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Sammanfattning:  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka och få kunskap om vilka faktorer 

som inverkar på ett medvetet förhållningssätt när det gäller arbetet med matematiken på 

en förskola. Frågeställningarna formulerades som följer: vad menas med matematik i 

förskolan, vad innebär matematikdidaktisk medvetenhet hos lärare i förskolan samt på 

vilket sätt kommer ett matematiskt medvetet arbetssätt till uttryck i förskolans vardag 

  

För att ta reda på förskollärarnas matematikdidaktiska medvetenhet användes en 

kvalitativ forskningsmetod där intervjuer gjordes med fem pedagoger på en förskola. 

Intervjuerna har analyserats genom en fenomenografisk forskningsansats då den främst 

fokuserar på hur människor uppfattar ett visst fenomen. Resultatet visar att det hos 

förskollärarna finns en stark medvetenhet om att matematik är någonting viktigt. De 

menar även att matematiken finns överallt i vardagen och att den på olika sätt bör ha en 

framträdande roll i förskolans verksamhet.  Med hjälp av Samara och Clements (2009) 

så kallade learning trajectories har intervjuerna analyserats. Dessa learning trajectories 

är indelade i tre steg; mål i den matematiska domänen, en utvecklingsmässig 

progression samt den didaktiska förmågan att konkretisera innehållet. Mot bakgrund av 

dessa visar det sig att förskollärarna i studien inte uppvisar en matematikdidaktiskt 

medveten strategi.   
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Summary: 

The study aims to investigate and gain knowledge of the factors that affect a conscious 

approach when dealing with mathematics in a preschool in central Sweden. The 

questions addressing this investigation were the following: what constitutes preschool 

mathematics, what is mathematical didactic awareness among teachers in preschool 

and in what way does a mathematically conscious way to work manifest itself in 

practice. 

 

In order to find out about the preschool teachers' mathematical didactic awareness we 

used a qualitative research method where five interviews were conducted with five 

preschool teachers. The interviews were analyzed with a phenomenographic research 

approach as it mainly focuses on how people perceive a particular phenomenon. The 

results show that among the preschool teachers there is a strong awareness that 

mathematics is something important. They also argue that mathematics exists all around 

them all the time and that it in different ways should have a prominent role in the 

preschool environment. With the help of Samara and Clement’s (2009) learning 

trajectories the interviews have been analyzed. These learning trajectories constitutes of 

three parts; a goal within the mathematical domain, a developmental progression of 

levels of thinking and the didactic ability to concretize the content. In light of these 

learning trajectories it shows that the preschool teachers in this study do not show 

awareness in strategy regarding mathematical didactics.  
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Bakgrund 

Under vår utbildning har vi behandlat matematiken både inom förskolan och inom 

skolan. En iakttagelse vi gjort under vår verksamhetsförlagda utbildning (Vfu) handlar 

om att pedagogerna inom förskolan inte alltid verkar vara medvetna om hur deras eget 

förhållningssätt påverkar arbetet med matematik. Under en uppgift i matematikkursen 

visade det sig att pedagogerna inom förskolan menar att matematiken finns runt 

omkring oss i vardagen och att det därför inte är viktigt att introducera matematik för 

barnen. Sun Lee och Ginsburg (2009) menar dock att matematiken i vardagen inte blir 

matematik bara genom att det finns matematiskt material till hands. Det krävs även att 

det finns en pedagog som medvetandegör matematiken som finns i barnens omvärld 

och att de skapar lärandetillfällen som leder till barnens matematiska kunskaper och 

förståelse för matematiska begrepp. 

 

Enligt Doverborg och Emanuelsson (2006) är egna kunskaper i och sätt att tänka om 

matematik avgörande för vad pedagoger fokuserar på i arbetet med matematik. Inte 

minst finner författarna det anmärkningsvärt att många förskollärare inte ser 

nödvändigheten i att förklara att det barnen håller på med i förskolan kan vara 

matematik. Vidare menar författarna att det inte i första hand är pedagogstyrda 

aktiviteter som skapar möjligheter för barn i förskolan att tillägna sig kunskap utan lika 

viktigt är att utgå från samspelet mellan barn och lärare i den övriga, ofta spontana 

delen, av verksamheten. Detta möjliggör för pedagogen att utmana barnen genom 

professionellt arbete så att matematiken kan synliggöras i till exempel lek eller andra 

vardagssituationer. ”Medvetna lärare utmanar barnens matematiktänkande och lärande 

genom att ge dem tillfällen att erfara och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang” (Doverborg, 2006, s. 8). Hon betonar betydelsen av att utmana barns 

matematiklärande utifrån barnens egna uppfattningar om matematik. Hon menar att 

lärande är förmågan att se omvärlden med nya ögon. Här spelar pedagogen en viktig 

roll när de till exempel genom att samtala med barnen tar reda på barnens egna 

föreställningar om ett matematiskt innehåll som de vill synliggöra för dem. 

 

Vi har under utbildningens gång börjat reflektera över vårt eget förhållningssätt till 

matematiken och hur medvetna vi själva är kring matematikdidaktiska strategier. Detta 

har inneburit att ett intresse för detta område har växt fram. Vad är det som gör att man 

blir en matematiskt medveten pedagog?  Vilka faktorer inverkar på en pedagogs 

arbetssätt med matematiken? Dessa frågor funderade vi över i ett tidigt skede av arbetet 

och det ledde till vårt syfte och våra frågeställningar. Med vårt arbete hoppas vi kunna 

lägga en pusselbit i den komplexa rollen pedagoger utövar inom förskolan. Vi anser att 

det är av intresse för både pedagogerna och i förlängningen lärarutbildningen att 

pedagogernas förhållningssätt till matematik medvetandegörs för att bidra till 

utveckling av förskolans verksamhet. 
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Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka och få kunskap om vilka faktorer 

som inverkar på ett medvetet förhållningssätt när det gäller arbetet med matematiken på 

en förskola. 

Frågeställningar  

1. Vad menas med matematik i förskolan? 

 

2. Vad innebär matematikdidaktisk medvetenhet hos lärare i förskolan?  

  

3. På vilket sätt kommer ett matematikdidaktiskt medvetet arbetssätt till uttryck i 

förskolans vardag?  
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Del 1. Tidigare forskning 

Följande del behandlar litteratur kring ämnet matematik och matematisk medvetenhet 

och vilka faktorer som inverkar på dessa. Vi redogör också för skillnaderna mellan 

Lpfö-98 och den reviderade läroplanen Lpfö 2010. Detta för att visa på det större kravet 

som ställs på förskollärare vad gäller matematik idag. Vidare redogör vi för hur 

forskningen ser på matematiken ur ett kunskapsperspektiv och ur ett kommunikativt 

perspektiv.  

Matematisk medvetenhet i förskolan 

När det enligt Nationalencyklopedin talas om någons medvetenhet inom ett visst 

område till exempel matematik innebär det att personen har goda teoretiska och 

praktiska kunskaper om matematik, men hon ska framförallt vara mycket 

uppmärksammad på frågor kring matematik. Ordet medvetenhet kan också förklaras ur 

ett filosofiskt perspektiv och då handlar det mer om att man som matematisk medveten 

erfar matematik. Genom att en människa blir medveten om något nytt förändras också 

hennes upplevelse av världen.  

 

Enligt Ljungblad (2001) erövrar barnen sin matematiska medvetenhet genom att 

pedagogerna ställer barnens tankekraft och struktur i centrum. Den matematiska 

medvetenheten kommer då barnet får en inre bild och istället för att försöka hålla kvar 

bilden kan fokusera på att förstå det matematiska problemet. Som lärare ger man då 

barnen ett redskap för att nå en ökad frihet i sitt tänkande. Hon menar vidare att en 

medveten pedagog kan öka förutsättningarna för en matematisk förståelse hos barnen 

redan i förskolan genom att låta barnets matematiska grund formas genom lek, 

laborationer och chans att utforska matematik, vilket senare leder till upplevda 

erfarenheter och olika upplevelser. En samverkan mellan en matematisk inre bild och 

möjligheten att kunna reflektera denna matematiska bild ger en hög kvalité på 

medvetenheten i matematiken.  Ljungblad menar att det är viktigt som pedagog att se 

barnens utvecklingsmöjligheter. En fråga de ställer sig är vad som är möjligt för barnet 

att lära in vid ett givet tillfälle. Författaren menar att matematiken är ett abstrakt ämne 

där det är viktigt att barnet får möjlighet att göra det abstrakta konkret. 

 

Att ställa barnens tankekraft och struktur i centrum handlar också om att ta barns 

perspektiv. Johansson (2003) menar att barnens perspektiv har sin grund i det som visar 

sig för barnet. Detta kommuniceras på olika sätt, inte bara genom verbal 

kommunikation utan även genom gester, tonfall och barnets hela existens och bildar en 

helhet som berättar om barnets sätt att tänka och vara. Hon skriver att detta syftar till att 

förstå barnets varande i världen och detta perspektiv innefattar barnets erfarenheter, 

dess intentioner och uttryck för mening. Det kan jämföras med vad som står i Lpfö 98 

(reviderad 2010) om att verksamheten ska utgå från barnens intressen, erfarenheter, 

behov och åsikter.  
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För att göra någonting konkret menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) att 

innehållet måste lyftas fram och göras synligt. De menar att det inte räcker med att säga 

att matematiken finns runt omkring barnen i vardagen. För att barnen ska kunna erfara 

den matematiska världen som finns i deras vardag så krävs det hjälp av pedagogerna, 

genom kommunikation, språk, tematiserande och problematiserande. Författarna menar 

även att det är barnets erfarenhetsvärld och intresse som ska stå i centrum för arbetet 

med matematik. Doverborg och Pramling Samuelsson menar även att alla idéer ska 

uppmuntras och tas tillvara på. En viktig kompetens hos en medveten pedagog är 

förmågan att rikta barnens uppmärksamhet mot det man vill att de ska lära sig. 

