995). När lärare på detta sätt lyfter fram matematiken i 

vardagen menar Ahlberg (2000) att alla barn får chans att ta del av och lära sig matematik på 

ett för dem naturligt sätt. 

     Andra lärare inom förskolan ser matematiken som en skolförberedande aktivitet som 

planeras och genomförs och är en aktivitet för sig. Här handlar det oftast om att man ser 

matematiken som siffror, räkna, geometriska former, klockan, almanackan, etc. (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2003). En enkätundersökning gjord år 2006 visade bl.a. att många av 

lärarna hade uppfattningen av att förskolan arbetade med matematik enbart med anledning av 

att barnen skulle förberedas inför skolan (Doverborg, 2006). 

 

3.3.1 Matematik i vardagssituationer  

Vardagen i förskolan är full av matematik menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) 

och säger att det bara gäller att vi pedagoger tar på oss matematikglasögonen och gör 

matematiken synlig för oss själva för att vi också medvetet ska synliggöra matematiken för 

förskolebarnet. Genom att vi ser matematiken i barnens värld och delar deras upplevelser och 

sätter ord på matematiska termer gör vi barnen medvetna om matematik och detta i sin tur 

leder till att barnen görs delaktiga och gör begreppen till sina egna, menar Doverborg och 

Pramling Samuelsson. Enligt Ahlberg (2000) bör alltid utgångspunkten för att arbeta med 

matematik tas från barnens egen erfarenhetsvärld och kopplas till deras eget språk för att de 

ska ges möjlighet att tänka och förstå matematik. Detta sker när barnen utvecklar en förståelse 

av deras erfarenheter och kan urskilja och förstå samband eller relaterar saker till varandra. 

Det är också i barnens egna samtal med varandra, där deras egna upplevelser och erfarenheter 

är utgångspunkten, som de utvecklar förståelse av matematiska begrepp enligt Ahlberg 

(2000). Dessa tankar kan kopplas till ett av förskolans strävansmål när det gäller att ge barnen 
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möjligheter att tillägna sig begrepp, se samband samt att upptäcka nya sätt att förstå sin 

omvärld (Skolverket, 2006). 

     Vad är då vardagsmatematik? Claesdotter som skriver för tidningen Förskolan, har tagit 

del av många projekt på olika förskolor där man synliggör och väver in matematik på ett 

naturligt sätt i den dagliga verksamheten. Hon säger bl.a. att matematiken finns överallt när vi 

väl fått upp ögonen för den, den blir synlig i ”halsbandet, sången och i clementinen”. Men vad 

vi måste göra är att sätta ord på vad vi gör och inse att matematik och språk hör ihop 

(Claesdotter, 2002). Att se och förstå att språk och matematik hör ihop är en viktig 

förutsättning anser också Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004). De menar att vuxna har ett 

särskilt ansvar till att lyssna och förstå vad barnen vill ge uttryck för och för att möjliggöra en 

kommunikation där vi förstår varandras språkutryck. Enligt Heiberg Solem och Lie Reikerås 

är det viktigt att vi väljer ett språk som passar och är lämpligt för barnen för att de ska ges 

möjlighet att utveckla sin matematiska kompetens, där vi visar att vi är intresserade och 

lyhörda samtalspartners.  

     Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) är språket nyckeln till matematisk 

förståelse och det utvecklar barn bäst i vardagliga, funktionella och för dem meningsfulla 

sammanhang. De menar att om lärare riktar barnens uppmärksamhet mot matematik när de i 

vardagliga sammanhang ordnar, sorterar, jämför, mäter, väger, urskiljer mönster och form 

samt räknar föremål upptäcker barnen matematikens värld på ett naturligt sätt. Måltiden är en 

daglig återkommande aktivitet där många lyfter fram vardagsmatematiken (Doverborg, 2000; 

Doverborg & Pramling Samuelsson, 2003). Exempel på matematik i samband med måltiden 

är dukningen där räkning, antal, parbildning och sortering är naturliga inslag. Samtal under 

måltiden berör mängd, storlek som liten och stor och hel och halv, begrepp som fler, färre, 

lång, kort, smal, tjock o.s.v. 

     ”Alla ska inte bli matematiker. Däremot ska alla klara vardagsmatematiken”. Detta säger 

Doverborg i en intervju med Björkman (2002, s. 51), och anser att det är väldigt viktigt att vi 

redan i förskolan lägger grunden för matematiska begrepp och hon betonar vikten av att vi 

använder ett rikt språk där vi benämner och beskriver egenskaper på olika saker som t.ex. tid, 

plats, storlek, form och mönster. Att utveckla dessa grundläggande matematiska begrepp 

stämmer väl överens med förskolans läroplan som säger att ”förskolan skall sträva efter att 

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

förmågan att orientera sig i tid och rum” (Skolverket, 2006, s.9). Doverborg menar att vi 

redan på småbarnsavdelningen kan börja med matematik och att det handlar om att sätta ord 

på vardagen och det vi gör (Björkman, 2002). 
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     Sterner, specialpedagog och projektledare på NCM, anser att förskollärare har behov av att 

utveckla en djupare förståelse för sambanden mellan matematik och språk. Hon betonar att 

språk och matematik går hand i hand och att det är mycket betydelsefullt att förskolan skapar 

meningsfulla situationer både i leken och planerade aktiviteter för att synliggöra matematiken. 

Matematik är ord, och för att kunna förstå och använda matematik måste man förstå 

innebörden av orden. Som lärare i förskolan är det väldigt viktigt att vi använder ord för 

matematik, menar Sterner (enligt Gottberg & Rundgren, 2006). 

 

3.3.2 Medvetandegöra matematiken 

Många är de författare som tagit del av forskning som anser att matematik för små barn bör på 

ett medvetet sätt synliggöras för att barnen ska få möjlighet att tillägna sig kunskap. Barn 

behöver stimuleras till att reflektera över grundläggande begrepp för att kunna se och bilda 

helheter (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2003; Ahlberg, 2000). Enligt Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2003), behöver barn hjälp på traven för att kunna se, uppleva och 

förstå matematikens värld. Det är inte alls självklart att de själva uppfattar matematiken runt 

omkring dem utan vägledare. Vi bör alltid sträva efter att i olika sammanhang som är av 

betydelse och relevanta för barnet, hjälpa dem att t.ex. räkna (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 

2004).  

     Ett sätt att medvetandegöra matematiken är att utmana barns tankar genom att låta dem 

arbeta med problemlösning av olika slag. Viktigt i sammanhanget är att vi utgår från barnens 

egen tankevärld och vardag för att det ska kännas meningsfullt och vara begripligt för dem. 

Matematisk problemlösning för förskolebarn kan ge barn möjlighet att reflektera och själva 

tänka efter hur de ska gå till väga och lösa problemet. Vår uppgift blir att visa på olika 

möjligheter och lösningar och utmana deras tankar genom frågeställningar (Doverborg & 

Pramling, 1995). 

     Olsson (2000) menar att barn dagligen ställs inför problem som de löser efter bästa 

förmåga men att de också behöver hjälp för att utveckla sin problemlösningsförmåga. Detta 

sker många gånger spontant i vår vardag men det är ändå viktigt att vi medvetet skapar 

tillfällen till matematik. För att ytterligare förstärka matematiken är det bra att låta barnen 

dokumentera och argumentera för sina lösningar samt tolka andras, då får de möjlighet att 

upptäcka nya möjligheter och se mångfalden i matematiken. I dessa situationer får barnen 

möjligheter att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 2006). 

 10



3.3.3 Planerad matematik 

En del lärare anser enligt en undersökning som Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) 

gjort, att matematik är skolförberedande och en avgränsad aktivitet. Men den planerade 

matematiken behöver inte ses som en avgränsande aktivitet utan som en del av ett större 

projekt anser Furness (1998). Han vill peka på fördelarna med en enhetlig syn på arbetssätt 

och där arbetsmetoder utgår från ett undersökande arbetssätt som ger ett brett perspektiv. Han 

menar att när barnen t.ex. ställs inför ett nytt material behöver de själva tid för att undersöka, 

lära känna och experimentera med materialet för att sedan fortsätta att utforska tillsammans 

med andra barn och vuxna.  När sedan barnen lärt känna materialet kan vi ge dem uppgifter 

som är styrda men ända öppna, där det finns utrymme för egna tolkningar och upptäckter. Det 

är viktigt menar Furness att vi inte går in och löser uppgiften åt barnen utan är öppna för 

barnens idéer.   

     Att arbeta en längre tid med teman som synliggör matematiken ger Furness (1998) många 

bra förslag på, t.ex. göra en affär, konstruera broar och undersöka geometriska former är 

några av dem.  Han anser att ett tema kan utvecklas på lite olika sätt. Dels genom att barnen 

ger uttryck för ett visst intresse, en diskussion där barnen ställer nyfikna frågor om ett visst 

ämne eller att det är planerat av lärarna. Arbetssätt och tillvägagångssätt kan utvecklas och 

variera under temats gång. 

