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Abstract 

The aim is to find out how teachers apply the knowledge they get from mathematics pilots in 

preschool and from mathematics developer in the municipality, as well as how they work 

further towards the children with mathematics. 

The study is based on qualitative interviews with two teachers, one mathematic pilot and one 

mathematic developer. I used the semi-structured interview questions. 

The results show that teachers believe that mathematics pilots will inspire the teachers in their 

work with mathematics in preschool. One of the teachers who were interviewed said: 

“Mathematics pilots should be those that have the strongest glasses and coming 

up with new ideas and they push the rest of the teachers in their work with 

mathematics in relation to children in preschool”. 

The teachers use the correct terms for mathematical concepts with the children. They also 

stressed how important it is to point out to the kids that it is mathematics that they are doing. 

The conclusion of the study is that the teachers agree that it is their approach towards the 

children that is important and how they can lead the children’s interest of mathematics 

forward. To get into the mathematics of everyday life is something that teachers feel is 

important. The teachers all agree that math is everywhere in daily life and does not always has 

to be a planned activity. 
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Sammanfattning 

Syftet är att ta reda på hur pedagogerna omsätter kunskapen från matematikpiloterna i 

förskolan och från matematikutvecklaren i kommunen samt hur pedagogerna arbetar vidare 

gentemot barnen med matematik. 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med två pedagoger, en matematikpilot och en 

matematikutvecklare. Jag använde mig av halvstrukturerade intervjufrågor. 

Av resultaten framgår att pedagogerna anser att matematikpiloterna ska inspirera pedagogerna 

i deras arbete med matematik i förskolan. En av pedagogerna som intervjuades sa: 

”Matematikpiloterna ska vara de som har de starkare glasögonen på sig och som 

kommer med nya idéer och pushar på de övriga pedagogerna i deras arbete med 

matematik gentemot barnen i förskolan”. 

Pedagogerna använder de rätta benämningarna för de matematiska begreppen till barnen. De 

betonar också hur viktigt det är att poängtera för barnen att det är matematik som de håller på 

med. 

Slutsatsen av studien är att pedagogerna är ense om att det är deras förhållningssätt till barnen 

som är viktig och hur de kan leda barnens intresse framåt för matematik. Att få in matematik i 

vardagen var något som pedagogerna ansåg viktigt. Att matematik finns överallt i vardagen 

och inte alltid behöver vara en planerad aktivitet, var pedagogerna överrens om. 

Nyckelord 
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Inledning 
Jag vill ägna mitt examensarbete till området matematik för att jag tycker det är ett roligt, in-

tressant och viktigt ämne. Eftersom jag är intresserad av matematik och hur jag kan stimulera 

barnens lärande på ett lärorikt sätt, tror jag att jag kommer att ha nytta av det jag kommer 

fram till i denna studie för min kommande profession som förskollärare. 

Björklund (2008) menar att pedagogens sätt att förmedla kunskaper kan föra barnet i olika 

riktningar men också gå barnet förbi, för att istället lära sig något av det som fångade barnets 

intresse. Möjligheterna att lära i vardagen är många och bör därför uppmärksammas i 

verksamheten och synliggöras. Björklund (2013) beskriver också hur det är att undervisa i 

matematik i förskolan. Pedagogen behöver ha förmågan att redogöra för matematiska idéer på 

ett tydligt sätt och det gör att pedagogen behöver ha en medvetenhet om matematik, vad 

matematik och matematikfärdigheter innebär och hur matematik ska användas som redskap 

för barnens problemlösning. 

Jag har valt att inrikta mig på pedagogernas arbete med matematik i förskolan. Via min vfu-

förskola har jag kommit i kontakt med matematikpiloter och har på det sättet fått reda på att 

det finns matematikutvecklare i kommunen. Deras roll är bland annat att inspirera pedagoger-

na i förskolorna hur de kan arbeta med barnen gällande matematik. Min nyfikenhet ligger i 

hur pedagogerna, som är matematikpiloter, tar till sig kunskapen från matematikutvecklaren 

och hur pedagogerna omvandlar den till lärandeprocesser till barnen för att uppnå lärandemå-

len i Lpfö98/2010. Är också nyfiken på hur pedagoger som inte är matematikpiloter arbetar 

med barnen, gällande matematik. Om de samarbetar med matematikpiloterna eller om de ar-

betar med matematik på något annat sätt. Vill också få reda på hur matematikutvecklaren ar-

betar gentemot förskolorna med matematik och hur matematikutvecklaren inspirerar pedago-

ger att arbeta mer med matematik i förskolan.  

