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Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om vilken betydelse 
kompetensutveckling i matematik har för pedagoger i förskolan och hur 
pedagogerna använder sig av de nya kunskaperna i verksamheten.  
 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att få svar på våra 
frågeställningar. De medverkande var två barnskötare och två 
förskollärare, de arbetar i förskolan med barn i åldern 1-5 år.  
 
Resultatet visar att kompetensutveckling har betydelse för att synliggöra 
matematiken för pedagogerna i förskolan. De förstår nu att matematiken 
finns överallt i vardagen. Mest framträdande i vår undersökning är att 
pedagogernas uppfattning har förändrats med en medvetenhet om 
matematik efter kompetensutvecklingen.  
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1. Inledning 
 
Kommunerna strävar efter att anställa fler förskollärare i landets förskolor och det synliggörs i 
regeringens proposition för kvalitet i förskolan (prop. 2004/05). Skolverkets Allmänna råd 
och kommentarer - Kvalitet i förskolan (2005:18) skriver att: ”Kommunen bör: sträva efter att 
anställa personal med pedagogisk högskoleutbildning inriktad mot barn i förskoleåldern, ge 
all personal kompetensutveckling efter behov i förhållande till förskolans uppdrag”. Detta 
framhålls för att höja kvalitén i förskolan. Det här tycker vi är intressant och undrar hur det 
verkligen ser ut. Vad betyder det för pedagogernas arbetssätt kring matematik beroende på 
vilken utbildning eller kompetensutveckling de har? Det här är något vi funderat på sedan vår 
utbildning till förskollärare startade 2006 och intresset har bara växt under tiden.  
 
Vi är två utbildade barnskötare, som båda arbetat i förskolan i mer än tjugo år och åren 1995-
2003 arbetade vi också tillsammans. Vi arbetade både med barnskötare och förskollärare och 
funderade på olikheterna, för vi såg ingen direkt skillnad i utförandet av det praktiska arbetet 
med barnen. Under vår pågående utbildning till förskollärare väcktes intresset för 
matematiken. Eftersom matematiken är relativt ny i lärarutbildningen mot förskola och 
förskoleklass så började vi fundera på hur det ser ut i verksamheterna. Satsar kommunerna på 
kompetensutveckling i matematik för pedagogerna? Har pedagogerna matematiska kunskaper 
och i så fall vilka? Är det skillnad på hur pedagogerna använder sina kompetenser kring 
matematiken i verksamheterna och hur ser det i så fall ut? Blir kompetenserna levande i 
verksamheten eller kommer de inte fram av olika orsaker? Vår erfarenhet är att det arbetas 
och ses väldigt olika på matematik i förskolorna, trots samma kompetensutveckling från t ex 
fortbildningsdagar i matematik för alla pedagoger. I och med ett förslag till ett förtydligande i 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, angående matematiken, blir det extra intressant med fokus 
på pedagogernas olika yrkeskompetenser gällande matematiken särskilt eftersom Skolverket 
(2009) skriver att:  
 

Skolverket ser satsningar på implementering, fortbildning och 
kompetensutveckling som avgörande för att den ambitionshöjning som 
läroplansförändringarna syftar till ska kunna uppnås. Samt att Det 
förstärkta pedagogiska uppdraget kräver kompetensutveckling för såväl 
förskollärare som barnskötare. […] Inte minst viktiga är kompetenshöjande 
insatser i matematik[…] som idag är eftersatta i förskolan  
(s. 4) 
 

Förhoppningen med denna studie är att få lite mer kunskap om hur det ser ut i verksamheterna 
idag. Har utbildning någon betydelse för pedagogerna och hur kan det visa sig i 
verksamheten? 
 

 

1.1 Syfte  

 
Syftet är att ta reda på vilken betydelse kompetensutveckling i matematik för pedagoger i 
förskolan kan få och hur pedagogerna arbetar med matematiken i verksamheten.  
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1.2 Frågeställningar 

 
 Vilken matematisk grundutbildning och kompetensutveckling har pedagogerna?  
 Hur såg de utvalda pedagogerna på matematik i förskolan innan de fick sin 

kompetensutveckling? 
 På vilket sätt uttrycker pedagogerna att deras uppfattning kring matematik i förskolan 

förändrats efter kompetensutveckling? 
 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med matematik i förskolan? 
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2. Teoretisk bakgrund 
Under följande rubriker tar vi först upp vilken roll matematiken har haft i förskolans 
styrdokument för att sedan skriva om kompetensutvecklingens betydelse för pedagogerna. 
Vidare skriver vi om de olika arbetssätten för att arbeta med matematik och pedagogens roll.  
 
2.1 En historisk tillbakablick på styrdokumenten om matematik i förskolan 
 
Matematik har inte haft något stort utrymme i förskolan de senaste 30 åren uppger Doverborg 
(2008). Samtidigt har det under åren funnits olika direktiv att arbeta utifrån med barnen i 
förskolan poängterar Doverborg (2008).  Först 1990 när Lära i förskolan kom blev utrymmet 
större för matematiken, både innehåll och arbetssätt förtydligas men då för de lite äldre 
förskolebarnen (a.a). Den tog upp olika aspekter av matematik som diskuterades hur 
begreppen skulle kunna synliggöras i vardagen. Till skillnad mot de tidigare styrdokumenten 
som mer sa hur vi kunde arbeta har pedagogerna nu, enligt Lpfö 98, en skyldighet som inte 
fanns förr. Nu skall vi planera och genomföra verksamheten så barnen får en matematisk 
kunskap eftersom Lpfö 98 har mål att stäva mot poängterar Doverborg (2008).  
 

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 
Arbetslaget skall 

- Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och 
matematik, 
(Lpfö 98, 2006:9, 10) 

 
Det är av vikt att pedagogerna diskuterar och integrerar läroplanens målområden på ett sätt så 
nyfikenhet och lust att lära infinner sig för barnen enligt Skolverket (2005). I och med att 
matematiken nu finns med i Lpfö 98 så har fokus riktats mot små barns begreppsutveckling 
åsyftar Kronqvist (2008). Vidare menar författaren att förskollärarna uttrycker en saknad i 
grundutbildningen och kräver kompetensutveckling av sina rektorer i matematik. 
Pedagogerna tar stöd av skollagen (2. kap, 7§) som trycker på att pedagogerna ska få den 
kompetensutveckling som behövs av kommunerna. Slutrapporten från Skolverket (2009) 
menar på att kompetensutveckling för alla pedagoger är avgörande för att 
läroplansförändringarna skall uppnås, en ambitionshöjning krävs menar de. Det handlar inte 
enbart om att kunna räkna utan också om vad det är och hur vi lär ut matematiken till barnen 
poängterar Skolverket (2009). 
 
2.2 Kompetensutvecklingens betydelse för pedagoger i förskolan 
 

Förskolan står inför en spännande utveckling där det nu skall ske parallella 
lärandeprocesser. Läroplanen pekar ut vad barn skall lära sig, men vad är 
det då pedagogerna skall lära sig för att kunna arbeta efter dessa riktlinjer? 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999:137). 

 
Det finns tre perspektiv av kvalitet i förskolan. Dessa är struktur, process och resultatkvalitet 
enligt Sheridan & Samuelsson (citerad i Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrby, 
2001). Kort sagt kan man säga att det bland annat handlar om pedagogernas kompetens, 
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kvalitén i relationerna och samspelet mellan barn och pedagoger och till sist handlar det om 
vad barnen har lärt sig under sin tid i förskolan. Doverborg (2008) anser att pedagogens 
kunskap om matematik och hur barn lär matematik kan bli avgörande för hur barn tar in 
matematiska kunskaper i förskolan. Det handlar om att vara intresserad och uppmuntrande 
med matematiken anser Solem Heiberg och Reikerås (2008) och för att kunna vara det 
behöver vi matematisk kunskap och en medvetenhet i hur barn förstår matematik.  
 
Söderlund Wijk (2006) har undersökt barnskötare som läser till förskollärare och menar att 
barnskötarna under sin förskollärarutbildning upptäcker att omsorg och lärande hör samman 
och inte är något som kan ses var för sig. Barnskötarna får också en förståelse för att lärande 
är något som sker hela tiden (a.a). Gustafsson och Mellgren (2008) påpekar vikten av de 
personliga egenskaperna hos både barnskötare och förskollärare och jämförde den personliga 
lämpligheten kontra utbildningens betydelse. De tryckte hårt på att den sociala kompetensen 
var av stor vikt och inte bara själva yrkeskategorin. Förskollärarna ansåg att de är bättre på att 
förklara varför de gör på ett visst sätt och att de har en större medvetenhet. Att barnskötarnas 
medvetenhet förändrades när det gällde reflektion över vad och varför de handlar som de gör 
resulterar i att deras syn på sig själva har förändrats. Att de förändrats beror på deras 
utbildning till förskollärare framför Söderlund Wijk (2006). Hensvold (citerad i Gustafsson & 
Mellgren, 2008) tar upp och lägger till att förskollärare även har en stor tilltro inte bara till 
barnen utan också deras förmågor. Hon såg att förskollärarna var bra på att se vikten av att 
utgå från barnens livsvärld och den barnsynen trodde hon hängde samman med utbildningen 
till förskollärare. Medan Söderlund Wijk (2006) talar om förändringen i tanken hos 
barnskötarna då det gällde deras handlande, de blir reflekterande praktiker när de slutgjort sin 
utbildning till förskollärare. För att barn skall förstå så måste de få pröva sig fram. Pedagogen 
skall utmana barnet lagom där de bör få reflektera för att få en förståelse. Det är en 
pedagogisk kompetens att se sådana situationer och servera möjligheterna till barnen 
(Claesdotter, 2005). 
 
De förskolor som har granskats av Skolverket (2003) har mött pedagoger som uttryckt en 
osäkerhet inför sin roll att på bästa sätt lära ut matematik samt stimulera barnen till att finna 
en lust. Pedagogerna påpekar att de behöver kompetensutveckling på ett fördjupat plan inom 
matematik och matematikdidaktik (Skolverket, 2003). 
 