     Ett av målen i läroplanen för förskolan är att barnen ska utveckla sina förmågor att 

upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang (Skolverket, 2006). 

Doverborg (2000) menar att ett längre temaarbete på förskolan med utgångspunkt från lekens 

lustfyllda lärande, ger barnen många tillfällen att se samband och helheter i meningsfulla 

sammanhang. Arbetet styrs både av att läraren problematiserar olika områden men också av 

barnens egna idéer och lösningar som läraren kan ha som utgångspunkt i det fortsatta arbetet.  

 

3.3.4  Matematik som ett lekfullt lärande 

Läroplanen för förskolan betonar starkt lärande genom leken och säger att ett medvetet bruk 

av leken främjar både utveckling och lärande. Ett av förskolans mål är att ge barnen 

möjligheter att ”utveckla sin lust samt förmåga att leka och lära” (Skolverket, 2006 s.9).  

Men vad är då lek? Hwang och Nilsson har en definition som sammanfattar vad leken 

innebär.  ”Lek är ord och handlingar som är lustbetonade, frivilliga och ’på låtsas’” (Hwang & 

Nilsson, 2003, s.171). De menar att leken är psykologiskt, pedagogiskt och socialt 

betydelsefull och att den har ett värde i sig. När barn utforskar och försöker förstå sin omvärld 
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och sig själv sker detta oftast genom lek. Därför går det knappast att skilja på lärande och lek. 

I leken tillägnar sig barn begrepp som de gör till sina egna och utvecklar nya tankar och idéer 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2003).  

     Så väl den fria som den strukturerade leken innehåller mängder av matematik. Kaye (1994) 

har stor erfarenhet av att använda matematiska lekar och hävdar att alla barn tycker om dessa 

lekar och att lärande genom lek gör att de slappnar av och lättare kan koncentrera sig. Kaye 

anser att om rätt utvalda lekar och spel används kan dessa utveckla och hjälpa barnen att lära 

sig grunderna i matematiken på ett roligt och lustfyllt sätt, till skillnad från en del vanliga 

läromedel som finns. Hon anser vidare att spel och lekar också har en annan funktion. Det är 

ett sätt att få föräldrar involverade i barns lärande genom att de leker med sina barn och Kaye 

menar att föräldrarna i de här situationerna inte behöver känna att de måste kunna så mycket 

matematik.  

     Thisner arbetar konkret ute i verksamheten med att synliggöra matematiken och hon anser 

att leken är den allra viktigaste metoden för lärande. Hon betonar speciellt leken som en viktig 

del av det matematiska lärandet. Hon menar att barn i förskolan måste få leka sig fram och 

förskolans uppgift är att visa dem att det finns olika sätt som är rätt. Thisner säger sig ”vara 

säker på att barn som gått i förskolan har en fördel när de börjar skola jämfört med dem som 

inte gjort det” (enligt Gottberg & Rundgren, 2006, s.58). Thisner lyfter fram gemensamma 

samtal och problemlösning i grupp som en bra metod att använda (enligt Gottberg & 

Rundgren, 2006). Dessa tankar stämmer mycket väl överens med Skolverkets allmänna råd 

som säger att leken har en självklar koppling till förskolans uppdrag där bl.a. förmågan till 

symboliskt tänkande och förmågan att samarbeta och lösa problem ingår som en naturlig del i 

leken (Skolverket, 2005).     

  

3.4 Lärares lärande 

Ett stort hjälpmedel för lärare i deras utveckling är att använda sig av dagboksskrivande eller 

som det också kallas loggboksskrivande. Rönnerman (1998) menar att genom att göra detta 

studerar man sin egen situation och kommer då närmare sitt vanetänkande och varför man gör 

olika val i sitt handlande. Det skrivna kan även vara ett bra underlag för reflektion 

tillsammans med andra. Utifrån dessa reflektioner menar hon sedan att en eventuell 

förändringsprocess kan påbörjas som bidrar till ett lärande och utveckling för läraren. Madsén 

(1994) beskriver just lärarens reflektioner som en brygga mellan tidigare erfarenheter och den 

strävan vi har att utveckla och forma vår framtid. För att få en självutvecklande skola så är 
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förutsättningarna, enligt Madsén (1994) att det finns lärare som på eget initiativ förändrar sitt 

arbete tillsammans med kollegor, detta genom egen reflektion som leder till nya och bättre 

sätt att genomföra undervisningen på. Han menar vidare att ett lärande sker först när 

erfarenheterna har förvandlats till kunskaper och färdigheter. En styrka med att skriva ner sina 

tankar och analyser är att detta sedan finns kvar, när man som lärare vill gå tillbaka och 

reflektera över sina handlingar, för att sedan utveckla detta för att kunna skapa nya 

utmaningar i lärandesituationer (NCM, 2006). 

     Rönnerman (1998) menar när det gäller kompetensutveckling att det borde vara mer av 

långsiktig kompetensutbildning istället för enstaka studiedagar. Författaren lyfter i sin bok 

fram utvecklingsarbetet som en grundsten i lärares eget lärande. Hon menar att man i detta 

arbete går igenom en process där man söker efter ny kunskap och samlar den information man 

behöver för att sedan bearbeta detta för att till slut kunna sprida dessa erfarenheter till andra. 

När en skola eller lärare väljer ett utvecklingsarbete är det viktigt att lärarna känner sig 

engagerade i det och att det känns meningsfullt, därför är det bäst att välja problem som finns 

i lärarnas vardag. 
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4. Metod 

I det här avsnittet beskriver vi de metoder vi arbetat efter för att nå fram till vårt resultat. Vi 

redovisar vilka urval vi har gjort samt etiska överväganden. Datainsamlingsmetoder och hur 

vi har genomfört dessa beskrivs också. Vi har använt oss av en kvantitativ metod i form av 

enkäter samt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fasta 

huvudfrågor och följdfrågor på dessa.  Johansson och Svedner (2006) menar på att en enkät 

ger en bred och ytlig information medan intervjuer ger djupare svar från deltagarna när det 

gäller t.ex. attityd och inställning till olika saker.      

 

4.1 Urval 

För att komma fram till svaren på våra frågeställningar har vi gjort undersökningar på lärare 

inom förskolan i form av enkäter och intervjuer. Vi har även genomfört en intervju med en 

rektor som har varit delaktig i genomförandet av kompetensutvecklingen.  

     Våra undersökningar har vi valt att göra på förskolor i kommunen där vi vet att flertalet av 

lärarna har deltagit i kommunens matematikutbildning, vilket gjorde att dessa förskolor var 

intressanta för oss. Våra egna arbetsplatser valde vi bort för att kunna göra en så rättvis 

bedömning som möjligt. Vi tog kontakt med sex olika förskolor, där all pedagogisk personal 

som gått kommunens matematikutbildning blev tillfrågade om att anonymt svara på vår enkät. 

På varje förskola bad vi även att få intervjua en av lärarna för att kunna ställa frågor som gick 

djupare in på ämnet, dessa valdes ut slumpmässigt .I vårt urval gjorde vi ingen skillnad på 

barnskötare och förskollärare, vi har valt att benämna alla som lärare. Rektorn tillfrågades 

eftersom vi kände henne sedan tidigare och visste att hon hade ett stort intresse för den 

kompetensutveckling som har getts.      

     Till vår undersökning lämnades 29 enkäter ut, av dessa fick vi tillbaka 24. Inom vår 

kommun har det under den sista tiden varit väldigt många enkätundersökningar ute på våra 

förskolor vilket kan ha viss del i vårt bortfall. Vi genomförde sex intervjuer bland lärarna 

samt en på rektor.  

 

4.2 Etik 

Etiska frågor som vi har tagit hänsyn till är informationskravet samt konfidentialitetskravet. 

Dessa berör bl.a. deltagarnas frivillighet att delta, att alla som deltar avidentifieras samt att de 
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uppgifter vi har fått tillgång till förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem (Bryman, 

2002) 

     På varje förskola har vi haft en kontaktperson och vi var vid överlämnandet av enkäterna 

till dessa noga med att påpeka att enkäterna beblandades med andra innan vi börja arbeta med 

dem. Vi påpekade också att enkätundersökningen bygger på frivillighet, alltså skulle ingen 

mot sin vilja behöva besvara den, men att det var väldigt betydelsefullt för oss att så många 

som möjligt besvarade enkäten. 

     Även inför intervjuerna berättade vi att det hela bygger på frivillighet, de kan själva 

bestämma om de vill eller inte vill besvara en fråga. Våra anteckningar och bandinspelningar 

används endast av oss som gör examensarbetet och eventuellt vår handledare och examinator.  