 

Det krävs även kunnande om barnens matematiska inlärning för att kunna utveckla 

matematikdidaktiska strategier. Samara och Clements (2009) menar att till och med de 

yngsta barnen har matematiska idéer och att de använder och utvecklar dessa för att 

göra vardagen förståelig. Skillnaden mellan deras idéer och tolkningar av situationer 

skiljer sig dock avsevärt från vuxnas. Pedagoger i tidiga åldrar måste därför vara 

särskilt uppmärksamma på att barn inte ”ser” situationer, problem och lösningar på 

samma sätt som de själva gör. Därför menar författarna att pedagoger måste tolka vad 

barnet gör och tänker och försöka förstå situationen ur barnets perspektiv. 

 

Enligt en kvalitetsgranskning från Skolverket (2003) framkommer det att pedagogerna i 

förskolan spontant försöker tillvarata olika situationer och aktiviteter som har 

anknytning till matematik. Detta på kreativa sätt genom leken, måltider och 

uteaktiviteter för att försöka möta barnens intresse för siffror och antal. De skriver 

vidare att: 

 

”De tar ”tillfället i flykten”. Däremot har de oftast inte någon medveten 

strategi för hur de kan stötta barnens utveckling och kunnande i matematik. 

En vanlig uppfattning är att barn lär sig i alla situationer. Så är det 

naturligtvis men matematik behöver samtidigt synliggöras i barnens 

livsvärld. Om matematik lyfts fram och benämns i den dagliga 

verksamheten lär sig barnen att det är en naturlig del av livet och inte bara 

något som skolbarnen arbetar med i ”matteboken”. 

(skolverket 2003 s 15). 
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Matematiken enligt läroplanen 

Den första läroplanen för förskolan kom 1998 och 2010 reviderades den. Skillnaderna 

är många och stora och ett större krav på matematisk medvetenhet hos förskollärare 

följer med den reviderade läroplanen. De två tabellerna nedan tydliggör skillnaderna.  

 

Tidigare mål  

Förskolan ska sträva efter att varje barn  

 utvecklar sin förmåga att 

upptäcka och använda 

matematik i meningsfulla 

sammanhang, och 

 utvecklar sin förståelse för 

grundläggande egenskaper i 

begreppen tal, mätning och form 

samt sin förmåga att orientera 

sig i tid och rum.  

 

(Lpfö-98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förtydligade mål  

Förskolan ska sträva efter att varje barn  

 utvecklar sin förståelse för rum, 

form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och 

talbegrepp samt för mätning, 

tid och förändring, 

 utvecklar sin förmåga att 

använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna 

och andras problemställningar 

 utvecklar sin förmåga att 

urskilja, uttrycka, undersöka 

och använda matematiska 

begrepp och samband mellan 

begrepp, och 

 utvecklar sin matematiska 

förmåga att föra och följa 

resonemang.  
 

(Lpfö-98 reviderad 2010) 

 

Enligt den nya läroplanen ska förskolan värna om det enskilda barnets rättigheter till 

välbefinnande, trygghet och utveckling. Det är även viktigt att ta tillvara på de 

kunskaper barnen har med sig. Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) menar att 

många av de förskollärare som är verksamma idag inte har studerat hur yngre barn 

börjar erövra matematikens värld. De menar att det är helt avgörande för förskolans 

framtid att man tar till vara på och antar utmaningen att skapa ”det livslånga lärandet” i 

matematik (Doverborg och Pramling Samuelsson 2010, s. 2). 
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Matematiken i förskolan 

Enligt Reis (2011) som har undersökt matematik bland de yngsta i förskolan är 

matematiken ett mångfacetterat ämne. Det är enligt henne inte bara tal och räkning som 

är matematik. Hon menar att barn erfar matematik i alla situationer och att de genom 

variation får möjlighet att se detta i meningsfulla sammanhang.  Det matematiska 

innehåll som hon identifierat och som finns i barns vardag delar hon upp i följande 

matematiska handlingar. 

 

Subitisering 

Subitisering innebär förmågan att uppfatta mängder med få enheter. Det kan delas in i 

olika kategorier där barn i en kategori uppfattar antal upp till tre eller fyra direkt, utan 

att räkna hur många det är. Subitisering innebär också förmågan att organisera objekt 

efter till exempel mönster. 

 

Jämförelse, likhet och ordningsrelationer 

Under dessa tre ord innefattas enligt Reis förmågan att konstruera grupper av enheter 

och se vilken av två mängder som innehåller flest/minst. När detta och subitiseringen 

skett hos barn så börjar det även använda räkneramsan för att ordna och strukturera sin 

kunskap. 

 

Att klassificera och ordna i serier 

Genom att jämföra, ordna och se likheter börjar barnet kunna se komplexa relationer i 

sin vardag. Det kan till exempel handla om att sortera saker efter deras egenskaper. 

Färger är till exempel ett förhållandevis enkelt sätt att klassificera, eftersom de är 

konstanta. Längd och storlek kan dock vara svårare eftersom de är beroende av 

jämförelse. 

 

Ett-till-ett-relation och tidiga aritmetiska kunskaper 

Ett-till-ett-överensstämmelsen övas på många olika sätt, och kommer till uttryck till 

exempel när barnet ska fördela saker så rättvist som möjligt. Att förstå att varje person 

ska få en sak är att se ett-till-ett-relationen, vilket även sträcker sig till högre tal än ett. 

Barnen ges på detta sätt möjligheten att jämföra föremålen och har en avgörande 

betydelse för hur utvecklingen av taluppfattningen fortskrider. 

 

Rum och spatial orientering 

Det innebär förmågan att orientera sig i tid och rum. Den spatiala orienteringen går ut 

på att kunna förstå var man är i rummet och hur man kan förflytta sig. På vilket sätt ska 

de kunna nå spelet som ligger högt upp på en hylla? 

 

Form, figur och bakgrund 

Detta innebär förmågan att uppfatta mönster och form, som i sin tur ger förutsättningar 

för barns senare kunnande i geometri. Exempelvis handlar det om att kunna placera den 

cylinderformade klossen i det cirkelformade hålet. För att lyckas med detta måste 

cirkeln framträda för betraktaren och det har att göra med hur objektet uppfattas. 
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Form och geometri 

Genom att se olikheter och likheter i hur föremål är beskaffade kan barnet kategorisera 

föremål på olika sätt. Ett rör till exempel kan rulla åt två olika håll, medan en boll kan 

rulla åt alla. Detta gör att de kan urskilja olika sorters former baserat på dess 

egenskaper. Geometri innefattar även att en form, till exempel kvadrat, ska kunna 

kännas igen oavsett hur den roteras, något barn ofta har problem med. 

 

Mätning och uppskattning 

Att mäta och uppskatta handlar om att kunna besvara frågor om till exempel längd och 

mängd. Mätning menar hon ger barnet en bro mellan räknandet och mätandet. Detta kan 

dock ske med olika måttenheter, så länge det görs klart för barnet att mätningen börjar 

från 0 och inte 1 som när man räknar i vanliga fall. Uppskattning å sin sida handlar till 

exempel om att bedöma om någonting är kortare eller längre. Detta görs genom att 

relatera till saker som redan är kända för barnet. 

 

Att resonera och lösa problem – matematik som språk 

Först när barnen får möjlighet till nya matematiska strukturer och innebörder utvecklas 

ett nytt språk. I samspel med mentala aktiviteter och innehåll och form utvecklar barnen 

nya matematiska tankar. Förutsättningen för att kunna lösa problem är att kunna 

kommunicera det matematiska språket och föra resonemang. För att erövra den 

matematiska världen sker ett ständigt utforskande och det är då viktigt att hantera det 

matematiska språket. 

Matematik som kommunikation 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) menar att det ses som självklart i vår 

kultur att använda sig av räkneord och siffror för att lösa matematiska problem. Men då 

krävs det att barnen får en möjlighet att erövra det matematiska språket och utveckla sin 

förståelse för tal. En matematiskt medveten pedagog använder sig av språket som ett 

redskap. De menar att genom benämning av den vardagliga matematiken ger man 

barnen möjlighet att involvera sig i den matematiska världen. Kommunikationen mellan 

pedagog och barn handlar om att rikta sin uppmärksamhet mot samma fenomen och att 

det är av största vikt att man som pedagog benämner och beskriver det man riktar 

uppmärksamheten mot. Vidare menar författarna att tillgången till det matematiska 

språket blir direkt avgörande för om barnet kommer uppfatta sig själv som en 

matematiskt kunnig person som kan räkna och lösa problem eller ej. Författarna 

poängterar att för att barnen ska få möjlighet att förstå den matematiska värld vi lever i 

krävs det engagerade och kunniga pedagoger vars uppgift är att stötta och hjälpa barnen 

att upptäcka, uppleva och undersöka matematiken och göra det till sin egen kunskap. 

Vidare menar Doverborg och Pramling Samuelsson att barn behöver få uppleva antal på 

många olika sätt för att få en förståelse för tal. Författarna har funnit att det är mycket 

vanligt att små barn använder sig av fingrarna istället föra att muntligt förmedla ett visst 

antal. 
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Svensson och Wallin (2006) menar att fingervisning är de små barnens matematiska 

språk innan de lärt sig betydelsen för tal. De menar även att medvetna pedagoger deltar 

aktivt i bekräftandet av alla begrepp som finns inom matematiken, att använda sig av 

den dagliga leken som ett sätt att befästa kunskapen. Enligt Doverborg (2006) ska 

matematiken på förskolan utgå från leken, vardagsrutiner och temaarbete. Hon menar 

att det är viktigt att pedagogerna i dessa situationer synliggör den matematik som finns i 

barnens vardag. 

 

Även Ljungblad (2001) menar att det är av vikt att redan tidigt i förskolan ge barnen ett 

rikt språk och ett bra ordförråd. Detta är viktigt för begreppsbildningen. Hon menar att 

ett medvetet arbete med matematik kan gå om intet om barnen inte tar in vissa begrepp. 

Att språket och matematiken i allra högsta grad hänger ihop understryker Ljungblad. 