2.3 Att arbeta med matematik i förskolan 
 
Matematik finns förmodligen på de flesta förskolor men hur fungerar det när pedagoger 
agerar samt vilken inställning har de till matematik med de yngre barnen? Kihlström (1998) 
har gjort en undersökning av förskollärares syn på barns utveckling och lärande genom 
intervjuer med ett trettiotal förskollärare. Hon beskriver bland annat hur förskollärare gör för 
att lära barn matematik, vilka metoder som förekommer och barnens förståelse av inlärningen. 
Hon såg olika attityder gällande förskollärarnas syn och reflekterande över hur de arbetade 
med matematik med sina förskolebarn. Vanligast var situationer i vardagen där pedagogerna 
fångade upp matematiken oplanerat eller att se räkningen som något man bara kan göra. 
Några pedagoger uppgav att de hade planerat in matematik där deras syfte var att lära ut just 
matematik till barnen. 
 
Att fånga matematik kunde uppstå under den fria leken till exempel när barnen gjorde 
halsband, vilket pedagogen tog tillvara på och räknade pärlorna i de olika färgerna med 
barnen poängterar Kihlström (1998). Räkningen förekommer i vardagssituationer vilket 
pedagogerna fångar upp. Det är inte planerat men finns i deras tanke hela tiden. Ämting 
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(citerad i Gottberg & Rundgren, 2006) menar att det som händer här och nu är knutet till 
barnens omvärld. Hon kallar det för ögonblickspedagogik och menar på att det känns som den 
spontana matematiken utvecklar barnen mer och att pedagogerna måste lyfta barnens 
tankeförmåga vidare i deras omvärld.  
 
Att göra sker med automatik det är inget pedagogerna reflekterar över eller heller tycker är 
viktigt att lära ut. Istället kan de använda matematiken för att uppnå något annat säger de, till 
exempel att räkna hur många barn som finns närvarande så att barnen känner sig delaktiga i 
en grupp. Denna grupp förskollärare tror att barnen lär sig matematik ändå när de är mogna 
för det (Kihlström, 1998). En grupp förskollärare planerade in matematik där syftet var att 
lära barnen antalsuppfattning både i vardagssituationer och också i undervisningssituationer. 
Det kan ske i en tillrättalagd situation där barnen får material för att öva matematik till 
exempel leka affär eller i vardagen vid dukning enligt Kihlström (1998). Metoder som 
framkom var vikten av att använda konkreta räknematerial som t ex att räkna sina fingrar. Det 
kunde också innebära att barnen fick uppdrag att lösa. För de mindre barnen var det vanligt 
med räkneramsor eller -sånger menade Kihlström (1998). Det tyckte även Doverborg och 
Pramling Samuelsson (1999) som ser matematiken som given i både ramsor, sång men också 
i spel. Forsbäck (citerad i Gottberg & Rundgren, 2006) talar om att ta på sig matteglasögon 
för att se matematiken omkring oss. Ett roligt sätt att lära matematik är att använda ordet 
sortera leksaker istället för att be barnen städa. Det handlar om att använda sina sinnen och 
uppleva matematiken som finns runt omkring oss. 
 
Även Doverborg (citerad i Ahlberg, 1994) har undersökt hur förskollärare arbetar med 
matematik i förskolan. Hennes resultat skiljer sig från Kihlströms (citerad i Ahlberg, 1994). 
Pedagoger påträffades som ansåg att matematik inte hade i förskolan att göra men också 
pedagoger som menade att matematiken är skolförberedande och kunde starta året innan 
barnen börjar i skolan (Doverborg, citerad i Ahlberg, 1994). Det som var gemensamt för 
bägge undersökningarna var den vardagliga matematiken. Kihlström (citerad i Ahlberg, 1994) 
tror att undersökningarna skiljer sig åt eftersom det på senare år blivit mer diskussioner i 
förskolan angående barns lärande.  
 
Många pedagoger ser det som självklart att barn lär sig matematik bara för att den finns i 
vardagen. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) finns en grundläggande 
möjlighet till det men för att utveckla en förståelse måste de matematiska begreppen 
synliggöras. Lärarna i Doverborg och Pramling Samuelssons (1999) undersökning visar sällan 
på att matematiken skall lyftas fram, problematiseras och synliggöras för barnen (s 52). 
Lärarna pekar endast på barnens möten med matematik i de olika situationerna. Det märkliga i 
denna undersökning är att lärarna inte fann att det var av vikt att barnen fick reda på att det 
var matematik det handlade om (a.a).  
 
Barn lär sig genom att iaktta sin omgivning. Pedagogerna bör lägga nivån lite över det som 
barnen redan klarar av på egen hand. De bör vägleda istället för att ingripa och hjälpa på en 
gång då ett barn inte klarar av en situation, det är en skicklig pedagog anser Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999). Skolverket (2003) beskriver det som att pedagogerna tar 
tillfället i flykten. Samtidigt poängterar skolverket att det saknas en medveten strategi om hur 
barnen kan bli hjälpta i sin utveckling samt kunnande inom matematiken. Alla situationer är 
lärande för barn och det är ett vanligt synsätt men att synliggöra matematiken är minst lika 
viktig för att den skall finnas naturlig i barnens livsvärld. 
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Det finns forskare säger Skolverket (2003) som anser att pedagogerna bör vara medvetna 
samt skapa situationer där både upplevelser, utmaningar och aktiviteter tematiseras. Barnen 
kan då reflektera samt få tilltro till sin egen förmåga att tänka och lösa problem, istället för att 
ägna sig åt formellt räknande i form av skolförberedande stenciler och böcker. Det handlar 
inte bara om att skapa situationer, för matematiken måste också komma in spontant i leken 
där de matematiska begreppen synliggörs. Ju fler sammanhang desto mer kan barnen använda 
sig av begreppen menar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). Genom att pedagogerna 
synliggör olika matematiska begrepp i olika sammanhang i vardagen blir det naturligt för 
barnen att spontant använda dem i lek och skapande, och inlärningen i matematik blir 
naturlig. Vidare menar författarna att låta barnen fråga, och också ställa frågor till barnen är 
första vägen mot att tänka samt reflektera. Just samtal om matematik med barnen ger en 
djupare förståelse för begreppen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999).  
 
2.3.1 Pedagogens roll 
 
Förskolan kan ses som det första steget i utbildningssystemet. Det är ett planerat innehåll med 
mål att sträva mot. Det kräver ett tydligt förhållningssätt och en medvetenhet om att ge barnen 
en möjlighet till lärande av pedagogerna menar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). 
En pedagogisk kompetens är att knyta verksamhetens innehåll till målsättningar som härleds 
till barnens syften att få ett intresse till att lära sig. Det handlar om pedagogens medvetenhet 
att vilja skapa optimala förutsättningar till utveckling. Både ämneskompetens och stor 
förståelse är bra egenskaper på en proffsig pedagog, och det kan definieras till pedagogisk 
kvalitet i förskolan poängterar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). En medveten 
pedagog ser mer än bara tal och siffror och tar tillvara på det som sker i den vardagliga 
verksamheten. Där kan de benämna olika begreppsbildningar genom att dagligen räkna, mäta 
och klassificera tillsammans. Att få in begreppen i många olika situationer utvecklar barnens 
matematiska förståelse och ger ett meningsfullt sammanhang för barnen (Skolverket, 2003). 
Kvalitet har till syfte att beskriva en process utifrån barns lärande (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 1999). Det handlar om mötet mellan barnen och pedagogerna, ett förhållningssätt 
om barns lärande (a.a).  
 
Vid planering ska pedagogerna utgå från barnens intressen och aktiviteter i leken. Öhman 
(2003) poängterar att barnen då känner både inlevelse och ett intresse från pedagogerna, när 
de tar tillvara på det som barnen visar genom att planera den övriga verksamheten efter det. 
Att planera är en utmaning för pedagogerna där barnen utvecklar matematiken i leken 
(Fauskanger, 2008). 
 
Enligt Folkman och Svedin (2003) så menar Vygotsky att det finns två utvecklingsnivåer, en 
aktuell nivå och den möjliga nivån. Det handlar om vad barnet redan behärskar samt vad som 
kan uppnås med de vuxnas hjälp. Han menar att om vi har ett förhållningssätt där vi ser och 
förstår vad barnen kan och också när vi kan öka vår förväntan på barnets förmågor som 
Vygotsky kallar den möjliga zonen. Det är en viktig egenskap för pedagoger att äga för att 
utvidga leken för barnet.  
 
     
2.3.2 Miljöns matematiska betydelse i förskolan  
 
Miljön är något som Nordin - Hultman (2006) ser som betydelsefull för hur barnen är och ses. 
Hon menar att barnen i rätt miljö kan visa sig mer mottagliga för lärande. Hon lyfter fram den 
konkreta iscensättningen av miljön och fokuserar på ett intressant och meningsfullt sätt att 



 7

skapa en miljö för alla barn. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att förskolan 
bör innefatta en balanserad planering där inflytande, struktur samt återkommande 
aktiviteter/rutiner finns med för barnen. Miljön skall vara förändlig efter barnens intressen 
poängterar författarna. I en god lärandemiljö måste pedagogerna ha förståelse för att viktiga 
bitar som leken, kreativitet och lärande hör ihop (Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & 
Kärrby, 2001). Hur miljön utformas samt skapas är avgörande menar Doverborg (2008). I rätt 
miljö kan pedagogen genom barnens intresse synliggöra och utmana barnen i den matematik 
som finns i vardagen. Interaktionen mellan barnen och de vuxna tillsammans med den fysiska 
utformningen samt materialet innefattar den pedagogiska miljön vilket avgör klimatet i 
verksamheten anser Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). För en optimal lekmiljö ska 
pedagogerna se till olika faktorer som att ge trygghet genom att finnas tillhands och vara 
närvarande samt söka information att bygga vidare på enligt Öhman (2003). Det handlar 
också om att ge barnen tid och utrymme med valmöjligheter till lekmaterial. Både inne och 
utemiljö kan locka till lek och möjligheter inom matematiken (Öhman, 2003). 