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Vi skapade en enkät med frågor kring det vi inriktat oss på i våra frågeställningar. Dvs. kring  

vilket synsätt som finns kring matematik i förskolan, hur lärarna planerar in och arbetar med 

matematiken i verksamheten samt deras uppfattningar om kompetensutvecklingen. Vår enkät 

byggde på fyra frågor där det fanns fasta svarsalternativ att välja mellan, endast den sista 

frågan krävde även en motivering. Johansson och Svedner (2006) uppmanar till att göra 

enkäter med i första hand frågor som besvaras med fasta svarsalternativ och inte för många 

frågor. Eftersom denna enkätundersökning vände sig till samtliga som genomfört 

matematikutbildningen på flera olika förskolor i kommunen, både i centralort och i en del 

mindre orter, gav den en bredd kring informationen om arbetssätt och synsätt ute i våra 

förskoleverksamheter (hela enkäten visas i bilaga 3). 

     Till våra intervjuer använde vi oss av den typ av intervju som kallas för semistrukturerad.   

Detta är en intervjuform där det finns ett antal huvudfrågor som täcker över de områden som 

man vill fördjupa sig kring, en s.k. intervjuguide.  Frågorna brukar vara ganska allmänt 

formulerade för att ge utrymme till följdfrågor på ett individualiserat sätt i varje enskild 

intervju. (Bryman, 2002) 

     Intervjufrågorna till lärarna byggde vidare på enkätfrågorna, skillnaden mellan dessa var 

att intervjufrågorna gick mer in på djupet där exempel och förklaringar kring de olika 

frågorna krävdes (samtliga intervjufrågor finns i bilaga 4). Frågorna till rektorn berörde 

kompetensutvecklingen och dess konsekvenser (se bilaga 5). 

 

 15



4.4 Genomförande 

När vi tillsammans arbetat fram en i vårt tycke bra enkät lät vi kollegor svara på den för att ta 

reda på om frågorna var begripliga samt om det gick att svara med hjälp av de 

förhandsalternativ som fanns. Vissa mindre justeringar på enkäten gjordes efter detta. Att 

vända sig till kollegor som kritiskt kan granska frågorna är något som rekommenderas av Patel 

och Davidson (2003). Vi gick sedan vidare med att på de utvalda förskolorna utse en 

kontaktperson som vi under undersökningens genomförande hade kontakt med. Vi lämnade 

enkäterna till våra kontaktpersoner som då tog på sig ansvaret att dela ut och samla in vår enkät 

till de berörda lärarna. Till varje enkät följde ett tillhörande brev som berättade om vad och 

varför denna enkät gjordes och vilka vi var som stod bakom arbetet (se bilaga 2). Enligt Patel 

och Davidson (2003) är ett medföljande brev vid enkäter enda sättet att motivera individen till 

att svara på enkäten, därför ansåg vi att detta var viktigt. Ett datum gjordes upp en vecka framåt 

i tiden då undersökningen skulle vara avklarad. Denna procedur skedde utan några som helst 

svårigheter.  

     På varje förskola valdes det samtidigt på ett slumpmässigt vis ut en pedagog som 

tillfrågades om att ställa upp på en intervju. Samtliga tillfrågade ställde utan problem upp på 

detta. De tillfrågades om möjligheten för oss att spela in intervjun på band för att vi sedan 

skulle kunna granska den i efterhand, fem av de sex tillfrågade hade inget emot detta. Vid 

bandupptagning kommer t.ex. pauseringar, tonfall och avbrutna meningar med som kan vara 

viktiga för att förstå det som sägs (Johansson & Svedner, 2006). Intervjuerna skedde sedan på 

de intervjuades arbetsplats, avskilt i ett ostört rum. Vi använde oss av en semistrukturerad 

intervju med förutbestämda frågor. Frågorna fick sedan fritt besvaras av den intervjuade, 

följdfrågor ställdes i de fall det behövdes för att man skulle nå fram till ett så noggrant svar 

som möjligt på den tidigare angivna frågan. Vi följde då i stor utsträckning Johanssons och 

Svedners (2006) tankar kring just följdfrågor och använde frågor som t.ex. Kan du ge 

exempel? Hur? När? Intervjun med rektorn följde i stort samma mönster som ovan. 

Skillnaden var att intervjun vid detta tillfälle ej gjordes på arbetsplatsen.   
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5. Resultat och analys 

Resultatet av undersökningen, som bestod av enkätfrågor och intervjuer, kommer att 

redovisas under tre rubriker som utgår från arbetets frågeställningar och är kopplade till syftet. 

Under varje rubrik följer en analys.  Först beskrivs vad matematik i förskolan innebär för 

lärarna samt deras uppfattningar och attityder kring matematik. Därefter redovisas hur lärarna 

arbetar med matematik i verksamheten och slutligen hur lärarna ser på 

kompetensutvecklingens betydelse.  

 

5.1 Vad innebär matematik i förskolan för lärarna och vilka uppfattningar och attityder 

finns? 

5.1.1 Resultat av enkäter 

Utav de 24 lärarna som besvarade enkäten har hälften uppfattningen av att matematik ska 

synliggöras och problematiseras i för barnen meningsfulla sammanhang. En liten del, tre 

stycken av dem, har uppgett att deras synsätt bäst stämmer överens med att de ser 

matematiken som en naturlig del av vardagssituationer där barnen själva lär sig hela tiden. 

Dessutom har hela nio stycken lärare haft svårt att urskilja alternativen och därför svarat att 

deras uppfattning stämmer lika bra överens med båda dessa synsätt.  

     Ingen av de tillfrågade har uppgett att de anser att matematiken inte tillhör förskolan och 

inte heller ser någon av dem matematiken som en avgränsad skolförberedande aktivitet som 

bör tränas vid speciella tillfällen. 

 
Tabell 1. Tabellen nedan besvarar frågan; Vilket synsätt stämmer bäst överens 

            med din uppfattning kring matematik i förskolan? 24 personer har  
            svarat på frågan. 

Matematik är inget vi behöver ägna oss åt i förskolan 0 

Matematik är en avgränsande skolförberedande aktivitet som tränas 
vid speciella tillfällen 

0 

Matematik ingår som en naturlig del av vardagssituationer där barn lär 
sig själva hela tiden 

3 

Matematiken ska synliggöras och problematiseras i för barnen 
meningsfulla sammanhang 

12 

Matematik ingår som en naturlig del av vardagssituationer där barn lär 
sig själva hela tiden/Matematiken ska synliggöras och problematiseras i 
för barnen meningsfulla sammanhang 

9 
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5.1.2 Resultat av intervjuer 

Samtliga av de sex intervjuade lärarna lyfter fram vardagsmatematiken som det väsentligaste i 

förskolan. De anser först och främst att matematiken ingår som en naturlig del i alla 

situationer och att den hela tiden finns runt omkring oss i verksamheten. Att de anser att 

matematiken ska lekas fram på ett roligt och lustfyllt sätt i för barnen meningsfulla 

sammanhang framgår också tydligt i deras svar.  
 

Matematik i förskolan innebär att man på ett naturligt sätt lyfter fram matematiken och väver 

in det i alla de dagliga sysslorna man gör. Man nyttjar vardagssituationerna till ett lärande. 

 

Jag tror ändå att när de leker så upptäcker de att det är faktiskt matte eller så med, det blir 

roligare för barnen. 

 

Samtidigt utrycker några av dem att de anser att matematiken inte får bli kravfylld och att den 

ska vara på rätt nivå och i lagom mängd. En av lärarna ställde sig frågande till om man ska 

använda ordet ”matematik” tillsammans med förskolebarn och menar att ”ingen ska få känna 

sig misslyckad” och känna att de inte kan, utan att matten ska lekas fram utan att barnen 

tänker på att det är matematik de sysslar med. 

     Av lärarnas svar framgår att de anser att ett bra sätt att synliggöra matematiken för barnen 

är att ta vara på barnens egna tankar, frågor och idéer. Många av lärarna har också 

uppfattningen av att det är i dessa situationer som barnen lär sig allra bäst. De menar att när 

barnen själva är intresserade och får respons på sina egna idéer och förslag ökar deras 

motivation till lärande. På frågan om vad de intervjuade anser som viktigast med matematik i 

förskolan, ger majoriteten som svar ”att sätta ord på matematiken”. Att använda rätt begrepp 

ses som en grundläggande faktor som har betydelse för kommande inlärning. Viktigt anses 

också samtalet vara och att synliggöra vardagsmatematiken genom att lyfta fram den på ett 

lekfullt och naturligt sätt i alla dagliga situationer. Någon av lärarna lyfter också fram att ge 

barnen möjlighet att få igång ett ”logiskt tänk” som viktigt. Hon menar att det är viktigt att 

barnen ges möjlighet att lösa problem och kunna se olika sätt till lösningar. 