Det handlar inte minst om att matematiken i sig är ett sorts språk med vilket vi kan 

kommunicera med varandra och beskriva vår omvärld. Hon diskuterar även huruvida 

matematikundervisning i för liten utsträckning tar i beaktande barns varierande 

språkutveckling. Det kan leda till att barnet känner ett utanförskap när andra pratar 

matematik, i och med att det då blir som ett främmande språk. Av denna anledning 

anser Ljungblad att pedagogen måste ha förmågan att använda matematikens språk på 

ett för barnet förståeligt sätt. Matematiska samtal är ett sätt för pedagogerna att tränga 

in i barnens tankeprocesser. Hon menar att sådana samtal måste bygga på ömsesidig 

respekt där intresse och hänsyn för varandras tankar och idéer är rådande. Hon menar 

vidare att det är hämmande för barnets utveckling om fokus ligger på ”rätta” svar eller 

räkna rätt, istället för det gemensamma upptäckandet av varandras idéer och tankar. Att 

samtala matematik sträcker sig dock utanför verbala samtal. Ljungblad anser att 

matematiken även kan kommuniceras till exempel genom dramatisering, sång eller 

skapande, och att barnen har behov av att uttrycka sig på flera olika sätt. Det Ljungblad 

menar är att barnen behöver få möjligheter att upptäcka matematiken med alla sinnen 

istället för bara ”genom öronen”. Författaren menar även att det är av största vikt att 

matematik i förskolan inte ska handla om formellt räknande utan att det istället handlar 

om att barnen får möjlighet att upptäcka matematiken och se den runt omkring sig. Hon 

menar att det mer handlar om ett förhållningssätt där barnen får möjlighet att upptäcka 

sin egen matematiska förmåga och utveckla tilltro till den. Ett sätt att hitta och utveckla 

matematiken utifrån barnens eget tänkande är enligt Ljungblad att fånga upp den i 

leken. Hon menar att det blir en sammankoppling mellan tanke och handling genom att 

barnen i leken fantiserar och kommunicerar och tränar på att uttrycka sig. 

Matematikdidaktisk medvetenhet i praktiken  

Samara och Clements (2009) har forskat kring innebörden i medveten 

matematikdidaktisk strategi och kommit fram till att en sådan kan beskrivas i termen av 

learning trajectories. De menar att dessa är ett medel för pedagoger att uppnå en god 

matematisk utveckling hos barn. De baserar sin forskning på forskning om barns 

kognitiva förmågor och vad de kan lära sig i potentiella lärandesituationer. De menar att 
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det är viktigt för pedagogen att se på sina egna handlingar utifrån barnets perspektiv när 

pedagogen interagerar med barnet. För att göra detta väl anser författarna att learning 

trajectories är ett av det viktigaste verktyg pedagoger har till sitt förfogande. 

Författarna delar upp dessa learning trajectories i tre delar: 

 

1. Ett mål (ett yttre kunskapsmål eller aspekt i den matematiska domänen som 

barnet ska lära sig) 

 

2. En utvecklingsmässig progression (kunskap om hur barn lär sig och den 

tankemässiga väg genom vilken barnet rör sig mot målet) 

 

3. ”Instruktionella uppgifter” som hjälper barnen att röra sig längs den vägen 

(matematikdidaktiska strategier eller den didaktiska förmågan att konkretisera 

olika delar av innehållet) 

 

Formellt sett menar författarna att learning trajectories är beskrivningar av barnens 

process när de lär sig ett specifikt innehåll i den matematiska domänen och uppgifter 

som för dem mot målet. Kunskap om den utvecklingsmässiga progressionen menar 

författarna är ovärderliga för att uppnå högkvalitativ undervisning för lägre åldrar, 

baserat på förståelse i matematik och barns tänkande och lärande. Lika viktiga är dock 

de instruktionella uppgifterna. Dessa uppgifter är formade så att barnen ställs inför ett 

problem som är precis ovanför deras nuvarande förståelse. Sammanfattningsvis menar 

Samara och Clements (2009) att arbete med learning trajectories innefattar att hitta 

matematik i och utveckla matematik från barns eget handlande och tänkande, det vill 

säga att utgå från barnets perspektiv. 

Från kompetens till medvetenhet  

För en effektiv matematikinlärning hos barn i tidiga åldrar argumenterar Perry, Docket 

och Harley (2007) för att pedagoger bör inneha goda kunskaper i matematik och att 

inställningen till den ska vara positiv. De menar att möjligheterna för barn i förskolan 

att lära matematik uteblir om matematikkunskaperna hos pedagogerna är låga. Dåliga 

kunskaper i matematik hos pedagoger medföljs av en lägre tilltro till de egna 

matematiska förmågor och matematiska kunskaper som skulle kunna synliggöras förblir 

därmed osynliga. Författarna beskriver i sin artikel resultatet av en australiensk 

fortbildning om learning stories med fokus på matematik. Deltagarna i fortbildningen 

pekade på flera förbättringar hos sig själva som pedagoger, bland annat djupare 

kunskaper i matematik och förmågan att se matematikinlärning i barnens lek. Dessutom 

utvecklades förståelsen för att problemlösning i matematik kan närmas från flera olika 

perspektiv och vikten av att bejaka den matematik som faktiskt finns i vardagen. En 

sammanfattning av resultatet är att kunskaperna i matematik och tilltron till den egna 

förmågan stärktes hos de medverkande i projektet och att de efteråt ansåg sig själva 

bättre förberedda att möta arbetet med matematik i förskolan. Sammanfattningsvis 

menar författarna att den matematiska kompetensen hos pedagogerna höjdes. Detta 
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skedde bland annat i och med att förmågan att anamma pedagogiska arbetssätt som 

uppmuntrar barn att se sig själva som matematiker förstärkts. Inte minst har det även 

handlat om att pedagogerna blivit bättre på att bedöma barnens matematiska utveckling. 

 

Enligt Gottberg och Rundgren (2006) är det än mer viktigare att göra upp med sitt eget 

matematiska ”förflutna” för att se möjligheterna för vad matematik kan innebära för 

små barn. För att bli medveten om matematiken som finns i vår värld är det viktigt för 

individen att få möjlighet att se, höra, känna och uppleva matematik. Enligt författarna 

handlar inte matematik bara om att räkna, det handlar om att uppleva världen.  

 

Även Emanuelsson (2006) menar att kompetensutveckling i matematik gör att 

deltagarna blir mer medvetna om sitt matematiska förhållningssätt. De får ord och språk 

för sina matematiska kunskaper. Vidare menar författaren att som en följd av detta 

utvecklas en större medvetenhet kring matematik och att interaktionen mellan barn och 

vuxna blir mer medvetet. I likhet med Emanuelsson menar Persson (2009) att 

lärarutbildning gör blivande pedagoger mer medvetna och kompetenta i sin yrkesroll. 

Persson skriver i sin avhandling om hur lärarstudenter tänker kring sin egen roll i 

matematikundervisningen för barn och elever. Syftet med avhandlingen var att 

undersöka om blivande pedagoger förändrar sin syn på matematik och 

matematikundervisning under utbildningen samt hur synen kommer till uttryck i 

pedagogernas matematikundervisning.  Författarens resultat pekar på att den egna 

matematiska bakgrunden har stor betydelse för hur de intervjuade känner inför 

matematik som ämne. Intervjuerna har gjorts under en längre tid med början under den 

första terminen som lärarstudent. Den andra intervjun gjordes två år efter att 

studenterna fick sin lärarexamen. Skillnaderna mellan intervjuerna är omfattande och 

pekar på vikten av utbildning i matematik för att bli medveten om sitt eget matematiska 

förhållningssätt. Slutsatserna som författaren drar av resultatet i sin avhandling är att 

utbildningen har gett fördjupad matematisk medvetenhet hos pedagogerna. Denna 

medvetenhet innebär enligt författaren att kunna göra medvetna och väl genomtänkta 

val gällande matematiskt innehåll, arbetssätt och arbetsform som är till gagn för alla 

barn. 

 

Lindö (1996) menar till skillnad från Persson (2009) att det inte är säkert att studiedagar 

och annan formell undervisning leder till kompetensutveckling utan hävdar istället att 

möjlighet till att utbyta undervisningserfarenheter kan vara minst lika betydelsefulla.  

Lindö (1996) anser att man genom dialog med andra kollegor kan distansera sig till sin 

egen undervisning och på så vis uppnå ökad självförståelse och utveckling av 

yrkesprofessionen som pedagog. Hon nämner olika sorters kollegiala dialoger som 

fungerar som både informella och som mer strukturerade sammanhang. Det krävs dock 

att båda parter i dialogen deltar som jämlikar och att de visar öppenhet för att lyssna och 

en vilja att lära av varandra. 
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Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie är inspirerad av en fenomenografisk forskningsansats som enligt Marton 

och Booth (2000) intresserar sig för hur människor uppfattar något i en viss kontext.  

Den kontext som vi undersöker är förskollärarnas verksamhet med fokus på matematik, 

och det som kan uppfattas är deras egna förhållningssätt och arbetssätt. Den 

fenomenografiska ansatsen anses av författarna vara särskilt lämpad för forskning som 

rör förståelse och lärande, då man med hjälp av fenomenografin betraktar hur en individ 

uppfattar olika fenomen. Fenomenografin handlar också om att sätta in åsikter och 

tankar i olika teman. Då studien mer handlar om att se nyanser av matematisk didaktisk 

medvetenhet kan vi inte använda oss helt av fenomenografin. Det vi använder oss av är 

att vi vill få en förståelse för hur respondenterna erfar olika fenomen. 

 

Marton och Booth (2000) menar vidare att det uppstår en viss variation när flera 

individer talar om samma fenomen. Detta för att samma företeelser uppfattas olika av 

olika personer. I en fenomenografisk ansats är det denna variation mellan olika 

människors sätt att förstå sin omvärld som är det intressanta. Faktorer som inverkar på 

medvetenhet är det som står i fokus för vår studie. Det är därmed av intresse för studien 

att vi kan sondera variation i svaren. Marton och Booth menar också att man genom att 

använda sig av en fenomenografisk ansats synliggör variationen med hjälp av tolkning 

av termer. Man kan då placera dessa termer i olika kategorier som fångar variablerna. 

På grund av att svaren i intervjuer lätt kan misstolkas är det viktigt att analysera svaren 

så att det blir så nära respondenternas originaltankar kring fenomenet som möjligt. 