 
2.3.3 Utomhusmiljön 
 
I verksamheten kan utomhusmiljön vara betydelsefull för att upptäcka matematiska begrepp 
menar Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). Författarna benämner en rad olika 
matematiska begrepp som barnen kommer i kontakt med ute på gården. Det kan vara begrepp 
som t ex sortera och jämföra, volym, känsla för höjd och mått med mera. Barnen kan själva 
experimentera med bland annat stenar, pinnar, hinkar, sand och vatten för att komma i kontakt 
med begreppen.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att skogen är en miljö för att lära och 
upptäcka olika matematiska begrepp. Det är också en plats där begreppen blir ofantliga menar 
författarna med både räkning, sortering, storlek, höjd, längd, omkrets och antalsuppfattning 
etc genom synliggörande i skogen. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att 
barnen får upplevelser som kan leda till ett matematiskt samtal.                        
Enligt Skolverket (2003) så är förskolan en mötesplats för barns kreativitet där barnens 
intressen är i fokus. Intresset kan handla om antal samt siffror, både i lek, rutinsituationer 
samt utevistelse.  
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3. Metod 
Syftet är att ta reda på vilken betydelse kompetensutveckling i matematik för pedagoger i 
förskolan kan få och hur pedagogerna använder sig av de nya kunskaperna i verksamheten.  
För att få svar valde vi att intervjua pedagoger eftersom vi ansåg att detta var den bäst 
lämpade metoden för en kvalitativ undersökning. Vi tyckte att det skulle ge mer än en 
enkätstudie som är kvantitativ och inte ger några möjligheter till att komplettera frågorna 
(Patel & Davidson, 2003).  
 
3.1 Intervju som datainsamlingsmetod  
 
En intervju är ett samtal, inte en utfrågning och den har både struktur och syfte. Det är som en 
vägledd konversation där intervjuaren bestämmer och för att undvika tolkningsproblem, som 
kan ske åt båda håll, är det viktigt att ställa frågor och följa upp svaren enligt Kvale och 
Brinkmann (2009). För vår undersökning, som var kvalitativ, valde vi att göra 
semistrukturerade intervjuer vilket innebar att de intervjuade skulle få samma frågor och i 
likadan ordningsföljd vilket skulle ge alla samma utgångsläge. Det var viktigt att 
intervjufrågorna som ställdes skulle lämna svarsmöjligheterna öppna för att de skulle få så 
stor frihet som möjligt att uttrycka sin mening.  Utefter de svar vi sedan erhöll kunde vi ställa 
de följdfrågor som behövdes för att stödja samtalet eller för att få ett bredare svar.  
 
Som intervjuperson är det viktigt att tänka på sitt uppträdande genom att visa intresse för det 
som den intervjuade personen säger för att få ut så mycket som möjligt av intervjun (Patel & 
Davidson, 2003). Vidare anser författarna att vi ska akta oss för att döma eller kritisera 
eftersom det kan påverka svaren och istället bidra till att personen intar en försvarsattityd 
vilket med största sannolikhet påverkar det fortsatta frågandet. Även Kvale och Brinkman 
(2009) tar upp viktiga kvalifikationer som en intervjuare bör ha och här tog vi fasta på 
vänlighet och känslighet samt att vara tydliga i frågorna men också styrande så inte syftet 
försvinner.  
 
Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att den handlar om den intervjuade personens 
egna perspektiv ur dennes levda vardagsvärld enligt Kvale och Brinkman (2009) vilket var 
precis vad vi var ute efter. 
 
 
3.2 Urval  
 
För att uppnå syftet med vår undersökning beslutade vi oss för att göra intervjuer med fyra 
pedagoger verksamma i förskolan och alla arbetade med barn mellan 1-5 år. Det var två 
barnskötare och två förskollärare, samtliga kvinnor. Förskolorna var placerade i olika 
stadsdelar i Göteborg och två av dem i kranskommuner till Göteborg. Alla arbetade på 
traditionella svenska förskolor utom Pedagog A som är verksam på en Reggio Emilia 
inspirerad förskola. Urvalet till förskolorna gjordes dels genom kontakter men även 
slumpmässigt via kommunernas hemsidor. 
 
3.3 Genomförande 
 
Vi började med att utforma frågor inför intervjuerna, det blev totalt sju frågor (bilaga 1). 
Sedan utförde vi två pilotintervjuer, för att se om frågorna kunde ge svar på vad vi sökte. Vi 
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läste också på i litteraturen av Patel och Davidson (2003) och Kvale och Brinkman (2009) för 
att kunna utföra intervjuerna på bästa sätt. Vi ringde till de olika förskolorna och frågade den 
som svarade om någon kunde ställa upp i en intervju för vår undersökning. Det blev två 
barnskötare och två förskollärare, som var mellan 35 och 60 år. De fick själva föreslå dag och 
tid för att deras verksamhet skulle störas på minsta möjligt sätt och att de då skulle kunna 
svara på frågorna i lugn och ro. Vid intervjuerna medtog vi ett missivbrev (bilaga 2), som var 
grundat på både Patel och Davidson (2003) och Kvale och Brinkmans (2009) anvisningar, där 
vi förklarade syftet med intervjun, att deras medverkan var frivillig, om vi fick använda oss av 
diktafon, att de skulle vara anonyma och slutligen framförde vi att allt skulle behandlas på ett 
konfidentiellt sätt. 
 
Alla intervjuer har gått till på samma sätt där vi haft våra grundfrågor som utgångspunkt och 
utefter svaren har vi ställt uppföljningsfrågor när så behövdes. De flesta har utförts i rum vid 
sidan av den pågående verksamheten förutom ett där intervjun skedde i barngruppen på grund 
av sjuk personal. Samtliga intervjuer har spelats in med diktafon. Kvale och Brinkman (2009) 
tar upp vikten av vårt förhållningssätt under intervjun vilket vi hade i åtanke hela tiden. Vi har 
sedan lyssnat av inspelningarna och skrivit ned vad som sagts.  
 
Under arbetets gång upptäckte vi att komplettering var nödvändig för att få svar på om 
pedagogerna arbetade med matematik i förskolan innan de fick sin kompetensutveckling i 
matematik. Vi ringde därför upp alla pedagoger som deltagit i vår undersökning och 
genomförde en telefonintervju (bilaga 3). Tyvärr fick vi bara tag på tre av de fyra 
pedagogerna. 
 
3.4 Bortfall 
 
Under den kompletterande telefonintervjun saknades svar från pedagog D som vi inte fick tag 
i. 
 
3.5 Databearbetning 
 
Vid bearbetningen av det insamlade materialet från våra intervjuer valde vi att kategorisera 
våra resultat för att kunna redovisa på ett tydligt sätt. Vi började med att gå igenom de 
inspelade intervjuerna enskilt där vi skrev ner svaren från pedagogerna. Sedan lyssnade vi 
igenom dem igen tillsammans, flertalet gånger, med det nedskrivna materialet framför oss så 
inget hade utelämnats. Därefter delade vi in pedagogernas svar i en tabell med rubriker som 
följde våra intervjufrågor för att göra det mer överskådligt. I vår tabell tittade vi på likheter 
samt skillnader i pedagogernas svar som vi senare kategoriserade in under rubriker som följde 
vår frågeställning. För att få en mer levande beskrivning av pedagogernas tankar valde vi att 
använda oss av flera citat. Istället för att namnge pedagogerna har vi kallat dem pedagog A, B, 
C och D i vår undersökning.  
 
3.6 Forskningsetiska principer  
 
Det finns forskningsetiska principer som forskare bör ta hänsyn till och i en rapport av 
Vetenskapsrådet (2002) beskrivs fyra huvudkrav vilka är följande;  

 informationskravet  
 samtyckeskravet 
 konfidentialitetskravet  
 nyttjandekravet 
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Informationskravet innebär att de deltagande ska informeras om undersökningens syfte, att 
deltagandet är frivilligt och om deras rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen. 
Samtyckeskravet handlar om deltagarens rätt att bestämma om sin medverkan i 
undersökningen och att ett avbrytande inte ger några negativa följder. Informationen erhölls 
av de medverkande både muntligt och genom ett missivbrev. När det gäller syftet så avser 
Kvale och Brinkman (2009) att om syftet avslöjas alltför mycket så gör det en kvalitativ 
forskning omöjlig och det var heller inte vår mening att de skulle veta alltför mycket innan 
eftersom vi inte ville påverka deras svar. Med konfidentialitetskravet menas att alla som är 
med i en undersökning har största möjliga konfidentialitet och att alla uppgifter ska förvaras 
så att ingen obehörig kan ta del av dem. De medverkande i den här undersökningen var 
skyddade på så sätt att det inspelade materialet endast var tillgängligt för oss och i de fall vi 
citerat någon så kallas pedagogerna för A, B, C och D. Med nyttjandekravet menas att de 
enskilda personernas inlämnade uppgifter endast får användas till forskningens ändamål. 
Både vad de gäller konsekvenser och vår roll som forskare så hade vi med oss det som etiska 
påminnelser i det praktiska arbetet om hur vi hanterat det empiriska materialet. I 
undersökningen har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principerna. 
  
3.7 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet handlar om att undersöka det som är tänkt att undersökas och inget annat. I en 
kvalitativ studie innebär det att hela forskningsprocessen ingår i själva begreppet validitet. 
När det gäller validitet menar Patel och Davidson (2003:105) att: ”Det är viktigt för 
validiteten att forskaren är medveten om och reflekterar över de val som görs i hanteringen av 
informationen och hur detta kan påverka analysen”. För vår undersökning innebar validitet att 
vi hade en god förförståelse för att göra datainsamlingen. Då varje forskningsprocess är unik i 
sitt slag går det inte att säkerställa validiteten genom speciella regler eller procedurer enligt 
Patel och Davidson (2003) därför är det viktigt att vi är medvetna om hur vi handskas med 
vårt underlag för undersökningen. 
 