     Lärarna ser också sin egen roll som otroligt viktig. Med en egen positiv inställning till 

matematik och genom att stimulera och visa på vad matematik innebär anser de att barnen ges 

en bra start och möjlighet att uppleva och utveckla sina matematikkunskaper på ett roligt sätt. 
 

Som pedagog när det gäller barnen, så är det ju så att är jag själv engagerad och tycker det är 

roligt så tycker de det är kul också. 

 18



 Lärarna har uppfattningen av att om de själva är intresserade och engagerade smittar detta av 

sig på barnen. De anser också att deras roll är att utmana barnens tankar, ge positiv 

förstärkning och att det är viktigt att de tillsammans med barnen hittar lösningar på problem 

som gör att de ges möjlighet till kritiskt tänkande. 

     Någon av lärarna upplever att det finns stora möjligheter att lägga upp arbetet i förskolan 

fritt med fokus på matematik och tror inte att graden av att medvetet jobba med matematik är 

avgörande för barnens kommande intresse eller inlärning. Läraren anser att det möjligtvis 

märks en skillnad till en början men att det sedan jämnar ut sig. Någon annan anser däremot 

att det har stor betydelse om grunden till matematik läggs i tidig ålder och upplever att barnen 

sedan har lättare att lära sig i skolan.  

     En av lärarna uttrycker att mer engagemang och samarbete med föräldrarna vore önskvärt 

för att de ska kunna få del av kunskapen som lärarna sitter inne med och samtidigt kunna 

jobba vidare med barnen hemma.   

 

5.1.3 Analys av enkäter och intervjuer 

I enkätfrågorna visar det sig mycket tydligt att många lärare har svårt att särskilja 

uppfattningarna om att matematik ingår som en naturlig del av vardagssituationer där barnen 

själva lär sig och att matematik ska synliggöras i för barnen meningsfulla sammanhang. Detta 

kan dels bero på att de upplever att deras synsätt stämmer överens med båda alternativen eller 

att de genom kompetensutvecklingen kan se att båda sätten kompletterar varandra och är 

därför lika viktiga.   

     Vad som ändå framgår är att en stor del av lärarna, hela 21 av 24 har uppfattningen att 

matematik ska synliggöras och problematiseras i för barnen meningsfulla sammanhang och att 

dessa meningsfulla sammanhang innebär för många i dagliga, naturliga och spontana 

situationer i verksamhetens vardag. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) och 

Ahlberg (2000) är just lärarens egen syn på vad förskolematematiken innebär avgörande för 

hur de synliggör den i verksamheten.  Vad som också framgår är att lärarna anser att de själva 

har stor betydelse i dessa situationer genom att de ger positiv förstärkning, ställer frågor och 

utmana barnens tankar för att hjälpa till att utveckla barnens matematikkunskaper. Lärarna 

menar samtidigt att deras eget intresse för matematik påverkar hur och i vilken grad de själva 

ger barnen möjligheter till att utveckla sitt mattetänk.  

     Samtliga deltagare i undersökningen lyfter fram vardagsmatematiken som det bästa och 

naturligaste sättet för små barn att tillägna sig kunskap om vad matematik är, vilket även 

 19



stämmer överens med Ahlbergs tankar (2000). Att nyttja vardagssituationer till lärande ser 

många som en självklarhet och menar att ”när barnen själva är intresserade tar de till sig och 

lär sig av det man gör”. Samtidigt uttrycker några en varning för att matematiken i förskolan 

inte får bli kravfylld eller prestationsladdad utan hållas på ”lagom nivå”.  

     Har det då någon betydelse för barnen att förskolan arbetar medvetet med matematik? De 

allra flesta anser att det har en ganska stor betydelse för kommande skola och menar att 

förskolan skapar och ger ett intresse för matematik på ett roligt sätt. Samtidigt som barnen 

tillägnar sig grundläggande begrepp får de ett mattespråk och får igång ett mattetänk. Enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) är målet med matematik i förskolan, förutom att 

barnen blir medvetna om grundläggande begrepp, att de ska tycka det är roligt och att de 

utvecklar ett positivt förhållningssätt till matematiken. Thisner hävdar bestämt att hon vet att 

barn som medvetet arbetat med matematik i förskolan har ett försprång när de börjar skolan 

(Gottberg & Rundgren, 2006). 

     Lärarnas uppfattning om vad förskolematematiken innebär kan direkt kopplas till ett av 

målen i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, som säger att ”förskolan skall sträva efter att varje 

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

(Skolverket, 2006, s. 9). 

     I en tidigare undersökning gjord av Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) framgick 

att det vanligaste synsättet bland pedagoger i daghem (motsvarande vår förskola) var att de 

såg matematiken som en naturlig del i alla situationer och att vardagen var full av matematik 

och att man därmed som pedagog inte behövde göra något speciellt för att lära barnen. Bland 

deltidsförskolans pedagoger (motsvarande vår förskoleklass) var den vanligaste uppfattningen 

att de såg matematiken som en avgränsande aktivitet som förväntades vara skolförberedande.  

     I en senare enkätundersökning som Doverborg och Pramling Samuelsson gjorde 2006, är 

det många lärare som anser att förskolan ska arbeta med matematik för att förbereda barnen 

för kommande skola. En mindre grupp lärares uppfattning är i samma undersökning att 

matematiken måste problematiseras och synliggöras i för barnen meningsfulla sammanhang 

(Doverborg, 2006). 

     I vår undersökning märker vi en klar och tydlig skillnad mot resultatet i dessa tidigare 

gjorda studier. Nästan samtliga av de tillfrågade lärarna som genomgått kompetensutveckling 

i ämnet matematik för små barn, ser matematiken som något som ska synliggöras och 

problematiseras för barnen för att de ska utveckla ett mattetänk. Anmärkningsvärt är att ingen 

av lärarna anser att matematiken inte hör hemma i förskolan och ser heller inte matematiken 

som en avgränsande skolförberedande aktivitet i förskolan.  
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     Vår slutsats blir att lärarna i vår undersökning har en enad uppfattning om att matematiken 

hör hemma i förskolan. Förskolematematiken innebär att synliggöra matematiken i vardagliga 

situationer i verksamheten. De viktigaste faktorerna enligt lärarna, är att sätta ord på 

matematiken genom att använda rätt begrepp och ge barnen möjligheter att utveckla ett 

mattetänk. En annan viktig faktor är också att det sker på ett lekfullt och roligt sätt. 

 

5.2 Hur arbetar lärarna med matematik i förskolan? 

5.2.1 Resultat av enkäter 

I tabellen nedan visas i vilken utsträckning lärarna anser sig använda matematik i olika 

situationer. Resultatet visar att måltider är de situationer då flest lärare anser att de använder 

sig av matematik ofta, 21 av 24 svarar detta. Resterande anser att det sker ibland. Därefter är 

det i nämnd ordning då det spelas spel och vid på- och avklädning som lärarna anser sig 

använda matematik i stor utsträckning. Vid sagoläsning och planerade gruppaktiviteter anser 

majoriteten att de använder sig av matematik ofta och en stor del anser att de gör det ibland. 

Här har även någon/några svarat att de sällan använder sig av matematik i dessa situationer. I 

leksituationer är det något fler som har svarat ofta än de som har svarat ibland. Vid utelek är 

det lika många som har svarat att de använder sig av matematik ofta som de som har svarat att 

de gör det ibland. Två har även svarat att de använder matematik sällan vid utelek. 

 
                   
                    Tabell 2. Lärarnas svar på frågan; I vilken utsträckning använder du matematik i  
                                   följande situationer? 24 personer har svarat på frågan 

 Ofta Ibland Sällan 

På – och avklädning 17 6 1 

Planerade gruppaktiviteter 14 8 2 

Måltider 21 3  

Leksituationer 13 11  

Spelar spel 19 4 1 

Utelek 11 11 2 

Sagoläsning 14 9 1 
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När lärarna planerar in matematiken i olika samlingar så har samtliga 24 svarat att de 

vanligtvis väver in matematiken i andra aktiviteter eller teman. Av dessa har 4 även svarat att 

de planerar in matematiken som en enskild aktivitet i speciella mattesamlingar. 

 

5.2.2 Resultat av intervjuer 

I intervjuerna framkommer att det är matematiken i vardagen som de flesta lärarna arbetar 

mest med. Det sker enligt lärarna i en mängd olika situationer som t.ex. i spel, vid 

matsituationer, vid promenader, i skogen, i gymnastik, i tamburen, vid blöjbyten. Lärarna 

försöker fånga barnens intressen och spinna vidare på det genom att vara öppna för barnens 

tankar och funderingar.  