Detta kan man enligt Marton och Booth göra genom att även läsa av respondentens 

uttryck och mimik med mera. Enligt författarna kan en fenomenografisk studie aldrig 

ses som generell då studien alltid baseras på ett fåtal respondenter som valts ut ur en 

viss kategori av människor. 

 

En annan teoretisk utgångspunkt som vi använt oss av vid analysarbetet handlar om 

variation och utgår från variationsteori, som är besläktad med fenomenografin (Reis, 

2011). Fenomenografins forskningsintresse menar Reis är hur individer erfar olika 

fenomen, på det sättet som de framträder för individen. Intresset är då hur 

uppfattningarna kring ett gemensamt fenomen skiljer sig. Reis menar att variation är 

centralt i variationsteorin, vilken hittills framförallt studerat undervisningssituationer 

med fokus på lärares arbetssätt, undervisning och barns lärande. Gällande för 

variationsteorin är vad som kallas första och andra ordningens perspektiv. Forskaren 

riktar sig i den första ordningens perspektiv mot de fenomen som är av intresset för 

studien/forskningen och gör en beskrivning av dem. Detta steg är viktigt i och med att 

fenomenen eller situationerna ofta tas för givet och därmed inte medvetandegörs. I 

andra ordningens perspektiv riktas fokuset mot hur fenomenen erfars av andra personer. 

Det aktuella för vår studie är att hörsamma denna variationsteoris två perspektiv. För 

det första krävs att vi beskriver matematisk medvetenhet och det matematiska innehållet 

i förskolan, och för det andra hur dessa fenomen uppfattas av de intervjuade 

pedagogerna. 
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Förutom variationsteorin har även utvecklingspedagogik varit till hjälp i vårt 

analysarbete. Denna syftar enligt Mårdsjö Olsson (2010) till att skapa goda 

förutsättningar för lärande genom att läraren riktar barnets uppmärksamhet mot ett 

lärandeobjekt på ett för barnet meningsfullt sätt. Genom tre grundläggande steg är 

tanken att möjligheterna för barns lärande ska få bästa möjliga förutsättningar. Dessa tre 

steg är att ta del av hur barn uppfattar, förstår och föreställer sig något. 

 

Likheter finns alltså mellan utvecklingspedagogiken och fenomenografin samt 

variationsteorin i strävan efter att förstå hur någonting uppfattas hos någon annan. Det 

utmärkande i det utvecklingspedagogiska förhållningssättet menar Mårdsjö Olsson 

(2010) är att pedagogerna systematiskt erbjuder förutsättningar för barn att bli 

medvetna om sitt eget lärande och omvärlden runt omkring dem. Denna teoretiska 

grund möjliggör för oss att se en dimension av de intervjuades svar som annars inte 

hade blivit lika framträdande. Den dimensionen handlar om hur pedagogerna tar del av 

hur barn uppfattar, förstår och föreställer sig någonting, det vill säga i hur stor 

utsträckning deras matematiska medvetenhet inkluderar barns perspektiv. 
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Del 2. Metod 

Under detta kapitel redogör vi för det metodval vi gjort och varför detta var det bästa 

för vår studie. Vidare pressenteras också tillvägagångssättet och förfarandet i 

intervjuerna. 

Metodval 

Olsson och Sörensen (2007) menar att den kvalitativa forskningen bearbetas med ett 

förutsättningslöst förhållningssätt. Med detta menas att istället för att utgå från redan 

etablerade och accepterade principer och teorier, som i kvantitativ forskning, så angrips 

problematiken utan förutfattade meningar. Detta kan jämföras med Starrin och Renck 

(1996), som även skiljer mellan två sorters intervjuer; kvalitativa och kvantitativa. 

Skillnaderna mellan dessa menar de är att de kvalitativa intervjuerna syftar till att 

upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder. Målet med de kvantitativa 

intervjuerna är att studera samband och bestämma omfattning av de redan bestämda 

företeelserna eller innebörderna. I vårt fall har det handlat om att upptäcka olika 

företeelser inom området matematisk medvetenhet och matematikdidaktiska strategier 

snarare än att bestämma i vilken omfattning de förekommer. Valet stod alltså klart 

relativt tidigt att en kvalitativ intervju skulle ge oss den bästa möjligheten att forska 

kring vårt syfte och våra problemformuleringar då ämnet som berörs handlar om 

lärarnas medvetenhet och bakomliggande faktorer. 

 

Att få en så fullständig bild som möjligt av det område som vi valt att forska om 

innebär att vi måste nå kunskap om respondentens livsvärld. Det handlar enligt Olsson 

och Sörensen (2007) om att finna kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst 

beskriver denna livsvärld, och dessa kunskaper menar de kommer man bäst fram till 

genom frågor under en intervju. Valet av kvalitativ forskningsansats gjordes på grund 

av vårt syftes karaktär. Vi anser att detta syfte är beroende av att just kunna tränga in i 

respondenternas livsvärld för att sedan kunna dra några slutsatser utifrån det. För att 

komma fram till kärnan av det vi vill forska om krävs det med andra ord en mer 

djupgående förståelse, som bör vara för komplicerat för en kvantitativ datainsamling. 

Urval 

En förskola i en kommun i Västra Götalands län kontaktades på grund av deras arbete 

med matematik som vi ansåg gav uttryck för goda matematikdidaktiska strategier. Då 

studiens syfte var att ta reda på bakomliggande faktorer till ett bra matematiskdidaktiskt 

arbetssätt ansåg vi att denna förskola var intressant.  Förskolan arbetar Reggio Emilia-

inspirerat och deras synsätt är att det är barnen verksamheten kretsar kring, det är inte 

läraren som ska vara i centrum (Wallin, 2008). Pedagogerna ska utgå från barnens lust 
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och nyfikenhet och inta en lyssnande roll. Ytterligare en intressant aspekt är att de har 

fem åldershomogena grupper vilket kunde ge oss möjlighet att upptäcka om det finns en 

matematisk progression i lärarnas arbetssätt. För att få möjlighet att se en röd tråd 

genom förskolan bestämdes det att en pedagog per avdelning skulle representeras. Vår 

studie bygger på ett organiserat slumpmässigt urval. Den är organiserad på så vis att vi 

har valt förskola och att samtliga avdelningar ska vara representerade. Det 

slumpmässiga i urvalet är att personalen på varje avdelning själva fick bestämma vem 

som skulle representera avdelningen. 

Intervju 

Den valda metoden i vår studie är intervju. Definitionen av intervju är enligt Starrin och 

Renck (1996) en form av samtal där syftet är att samla information. Bell (2001) menar 

att det är en stor fördel med att välja intervju som insamlingsmetod då tillfället ger 

respons och information som inte kan fås vid exempelvis enkäter. Hon menar att 

enkätsvaren får tas som de är medan intervjun kan ge en mer djupgående kunskap då 

man kan ställa följdfrågor och läsa av kroppsspråk med mera. Bell menar att de flesta 

intervjuer som görs hamnar mellan att vara helt strukturerade och helt ostrukturerade. 

Hon menar att en helt ostrukturerad intervju gör det lätt att missa viktiga ämnesområden 

och teman, så en viss struktur är oftast av vikt. Våra intervjuer var vad Bell skulle kalla 

fokuserade. En fokuserad intervju menar hon har en viss struktur och att det i och med 

detta gör det lättare att få med alla tilltänkta ämnesområden och teman. Vidare innebär 

den fokuserade intervjun att respondenterna får stort utrymme att svara fritt på frågorna 

och att alla intervjuer följer samma mönster vilket underlättar vid analysen av 

materialet. 

 

Att kunna ta ett ”inifrånperspektiv” (Olsson & Sörensen 2007, s. 64) innebär att tränga 

in i de centrala erfarenheter och värderingar som ligger bakom informationen som 

utvinns. Enligt författarna är det ett krav att ta detta inifrånperspektiv för att kunna tolka 

den information som utvinns korrekt. Verbal kommunikation ser vi som en stor styrka 

och stöd. Precis som Bell (2001) och Olsson och Sörensen (2007) skriver om så vill vi 

med hjälp av intervjuerna kunna dels läsa av till exempel kroppsspråk och ställa 

följdfrågor, och dels ta ett inifrånperspektiv hos de intervjuade. Detta tror vi kommer ge 

oss en bild av de intervjuades erfarenheter och livsvärld som kan ligga till grund för 

slutsatser gällande deras arbetssätt och förhållningssätt. 

 

Intervjuerna ägde rum på förskolan i ett avgränsat rum där vi kunde sitta ostört under 

intervjuns gång. På förskolan finns det fem avdelningar och för att få ett 

helhetsperspektiv valde vi att intervjua en pedagog från varje avdelning. Vi var på 

förskolan en hel dag och respondenterna fick själva välja när de kunde/ville komma in 

till oss för att bli intervjuade. Under intervjuerna användes diktafoner. Detta för att vi 

senare skulle ha tillgång till de exakta svaren på intervjufrågorna. Intervjun följde 

samma struktur i och med att frågorna ställdes i samma ordning till alla (se bilaga 1). 

Intervjuerna höll sig trots detta flexibla på grund av möjligheten att ställa följdfrågor. 
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Detta blev aktuellt när vi kände att det var oklart vad respondenten menade eller om det 

kändes relevant för att förtydliga eller utveckla svaret på intervjufrågan. Varje intervju 

varade cirka tjugo minuter och respondenterna fick möjlighet att i slutet av intervjun 

berätta om det var något de ville tillägga. 

Genomförande 

Inledningsvis kontaktades rektorn på den tilltänkta förskolan. Först informerades denne 

om syftet med studien och gavs möjlighet att välja om förskolan skulle representeras i 

studien eller ej. Rektorn informerades även om urvalet av respondenter där det 

förklarades att varje avdelning skulle vara representerad. Rektorn valde självmant att 

informera personalen om studien och dess syfte och att de fick välja vem som skulle bli 

intervjuad. Personalen på förskolan gavs två veckors betänketid för att bestämma vem 

som skulle bli intervjuad. Bell (2001) anser att en respondent alltid ska få möjlighet att 

tänka igenom sitt eventuella deltagande innan han eller hon fattar beslut och detta 

hörsammade vi. 