Med reliabilitet menas att det sker på ett tillförlitligt sätt, det uttrycker alltså noggrannheten i 
det som ska mätas. Enligt Patel och Davidson (2003) handlar det om att arbeta kontinuerligt 
med båda begreppen under hela forskningsprocessen. Inför intervjuerna berättade vi så lite 
som möjligt om vår forskning eftersom vi inte ville att de skulle tänka ut svar innan. Vi ville 
att de skulle ge egna svar. När vi sedan skulle lyssna av de inspelade intervjuerna började vi 
med att göra det enskilt, samtidigt skrev vi ner vad som sades. För att få ett mer reliabelt 
resultat lyssnade vi därefter på det tillsammans och hade då det nedskrivna framför oss så vi 
kunde se att det utförts på ett korrekt sätt. Detta gjordes vid mer än ett tillfälle för att inget 
skulle bli fel och för att vara säkra på att vi uppfattat det inspelade rätt. 
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4. Resultat och Analys 
  
Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilken betydelse kompetensutveckling i 
matematik har för pedagoger i förskolan och hur pedagogerna arbetar med matematiken i 
verksamheten. Vi kommer att redovisa resultaten som bygger på semistrukturerade intervjuer 
och som vi under bearbetningsprocessen delat in under rubriker som följer våra 
frågeställningar. I första stycket kommer vi att presentera pedagogernas matematiska 
grundutbildning och kompetensutveckling. I andra stycket presenterar vi hur pedagogerna såg 
på matematik i förskolan innan de fick sin kompetensutveckling. I det tredje stycket berättar 
vi på vilket sätt pedagogernas uppfattning kring matematik i förskolan har förändrats. I det 
fjärde stycket beskrivs hur pedagogerna arbetar med matematik i verksamheten. Efter varje 
resultatdel kommer en kort sammanfattning som sedan följs av en analys. 
 
Som ett gemensamt namn för våra respondenter kommer vi att använda oss av begreppet 
pedagoger. Med respekt för våra respondenters anonymitet kallar vi pedagogerna A, B, C och 
D. Nedan i tabellen beskriver vi pedagogerna närmare.   
 

 Pedagog A Pedagog B Pedagog C Pedagog D 
Ålder 60 år 42 år 40 år 35 år 

År i förskolan Mer än 25 år 15 år 22 år 10 år 
Matematik i 

grundutbildning 
Nej Nej Ja Nej 

Fortbildning 
inom matematik 

Ja Ja Ja Ja 

År för examen 2004 1995 Barnskötare -88 
Förskollärare-04 

2000 

 
 
 
4.1 Pedagogernas matematiska grundutbildning och kompetensutveckling  
 
Pedagog A hade ingen matematik i sin grundutbildning till barnskötare men har varit verksam 
i nätverksmatematik i ett par år. De som är med i gruppen träffas ungefär fyra gånger/termin. 
På träffarna utbyter de idéer och de får mycket matematiskt material.  
 

Det hade ju varit bra om någon annan i huset också hade gått på de här 
nätverksträffarna för då hade vi ju kunnat diskutera mer. Det är ju 
jättesvårt att förmedla vad vi gör på de här träffarna, så där brister det 
(Pedagog A)        

 
Pedagog B hade ingen matematik i sin grundutbildning till barnskötare men har deltagit i flera 
heldagars utbildningar med föreläsningar kring matematik. Det hon fått med sig från 
föreläsningarna är tips, lekar och mattepåsar. Det är hon som har ansvaret för 
utomhuspedagogiken på sin förskola. 
 
Pedagog C hade läst matematik under sin förskollärarutbildning som extra tillval i kursen 
Svenska, matematik och engelska genom leken, 20p. Utöver det har hon varit med på 
föreläsningar om matematik på studiedagar. Under sin verksamma tid har det även ingått 
obligatorisk litteratur i matematik.  
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Pedagog D hade ingen matematik i sin grundutbildning till förskollärare. Hon nämnde dock 
att de snuddat på ämnet men hur framgick inte. Gällande annan fortbildning har hon 
medverkat på en föreläsning om matematik. 
 
Slutsats 
Det var endast Pedagog C som läst matematik under sin förskollärarutbildning som extra 
tillval i kursen Svenska, matematik och engelska genom leken, 20p. De övriga hade inte fått 
någon utbildning i barns matematiska lärande i någon form under sin grundutbildning till 
barnskötare respektive förskollärare. Däremot berättade samtliga att de deltagit i 
fortbildningsdagar och föreläsningar om matematik i förskolan. Det var allt från ett till flera 
tillfällen. Ingen redogjorde för vare sig föreläsningarnas syfte eller föreläsarnas namn. 
 
Analys 
Att matematik inte har haft något stort utrymme i förskolan de senaste 30 åren som 
Doverborg (2008) uppger ser vi stämmer med pedagogernas brist på grundutbildningar i 
matematik. I och med förslaget av revideringen till den nya läroplanen kommer det att krävas 
än mer fortbildning och kompetensutveckling enligt Skolverket (2009). Av de utvalda 
pedagogerna som ingick i undersökningen hade tre av dem inte haft någon matematisk 
utbildning i sin grundutbildning då de utbildat sig till barnskötare/förskollärare men samtliga 
har deltagit i fortbildningsdagar/föreläsningar om matematik i förskolan i varierad mängd och 
tillfällen. Pedagog C som hade den senaste grundutbildningen till förskollärare kunde välja att 
läsa om matematik vilket hon också gjorde. I dag är det obligatoriskt med matematik vid 
utbildningen till förskollärare, vilket uppfyller den nuvarande läroplanen Lpfö 98 som har ett 
tydligt budskap om matematik och vad som åligger pedagoger i förskolan. Skillnaden är 
tydlig mot föregående styrdokument som Doverborg (2008) menar mer var en 
rekommendation vad som kunde göras men det var ingen skyldighet som nu. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) poängterar att den nuvarande läroplanen påvisar vad barnen 
kan förväntas lära sig i förskolan.  
 
4.2 Hur såg de utvalda pedagogerna på matematik i förskolan innan de fick sin 
kompetensutveckling? 
 
Pedagog A ansåg att matematik var något som hörde skolan till.  
 

Matte skulle man ju ha först när man började i första klass  
(Pedagog A) 
 

I förskolan räknade man bara och pratade om siffror eftersom det hörde till vardagen  
 

Till exempel nu är det fem som dricker mjölk och en som dricker  
vatten, idag är de fem pojkar och elva flickor.  
(Pedagog A) 
 

Hon ansåg att det mer handlade om allmänbildning än om matematik i förskolan.  
 
Pedagog B sade att hon arbetat likadant med matematik innan sin kompetensutveckling med 
barnen, hon tänkte däremot inte på att det var matematik hon sysslade med. I början när 
matematiken kom in i förskolan var hon en motståndare till den.  
 

När matematik började i förskolan så var jag en liten motståndare 
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för jag trodde att det var samma matte som var i skolan, 
ja, innan jag fattade att det inte var så  
(Pedagog B) 

 
Pedagog C arbetade med matematik innan sin fortbildning genom siffror och att barnen fick 
räkna.  

Man talade inte direkt om matte då, man bara räknade 
 (Pedagog C) 
 

Pedagog D har inte tänkt på att det var matematik hon var sysselsatt med när hon t ex bakade 
med barnen eller i andra vardagliga räknesituationer. Hon nämner dock att det ändå funnits 
någonstans i bakhuvudet att det var matematik. 
 
Slutsats 
Innan pedagogerna hade fått någon utbildning/fortbildning i matematik framkom det att alla 
hade arbetat med matematik i någon form av siffror och räkning. Räkning kunde förekomma 
då de räknade antal närvarande barn, räknade saker och vid bakning. Fokus låg på siffror och 
att räkna men de tänkte inte på det som matematik. 
 
Analys 
Innan pedagogerna hade fått någon utbildning i matematik menade de att de hade använt sig 
av matematik i form av att räkna eller siffror. De var då inte medvetna om att det var 
matematik. En medvetenhet kan fås genom utbildning menar Söderlund Wijk (2006) och 
pedagogerna reflekterar därefter vad och varför de handlar som de gör, vilket stämmer med 
det vi också fick fram. Pedagogernas resonemang kan liknas med Khilströms (1998) studie 
där hon fann en grupp förskollärare som bara gjorde med automatik, de tänkte inte på att det 
var matematik. De menade att barnen först då de är mogna kommer att lära sig matematik och 
det är inte viktigt att lära ut matematik i förskolan.  
 
4.3 På vilket sätt uttrycker pedagogerna att deras uppfattning kring matematik i 
förskolan har förändrats efter kompetensutvecklingen?  
 
 
Pedagog A presenterar och benämner matematiken genom att sätta ord på det de gör. 
 
Pedagog B förstod att det mesta i vardagen innehöll matematik efter kompetensutvecklingen. 
Hon anser dessutom att tanken har förändrats på så sätt att hon fått ett nytt tänk, hon tänker nu 
matematik i alla situationer.   
 

Matematiken kommer in i alla moment... 
matematiken kommer in i allt du gör om du bara tänker efter 
 (Pedagog B) 
 

Hon känner också att hon genom kompetensutvecklingen fått en grund som gör att hon kan 
utvecklas vidare. 
 
Pedagog C säger att hon har fått nya idéer, tankar och kan nu se matematiken i vardagen.  
 

Jag tror alltid att man behöver ha lite ny gnista 
 (Pedagog C) 
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Hon berättar också att hon fått fler arbetssätt vilket är bra, för barn är ju olika menar hon och 
då finns det alltid något som kan passa någon. Hon tycker att det är bra med 
kompetensutveckling men man behöver inte använda sig av allt, man skall vara kritisk. 
 
Pedagog D saknar mer fortbildning då hon bara deltagit på en föreläsning. Men den gången 
har ändå gett henne någonting då hon nu ser matematiken och kan sätta ord på den. 
Problemlösning är något hon idag efter fortbildningen kan se hos barnen på olika sätt. Som 
exempel tar hon upp att barn hämtar stolar för att nå saker högt upp vilket hon inte hade sett 
innan. Samma sak har hon sett ute på gården men i form av bildäck att klättra upp på för att 
nå gungan. Hon tycker att kompetensutveckling behövs för att kunna utveckla sig själv i sin 
yrkesroll. 
  
Slutsats 
Samtliga pedagoger var överens om att kompetensutveckling i matematik var nödvändigt för 
att förstå att det faktiskt var matematik de arbetade med. Några pedagoger kände att de nu fått 
en grund som bidragit till att de kan utvecklas vidare. Inspiration i form av nya tips och idéer 
har följt med kompetensutvecklingen samt ett nytt sätt att se på matematiken. Den största 
förändringen är enligt pedagogerna deras tänkande kring och om matematik som gett dem en 
ny förståelse. De ser nu mycket mer än siffror och räkning samt reflekterar om att vardagen 
innehåller massor av matematik. Det handlar bara om att se den.  
 