     Exempel som lärarna ger är då det delas frukt, två halvor blir en hel. Eller i skogen då 

barnen samlar pinnar som de jämför och sorterar på olika sätt. En annan sak är att stå i kö, att 

t.ex. ställa sig sist. Lärarna ger exempel på hur de i olika teman får in matematik. I ett tema 

om vatten berättar en lärare att de byggde båtar. Barnen fick konstruera, räkna kottar och 

pinnar till sina båtar, fundera över hur stora flaggor de skulle ha osv. En lärare berättar om 

deras tema pinnar där det jämfördes längder, gjordes geometriska former av pinnar, 

tillverkades klaves som t.ex. användes för att klappa stavelserna i namn.   

     Samtliga svarar att de inte brukar ha direkta mattesamlingar. Matematiken är något som de 

försöker väva in med allt annat så det hänger samman med t.ex. ett tema eller projekt. En 

person menar att bara göra något på den samlingen, det är väl säkert bra, barnen lär sig säkert 

något.  
 

Men att göra något som är taget ur luften och inte hänger ihop med det de gör, så vill inte jag 

ha det.   

 

Vi har inte speciella mattesamlingar, vi väver in det. Matematiken och språket finns naturligt i 

allting, vi har inga speciella språksamlingar heller, utan det liksom finns i allt. 

 

En annan lärare menar att ”man ska fånga helheten, få barnen intresserade”. I svaren 

framkommer att även om de inte har mattesamling så menar lärarna att matematiken ofta 

finns med ändå. Frågor kan komma från barnen som lärarna väver in i det de gör. Det 

framkommer även att det i vissa teman blir mer matte. En lärare menar att det är svårt att 

planera in mattesamlingar eller teman med små barn som bygger på just matematik. Istället 

menar hon att det gäller att ta tillvara på alla vardagssituationer och sätta ord på det som görs. 

 22



En annan lärare framhåller att hon hade sett det som värdefullt om det hade varit fler i hennes 

arbetslag som hade gått utbildningen, då hade det varit lättare att lyfta fram matematiken.  

     Vad som kommer fram bland de olika lärarna är att matematiken är något som finns hela 

tiden och att det gäller att utnyttja vardagen. Att ta tillvara på den och sätta ord på olika 

begrepp samt på det som görs. 
 

Själva begreppstänkandet tycker jag är viktigt.  Som halv – full, framför – bakom, över – 

under, fler – mer, mindre – färre. Det kan jag känna är viktigast.  

 

Viktigt är att man benämner och sätter ord på t.ex. när man byter blöjor på någon, man säger 

att nu går vi upp här och nu går vi ner, nu tar vi av byxorna, två ben och två armar. Att man 

hela tiden är medveten om det, vad man än säger så finns det en koppling till matematik. 

 

I intervjuerna framkommer att det är så de flesta arbetar. Det kan vara i samlingen, vid maten, 

i hallen, då man spelar spel osv. En pedagog uttrycker ”att samling bara är en liten stund av 

dagen”. En annan lärare påpekar att det är språk- eller mattesamling vid massa olika tillfällen 

under hela dagen. Vardagsmatematiken och den planerade matematiken kompletterar 

varandra menar en lärare och tycker att olika sätt kan ge utrymme för olika saker. Den 

spontana matten tror hon ger barnen mer men menar att vid planerade stunder är inte barnen 

på väg någonstans vilket ger längre stunder för observation och reflektion kring barnens 

kunnande. Även om det inte är ett planerat mattetema så ska matematiken finnas där hela 

tiden ändå säger en lärare, då blir det på ett naturligare sätt och även roligare för barnen. 

 

5.2.3 Analys av enkäter och intervjuer 

I resultatet framkommer att lärarna anser att de arbetar med matematik i många olika 

situationer. Så gott som samtliga i enkäterna svarar att de ofta eller ibland använder 

matematik i de nämnda aktiviteterna. Även intervjuerna ger uttryck för detta. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2003) menar att förskolans vardag är fylld med matematik om bara 

lärarna tar på sig matematikglasögonen, för detta krävs att matematiken är synlig för lärarna 

själva. Resultatet tyder på att så är fallet med lärarna i vår undersökning. De ser matematiken i 

sin vardag och kan därmed lyfta fram den och synliggöra den även för barnen i olika 

sammanhang. Det tycks vara lite som Claesdotter (2002) beskriver, att matematiken finns 

överallt när vi väl fått upp ögonen för den 
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     Att arbeta med den matematik som finns i vardagen tycker lärarna är viktigt. Det verkar 

som att det är där de tycker sig kunna fånga barnen och deras intressen bäst. Detta anses som 

viktigt för barns lärande. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) samt Skolverket (2006) 

påpekar att barns lärande i såväl matematik som andra områden ska ske i sammanhang som är 

meningsfulla för barnen. Därför är det av stor betydelse att ha barnens erfarenhetsvärld som 

utgångspunkt menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) och Ahlberg (2000). Detta 

är något som lärarna i vår undersökning verkar ha som utgångspunkt i sitt arbete med barnen. 

     I situationer som teman och samlingar lyfts matematiken också fram. I dessa sammanhang 

vävs matematiken vanligtvis in tillsammans med andra kunskapsområden, de får tillsammans 

bilda en helhet. Även här tycks lärarna tycka att det är viktigt att det finns ett sammanhang i 

det som görs. Det ska inte vara matematik bara för sakens skull utan det måste betyda något 

för barnen, som i exemplet med att konstruera båtar. Då kan lärarna synliggöra matematik på 

ett naturligt sätt. Furness (1998) menar att ett sådant tematiskt arbetssätt ger ett brett 

perspektiv i lärandet och Doverborg (2000) uttrycker att det ger många tillfällen att se 

samband och skapa helheter i meningsfulla sammanhang. 

     Under en dag på förskolan använder lärarna det matematiska språket i olika sammanhang. 

Att sätta ord på vad som görs och på olika begrepp är sådant som lärarna tycker är viktigt. 

Detta framhåller även Doverborg, som menar att grunden för matematiska begrepp läggs 

redan i förskolan (Björkman, 2002). Även i Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) trycks 

det på hur viktigt det är att sätta ord på och benämna saker och händelser i vardagen. 

     Att vara öppen för barns tankar och funderingar, dvs. att barnens röster blir hörda, lyfts av 

flera lärare. Enligt forskning erövras nya kunskaper genom att barnet självt får vara aktivt och 

att det får flera möjligheter till samspel med andra, både barn och vuxna (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2003; Pramling Samuelsson & Sheridan 1999; Skolverket, 1998; 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Det är viktigt att synliggöra att det går att 

tänka på olika sätt. Med andra ord ser lärarna i vår undersökning att det inte bara är de själva, 

i egenskap av att vara lärare/vuxen, som ska ”lära ut” matematik till barnen. Lärarna förstår 

att barnen själva också måste få vara delaktiga i lärprocessen.  

     Lärarnas svar på hur de arbetar med matematik visar i många avseenden att det sker enligt 

förskolans läroplan. Läroplanen tar upp saker som nyfikenhet, lust att leka och lära, att berätta 

och reflektera, tillägna sig begrepp, skapa och konstruera (Skolverket, 2006). Detta är sådant 

som vi anser att lärarna ger barnen möjlighet till när de arbetar enligt det sätt som de beskriver 

i enkäterna och intervjuerna.  
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5.3 Hur ser lärarna på kompetensutvecklingens betydelse? 

5.3.1 Resultat av enkäter 

Den enkätundersökning vi gjort visar på att samtliga 24 stycken är överens om att deras 

synsätt och arbetssätt påverkats efter att de fått ta del av kompetensutveckling. När det gällde 

att motivera detta så återkom följande svar på flera enkäter: 

• Lärarna har fått upp ögonen för matematiken, ser matematiken i vardagen med 

matteglasögon på sig, är mer medvetna kring ämnet än tidigare och lyfter fram 

matematiken i allt de gör, för matematik finns överallt.  

• Matematik ska vara roligt och lekas fram på ett lustfyllt sätt; med hjälp av spel, olika 

lekmaterial och enkla problemlösningar i vardagen kan matematiken utvecklas hos barnen. 

• Lärarna upplever att de bemöter barnen på ett annorlunda sätt efter kompetensutvecklingen 

än tidigare, de ifrågasätter vad de menar och hur de tänker kring olika 

problemformuleringar istället för att bara säga att svaret är rätt eller fel. 

• Ett tydligt och stort samband mellan språk och matematik kan ses, dessa följs åt. 

• Barnen får tid till att lösa problem enskilt eller i grupper utan att lärarna går in och styr 

eller ger färdiga lösningar, istället utmanar lärarna dem till att själva tänka till och fundera. 