 

Vi kom till förskolan på gemensamt överenskommen tid. Tillsammans med personalen 

på förskolan beslutades det att intervjuarna skulle vara på plats hela dagen och att 

respondenterna själva fick välja vilken tid de hade möjlighet att bli intervjuade. Detta 

för att de skulle få möjlighet att komma ifrån arbetet utan att det medförde besvär för 

resten av arbetsgruppen. Varje respondent informerades om att de fick dra sig ur när 

som helst under intervjun och fram till att de läst sin egen transkriberade intervju. Det 

användes ljudupptagning med diktafon under intervjuerna. Detta för att vi ville 

transkribera intervjuerna och på så vis ha de ordagranna svaren som hjälp i vårt 

analysarbete. 

 

Då vi var två som genomför studien höll vi i varannan intervju. Den andra var med 

under samtalet men intog en mer passiv roll genom att istället föra anteckningar och 

iaktta kroppsspråk. Dessa anteckningar skulle senare komma att användas vid analysen 

tillsammans med intervjusvaren. Efter transkribering av intervjuerna skickades 

materialet tillbaka till respondenterna. I kuvertet låg även ett kontrakt där som de fick 

underteckna för att ge sitt godkännande till att materialet fick användas i studien. 

Trovärdighet och validitet och reliabilitet 

Två aktuella faktorer när det gäller studiens trovärdighet är reliabilitet och validitet. 

Validitet innebär enligt Olsson och Sörensen (2007) att mäta rätt sak, i vårt fall vilka 

faktorer som inverkar på ett medvetet matematiskt förhållningssätt. Hög validitet menar 

författarna även vanligtvis följs av hög reliabilitet; hur bra vi mäter det som faktiskt ska 

mätas. Intervjufrågorna är formulerade på ett sätt som vi anser tränger in i det som vi 

faktiskt velat ta reda på och det anser vi medför ett trovärdigt resultat. Vi har förhållit 
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oss kritiska till vår egen utformning av dessa frågor för att i så stor utsträckning som 

möjligt undvika ledande frågor, eller som på annat sätt skulle ge oss svar på något annat 

än det vi egentligen ville ta reda på. Reliabiliteten har att göra med hur bra vi mätt. Bell 

(2001) menar att reliabiliteten kontrolleras under tiden då frågorna formuleras och 

under tiden som instrumentet hanteras (i vårt fall intervjun). Som tidigare nämnt förhöll 

vi oss kritiska till vår egen utformning av frågorna, men även under intervjun var vi 

noga med att inte ge upphov till skevhet i de intervjuades svar. Intervjuerna skedde på 

ett så kravlöst och avslappnat sätt som möjligt, för att inte sätta för stor press på de 

intervjuade. Precis som Bell (2001) skriver har vi även låtit vår handledare granska våra 

frågor innan vi faktiskt gick ut till förskolan. 

Forskningsetik 

Enligt Bell (2001) så finns det vissa saker som ska tas i beaktande innan intervjuerna 

genomförs. Hon menar att det är viktigt att man som forskare håller hårt på 

respondenternas integritet. Detta kan man göra genom att alla deltagare får chans att 

vara anonyma och att informationen behandlas konfidentiellt. Efter genomförd intervju 

ska även respondenterna få möjlighet att läsa igenom en transkribering av intervjun och 

godkänna denna. Detta kallas av Olsson och Sörensen (2007) för autonomiprincipen. 

Enligt Olsson och Sörensen ska även ett informationskrav uppfyllas där respondenterna 

får ta del av forskningens syfte och uppläggning. Informationen ska även innehålla en 

noggrann precisering av vad det innebär att medverka i forskningen och den förväntade 

nyttan, och det är vår intention att följa dessa råd. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör man förhålla sig till fyra etiska kriterier inom 

forskningen. Dessa fyra kriterier är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att de berörda parterna ska informeras om syftet med 

forskningen. I vårt fall informerades i första hand rektorn på förskolan om syftet med 

studien. De berörda pedagogerna blev efter rektorns godkännande även de informerade 

om studiens syfte och frågeställningar. 

 

Samtyckeskravet betyder att pedagogerna har rätt att själva välja om de vill medverka i 

studien eller inte. I vårt fall har samtyckeskravet uppfyllts genom skriftligt medgivande 

från samtliga pedagoger. 

 

Konfidetialitetskravet innebär att samtliga pedagoger som ställer upp har rätt till 

konfidentialitet genom bland annat ändrade namn i studien. I studien finns inga namn 

utan alla kallas för pedagogen/pedagogerna. Forskningsmaterialet har förvarats utan 

insyn av oberörda parter. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas till studien, 

vilket har skett i det här fallet. 
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Analys   

I analysarbetet transkriberades intervjuerna grundligt och ordagrant. Vi var båda 

överrens om att utelämna diverse uttryck såsom ”hm” och ”öh” för att göra läsningen 

lättare för både oss och respondenterna vi intervjuade. Vi satt inte tillsammans och 

transkriberade utan delade upp intervjuerna sinsemellan. Detta såg vi dock inte som 

någonting negativt eftersom vi båda var med på intervjuerna och att transkriberingen 

ändå skulle vara ordagrann. 

 

De nio frågor vi hade utgjorde sedan grundstommen för hur transkriberingen kom att 

vara uppdelad. Vi skrev då upp varje fråga och gav varje respondent en egen färg. 

Därefter tog vi en fråga i taget och skrev upp alla intervjuades svar för just den frågan, 

tillsammans med eventuella följdfrågor som blev aktuella. Detta för att underlätta för 

analysen av svaren. Dels kan man läsa en respondents i sin helhet genom att bara läsa 

en viss färg, eller också kan man läsa varje fråga för sig och därigenom lättare finna 

likheter och skillnader i svaren. Detta kan ses som en variationsteoretisk metod i och 

med att det som är intresset för en sådan analys är variationen i svaren. Den 

variationsteoretiska analysen fortsatte sedan när vi flera gånger läste igenom 

intervjuerna, både i sin helhet och när vi riktade in oss på bara en särskild fråga. Detta 

var ett tidskrävande arbete som tog flera dagar och en handledning för att skapa ett gott 

underlag för resultatdelen. 

 

Analysen skedde med hjälp av tre steg. 

 

 Till att börja med sållade vi och sökte efter uttalanden som var relevanta för vårt 

syfte och våra frågeställningar. 

 Därefter analyserades de i förhållande till sammanhanget som de förekom i. 

 Till sist jämfördes meningsinnehållet i alla uttalanden och ställdes i relation till 

varandra. 

 

Denna strategi hjälpte oss att strukturera upp vårt analysarbete. Som analysredskap och 

begrepp användes Samara och Clements (2009) learning trajectories: 

 

1. Ett mål (ett yttre kunskapsmål eller aspekt i den matematiska domänen som 

barnet ska lära sig) 

 

2. En utvecklingsmässig progression (kunskap om hur barn lär sig och den 

tankemässiga väg genom vilken barnet rör sig mot målet) 

 

3. ”Instruktionella uppgifter” som hjälper barnen att röra sig längs den vägen 

(matematikdidaktiska strategier eller den didaktiska förmågan att konkretisera 

olika delar av innehållet) 
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Del 3. Resultat 

Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som inverkar på ett matematiskt medvetet 

förhållningssätt på en förskola och frågeställnigarna är 

 

1. Vad menas med matematik i förskolan? 

2. Vad innebär matematisk medvetenhet hos lärare i förskolan? 

3. På vilket sätt kommer ett matematiskt medvetet arbetssätt till uttryck i förskolans 

vardag? 

 

För att få reda på det har vi intervjuat fem förskollärare som alla arbetar på en Reggio 

Emiliainspirerad förskola. På förskolan finns fem åldershomogena avdelningar och alla 

är representerade. Intervjuerna har analyserats och resultatet av vad som framkommit 

presenteras här nedan under fyra olika rubriker. Först behandlas pedagogernas 

uppfattningar om vardagens matematik. Därefter redogörs för hur matematiken kan 

förbli osynlig i delen den osynliga matematiken och hur barn visar vägen i arbetet med 

matematik. Sist behandlas pedagogernas behov av ökande kompetens för att möta nya 

utmaningar. 

Vardagens matematik 

Det finns hos de intervjuade en stark medvetenhet om att matematik är någonting 

viktigt och som bör ha en framträdande roll i förskolans verksamhet. Den matematiska 

medvetenhet som de intervjuade pedagogerna ger uttryck för handlar om att 

matematiken finns överallt i vardagen och att denna på olika sätt bör få en framträdande 

roll i den pedagogiska verksamheten. Detta menar de sker genom att ständigt ha 

matematiken i bakhuvudet och i så många situationer som möjligt benämna saker, antal 

eller företeelser vid dess rätta namn och med egenskaper av matematisk karaktär. 

Språket är en central del av arbetet i matematik, som blir tydligt i följande citat: 

 

”Vi sätter ord på allt. (...) Jag tycker att vi ofta sätter ord på … ”oj nu har 

du bara en strumpa på dig, var är den andra strumpan”, att vi medvetet 

hela tiden försöker tänka på det. Ja, inte mattetermer, men vi sätter ord 

på.” 

 

”Vi har ingen lektion så utan vi leker in det. Det blir mer naturligt fast man 

använder mer och mer termer också kan man säga. Det är ju det sista som 

har kommit att man ska använda det också, helst.” 

 

”Att matematik inte bara är matematik utan att man får in språket också. 

Dom får ju uttrycka sig och förklara matematik hela tiden.” 
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Detta är genomgående för samtliga pedagoger; att matematiken ska pratas om så 

mycket som möjligt. Språket menar de har en viktig funktion som hjälper dem att 

synliggöra matematiken som finns i barnens vardag. De skapar här en bild av 

matematiken på deras arbetsplats som ett kommunikationsämne. De intervjuades retorik 

klargör på ett tydligt sätt att de är medvetna om att matematiken har en viktig roll. 

Däremot finns citat som är talande för den komplexitet som ändå finns i att 

medvetandegöra matematiken för barnen, och hur de ska förhålla sig till matematiken 

som ämne: 

 

”När vi pratar om det på våran avdelning så tänker vi att man ska alltid 

tänka på matte i allt man gör. Alltså det finns många olika ämnen (...) men 

inte som i skolan utan att man använder sig av det (matte) hela tiden utan 

att prata om det, det man gör. Men det är ändå svårt sätta ord på det. Jag 

tror inte man har det med sig exakt hela tiden men i många situationer. 