Analys 
Kompetensutveckling kan ge pedagoger ett nytt sätt att se på saker framkom det i rapporten 
av Gustafsson & Mellgren (2008) där de såg att förskollärares högre utbildning leder till en 
större medvetenhet. Det kom även fram att den personliga lämpligheten hade en betydande 
roll men det är inget som framkommit i vår undersökning. De förändringar som framkom 
bland pedagogerna i vår undersökning var ett nytt synsätt, nya tankar och en medvetenhet 
kring matematiken. Något som Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) tog upp var vikten 
av pedagogers medvetenhet där de synliggör olika matematiska begrepp i olika sammanhang i 
vardagen. Några pedagoger ansåg att kompetensutvecklingen lett till en grund som gjorde att 
de nu kunde utvecklas vidare. Att pedagogerna hittat ny inspiration uppfattades som en viktig 
utveckling för deras yrkesroll. Pedagogerna kunde nu se att matematiken kom in överallt i 
vardagen och att det inte handlade enbart om siffror och att räkna saker, nu har de en 
förståelse. Sheridan och Samuelsson (citerat i Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & 
Kärrby, 2001) menar på att pedagogers kompetenser kan vara kvalitetshöjande, där samspel 
och relationer har en betydelse samt slutligen vad barn lär sig i verksamheten. Också 
Doverborg (2008) anser att pedagogers kompetenser hur barn lär kan få betydelse för barns 
lärande i matematik. De deltagande pedagogerna resonerade mest om sitt eget lärande kring 
matematiken och inte vad kompetensutvecklingen hade tillfört barnen samt verksamheten i 
lärande perspektiv. Vi kan koppla detta till lärarna i Doverborg och Pramling Samuelssons 
(1999) undersökning som sällan visade att de synliggjorde matematiken för barnen och inte 
heller tyckte det var viktigt att berätta för barnen att det var matematik det handlade om.  
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4.4 Hur pedagogerna arbetar med matematik i verksamheten  
 
4.4.1 Pedagogens roll 
 
Pedagog A hade varken läst eller diskuterat vad som står i läroplanen om matematik med sina 
kollegor nyligen, hon sa: Nej, men vi vet ju vad det står. När pedagog A talar om sin roll ser  
hon vikten av att finnas till och stödja barnen. Hon pratade också om att hjälpa dem, som 
exempel nämnde hon när de återupptar den planerade matematikaktiviteten på egen hand och 
behöver hjälp med läsning. 
 
  
Pedagog B sa att de kontinuerligt läser och diskuterar innehållet om matematik i läroplanen 
med sina kollegor. Hon pekar även på vikten av att vara ledande men inte för mycket för 
barnen måste få tänka till själva också. Hon ser sig själv som ett stöd för barnen. 
 
 
Pedagog C tar upp att läroplanen är verksamhetens utgångspunkt. De både läser och 
diskuterar kring den i arbetslaget.  
 

Den finns med i vår handlingsplan, matten finns med i Lpfö98 under 
utveckling och lärande tror jag och det bryter vi ner till delmål tillsammans 
(Pedagog C) 
 

När det gäller hennes roll anser hon att den är betydande där hon ska stimulera barnen så de 
blir nyfikna.  
 
Pedagog D har inte läst eller diskuterat läroplanen med sina kollegor. 
 

Nej, inte nu, det var länge sen jag läste den 
 (Pedagog D) 
 

Hon säger dock att hon ska hjälpa barnen och finnas till hands för dem. 
 
 
Slutsats 
Att läsa och diskutera innehållet i Lpfö 98 om matematik tillsammans med sina kollegor hade 
två av pedagogerna gjort och gör det kontinuerligt i sina verksamheter. De andra pedagogerna 
hade vare sig läst eller diskuterat Lpfö 98 med sina kollegor nyligen. De flesta pedagoger var 
dock eniga om att deras roll är att finnas där för barnen och stödja dem vid behov. En 
pedagog tog upp vikten av att stimulera barnen så deras nyfikenhet väcks.  
 
 
Analys 
Som utgångspunkt har två av pedagogerna, B och C, Lpfö 98 med sig som kontinuerligt stöd i 
sina verksamheter. Med vår nuvarande läroplan Lpfö 98 skall vi planera verksamheten så 
barnen utvecklar en matematisk kunskap. De övriga pedagogerna hade den inte som ett 
naturligt inslag i verksamheten. Detta kan vi koppla till Skolverket (2005) som säger att 



 16

pedagogerna ska diskutera läroplanen och implementera den i verksamheten så det utmanar 
barnen, vilket inte hälften av pedagogerna gjorde.  
 
När det gäller pedagogernas roller berättar pedagog A, B och D att de finns där för att hjälpa 
och stödja barnen och som Pedagog D säger finnas där för dem.  Pedagog B tar även upp sin 
roll när det gäller att leda barnen och vara den ledande. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) säger att en skicklig pedagog inte ska ingripa direkt när ett barn inte klarar av något 
utan istället vägleda barnet så att de kan gå vidare på egen hand, vilket överensstämmer med 
pedagog B:s resonemang. Claesdotter (2005) menar på att det är viktigt att barnen får pröva 
sig fram där vi utmanar barnet lagom, vilket kan liknas med att vara en kompetent pedagog. 
Även Vygotsky (citerad i Folkman & Svedin, 2003) tar upp vikten av att veta vad barnet kan 
för att öka vår förväntan på barnets förmågor. Pedagog C gav barnen stimulans och väckte 
deras nyfikenhet, hon gav barnen möjligheter vilket Claesdotter (2005) poängterade blir till 
både reflektion och en förståelse för barnen.  Förskolor som har granskats av Skolverket 
(2003) mötte pedagoger som uttryckte osäkerhet i sin roll att lära ut matematik på bästa sätt 
samt stimulera barnen till att finna lust. De flesta av pedagogerna verkade vara nöjda med att 
finnas till för barnen, de talade inte om att finna lusten till matematik eller en osäkerhet i att 
lära ut.   
 
4.4.2 Planerad och oplanerad utomhusmatematik 
 
Pedagog A gav barnen olika planerade uppdrag ute på gården. Det kunde röra sig om 
papperslappar där det stod olika matematiska uppgifter på och som barnen fick. Som exempel 
nämnde hon att det på en lapp kunde stå att barnet skulle hämta olika antal stenar eller kottar.  
Oplanerat fångade hon upp matematiken ute genom att dela ut muntliga uppdrag till barnen då 
det var dags för att städa in på gården. Som exempel nämndes en uppgift där de fick räkna 
och träna på antalsuppfattning:  
 

När vi är ute på gården så brukar barnen få ta in fem saker var och en cykel 
så de är duktiga på att räkna, men de flesta har bara förståelsen för talet 
fem. 
(Pedagog A) 

 
Pedagog B har stort fokus på utomhuspedagogik och har alltid matematiken med i sin tanke. I 
skogen, där hon kunde se mycket matematik, arbetade hon med att barnen fick mäta och räkna 
med naturens material. Ett sätt hon tog upp var att barnen fick använda sin egen kropp genom 
att mäta trädens omkrets. Hon talade särskilt gott om skogen där hon såg stora valmöjligheter 
till att få med matematiken både planerat och oplanerat.  
 

Det handlar ju om att man ska ha det med i sitt tänk, för det kommer ju in 
mera än vad man tror  

(Pedagog B) 
 
Pedagog C säger att hon upplever att hon ser matematiken överallt men nämner ingen 
planerad utomhusmatematik. 
  
Pedagog D såg till barnens problemlösningsförmågor ute på gården.  
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Visst ser man hur barnen tänker för att de ska lösa saker som till exempel 
pojken […] som hämtade en kompis eftersom det behövdes två för att hoppa 
hopprep 

             (Pedagog D) 
 

Vidare kunde hon se hur barnen klättrar och flyttar bildäck för att nå upp till gungorna. Hon 
uttryckte att det här är riktig matematik. Hon arbetade dock inte med planerad 
utomhuspedagogik.  
 
Slutsats 
Det kom fram att hälften av pedagogerna arbetade med planerad utomhuspedagogik. Vidare 
menar de flesta av pedagogerna att de kunde se matematiken ute och att de då fångade upp 
den spontant.  
 
Analys 
Hälften av pedagogerna hade planerad utomhuspedagogik vilket visade sig på olika sätt.  
Pedagog A gav barnen planerade uppdrag ute på gården då det var dags för städning. När det 
handlar om att städa menar Forsbäck (citerad i Gottberg & Rundgren, 2006) att det handlar 
om att sortera leksaker på ett roligt sätt och då kommer matematiken in naturligt. Då 
pedagogen ger barnen uppdrag eller säger att nu ska vi sortera istället för att använda ordet 
städa blir det både lustfyllt och lärande för barnen ansåg Forsbäck (citerad i Gottberg & 
Rundgren, 2006). Pedagog B har stort fokus på utomhuspedagogiken och använde sig av 
skogen när det gäller matematik. Skogen som miljö för att lära och upptäcka matematik har 
enorma möjligheter anser Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). I skogen får barnen 
upplevelser som kan leda till matematiska samtal vilket ger barnen en djupare förståelse för 
matematiken enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). Om pedagog B hade 
matematiska samtal och hur hon tog tillvara på skogens matematiska möjligheter för barnen 
framkom dock inte. Pedagog B pekade på vikten av en bra miljö och att den har stora 
valmöjligheter för barnen vilket stämmer bra med vad Lpfö 98 tar upp, att det är viktigt med 
en miljö som utmanar och lockar barnen till lek och aktivitet samt att den ska inspirera till att 
utforska omvärlden. Pedagog C och pedagog D talade inte om någon planerad 
utomhusmatematik men pedagog D såg att matematiken fanns även utomhus efter sin 
kompetensutvecklingsdag.  
 