5.3.2 Resultat av intervjuer 

Fyra av de sex lärare som blev intervjuade tar upp frågan kring en uppföljning av 

kompetensutvecklingen. De menar att en liten uppfräschning av kursens innehåll med jämna 

mellanrum och eventuellt lite utbyte av idéer skulle göra arbetet ute på förskolorna ännu 

bättre. Enligt rektorn delas denna önskan även med dem som jobbat med kommunens 

kompetensutveckling inom matematik, lösa planer finns för att lägga in studiedagar med 

jämna mellanrum med lite fortlöpande utbildning så att det hela hålls vid liv.   

     Flera av de intervjuade tar upp att de som lärare har en jätteviktig roll för förskolebarnen 

och att det därför är viktigt att de har en positiv inställning till matematik och att grunderna 

läggs tidigt i åldern på ett lustfyllt och roligt sätt inbakat i den övriga verksamheten. Eftersom 

några av de intervjuade själva hade en något negativ bild av vad matematik innebar var det för 

dem och till viss del även för de andra väldigt förvånande att matematik faktiskt var så 

mycket och kunde göras på så många roliga vis. För flera av de intervjuade var matematik 

tidigare sammankopplat med att räkna sida upp och ner i matematikböcker. 
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Det har haft väldigt stor betydelse för mig i alla fall. Dels för att jag tyckte matte var så träligt 

i min uppväxt och dels för att jag har sett att det är inte så komplicerat med de mindre barnen, 

för jag trodde först också att det var lite och räkna och så då, och att det faktiskt inte är så. Så 

det har faktiskt betytt jättemycket. Jag tänker på ett annat sätt. 

 

Något som också speglas i intervjuerna är att lärarna rekommenderar att alla i ett arbetslag 

eller på ett arbetsställe går samma kompetensutveckling för att det verkligen ska slå igenom 

och innebära förbättringar i arbetet. Det är t.ex. alltid svårt att förmedla vidare sina starka 

känslor inför att prova något nytt till kollegor som inte fått ta del av samma utbildning eller 

kurs. Rektorn menar på att det aldrig varit något tvång att genomgå denna utbildning men att 

erbjudandet har funnits för alla. Målsättningen har varit att så många som möjligt från varje 

arbetslag ska ha deltagit för att det ska kunna bli en genomslagskraft på verksamheten. Det är 

när flera hör samma sak och ett gemensamt intresse väcks till liv som en eventuell förändring 

för något i verksamheten kan bli ett faktum. 

     Några av de intervjuade påpekar också att deras sätt att bemöta barnen och ställa motfrågor 

till dem för att de ska fundera vidare kring olika saker har ändrats till följd av 

kompetensutvecklingen. Detta gäller inom alla områden, inte specifikt för matematiken. 

Lärarna låter barnen tänka klart och även få förklara hur de menar och tänker, ofta finns det 

många olika sätt att lösa en uppgift på.  
 

Mitt synsätt och bemötande mot barnen har ändrats efter denna kurs, detta gäller inom mer än 

matematiken. Jag frågar vidare hur de tänker när de svarat något, säger inte bara att det är rätt 

eller fel. Jag vill nu veta hur och varför de tänker som de gör, de har ofta så kloka svar. 

 

Man har alltså ändrat sitt tänk, pedagogerna serverar inte längre färdiga svar eller lösningar 

utan hjälper barnen på vägen för att lösa problem själva och utmana dem vidare, vilket leder 

till en utveckling för barnen. Även rektorn tar i sin intervju upp hur hon har tagit del av dessa 

förändringar ute i verksamheten, där hon i dag tydligt ser hur det pratas mer matematik med 

barnen och arbetas med ämnet på ett mycket mer strukturerat sätt än tidigare. Att utbildningen 

var en process som sträckte sig över ett år krävde mycket tid av deltagarna men gav också stor 

respons tillbaka, då man hela tiden varvade teori med praktik. Som rektor har hon bl.a. stött 

på reaktioner från kursdeltagarna gällande att den tid som avsatts för att utföra uppgifter i 

samband med utbildningen har varit för lite, det har varit väldigt tidskrävande att läsa böcker, 

utföra uppgifter bland barnen samt att skriva loggbok. Bland deltagarna har dock samtliga 

dessa moment varit av så stor betydelse att de inte velat välja bort något. Loggboksskrivandet 
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var för många väldigt tungt och tidskrävande i början men samtidigt något som gav deltagarna 

väldigt mycket.      

 

5.3.3 Analys av enkäter och intervjuer 

Samtliga som besvarat enkäten och de intervjuade pedagogerna är verkligen positiva till 

kompetensutvecklingen kring matematik. Våra svar på frågorna kring kompetensutvecklingen 

stämmer väl med NCM:s utvärdering kring just pilotprojektet som bl.a. visar på att innehållet 

i kursen anses vara mycket intressant, givande och värdefullt. Deltagarna har fått en djupare 

kunskap om vad matematik för små barn kan vara (NCM, 2006). Att utbildningen varit en 

process under ett år där teori och praktik varvats upplevs från en av kommunens rektorer som 

väldigt positivt vilket också NCM:s utvärdering visar på. Lärarna tar i sina svar upp att deras 

sätt att bemöta barnen och deras metod att få barnen att lösa uppgifter själva utifrån deras 

förutsättningar har ändrats till följd av utbildningen. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) tar just upp detta att hur lärare ser, uppfattar och bemöter barnen har stor betydelse för 

barnens utveckling och lärande. Barnet ska ses som resurslikt och nyfiket vilket innebär att 

man som lärare ska ha tilltro till barnets förmåga.  

     Lärarna tar i sina svar upp att de under utbildningen sett ett tydligt samband mellan språk 

och matematik och att dessa följs åt. Detta menar Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) är 

en viktig förutsättning för matematikarbetet med små barn. De menar vidare att det är viktigt 

att vi väljer ett språk som är lämpligt för barnen för att de ska ges möjlighet att utveckla sin 

matematiska kompetens. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) säger att språket är 

nyckeln till matematik förståelse och att barn utvecklar detta bäst i vardagliga och för dem 

meningsfulla sammanhang. 

     Av intervjuerna kan det uttydas att loggboksskrivandet varit tidskrävande men en givande 

del i kompetensutvecklingen. Rönnerman (1998) menar på att loggboksskrivandet är ett bra 

hjälpmedel för lärares utveckling. Genom skrivandet startar man upp en reflektion kring sitt 

arbetssätt som kan leda till en förändringsprocess som bidrar till ett lärande och utveckling för 

läraren som i sin tur leder till en förändring i verksamheten. Liknande tankar beskrivs också i 

NCM (2006). Även deltagarnas åsikter kring utbildningens upplägg stämmer väl överens med 

Rönnermans (1998) om att kompetensutveckling borde vara mer långsiktig istället för enstaka 

studiedagar.  
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6. Diskussion 

I vår inledning ställde vi oss frågan vad matematik i förskolan innebär och vilka synsätt och 

arbetssätt som tillämpas ute på förskolorna efter att lärare i förskolan fått 

kompetensutveckling i matematik. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi upplever att vi 

uppfyllt vårt syfte på ett tillfredställande sätt och fått svar på de frågeställningar vi hade.  

     Lärarna i vår undersökning ger ett enhetligt och tydligt svar på att de anser att matematiken 

hör hemma i förskolan.  Förskolematematiken innebär att synliggöra och lyfta fram 

matematiken i vardagliga situationer. Enligt lärarna är det viktigaste att sätta ord på 

matematiken och använda rätt begrepp samt att barnen lär sig under lekfulla former. 

     Arbetssättet varierar något men en gemensam nämnare är att vardagliga situationer i för 

barnen meningsfulla sammanhang används till lärande. Viktigt här anses vara att utgå från 

barnens egna tankar och intresse samt lärarens eget förhållningssätt. De allra flesta ser 

helheten i verksamheten som en viktig faktor och väver därför in matematiken i olika 

sammanhang.  

     Samtliga lärare kan efter att ha genomfört NCM: s kompetensutbildning i matematik, se en 

klar och tydlig förändring i sitt eget synsätt och förhållningssätt. Kompetensutvecklingen har 

haft stor betydelse för hur de konkret arbetar med barnen i verksamheten. De anser det 

värdefullt att hela arbetslaget deltar i utbildningen för att få så stor genomslagskraft som 

möjligt och att någon form av uppföljning skulle ge ytterligare inspiration och kunskap. 