Matsituationen handlar det ju om det mycket. Fast man kanske inte alltid 

tänker att man håller på med matte, fast man vet det ändå att man gör det. 

Men man ska ändå tänka att man gör det, att det är viktigt.” 

 

Detta och liknande svar pekar på komplexiteten i att uttrycka sig om sin egna 

matematiska medvetenhet. Vidare finns en återkommande fras som pedagogerna 

använder sig av, nämligen att matematik finns överallt. De berör detta när de pratar om 

att synliggöra matematiken genom att benämna och sätta ord på. Själva arbetet med 

detta är dock enligt en pedagog inte lika lätt som vissa andra får det att låta: 

 

”(Om matematik) Det är mycket saker. Det är inte mycket att man tänker på 

siffror. Inte siffror tydligt utan man tänker mer på saker eller att man 

räknar fingrar. Att man räknar kanske när man äter frukt till exempel eller 

när man målar så kanske man räknar pennor. Det är jättesvårt. Man tänker 

inte matematik mer än det, inte så mycket. Jag tror att man är ganska dålig 

på det egentligen.” 

 

Komplexiteten i vad matematik är på förskolan visas tydligt i detta citat. Att matematik 

är mycket är pedagogen medveten om. Att sedan försöka bena ut vad som konkret är 

matematik är desto svårare.  

Den osynliga matematiken 

Vi ser att matematiken enligt pedagogerna har en betydande roll i verksamheten, 

mestadels genom att fånga upp och benämna. Till skillnad från att fånga upp 

matematiken i vardagen, mestadels genom verbal kommunikation, sker även arbetet 

med matematik som tema. Detta temaarbete är mer målinriktat än 

”vardagsmatematiken” då pedagogerna själva är de som startar upp arbetet. 

Pedagogerna anger dock inget specifikt mål med temaarbetet, utan menar fortfarande att 
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det till slut ändå hamnar där barnen bestämmer. En av pedagogerna ger uttryck för att 

utgå från barnen när hon berättar om deras temaarbete ”mönster och former”: 

 

”...de fick en sommaruppgift så de fick ta med sig ett mönster hemifrån, 

precis valfritt. Och många föräldrar är så oroliga att det måste vara rätt. 

Men de fick ta med sig precis vad som helst, vad som är mönster för dem. 

(...) Och det är ju det att vi vet ju inte vart allt tar vägen. Vi har påbörjat en 

grej och så får vi se vart det slutar.” 

 
Under intervjun blev pedagogerna även tillfrågade om sina tankar kring matematik. Det 

framkom att de flesta pedagoger härledde själva ämnet matematik till skolans 

matematikundervisning. Överlag beskrevs ämnet matematik som någonting tråkigt, och 

där man sitter i klassrummet och pluggar och tragglar övningar. Vid frågan hur hon 

jobbade med matematiken i sin barngrupp svarade en pedagog följande: 

 

”Nu har vi ju inte börjat med det riktigt än. Nu är det mer så att man 

benämner ju saker givetvis ”där är två bollar” och ja… ”den där är rund” 

och ”den är fyrkantig”. Alltså att sätta ord på… det försöker jag tänka på i 

alla fall. (...) Så man får in matematiken bara man tänker på det. Så det är 

ju det man måste komma igång att göra. Det har vi inte riktigt gjort än. Nu 

är det bara ”trygghet, trygghet” och då tänker man inte så mycket annat 

just nu.” 

 

Betraktas detta uttalande ur sin kontext så framgår det att hon ser det som att det finns 

en skiljelinje mellan matematik som livskunskap (vardagsmatematik) å ena sidan och 

pedagogstyrt matematikarbete å andra sidan, som hon menar att de inte kommit igång 

med än. Däremot om uttalandet ses som en del i helheten som utgör hennes intervju 

träder en annan bild fram. Pedagogen menar att fokus just nu ligger på trygghet, och att 

matematiken har fått en undanskymd roll på grund av det. Vår uppfattning av 

pedagogens svar är att de vuxnas tankeverksamhet kring matematik ännu inte kommit 

igång, men att hon ändå har med sig matematiken främst som en del i 

kommunikationen med barnen. 

 

En likartad bild framträder i beskrivningen av en annan pedagog. Hon menar att 

matematiken ”finns med” i verksamheten hela tiden, dock utan att den tematiseras. Hon 

menar att barnen inte tänker eller uppfattar att det de håller på med just för stunden kan 

vara matematik, men att de ändå genom leken omedvetet uppfattar matematik och 

tillägnar sig matematiska kunskaper: 

   

”Samtidigt har man blivit mer medveten om att de lär sig mer när de är 

yngre och att de kan lära sig mer när de är yngre och tycker att det är roligt 

och att det går in så att de leker in det. De tänker ju inte matte då. Vi säger 

ju inte att ”nu ska vi göra lite matte”. Vi har ingen lektion så utan vi leker 

in det.” 
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Sammantaget växer en bild fram av att matematiken ska synliggöras, men att 

problematiserandet och tematiserandet av den inte är aktuellt. 

 

”Sitter de och leker och bygger så pratar man ju hela tiden medvetet om 

olika saker när det gäller bygg. Vi pratar om antal och vi pratar om 

problemlösning; om du ska bygga med den klossen, hur ska du göra för att 

det ska bli stabilt och man har en dialog hela tiden. Även vid maten, 

frukten, ta på sig kläder, så pratar man hela tiden.” 

 

I ovanstående citat kan det ses som att matematiken är på tröskeln till att både 

problematiseras och tematiseras, men att det ändå inte riktigt görs. Det framgår inte 

huruvida pedagogen uttryckligen medvetandegör för barnen att de håller på med 

matematik. 

Barnen visar vägen 

Att utgå från barnet har en framträdande roll i pedagogernas arbete med matematik. De 

flesta pedagoger uttrycker sig på så vis att de pratar om att hitta matematiken i barnens 

livsvärld och synliggöra den, vilket kan tolkas som att de i och med detta utgår från 

barnen. Att utgå från barnen menar de är talande för hur pedagogerna ser på barnen som 

resurs och medbestämmare i arbetet med matematik. En pedagog uttryckte det såhär: 

 

”För det är ju det att man utgår ju helt ifrån barnen (...) Ser man det som 

livskunskap då utgår man ju från barnet tycker jag och man sätter liksom 

ord på deras kunskap som de redan har och följer upp det. ” 

 

Hon menar här att barnens kompetens ligger som grund för arbetet med att göra dem 

medvetna om matematik. De flesta pedagogerna talar indirekt om att utgå från barnen, 

inte minst genom att synliggöra och benämna saker i barnens vardag. Görs en skiljelinje 

mellan att utgå från barnen och att ta barnens perspektiv kan vi ana en tendens. Den 

tendensen tyder på att fokus i pedagogernas arbete med matematik är att utgå från 

barnen snarare än att ta deras perspektiv. En av pedagogerna antyder också att de 

spinner vidare på barnens intressen, alltså utgår från barnen, i följande citat: 

 

”Vi arbetar med djur nu då, och de (barnen) blev väldigt fascinerade av 

ben, så först blev det mycket av det här att räkna ben. Vi har bara kommit 

dit i princip.” 

 

En pedagog menar dock att det är svårt att utgå från barnen när hon jobbar med de 

yngsta på ettårsavdelningen. Att vidareutveckla barnens funderingar var enligt henne 

svårt på grund av den ringa åldern. Återigen får vi bilden av att det är att utgå från 

barnen som är det idealiska i arbetet med matematik: 
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”Det är så svårt när man inte kan föra ett samtal med barnen. Man har ju 

inte lärt känna dem heller och… Nej, inte mer än om man tänker mat och 

vardagsgrejer. För de har ju inte kommit med sina funderingar. Då var det 

ju lättare där borta (på femårsavdelningen). Där var det jättemånga 

funderingar och då kunde man spinna vidare.” 

 

”Det finns inga krav på att de ska kunna saker här ifrån utan det är en 

strävan till vissa grejer. Man kan gå lite mer på sitt eget intresse och 

barnens. Om inte barnen är intresserade av till exempel former, ja då 

behöver vi inte ta det just nu.” 

 

Det framgår av intervjuerna att barnens intresse styr, och om det inte finns något 

intresse så lämnas området därhän på obestämd tid. Detta tydliggörs av en pedagog som 

pratar om just intresset hos barnen. 

Ökande kompetens för att möta nya utmaningar 

När vi analyserat det transkriberade materialet framkom att viktiga faktorer som 

inverkar på pedagogernas matematiska tänkande och förhållningssätt är den nya 

läroplanens utformande. Flera uttryckte att de är tvungna att tänka extra mycket på 

matematik jämfört med innan. En annan bidragande faktor till det medvetna tänkandet 

är att lärarna diskuterar tillsammans i både lärarlagen men också i hela personalstyrkan. 

Det som diskuteras huvudsakligen är arbetssätt och hur de ska förhålla sig till 

matematiken tillsammans med barnen, som i följande två citat:  

 

”När vi pratar om det på vår avdelning så tänker vi att man ska alltid tänka 

på matte i allt man gör” och ”Jag tror man tänker på det mer och mer, (…) 

det blir mer och mer att man pratar om det. Det har ju kommit i läroplanen 

att det står att man ska använda sig av det”. 

 

Vid frågan om vad matematik i förskolan innebär för dem själva fick vi främst svar att 

det är antalsuppfattning, siffror, former, rumsuppfattning och stor/liten, vilket motsvarar 

kunskapsinnehållet för förskolans matematik enligt den förra läroplanen Lpfö98.  