I den oplanerade utomhuspedagogiken tog de utvalda pedagogerna endast upp vad de såg. 
Pedagog D såg till barnens förmågor och menade på att matematiken blev synlig för henne på 
gården efter sin kompetensutvecklingsdag. Hensvold (citerad i Gustafsson & Mellgren, 2008) 
menar på att det är specifikt för förskollärare att de har en stor tilltro till barnen och deras 
förmågor vilket hon tror hänger samman med förskollärarens utbildning. Om matematiken 
synliggjorts för barnen kom däremot inte fram bland pedagogerna i undersökningen. Enligt 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) bör matematiken synliggöras för barnen och det 
är först då som en förståelse utvecklas för begreppen. Skolverket (2003) poängterar att det är 
lika viktigt att synliggöra matematiken för att den skall bli naturlig i barnens livsvärld.  Att 
fånga matematiken och ha det i sitt tänkande hela tiden talade Kihlströms (1998) förskollärare 
om, våra pedagoger uttryckte sig mest om att de såg den, förutom pedagog A som fångade 
matematiken.  
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4.4.3 Planerad och oplanerad matematik i verksamheten 
 
Pedagog A har arbetat planerat med matematik i gruppverksamhet i början av terminen, tre 
gånger i veckan. I mattegruppen använde hon sig bland annat av matematikpåsar. I 
matematikpåsarna fanns t ex begreppen någon och något. 
 

Den här påsen är rolig, det står olika på lapparna som göm dig bakom 
någon eller göm dig bakom något. Det tycker jag är bra begrepp att lära 
sig, någon och något. Sen så finns det ju över, på, bredvid och många andra 
ord 
 (Pedagog A) 
 

Hon var noga med att presentera aktiviteten, nu ska leka matte för att göra barnen medvetna 
om att det handlar om just matematik. Nu förekommer matematiken endast i de vardagliga 
situationerna berättade hon eftersom det nu är uppehåll i mattegrupperna. Pedagog A arbetar 
också oplanerat med matematik där hon låter barnen få använda sig av olika redskap t ex 
spela spel, leka med mattepåsar och mattesagor, hon ser att matematiken finns där men. Hon 
gör på annat sätt med de mindre barnen då hon inte använder sig av siffror. Istället sjunger 
hon med dem och läser ramsor.  
 
Pedagog B hade endast planerad matematik i skogen. För övrigt ser hon matematiken i de 
vardagliga situationerna. Där arbetar hon mycket med upprepningar för att barnen ska lära sig. 
Vidare säger hon att hon tänker på matematik i alla situationer. Som exempel tar hon upp att 
hon ser det när barnen leker genom att de gör jämförelser som:  
 

[…]dockan är större än den och den är mindre, matte innefattar ju så 
mycket det är ju inte bara att räkna 1, 2, 3, 4, 5 utan det är ju 
begreppsbildningar och färg och form 
(Pedagog B) 

 
Hon berättar att hon skall finnas där för barnen och hjälpa till men inte för mycket för de 
måste få chans att utveckla sig själva. Hon säger också att: 
 

Matematiken finns överallt så egentligen jobbar jag hela tiden med 
matematik i olika situationer och utföranden 
 (Pedagog B)  

 
Pedagog C arbetade med barnen och matematikgrupper två gånger i veckan. Där använde hon 
sig av en hemmagjord byrå som kallades för mattebyrån och innehöll olika matematiska 
utmaningar som kluriga lösningar. 
 

Barnen får då räkna, lägga till, dra ifrån och lägga samman vilket handlar 
om problemlösning 
 (Pedagog C) 
 

När det gäller den oplanerade matematiken i verksamheyen stimulerar hon barnen genom att 
finnas till. Det gör hon genom att vara närvarande och ge barnen de matematiska begreppen 
då barnen leker t ex med att dela träfrukter.  
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Jag kan tycka att barnen är medvetna om olika siffror när de till exempel 
sitter vid maten och jag säger: Jag fick fyra köttbullar och du fick bara tre. 
Då fick jag en mer än vad du fick.  
Det är ju lite jämförelser och jag kan också känna att de blir nyfikna, och de 
är ju otroligt nyfikna så jag kan ju känna att de lär sig som bäst när de är så 
små 
(Pedagog C) 
 

Hon säger att samtal om matematiken i vardagen hjälper barnen till att bli mer nyfikna och 
intresserade av matematik. 
 

 
Pedagog D har ingen planerad matematikverksamhet men tycker att det är viktigt att barnen 
får en medvetenhet kring antal och sortering. För att ge barnen medvetenheten fångar hon 
matematiken i barnens olika aktiviteter. På samlingen får barnen räkna och hon tänker också 
in matematiken i färg och form t ex trekanter och kvadrater i olika färger. Vidare menar hon 
att hon fångar matematiken då barnen gör halsband genom att de då får räkna och sortera 
pärlor.  
 

Sen finns det ju en medvetenhet om hur många rosa eller blåa pärlor man 
har. Sen har vi ju de där treåringarna som kan sätta varannan färg. Ja, 
mycket sånt är det ju 
(Pedagog D) 

 
 
Slutsats 
Hälften av pedagogerna hade planerad matematik i form av mattegrupper där de använde sig 
av speciellt matematikmaterial. Alla pedagogerna använde sig av vardagen där de fångade 
matematiken i olika förekommande rutinsituationer som vid maten, samlingen och i leken. De 
såg och försökte tänka matematik samt fånga den i barnens aktiviteter. Det var bara en 
pedagog som berättade att hon använde sig av spel, sång och ramsor för att ta tillvara 
matematiken. En annan lade vikt vid upprepningar för att ge barnen en förståelse. Hon ansåg 
också att man bör stödja barnen lagom så de får chans till ett eget tänkande. En pedagog tog 
upp vikten av att samtala om matematiken i vardagen tillsammans med barnen och en annan 
talar om vikten av att göra barnen medvetna om matematiken.  
 
Analys 
Planerad gruppverksamhet med matematik förekom hos två av pedagogerna, pedagog A och 
pedagog C. När matematiken är planerad har det oftast ett specifikt syfte med att det är något 
särskilt som pedagogen vill lära ut (Kihlström, 1998) vilket pedagog A och C hade i sina 
gruppverksamheter. De räknade samt lärde ut olika begrepp och problemlösning. Pedagogen 
ska utgå från barnet och dess intressen när det gäller att planera verksamheten. Det är ett sätt 
att visa barnen att de är viktiga. Öhman (2003) menar också att då vi utgår från barnen i 
planeringen, fångar pedagogerna upp matematiken som intresserar barnen för tillfället. Vad 
pedagogerna hade utgått ifrån i sin gruppverksamhet framkom inte.  
 
 
 
När det gäller att fånga matematiken i den vardagliga verksamheten tog här samtliga 
pedagoger vara på den. ”Ögonblickspedagogik” är något som händer här och nu och utgår 
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från barnens omvärld uppger Ämting (citerad i Gottberg & Rundgren, 2006) och det kan 
liknas vid vad Kihlström (1998) tar upp om att fånga matematiken i vardagen. Pedagog C 
pekade på vikten av att synliggöra de matematiska begreppen för barnen. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) menar på att om det görs leder det till att barnen använder 
dem naturligt och spontant. Det i sin tur leder till ett matematiskt lärande (a.a).  Matematiska 
samtal kan väcka barnens intresse och nyfikenhet för just matematiken tror pedagog C. Då vi 
samtalar med barnen om matematik och sätter ord på deras matematiska upplevelser ger det 
barnen en djupare förståelse för de matematiska begreppen enligt Doverborg och Pramling 
Samuelsson (1999). För att få barnet att tänka och reflektera behöver det ställas frågor, både 
av barnet och pedagogen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Matematik förekommer i 
spel, sång och ramsor men pedagog A är inte ensam om att se det, här håller även Doverborg 
och Pramling Samuelsson (1999) med om att matematiken har en given plats där. Det 
framkom också hos pedagog D att det är viktigt att ge barnen en medvetenhet om antal och 
sortering som finns i deras vardag. Det kan knytas till Skolverket (2003) som anser att det 
behövs en medveten pedagog för att kunna se och ta tillvara på matematiken i verksamheten 
på ett meningsfullt sätt för barnen.  
 
4.4.4 Matematik i leken 
 
Pedagog A ser att barnen själva återupptar det barnen gjort i den planerade matematikgruppen 
i den fria leken där stor/liten och antalsuppfattning återkommer och då finns hon där vid 
behov.   
 
Pedagog B ser matematik i leken hela tiden. Hon kan se att barnen gör storleksjämförelser 
med t ex dockor. Både begreppsbildningar och färg och form kommer in i leken anser hon.  
 
Pedagog C tog upp att det är rolig med matematik i leken. Hon kan se hur barnen får in 
matematiken då de t ex leker och delar träfrukter. Då menar hon att det handlar om hur vi 
stimulerar barnen och får dem att använda de olika matematiska begreppen som t ex när de 
leker med frukterna.   
 
Pedagog D tog upp att det handlade om att stanna upp och iaktta barnen för att kunna se 
matematiken i leken. 
 

Å, leken måste ju va med...där är det matte, speciellt ute på gården där de 
klättrar och flyttar bildäck för att nå upp till gungan och annat det är ju 
matematik. Visst ser man hur barnen tänker för att de ska lösa saker som 
t.ex pojken jag berättade om som hämtade en kompis eftersom det behövdes 
två för att hoppa hopprep...man kan ju se på gården när de tar bildäck till 
hjälp för att komma upp i gungan eller som pojken som hämtade en kompis. 
Det är väl problemlösningsförmåga och det är väl utvecklande? 
( Pedagog D) 

 
Slutsats 
Här var det skillnader i vad pedagogerna tyckte. Att stanna upp och se matematiken i leken 
var av betydelse ansåg en av pedagogerna medan en annan sade att pedagogen skall stimulera 
barnen. Bara en pedagog tog upp att barnen återupptog de planerade matematiska 
aktiviteterna själva i leken och en nämnde att matematik i lek var roligt.  
 