 

6.1 Metoddiskussion 

I våra valda metoder som bygger på en enkätundersökning riktad till lärare samt intervjuer 

med lärare och en rektor upplever vi att vi har fått tydliga svar på våra frågor som i sin tur 

leder fram till ett resultat i vår undersökning. Enkätundersökningen gav en bredd på vad 

många tyckte eller hade för erfarenhet av de olika områdena, dessa svar fördjupades sedan i 

intervjufrågorna. Dessa båda metoder kompletterade varandra bra. Vi genomförde inte så 

många intervjuer och enkäter men känner ändå att de svar och det resultat vi kommit fram till 

utifrån metoderna är representativa även för de övriga lärarna i kommunen som deltagit i 

kompetensutvecklingen. Det grundar vi på att det finns en bredd bland deltagarna i 

undersökningen. Dels är de spridda över hela kommunen och dels har de deltagit i 

kompetensutvecklingen olika år. Det som vi fått fram i resultatet känner vi även igen från våra 

egna förskolor.  
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     När det gällde enkätfrågorna såg vi i efterhand att flera av de tillfrågade på ett par frågor 

hade svarat med mer än ett svarsalternativ, vilket inte var vår avsikt. Detta hade kunnat 

undvikas genom att tydligt skriva att bara ett alternativ skulle anges. Angående vårt bortfall på 

enkätundersökningen som var 5 stycken av 29 utlämnade enkäter, bedömer vi det som relativt 

litet. I den undersökta kommunen har det sista tiden varit väldigt många enkätundersökningar 

ute i omlopp, vilket kan vara faktorn till det bortfall vi fick. Vi upplevde annars vår enkät av 

den typ som var lätt att svara på där det i stort sett bara var att välja av de färdiga 

svarsalternativen, den var alltså inte så tidskrävande.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I vårt resultat kan vi se tydligt att lärarna som genomgått NCM: s matematikutbildning i hög 

grad har ett synsätt på förskolematematiken som stämmer väl överens med vad många 

författare anser (Doverborg & Pramling Samuelsson 2003; Ahlberg 2000; Heiberg Solem & 

Lie Reikerås 2004). Det vill säga att matematiken ska synliggöras och problematiseras i för 

barnen meningsfulla sammanhang. 

     Däremot stämmer inte vår undersökning med resultatet från tidigare gjorda studier av 

synsättet kring matematik i förskolan som Doverborg och Pramling Samuelsson har gjort, 

som visar mer spridning kring hur man ser på matematiken och dess betydelse i förskolan 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2003; Doverborg, 2006). Detta kan delvis bero på att 

samtliga som deltagit i vår undersökning genomgått kompetensutveckling i matematik vilket 

vi inte vet om deltagarna i deras studie hade gjort. Vår tolkning är att kompetensutvecklingen 

kan ha haft stor betydelse för hur lärarna ser på förskolematematiken och vad den innebär. 

     Har det då betydelse att förskolan arbetar medvetet med matematik för kommande 

inlärning i skolan? Ja, är det många som säger, och vi samtycker till det resonemang som bl.a. 

Ahlberg (2000) för, som menar att tidiga upplevelser av matematik bidrar till kunskap som 

lägger grunden till att barnet i ett senare skede utvecklar sitt matematiska tänkande. Detta 

säger sig även Thisner vara säker på och anser att förskolan har stora möjligheter att lägga 

grunden för fortsatt lärande (Gottberg & Rundgren, 2006). Samtidigt höjer Ahlberg (2000) ett 

varnande finger för att innehåll och arbetssätt i förskolan inte får bli allt för ”lärarstyrd 

skolfärdighetsträning” vilket visat sig inte främjar kommande inlärning. Detta framkom också 

tydligt under vår undersökning där ingen såg matematiken som något skolförberedande i sig 

utan många betonar att matematiken måste läras in under lek och lustfyllda former och inte 

vara kravfyllt eller prestationsinriktat. Vi anser därför att det är viktigt med kunskap om vad 
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matematik i förskolan faktiskt innebär. Med rätt kunskap hos lärare kan ett arbetssätt som 

liknar ”lärarstyrd skolfärdighetsträning” undvikas. 

     Eftersom matematiken i förskolan många gånger utgår från barnen själva i de 

vardagssituationer som uppstår, lär de sig under avslappande och lekfulla former vilket 

förhoppningsvis i sin tur leder till att de ser matematiken som något naturligt och roligt även i 

framtiden. Kaye (1994) är en av dem som anser att matematik ska lekas in för att det inte ska 

bli så allvarligt utan istället ge barnen positiva bilder av matematik. Kaye anser att leken 

många gånger lär ut eller förstärker det som vanliga läromedel lär ut men att leken även ger en 

annan förmåga som läromedlen ofta missar, nämligen att ha roligt under tiden. Om barn får en 

positiv bild av vad matematik innebär och verktyg för hur den används i vardagen, hoppas 

och tror vi att det kan ge dem möjligheter att utveckla sitt mattetänk ännu mer. Att lära genom 

lek är dessutom något starkt som betonas i förskolans läroplan (Skolverket, 2006). 

     Ska vi då säga till barnen att det är matematik de sysslar med i förskolan? Det finns de som 

är tvetydiga i frågan och som anser att vi nog inte ska tala i dessa termer med barnen, medan 

andra tycker att det är självklart att vi ska tala om vad det är vi gör. Mycket som bottnar i 

dessa åsikter kan höra ihop med hur man själv ser på matematiken och de egna erfarenheterna 

kring matematiken. Vår tanke är att om barnen i förskolan får möta matematiken på ett 

positivt sätt så bär de med sig den känslan även längre fram. Och då tycker vi att det går att 

använda ordet matematik redan i förskolan. Matematik är ju roligt! En stor utmaning är dock 

att skolmatematiken blir på ett sådant sätt så att den positiva känslan får leva kvar. 

     Det egna förhållningssättet och sin egen roll som lärare ses som avgörande för vilken 

kunskap barnen får. Det är väldigt viktigt i sammanhanget hur läraren själv ser på 

matematiken och hur medveten han/hon är om matematiken runt i kring. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2003) hävdar att det är först efter man själv har blivit medveten och 

uppfattar matematik i vardagen som man kan göra den synlig för barnen. Det finns de som 

menar att barnen lär sig själva hela tiden. Men hur vore det om vi satte barnet i ett rum fullt 

med saker men utan en vuxen vägledare? Skulle barnet utveckla matematiska kunskaper 

alldeles själv? Nej, den teorin tror vi inte riktigt på. Det är genom att vi ger barnen ett 

mattespråk där fokus ligger på begrepp och utmanar deras tankar genom samtal och 

frågeställningar som vi möjliggör utveckling. Utan vägledare är det nämligen inte alls 

självklart att barnen uppfattar den matematik som finns runt omkring dem (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2003).  

     Som lärare består uppgiften inte enbart av att skapa förutsättningar för barnen utan också 

att förstå vilken matematik de ger uttryck för i olika situationer, vilket Öhberg (2003) menar 

 30



är att inta ett barnperspektiv. Det är i dessa sammanhang som barnen är mest motiverade och 

intresserade av att lära och läraren har stora möjligheter att lyfta fram, stimulera och utmana 

deras tankar. Deras upplevelser ger dem erfarenheter som de senare kan se i ett större 

sammanhang och koppla till nya upptäckter. Det är därför viktigt att ställa frågor till barn och 

uppmuntra till samspel, på så vis utvecklas deras förståelse för omvärlden menar Doverborg 

och Pramling (1995) och Pramling Samuelsson och Sheridan (1999).   

     Våra egna tankar kring betydelsen av kompetensutveckling i matematik har stärkts efter 

genomförd undersökning och vi har fått bekräftelse på att många lärare ser vikten av att 

synliggöra matematiken för förskolebarn. Att NCM:s kompetensutveckling haft betydelse för 

lärarnas förändrade synsätt och arbetssätt trodde vi nog oss kunna förutspå innan vi gjorde 

undersökningen och resultatet visar oss att vi hade rätt. Det har framkommit många 

intressanta åsikter och tankar som har gett ytterligare bredd åt våra antagande.  En värdefull 

synpunkt är att många anser att det är av stor vikt att hela arbetslaget deltar i samma 

utbildning, vilket också var NCM:s syfte, för att få så stor genomslagskraft som möjligt. 

     En annan viktig aspekt som kommit fram är att man också ser föräldrasamverkan av stor 

betydelse för att skapa så bra förutsättningar för barnen som möjligt. Det är viktigt att 

föräldrarna är positiva till arbetet i förskolan och att man har dem ”med sig”. 

     Som förslag på fortsatt undersökning tycker vi att det vore intressant att se om det finns 

möjligheter att urskilja om en medveten matematiksatsning i förskolan bidrar till att eleverna 

har ett bättre utgångsläge i skolarbetet. Märks det t.ex. skillnad på problemlösningsförmåga 

och begreppsutveckling? Har barn som fått matematikgrunder i förskolan lättare att förstå och 

tillämpa matematik i praktiken? En annan tänkbar studie är att undersöka och göra jämförelser 

med en kommun som inte har satsat på kompetensutveckling i matematik för förskolan. Vad 

innebär matematik för dem? Hur ser deras arbetssätt ut? 
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                                                                                                                      Bilaga 1 

NCM: s Pilotprojekt 
 

NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning genomförde 2003-2004 ett 

kompetensutvecklingsprojekt som senare blev döpt till pilotprojektet. Pilotprojektets syfte var 

att ”underlätta lärares erfarenhetsutbyte kring hur barns tankar och resonemang observeras, 

analyseras och utvecklas. Innehållet är till för att vidga och fördjupa det kunnande i 

matematik och matematikdidaktik som lärare har för att kunna utveckla och utmana barns 

intresse för och lärande i och om matematik enligt Lpfö 98”, (NCM, 2006, s.12). 