Lärarna gav också exempel på hur de praktiskt arbetar med denna matematik i den 

vardagliga verksamheten, bland annat när de läst sagor, ritat mönster eller målat djur 

samt haft matematikfokuserat samtal kring dem. Minst lika stor del av matematikarbetet 

menar de sker även vid olika vardagsbestyr, till exempel när matvagnen hämtas eller 

vid påklädningen. Förskollärarnas uppfattning är dessutom att ämnet matematik och 

dess innehåll innebär och innehåller mer än vad de tidigare trodde. Som redan nämnt 

anser de flesta pedagoger att matematik finns överallt. Det vidgade intresset för 

matematikens roll i förskolans verksamhet beror på flera faktorer. En pedagog 

sammanfattar det enligt följande:  
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”Dels har ju läroplanen kommit. Och sen har det ju blivit mer och mer, och 

det är ju för att man pratat och läst i förskoletidningar och det har kommit 

ut nyutbildade som har sagt att det är viktigt och att man upptäckt själv att 

det är viktigt. Man påverkar varandra tror jag. Jag tror att det är kravet att 

barnen ska kunna mer idag om matematik. Det känns som kravet uppifrån 

är att de ska kunna mer än förut, lägre ner i åldrarna.” 

 

Något som också blev tydligt redan i början av intervjun var att de allt som oftast 

pratade i vi- eller man-form. Jag-formen träder fram när de pratar om personliga 

uppfattningar eller sina inställningar till matematik, men när de redogör för själva 

arbetet är det nästan uteslutande i vi- eller man-form. Inte sällan pratar de också om 

arbetslaget som en positivt förstärkande faktor för deras arbete med matematik. De ser 

varandra som medhjälpare i deras egna läroprocesser inom matematik: 

 

”Och att vi kollegor emellan kan ha diskussioner om hur man bör säga och 

hur man bör göra och det kan väl kännas att det nästan är först nu man är 

riktigt trygg i sin roll och att man vet vad man talar om. Att man hela tiden 

lär och pratar med varandra.” 

 

Personalen har fått möjlighet att gå på några olika föreläsningar inom matematik vilket 

de själva säger har gett dem väldigt mycket. En av pedagogerna pratar om aha-

upplevelser under dessa föreläsningar. De får dock inte tid att diskutera det nya de har 

lärt sig tillsammans och en av pedagogerna uttrycker sig så här: 

 

”Ja, vi var på Balthazar i våras. Det var faktiskt matte. Men den hann vi 

inte diskutera så mycket om”. 

 

En annan sak som de intervjuade nämner som viktig för deras egna matematiska 

utveckling är den arbetsrotation som görs en gång om året på förskolan. Flera av 

respondenterna menar att det är av stor vikt då de som pedagoger får möjlighet till 

professionell utveckling då de måste kunna anpassa sig till nya sätt att arbeta och får 

möjlighet att diskutera saker så som matematik med flera pedagoger.  De menar även 

att det är bra för barnens skull. En av pedagogerna säger så här: 

 

 ”Eftersom vi förhoppningsvis följer våra barn ända upp så är det mycket 

lättare att veta vad de har för förkunskaper” och ”Jag har ju roterat några 

gånger här nu då. Men det är första gången jag har med mig personal från 

den tidigare avdelningen i år. Och det känns bra för (namn) och jag vet 

precis hur vi jobbade på förra avdelningen och hur vi har gjort, och vad 

barnen har gjort och vad de tyckte var roligt som vi plockar med oss och 

bygger vidare på då” 

 

De som pedagoger följer med barnen genom hela förskolans gång i och med rotationen. 

Detta leder till att barnen får chans till en trygg utvecklig på deras nivå med pedagoger 

som de känner väl.  
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Del 4. Diskussion  

Vi kommer i detta kapitel diskutera vårt metodval och hur den har påverkat resultatet. 

Vidare kommer vi diskutera resultatet i relation till den tidigare forskningen. 

Metoddiskussion 

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ metod.  

Starrin och Renck (1996) menar att en kvalitativ metod syftar till att upptäcka 

företeelser och egenskaper. Valet stod klart relativt tidigt att en kvalitativ intervju skulle 

ge oss den bästa möjligheten att forska kring våra problemformuleringar. Arbetet med 

att skriva intervjufrågor visade sig vara svårare än vi tänkt från början. Vi omarbetade 

dessa flera gånger och var tillslut nöjda med dess formuleringar. De öppna frågorna gav 

upphov till svar som var både intressanta och givande för det senare analysarbetet. 

 

Valet av intervju som metod till skillnad från enkät var rätt val anser vi. Med hjälp av 

intervjuerna kunde vi tränga in i pedagogernas livsvärd och då i synnerhet deras tankar 

kring matematik. Tack vare att intervjuer valdes som metod fick vi möjlighet att ställa 

följdfrågor för att få en större förståelse för pedagogens svar. Då intervjuerna var vad 

Bell (2001) kallar för fokuserade intervjuer gavs pedagogerna möjlighet att fritt prata 

kring frågorna som ställdes. Detta kände vi var av stor vikt för att kunna få svar på vårt 

syfte och våra frågeställningar. Trovärdigheten menar vi också är god då 

intervjufrågornas utformning (se bilaga 1) möjliggjorde för lärarna att prata fritt kring 

området som frågan handlade om. Detta eftersom frågorna inte var ledande. 

 

Förskolan som representeras i denna studie är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. 

Anledningen till att förskolan valdes är att vi ansåg att pedagogerna där arbetade med 

medvetna matematikdidaktiska strategier. Vi gick således in med en viss uppfattning 

om verksamheten, men anser för den delen inte att det påverkat vår datainsamling eller 

analys. Ett annat medvetet val som gjordes av oss var att alla avdelningarna på 

förskolan skulle vara representerade. Detta för att kunna synliggöra en eventuell 

progression på förskolan. När dessa val var gjorda fick pedagogerna på förskolan själva 

välja vilka som skulle representera avdelningarna. Urvalen och metodvalet var noga 

genomtänkta och vi anser att det var ett bra sätt för oss att få svar på våra 

frågeställningar. 
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Resultatdiskussion 

Att tala om matematik 

I arbetet med denna studie har vi konstaterat att det finns två nivåer av vad som 

kännetecknar en matematiskt medveten pedagog. På en grundläggande nivå har vi 

kunskap som beskrivs av Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) som menar att en 

matematikmedveten pedagog använder sig av språket som ett redskap. Man ger då 

barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för matematik genom att möjliggöra för 

barnen att involvera sig i den matematiska världen. Detta genom att tillsammans med 

barnen benämna saker ur ett matematiskt perspektiv. Författarna menar att tillgången 

till det matematiska språket blir direkt avgörande för om barnet kommer uppfatta sig 

själv som en matematisk kunnig person som kan räkna och lösa problem eller ej. 

 

På en mer fördjupad nivå tematiseras och problematiseras matematiken. Vi har i 

analysen av intervjuerna sett att den matematiska kommunikationen är viktig för 

pedagogerna på förskolan. Flera av pedagogerna menar att de har matematiken i 

bakhuvudet och att de i så många situationer som möjligt benämner saker, antal eller 

företeelser vid dess rätta namn. Språket är alltså en central del av arbetet i matematik 

för dem, varav mycket av arbetet skulle kunna betecknas ”vardagsmatematik”.  I 

resultatet framkommer bilden av att pedagogerna har en god inställning till 

matematikens roll, då de omfamnar den i positiva ordalag. Pedagogerna ger uttryck för 

goda intentioner och en medvetenhet om matematikens viktiga roll, men däremot anser 

vi att tematiserandet och problematiserandet av matematiken har en undanskymd roll. 

En svårighet för oss har varit att hitta något som talar för att lärandet medvetandegörs 

för barnen. Denna bild växer fram i och med att de faktiskt inte pratar om olika sätt att 

tematisera och påtala barnens eget lärande för dem själva. Arbetet med matematik 

verkar i mångt och mycket snarare stanna vid att benämna saker och genom språket 

lyfta fram matematiken, varav mycket av detta arbete sker i leken och 

vardagssituationer. Vi kan liksom pedagogerna se en styrka i att inte alltid påtala för 

barnen att de håller på med matematik. De ser det som hämmande för barnen på 

förskolan om pedagogerna ser på matematiken som ”ämne”, då det för tankarna till 

skolmatematiken. Till viss del ställer vi oss frågande till om inte visst lärande i 

matematik förblir osynligt i och med att pedagogerna inte är där och tematiserar och 

fördjupar barnens förståelse. Vi känner att det finns potential att utveckla arbetet, inte 

minst på grund av den diskussion som ständigt förs bland pedagogerna. 

 

Vi anser att det är viktigt för barnen att de får reda på att det är matematik som de gör, 

och det finns även litteratur som påtalar detta. Doverborg och Emanuelsson (2006) 

finner det till exempel anmärkningsvärt att många förskollärare inte ser nödvändigheten 

i att förklara för barnen att det de håller på med faktiskt är matematik. Pedagogerna i 

vår studie pratar återkommande om hur viktigt de tycker det är att de hela tiden 

använder matematiska termer i samtal med barnen. Detta för att ge barnen möjlighet till 

en större förståelse när de väl börjar skolan, ett förberedande arbete således. Tanken 

tycker vi är god, men vi kan även se fördelarna med att ha berättat för barnen att de 
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faktiskt hållit på med matematik under hela sin förskoletid. Vi menar att detta skulle 

kunna vara en möjlighet för barnen att få en positiv känsla kring matematik redan i 

förskolan, och genom detta positiva möte faktiskt främja det fortsatta arbetet i skolan. 

Flera av pedagogerna talar om att de inte vill att matematiken i förskolan ska vara som 

det är i skolan, att det lätt kan bli en tråkig känsla kring matematik då. Vi ställer oss 

frågan om det skulle kunna vara en konsekvens av att pedagogerna har en negativ 

inställning till matematik som ämne och att de inte vill överföra denna inställning till 

barnen. Bilden som växer fram i resultatet är att arbetssättet kring matematiken 

genomförs på förskolan genom lek och språk på ett för barnen lustfyllt sätt. Om 

matematiken i det läget lyfts fram som just matematik tror vi att barnen får känslan av 

matematik som någonting positivt. 

Att ta barnens perspektiv 

Det vi hade som hjälp i analysen av det insamlade materialet var Samara och Clemens 

(2009) learning trajectories, som är ett exempel på medvetna matematikdidaktiska 

strategier. Pedagogerna talar i viss utsträckning om mål inom arbetet med matematik, 

först och främst i de planerade aktiviteterna och teman. Samara och Clements menar att 

det efter målsättningen ska finnas en utvecklingsmässig progression, alltså att sondera 

barnens tankar och förståelse för att på bästa sätt kunna leda dem till målet. Denna del, 

att ta barnets perspektiv och förstå deras tankar, har vi inte kunnat urskilja i 

pedagogernas svar. Inget pekade på att pedagogerna jobbade medvetet med just detta. 