Analys 
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Alla pedagoger såg att barnen använde sig av matematik i leken. Matematiken syntes bland 
annat i form av problemlösning, då barnen gjorde jämförelser och att de räknade. Fast det 
räcker inte med att bara se att matematik finns i leken för pedagogerna måste fånga och ta 
tillvara på den åsyftar Kihlström (1998). Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att 
matematiken skall komma in spontant i leken och synliggöras där för barnen, för att deras 
matematiska kunskaper ska utvecklas. I undersökningen framkom att en pedagog stimulerade 
barnen matematiskt i leken. Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrby (2001) ser att 
lek och lärande hör ihop.  

4.4.5 Den matematiska miljön 
 
Pedagog A pekar på vikten av att lekmaterialet men också matematikmaterialet ska vara 
tillgängligt för barnen så de inte behöver be om hjälp då de vill leka med det. Allt 
matematikmaterial var samlat i ett speciellt rum. 
 
Pedagog B tryckte på vikten av en bra utomhusmiljö med gott om valmöjligheter av 
naturmaterial för barnen. Inomhusmiljön benämndes inte överhuvudtaget. 
 
Pedagog C anser att det skall finnas tillgängligt material för barnen men även material i skåp  
som används tillsammans med en pedagog. När hon tänker på miljön på förskolan tycker hon 
att den är tillåtande.   
 
Pedagog D hade inte en lika tillåtande miljö eftersom hon var verksam i små lokaler. 
 

Vi har ju siffror och plus och minus på väggarna och bokstäver som de 
tycker om men annars så har vi inte så värst mycket material framme 
eftersom vi har så små lokaler...vi har en kulram framme...annars så 
plockar vi ju mer fram saker 
(Pedagog D) 

 
Slutsats 
De benämner miljön på olika sätt. Ingen av pedagogerna tog upp att miljön var särskilt viktig 
för matematiken förutom en pedagog som såg de matematiska möjligheterna i skogen. De 
andra talade om tillgänglighet till matematiskt material. 
 
Analys 
Pedagog A trycker på miljön och pedagog C på tillgängligheten av material för barnen. 
Pedagog C sade att visst material endast fick användas tillsammans med en vuxen. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) åsyftar att miljön skall gå att förändras efter barnens 
intressen, det skall vara en interaktion mellan barnen och de vuxna. Att miljön skulle vara 
tillåtande var annat som pedagog C ansåg var viktigt. Utomhusmiljön var en bra miljö enligt 
pedagog B eftersom den har stora valmöjligheter. Vilket Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) bekräftar då de skriver att skogen har oändliga möjligheter för att synliggöra och lära 
om matematik för barnen. Både inne och utemiljö lockar barn till lek och möjligheter för 
matematik menar Öhman (2003). Pedagog D hade en begränsad miljö inomhus eftersom 
deras lokaler var små.  
 
4.4.6 Sammanfattning  
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Sammanfattningsvis ser vi att samtliga pedagoger tidigare har använt sig av siffror och 
räkning i olika sammanhang. De arbetade på ett liknande sett innan utbildningen/fortbildning 
men ingen reflekterade över att det var matematik det handlade om. Två av pedagogerna 
ansåg att matematiken var något som tillhörde skolan. Efter fortbildningen inom matematik 
var samtliga överens om att den var nödvändig för att förstå att det var matematik de arbetade 
med. Matematiken var nu synlig för de vuxna. De såg också poängen med att kunna utvecklas 
och få nya tips och idéer att använda i sitt nya sätt att se på matematiken särskilt nu när deras 
tanke hade förändrats. Pedagogerna arbetade både med planerad matematik samt fångade den 
i vardagen. Några talade varmt om utomhuspedagogik och såg de många möjligheterna med 
att använda sig av naturens eget material. När det gäller pedagogens roll var de eniga i att de 
skulle finnas där som stöd för barnen. En pedagog tog upp vikten av att vägleda barnen för att 
få en matematisk förståelse. Två pedagoger utgick från läroplanen i den matematiska 
verksamheten. Alla pedagogerna kunde se att matematiken förekom i barnens fria lek. 
Pedagogerna talade om vikten av valmöjligheter till matematiskt material, men även om 
tillgängligheten till den. Det framkom även att material inte alltid var tillgängligt för barnen 
utan att de måste be en pedagog om hjälp.   
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5. Diskussion  
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken betydelse kompetensutveckling i 
matematik för pedagoger i förskolan kunde få och hur pedagogerna arbetar med matematik i 
verksamheten. De frågor vi sökte svar på var följande: 

 
 Vilken matematisk grundutbildning och kompetensutveckling har pedagogerna? 
 Hur såg de utvalda pedagogerna på matematik i förskolan innan de fick sin 

kompetensutveckling? 
 På vilket sätt har pedagogernas uppfattning kring matematik i förskolan förändrats? 
 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med matematik i förskolan? 

Vår förhoppning var att få se vilken betydelse pedagogernas arbetssätt hade kring matematik 
beroende på vilken utbildning eller kompetensutveckling de har. Vi funderade också på om 
det var skillnad på hur pedagogerna använde sina kompetenser kring matematiken i 
verksamheterna och hur det i så fall såg ut?  
 
Vi har delat upp stycket i tre delar, metoddiskussion, resultatdiskussion och förslag till vidare 
forskning. Vi har diskuterat resultatet och slutsatserna utifrån undersökningens syfte och 
frågeställningar. 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Metoden var semistrukturerade intervjuer med fyra pedagoger verksamma i förskolan. Den 
metoden ansåg vi passande undersökningen då samtliga pedagoger fick lika förutsättningar. 
Att alla fick likadana frågor gjorde det lättfattligt att kategorisera empirin. Det känns bra att 
de inte fick för mycket information innan intervjuerna eftersom det resulterade i mer spontana 
svar. Vi kunde ha fördjupat oss mer men på grund av bristande erfarenhet som intervjuare 
upptäckte vi det först i bearbetningen av empirin. Det ser vi som en nackdel i vårt arbete då 
det kanske kunnat leda till mer fördjupade svar. Som exempel hade det varit intressant att veta 
vad det var för kompetensutveckling pedagogerna fått. Tyvärr var det ingen som redogjorde 
för varken föreläsare eller dess titel. Intresset för detta borde kanske ha framkommit när vi 
ringde och bokade tid för intervjuerna. Svar på pedagogernas syn på matematik innan 
kompetensutveckling saknades vilket bidrog till en kompletterande telefonintervju. Vi har 
genomgående varit noga med hur vi handskades med empirin i undersökningen där vi sakligt 
framställt pedagogernas tankar kring våra frågor. Vi använde oss av diktafon under 
intervjuerna och var två om databearbetningen och därför anser vi att tillförlitligheten är god. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
Vårt resultat visar att det inte var obligatoriskt med barns lärande i matematik hos någon av 
pedagogerna när de läste sin grundutbildning till barnskötare respektive förskollärare. En 
pedagog hade dock valt att läsa om barns lärande i matematik i sin förskollärarutbildning som 
tillval. Detta bevisar att matematiken inte haft något stort utrymme i förskolans styrdokument 
de senaste 30 åren vilket Doverborg (2008) gav en redogörelse för. Nu vet vi att det har skett 
en förändring och att alla som läser till förskollärare i dagsläget får matematiken i sin 
grundutbildning. Eftersom styrdokumenten skall styra förskolan och dess innehåll har det 
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självklart påverkat innehållet om matematik i förskolan. I inledningen framkom att 
kommunerna bör sträva efter att ge all förskolepersonal kompetensutveckling efter behov så 
de kan förhålla sig till förskolans uppdrag enligt Skolverket (2005). Detta för att höja kvalitén 
i verksamheten. Vi fick fram att de fyra pedagogerna som var verksamma i olika kommuner 
hade fått kompetensutveckling i matematik i någon form men, har detta höjt kvalitén i 
verksamheterna? 
 
Intervjuerna visar att alla pedagoger använt sig av räkning och siffror innan 
kompetensutveckling, men det var inte uttänkt som ett syfte att lära barnen matematik, de bara 
gjorde det. Det överensstämmer med vad Kihlström (1998) fick fram i sin studie då hon 
intervjuade förskollärare om hur de arbetade med matematik. Där uppgav pedagogerna att de 
bara gjorde, men syftet var något helt annat t ex gruppgemenskap. Pedagogerna i den här 
undersökningen uppgav inget syfte, de räknade bara. Det här är något vi sett under åren som 
verksamma barnskötare i förskolan. Vi har inte belägg på att det är allmänna tankar ute bland 
pedagoger i förskolan eftersom vår undersökning är för liten för att kunna påstå det. Vi vill 
ändå hävda att det kan vara så. Vår åsikt är att det inte är helt ovanligt med matematiska 
aktiviteter utan ett ordentligt syfte. 
 
Alla deltagande pedagoger anser att kompetensutveckling är viktig och nödvändig för att 
utveckla sin lärarprofession. Det framkommer att pedagogerna fått en förståelse för att det var 
matematik de hade arbetat med också innan kompetensutvecklingen. De fick ett nytt synsätt 
och en förståelse vilket innebar att det handlade om mer än bara siffror och räkning. I 
resultatet fick vi också fram att pedagogerna nu förstår att matematiken finns överallt och kan 
fångas i vardagliga situationer. Resultatet styrker även vikten av kompetensutveckling och vi 
ser en förhoppning att de nya målen i Lpfö 98 skall bidra till mer satsningar i 
kompetensutveckling för pedagoger verksamma i förskolan om matematik. Vi vågar samtidigt 
påstå, för att gå vidare med ny kunskap som fortbildning kan ge krävs fördjupad insikt om 
vad matematik är och hur barn lär. Skolverket (2003) har gjort en studie där pedagoger uttalar 
en önskan om fördjupad kompetensutveckling för att stärka sin roll. Vi anser dock att det inte 
räcker med enbart kompetensutveckling utan vill gå ett steg längre och lyfta fram tiden som 
en viktig aspekt. Tid till reflektion och gemensamma samtal i arbetslaget är enligt oss 
bidragande för att nå en fördjupning och en stärkt yrkesroll. Speciellt nu med den nya 
läroplanen där pedagoger bör koppla samman målen med ny kunskap från 
kompetensutvecklingsdagar. Ingen av de intervjuade pedagogerna förutom en talar om 
gemensam diskussionstid. Detta kan bero på att vi inte frågade om just det.  
 