     Sedan 1999 har NCM haft regeringsuppdrag att stödja utvecklingen av svensk 

matematikutbildning från förskolan upp till högskolan. Enligt NCM (2006) har man lagt 

mycket arbete på just barns möte med matematik i förskola och de tidigare skolåren. I denna 

satsning ingick pilotprojektet där ca 30 förskoleavdelningar med spridning över hela landet 

deltog. I projektet deltog både förskolor som redan tidigare medvetet arbetat med matematik 

och förskolor som hade mindre erfarenheter av matematik, men där ett intresse för det fanns. 

Pilotprojektet byggde på att alla i arbetslaget skulle delta och den höll på under ett år. Det hela 

inleddes med en och en halv dags utbildning som sedan följdes av fem stycken tre timmars 

träffar, där handledare från NCM stod för innehållet. Där emellan träffades studiegrupperna 

på egen hand för att byta idéer och tankar med varandra. Vid varje gruppträff med handledare 

gick man igenom ett nytt område då man fick nya uppgifter att göra med barnen, passande 

litteratur som skulle läsas samt att man skulle fortsätta med att följa sina tankar och 

handlingar i sin loggbok. Loggboksskrivandet var en stor del i pilotprojektet, där lärarna 

samlade sina tankar och reflektioner över sitt eget lärande, exempel och reflektioner över den 

matematik man utförde tillsammans med barnen och barnens egna erfarenheter över 

matematiken, (NCM, 2006). I pilotprojektet ingick delar som taluppfattning, rumsuppfattning, 

sortering, tabeller, diagram, matematik i lek, vardag situationer och tema. Just projektets 

struktur visade sig vara väldigt positiv vid utvärderingar, då nästan alla deltagare tyckte det 

varit bra med blandningen av teori och praktik samt att utbildningen pågått under ett helt år. 

NCM har med sitt pilotprojekt lyft fram pedagogens vikt av att ta till vara på barns 

dokumentationer, utmana deras tänkande samt att stärka deras lust till att utforska och lära 

matematik.   
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Mål med pilotprojektet var att (NCM, 2006, s. 12): 

     - uppmärksamma barns möte med matematik och betydelse för fortsatt lärande, 

- ge erfarenhetsutbyte, reflektion, inspiration kring tidig matematikutveckling, 

- ge kompetensutveckling kring hur barns kunnande iakttas, analyseras och utvecklas,  

- stödja arbetslag kring hur barns kunskapsutveckling kommuniceras, 

  - visa matematikens spännande, kreativa, utvecklande sidor – även för föräldrar, 

  - uppmärksamma lekens betydelse för lärandet, 

  - visa på variationen i barns erfarenheter och tänkande med betydelse för lärande, 

  - stödja nätverk i kompetensutveckling även efter den aktuella satsningen. 

 

Vetlanda kommun, som hade fem av sina förskolor med i pilotprojektet valde sedan att 

fortsätta satsningen på matematik i förskolan med en liknande kompetensutveckling. Enligt en 

av kommunens rektorer startade kommunen upp egna kurser med hjälp av några av dem som 

deltagit i pilotprojektet. Dessa hade i sin tur handledning och ett stort stöd i Margareta 

Forsbäck som varit deras kursledare genom pilotprojektet. Rektorn menar att kommunen fått 

så mycket positiva reaktioner från dem som varit med i projektet och ville då att fler skulle få 

ta del av detta. Genom flertalet diskussioner bland ledning och utvecklingsledare kom man 

fram till att testa denna typ av kompetensutveckling. Idag tre år efter det att pilotprojektet 

avslutades har så gott som all förskolepersonal i kommunen blivit erbjuden denna 

kompetensutveckling. På de förskolor rektorn har kontakt med märker hon hur det pratas 

matte, hur man synliggör den och arbetar med matematiken på ett strukturerat sätt. Hon tycker 

att kompetensutvecklingen har varit ett stort lyft för förskolematematiken. Bland dem som 

gått kompetensutvecklingen har det varit väldigt uppskattat men man säger samtidigt att det 

varit en omfattande kurs med mycket att göra. I förlängningen önskar hon att kommunen 

satsar på en uppföljning av kompetensutveckling, förslagsvis någon halvdag per år för att 

ständigt hålla det levande. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

 35



           Bilaga 2 
 

Hej! 
 

Vi är tre blivande förskollärare som läser vid Växjö Universitet. I 
vårt slutliga examensarbete ska vi undersöka hur synsätt och 
arbetssätt kring matematik i förskolan förhåller sig i en kommun som 
medvetet satsar på kompetensutveckling för lärare i matematik. Vi 
vänder oss därför till dig som deltagit i Vetlanda kommuns 
matematikutbildning för förskolan i NCM: s regi och ber dig vara med 
i vår undersökning genom att besvara några frågor. Svaren är 
anonyma och kommer att sammanställas så att det inte går att 
urskilja enskilda personer eller arbetsplatser.  
 
Sex olika förskolor i Vetlanda kommun kommer att delta i 
undersökningen där alla lärare (förskollärare, barnskötare) som gått 
matematikutbildningen ombes fylla i en enkät för att vi ska få ett så 
brett underlag som möjligt. Därefter kommer en lärare på varje 
enhet att intervjuas för att vi också ska få en djupare bild och 
mening av frågeställningarna. 
 
Vi hoppas att du tar dig tid till att fylla i enkäten och på så vis vara 
oss till stor hjälp. 
 
                                                                  
                                                                              Anneli Albinsson 
     Maria Sundberg 
     Veronika Wiktorsson 
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       Bilaga 3 

1. Vilket synsätt stämmer bäst överens med din uppfattning kring matematik i 

förskolan? 

A. Matematik är inget som vi behöver ägna oss åt i förskolan. 

B. Matematik är en avgränsad skolförberedande aktivitet som tränas vid speciella tillfällen. 

C. Matematik ingår som en naturlig del av vardagssituationer där barn lär sig själva hela tiden. 

D. Matematiken ska synliggöras och problematiseras i för barnen meningsfulla sammanhang. 

 

2. I vilken utsträckning använder du matematik i följande situationer? Markera med X. 

 

 Ofta    Ibland Sällan 

På – och avklädning    

Planerade gruppaktiviteter    

Måltider    

Leksituationer    

Spelar spel    

Utelek    

Sagoläsning    

    

3. På vilket sätt planerar du vanligtvis in matematiken i samlingar?  

A. Som en enskild aktivitet vid speciella matematiksamlingar. 

B. Väver in matematiken i andra aktiviteter eller teman.  

 

4. Har ditt arbetssätt och synsätt på matematik i förskolan påverkats efter att du fått 

kompetensutveckling?   

 

Motivera ditt svar! 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Ja Nej 

     

                                                                                                          Tack för din medverkan! 
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              Bilaga 4 
Intervjufrågor till pedagoger 

 
 
1. Vilken är din personliga erfarenhet av matematik?   

 

2. Vad innebär matematik i förskolan för dig? Vilken är din uppfattning om och attityd till 

matematik i förskolan? När och hur anser du att barn lär sig matematik? Vad tycker du är 

viktigt? 

 

3. Hur arbetar du med matematik på din förskola? Ge exempel på situationer från din 

verksamhet.  

 

4. Hur planerar du in matematiken i verksamheten? Finns det något sätt som du anser sämre 

eller bättre? 

 

5. Vilken sorts matematik vill du helst arbeta med på förskolan? Beskriv och ge exempel på 

situationer. 

 

6.  Hur ser du på din egen roll som pedagog när det gäller att utveckla barns 

matematikkunskaper? 

 

7.  På vilket sätt har den kompetensutveckling du fått i matematik haft betydelse för ditt arbete 

med förskolebarnen? Är det på något område inom matematiken för små barn, som du tycker 

att du vill få mer kompetensutveckling för att utveckla ditt arbete ännu mer?  
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           Bilaga 5 
 

Intervjufrågor till rektor 
 

1. Kommunen har valt att genomföra denna kompetensutveckling under flera år, varför anser 

ni att det är så viktigt att så många som möjligt får ta del av utbildningen? Får hela arbetslaget 

ta del av kompetensutvecklingen eller bara delar av det?  

 

2. Har du märkt några skillnader på arbetssätt och synsätt ute i verksamheten? 

 

3. Vilka är kursdeltagarnas reaktioner eller kommentarer till denna typ av utbildning?  
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