Som Samara och Clemens understryker är det kunskapen om den utvecklingsmässiga 

progressionen som ska ligga som grund till de instruktionella uppgifter som får barnen 

att nå målet. Det förefaller vara så att learning trajectories andra steg, den 

utvecklingsmässiga progressionen, inte har en uttalad roll i hur de instruktionella 

uppgifterna utformas på förskolan. Pedagogerna påpekar istället att de utgår från 

barnen, och att projekten kan ändra inriktning beroende på vad de är intresserade av. 

Detta menar vi är ett exempel på en kunskapsutveckling som istället för att vara 

målinriktad blir slumpmässig. Förskolan arbetar Reggio Emilia-inspirerat och lägger 

därför särskilt stort fokus på att utgå från barnen och spinna vidare på deras intressen. 

Däremot, som vi ska diskutera i nästföljande stycke, finns det en skillnad i att utgå från 

barnen och att ta barnens perspektiv. Det för oss till frågan om vilken bild vi innan 

studiens början hade om ett medvetet matematiskt arbetssätt/förhållningssätt. Bilden vi 

hade var att den aktuella förskolan arbetade matematiskt medvetet, men jämfört med 

resultatet tillsammans med den litteratur vi tagit del av har en annan bild växt fram. Vi 

har fått en förståelse för att när vi skrapat på ytan så finns det arbete kvar att göra innan 

pedagogerna når en matematikdidaktisk medvetenhet så som den beskrivs av Samara 

och Clements (2009). Detta handlar i förlängningen även om att våra egna kunskaper 

om matematisk medvetenhet förändrats. Möjligtvis har vi själva haft en ofullständig 

bild av vad som är tillräckligt för förskolans arbete med matematik. För att 

förskoleverksamheten ska kunna uppnå de mål i matematik som är förtydligade i den 

reviderade läroplanen tror vi att det krävs det att pedagogerna är matematikdidaktiskt 

medvetna på ett sådant sätt som beskrivs i den forskning vi tagit del av och presenterat 

tidigare i arbetet. Att kommunicera med barnen och ge dem språket som verktyg att 
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förstå matematiken menar vi är en viktig bit och en bra början i att bli en matematiskt 

medveten pedagog, men det är inte tillräckligt.  

 

Vi kan i resultatet konstatera att pedagogerna jobbar medvetet med att utgå från barnen. 

Frågan är dock hur detta skiljer sig från bland annat Doverborgs (2006) sätt att se på 

barnens roll i verksamheten. Hon menar precis som Samara och Clemens (2009) att 

barnens egna föreställningar bör vara utgångspunkt för det som pedagogerna vill 

synliggöra. Detta ger pedagogerna nya perspektiv som de kan använda som 

utgångspunkt i barnens matematiska lärande. I arbetet med mönster ger en pedagog 

uttryck för att göra just detta, genom att ta reda på vad mönster var för barnen och 

senare även upptäcka mönster i att blanda färger. Detta tycker vi kan ses som ett sätt att 

ta barnens perspektiv. Den sammanlagda bilden vi får i resultatet pekar dock på att 

pedagogerna utgår från barnen initiativ snarare än att ta deras perspektiv. 

Kompetensutveckling 

Det framkommer i litteraturen att det är av stor vikt att personalen får 

kompetensutveckling i matematik. Emanuelsson (2006) menar att kompetensutveckling 

gör att deltagarna blir mer medvetna om sitt matematiska förhållningssätt. Lindö (1996) 

däremot menar att det inte alls är säkert att studiedagar med mera leder till 

kompetenshöjning och menar att det kan vara minst lika kompetenshöjande att få 

möjlighet att utbyta tankar och funderingar med andra kollegor. Det har visat sig i 

resultatet att den viktigaste delen i pedagogernas förhållningssätt till matematik är just 

utbyte av tankar med andra kollegor. De har haft möjlighet att gå på olika föreläsningar 

där tanken var att kompetensutveckla personalen. De säger dock att innehållet från 

föreläsningarna inte har kunnat diskuteras då tiden till detta inte har getts. Med tanke på 

att Lindö skriver att man i dialog med kollegor uppnår en ökad självförståelse och 

utveckling av yrkesprofessionen ställer vi oss frågande till vad nyttan är för 

pedagogerna att gå på förläsningar utan möjlighet till reflektion och diskussion efteråt. 

Vi menar att det är viktigt att tillsammans i ett arbetslag få möjlighet att diskutera 

föreläsningar av det här slaget. För att pedagogerna ska kunna omvandla tankarna från 

föreläsningen till sina egna och omsätta det i förskolans verksamhet krävs det 

diskussioner och reflektioner tillsammans. Föreläsningar syftar alltid till 

kompetenshöjning då det är därför de existerar. Men vad som görs efter föreläsningarna 

kan inte föreläsaren ta ansvar för. Var, och hos vem ligger ansvaret för att materialet 

från föreläsningarna bearbetas genom diskussion och reflektion? Vi anser att en 

föreläsning bör ges tid att diskuteras och arbetas med för att kompetensutvecklingen i 

samband med den ska nå sin fulla potential. 

 

Att förskolan har en egen läroplan kan inte ha undgått någon. Den första läroplanen för 

förskolan kom 1998 och 2010 reviderades den. Vi anser att genom den reviderade 

upplagan vill regeringen ha en ny generation matematiker när man jämför den 

reviderade läroplanen för förskolan med den gamla läroplanen. Skillnaderna är 

omfattande och ett större krav på matematisk medvetenhet hos förskollärare följer med 

den reviderade läroplanen. Enligt pedagogerna själva är den största anledningen till att 

de har börjat arbeta så mycket med matematik just den nya läroplanen. Nästan alla ger 
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uttryck för att det är så viktigt med matematik på grund av de nya kraven på förskolans 

uppdrag. I Lpfö-98 krävdes det bland annat av förskolan att göra det möjligt för barnen 

att upptäcka matematik i meningsfulla sammanhang. I och med den reviderade 

läroplanen som började gälla 1 juli 2011 krävs det även av förskolorna att barnen får 

möjlighet att utveckla sin matematiska livsvärld genom bland annat att kunna uttrycka 

och undersöka matematiska begrepp. Ett annat krav på förskolorna är att alla barn 

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. I och med den 

reviderade läroplanen krävs det mer av förskollärarna i arbetet med matematik. Vår 

uppfattning är att det inte längre räcker att ha en matematikhörna där barnen får 

möjlighet att bekanta sig med matematik. Nu krävs det att alla förskollärarna är mycket 

mer medvetna inte bara i sitt matematiska tänkande utan även i sitt matematiska 

förhållningssätt och hur det sedan uttrycks i arbetssättet. Flera av pedagogerna uttalar 

just den nya läroplanen som en del i varför de arbetar med matematik genom 

exempelvis det matematiska språket. De menar att den vidgade förståelsen för 

matematikens roll i förskolans verksamhet uppkommit genom den reviderade 

läroplanen där matematiken har fått en mer betydande roll än innan. 

 

Matematikens centrala roll i vardagen 

Vardagsmatematiken på förskolan anser vi handlar mycket om att benämna saker i 

matematiska termer. I likhet med skolverkets rapport från 2003, där det framgår att 

pedagogerna ofta försöker fånga matematiken i de olika vardagliga situationerna, menar 

vi att pedagogerna på förskolan tar ”tillfället i flykten” att prata matematik. Vi menar att 

den matematiska medvetenheten bland pedagogerna är artikulerad då de talar om 

vardagsmatematiken men att den inte är reflekterad utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

Vad innebär detta i så fall i förhållande till de förväntningarna som finns på 

pedagogernas yrkesroll och deras matematiska kunskaper? Enligt Skolverkets rapport 

(2003)  menas det att matematiken ska lyftas fram så att barnen lär sig att matematik 

ingår i och är en naturlig del av livet. 

Förslag på vidare forskning 

Syftet med studien var att undersöka och få kunskap om vilka faktorer som inverkar på 

ett medvetet förhållningssätt när det gäller arbetet med matematik. Vi menar att vi fick 

svar på vårt syfte och våra frågeställningar genom de analysbegrepp vi valt. Att 

undersöka vilka faktorer som inverkar på ett matematiskt medvetet förhållningssätt har 

gett oss en större förståelse hur komplext arbetet med matematik är. Det är lätt att vara 

verbal, att ge barnen de rätta begreppen och sätta matematiska ord på objekt i barnens 

livsvärld, men att vara en matematikdidaktiskt medveten pedagog innebär så mycket 

mer än det.  
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Vi anser att det inom detta forskningsområde finns mycket som är forskningsbart. Vi 

har valt att belysa den matematiska medvetenheten ur pedagogernas synvinkel, men hur 

påverkar ett matematiskt medvetet förhållningssätt barnet? Kan man som pedagog göra 

barn i förskoleåldern medvetna om matematiken som finns runt omkring oss? 

 

Förslag på att vidareutveckla vår studie skulle kunna vara att även använda sig av 

observationer i datainsamlingen för att utforska brytpunkten mellan förhållningssätt och 

arbetssätt.
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Bilaga 

Intervjufrågor: 

1a. Beskriv vad innebär matematik i förskolan för dig? 

1b. Har du alltid tänkt på matematik i förskolan på det sättet? 

1c. Hur tänkte du förut om matematik i förskolan? 

 

2a. Matematik som livskunskap eller matematik som ämne - hur uppfattar du dessa två 

synsätt? 

2b. Berätta hur du arbetar med matematik i din barngrupp? 

2c. I vilka andra sammanhang pratar du med barnen om matematik? 

 

3a. Vad anser du har varit avgörande för att du arbetar på just det sättet? 

3b. Beskriv hur samarbetet mellan avdelningarna ser ut. 

3c. Beskriv hur du arbetar och har arbetat med dina egna kunskaper kring matematik i 

förskolan. 