Vi upplever att pedagogerna får inspiration genom fortbildning men intervjufrågorna gav inte 
tillräckliga svar på om det blev levande hos alla pedagoger. Däremot kan vi se att deras 
uppfattning förändrats med en medvetenhet om matematiken genom att den nu var synlig för 
pedagogerna. Vi vågar påstå att kompetensutveckling är en process. Det krävs mer för att 
resultatet ska bli optimalt. I ett första steg tänker vi på att matematiken synliggörs för 
pedagogerna och i andra steget synliggörs den för barnen. Utefter vårt resultat ser vi att de 
flesta pedagoger är i första steget av processen. Det kan bero på att kunskap om hur 
matematik förmedlas till barnen saknas men vi har inte stöd för det i undersökningen.  

 
Vårt resultat visar att en pedagog av fyra uppfyller Skolverkets (2005) krav på att diskutera 
läroplanens målområden och arbetar utifrån dessa i verksamheten på ett meningsfullt sätt för 
barnen. I förskolan har pedagogerna en skyldighet att genomföra verksamheten efter 
strävansmålen i Lpfö 98, de skall planera utifrån målen, barnen får då en matematisk kunskap 
menar Doverborg (2008). Hälften av de intervjuade pedagogerna har inte läroplanen som stöd 
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i sitt arbete. Vår erfarenhet är att styrdokumenten inte alltid är ett levande dokument i 
verksamheten, men vi ser samtidigt att fokus läggs på att kompetensutveckla personal i 
matematik. Det här ser vi som en brist för kvalitén i verksamheten att läroplanen inte används 
mer. I Lpfö 98 står det klart och tydligt att vi skall arbeta med matematik och hur. Det här får 
oss att fundera över poängen med kompetensutveckling om vi inte knyter ihop det med 
läroplanen som skall genomsyra verksamheten i förskolan.  
 

Pedagogernas arbetssätt varierar men samtliga är överens om att matematiken i vardagen är 
övergripande arbetet i verksamheterna. Eftersom pedagogerna menar att det mest är den 
spontana matematiken som används funderar vi på om alla barn får tillgång till det eller om 
det bara gynnar vissa barn. Vi tror att om pedagogerna är medvetna om matematiken, vid 
exempelvis måltiderna, och synliggör den för barnen så får alla barn matematik. Men våra 
pedagoger sa inte att de gör på det sättet, utan att de synliggör den för sig själva. Här går 
pedagogerna emot vad Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) säger då de menar att om 
en förståelse ska utvecklas måste de matematiska begreppen synliggöras för barnen. 
Skolverket (2003) pekar också på vikten av att synliggöra matematiken så den kommer in 
naturligt i barnens livsvärld. Alla menar på att de fångar matematiken i vardagen och en 
pedagog berättar också att hon ger barnen de matematiska begreppen vilket överensstämmer 
med både Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) och Skolverket (2003). Hon var den 
enda pedagogen som läst som tillval i sin grundutbildning om matematik. Kan det finnas ett 
samband mellan hennes grundutbildning och hennes sätt att se vikten av att synliggöra 
begreppen för barnen? Vi tror att det kan stämma och om vi ser till vad Gustafsson & 
Mellgren (2008) kom fram till så var det just det att medvetenheten ökade efter en 
förskollärarutbildning. 
 

Att räkna som matematisk aktivitet på förskolorna var i fokus, både i planerade 
matematikgrupper och i vardagen. Det finns också en förståelse av pedagogerna att 
matematiken innefattar mer än att räkna t ex problemlösning. Det som inte framkommer är 
om alla pedagogerna tagit upp med barnen att det är matematik de arbetar med i grupperna 
och i vardagen. Det var bara en pedagog som berättar för barnen att det är matematik. Vi 
tycker det är viktigt att sätta ord på att det är matematik vi gör i förskolan för att visa att 
matematik kan vara roligt. Detta kan ge barnen en positiv start eftersom matematik för många 
upplevs som något negativt högre upp i åldern tänker vi. Sätter vi ord på att det är matematik  
t ex i leken kan vi istället ge barnen upplevelsen om något de behärskar vilket kan skapa lust 
och glädje tror vi. Enligt Skolverket (2003) finns det forskare som stödjer vårt antagande och 
menar att om pedagogerna skapar situationer med både upplevelser och utmaningar för 
barnen så stärks tilliten till deras förmåga. Vidare menar de att det ger mer än formellt 
räknande samt skolförberedande stenciler. Matematiken ger mer när den fångas i vardagen 
och synliggörs för barnen är vår åsikt, i jämförelse med enbart planerade matematikgrupper, 
dock har vi inte funnit något belägg för detta här. Vi anser som Ämting (citerad i Gottberg & 
Rundgren, 2006) att då pedagoger fångar matematiken i vardagen så kallad 
ögonblickspedagogik så utvecklas barnens tankeförmåga mer. Det sker då i en meningsfull 
och intressant situation för barnen. Det är då de kan bli utmanade av oss och få lust att lära när 
det sker i meningsfulla sammanhang som också Lpfö 98 tar upp. Vi ser det som meningsfullt 
för barnen att få lära i leken och i alla vardagliga rutinsituationer och det är först då vi 
synliggör den som vi visar pedagogisk skicklighet i vår yrkesroll. Vi håller med Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) som trycker på att pedagogisk kvalitet är att vi har en 
medvetenhet och ett tydligt förhållningssätt när vi skapar förutsättningar för lärande och 
utveckling. En pedagog är medveten om att hon synliggör matematiken för barnen vid maten, 
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detta visar inte de övriga pedagogerna lika tydligt utifrån resultatet. Doverborg (2008) kopplar 
samman vardagsmatematiken med en god miljö där barnens intressen synliggörs och barnen 
blir utmanade. I vår undersökning kom vi fram till att det oftast är i utomhusmiljön 
pedagogerna ser flest matematiska begrepp och dessutom talar mer om matematiken ute än 
inne. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) har barnen stora valmöjligheter till 
att själva experimentera och komma i kontakt med matematiska begrepp utomhus. Vilket 
också de flesta av de intervjuade pedagogerna bekräftar. Avslutningsvis kan vi säga att 
resultatet visar att kompetensutveckling behövs för att förstå att matematik är mycket mer än 
att räkna och tala om siffror. Vi ser matematiken som en process. Först måste pedagogerna få 
en förståelse för vad matematik är och innebär. Därefter synliggöra den för sig själva för att 
sedan kunna synliggöra den för barnen. De flesta av de medverkande pedagogerna är på god 
väg men behöver mer kompetensutveckling samt tid för reflektion och diskussion i arbetslaget 
som vi ser det.   
 
5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns åtskilliga intressanta områden att forska vidare kring matematik. Nu är matematiken 
aktuell i förskolorna och många forskar kring ämnet. En fråga som vi finner intressant och 
som väckts under vår undersökning är: får pedagogerna tid till reflektion och diskussion i 
arbetslaget efter kompetensutveckling i matematik och är den tillräcklig?  
 
5.4 Slutsats  
 
Avslutningsvis vill vi diskutera om vi nått upp till vårt syfte i undersökningen. Vi tycker vi 
gjort det. Det hade varit intressant att intervjuat ännu fler pedagoger för att få ett större antal 
svar. Utifrån den tidsram vi haft så är antalet intervjuade ändå relevant anser vi. Troligtvis 
hade det blivit enklare om vi fokuserat på färre frågor som gett mer specifika svar utifrån 
frågeställningen. En slutsats vi kan dra är att det har betydelse för pedagoger att få 
kompetensutveckling i matematik och om läroplanen för att kunna synliggöra matematiken 
både för sig själv, men också för barnen i förskolan. Pedagogernas uppfattning har förändrats 
med en medvetenhet om matematik efter kompetensutvecklingen. Det tror vi kan vara rätt 
steg till en kvalitetshöjande verksamhet om kunskaperna blir levande i verksamheten. Till viss 
del tycker vi att den blev det för våra utvalda pedagoger.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

1. Vad har du för utbildning och när avslutades den? 

Ingick matematik i din utbildning och i vilken omfattning? 

 

2. Har du fått någon annan fortbildning i matematik under din verksamma 

yrkestid? Vilken? 

 

3. Om du har utbildning/fortbildning i matematik, hur har det påverkat ditt arbete i 

förskolan?  

 

4. Har du och dina kollegor läst och diskuterat det som står i Lpfö98 angående 

matematik? 

 

5. Kan du på ett konkret sätt berätta hur du arbetar med matematik i din 

barngrupp? 

Är den planerad eller spontan? 

 

6. Hur ser du att barnen utvecklar sin matematiska förmåga? 

 

7. Ger dina kolleger dig utrymme för att levandegöra dina kompetenser i 

barngruppen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
Missivbrev 

En intervjuundersökning om matematik i förskolan 

Vi är två studenter som just nu läser den sista terminen i lärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet med inriktning mot förskola. Vi skriver för tillfället vårt examensarbete 

och har som undersökningsmetod valt att intervjua pedagoger i förskolan.  

Vi är intresserade av att intervjua Dig och hoppas Du samtycker. Intervjun är givetvis frivillig 

att delta i, men vi är ytterst tacksamma om Du vill hjälpa oss att genomföra vår studie. Under 

intervjun kommer en diktafon att användas, detta för att underlätta bearbetning av 

information, samt för att ingen information ska gå förlorad. Dock tar vi givetvis hänsyn till 

om någon vill avstå från att bli inspelad. Fiktiva namn på såväl pedagoger som förskolor 

kommer att användas. Vi lägger vikt vid dina tankar och fokuserar alltså inte på vem Du är, 

därför är Du som svarar anonym. Endast vi har tillgång till det inspelade materialet, det 

kommer att behandlas konfidentiellt enligt de etiska regler som gäller för sekretess i 

forskningssammanhang. 

Om Du har frågor, funderingar eller tillägg efter intervjun är du välkommen att ta 

kontakt med någon av oss: 

 

Angelie Blixt 0706927185 

Anne-Charlotte Siira 0730279704 

 

 



Bilaga 3 
Kompletterande intervjufråga 

Arbetade du med matematik i förskolan innan du fick din kompetensutveckling? 
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