Syfte 

Syftet är att ta reda på hur pedagogerna omsätter kunskapen från matematikpiloterna i 

förskolan och från matematikutvecklaren i kommunen samt hur pedagogerna arbetar vidare 

gentemot barnen med matematik. 

Frågeställningar 

 Hur omvandlar matematikpiloten sin kunskap och hur används denna kunskap av bar-

nen och pedagogerna i förskolan? 

 Arbetar pedagoger utan speciellt fokus på matematik på ett annat sätt gentemot bar-

nens lärande av matematik i förskolan? 

 Hur arbetar kommunens matematikutvecklare gentemot pedagogerna i förskolorna? 
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Historiska utgångspunkter 

Fröbels tradition och lekgåvor 

Friedrich Fröbel (1782-1852) var en tysk pedagog som anses vara den som har inspirerat 

förskolans tradition och som svensk förskola har starka rötter ifrån. Flera av de aktiviteter som 

finns i dagens förskola härstammar från Fröbels traditioner, såsom syslöjd, bygglek, vävning, 

figurläggning och vikning. Fröbel ansåg att matematik och gudomlighet var sammanlänkande 

på nära håll och de högsta målen för barns lärande. Matematik uppenbarar både den yttre och 

den inre världen och rör sig både om människor och om natur (Doverborg, 2006). Målet med 

Fröbels arbete var att förena skolan med det övriga livet och enligt honom gick arbete, 

inlärning och skapande bra att kombinera med varandra. Något som kännetecknade hans 

pedagogik var att han ansåg att leken, skapande och arbete hade ett dialektiskt samband som 

kunde gå in i varandra på olika sätt. Fröbel ansåg att leken kunde jämföras med olika 

konstformer eftersom han värderade leken högt (Wallström, 1992). Fröbel hade ett stort 

intresse för grundläggande matematikkunnande och utifrån det utarbetade han fram ett rikt 

material – redan från småbarnsåren. Materialet kallade Fröbel för lekgåvor (Se bilaga 1) och 

de var tjugo till antalet. De första elva lekgåvorna visualiserades från kroppar till ytor, till 

linjer och punkter, de övriga är ordnade i motsatt riktning (Doverborg, 2006). 

 

Andvändningsområdet med Fröbellekgåvorna är indelade i fyra grupper: 

 

 Kroppar 

 Ytor 

 Linjer 

 Punkter (Öman, 1991, s. 37). 

Tanken med Fröbellekgåvorna, under lek, är att de även ska uppmuntra barnen att framställa 

 

 Livsformer – hit hör det vi möter i det dagliga livet som exempelvis hus, trappor, bilar, 

bord och så vidare. 

 Kunskapsformer – omfattas av kuben där den uppdelade kuben eller ett antal place-

rade kuber på höjden, längden eller bredden utgör grunden. Även rektanglar och 

kvadrater hör hit. 

 Skönhetsformer – de uttrycker symmetri, harmoni och skönhet i egenskap som är este-

tiskt tilltalande (Doverborg, 2006). 

Det kan vara begreppsförvirring, från tidiga barnår, som ligger bakom inlärningssvårigheterna 

gällande matematik och ger oklarheter för barnet. Det är viktigt att förskolan leker in 

begreppen som exempelvis antal, läge, ordning, storlek, form och färg. Används Fröbels 

lekgåvor, på rätt sätt, kan dessa hjälpa barnen att lära sig mer (Wallström, 1992). Trots att 

Fröbel hade sådant stort intresse för matematik ansåg han att räkneövningar inte hörde hemma 

bland de små barnen, utan det fanns mycket annat som var matematik enligt honom. 

Metodiken skulle vara, om det var möjligt, situationsbunden och i direkt anslutning till 

barnens aktiviteter. Den fria leken med lekgåvorna var det centrala i Fröbels tradition 

(Wallström, 1992). Det som är viktigt är att barnet ser sammanhanget i sina aktiviteter. Oftast 

sker det om barnet själv tar initiativ till leken och inte kommer från någon vuxen. 
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Fröbelpedagogiken kritiserades ofta för att vara vuxenstyrd men om man inte arbetar 

fröbelianskt, utan anpassar den pedagogiken till dagens forskningsrön där barnets behov och 

intresse ligger till grund för hur lekgåvorna ska användas är det ett bra material (Wallström, 

1992). 

Tidigare styrdokument 

Fröbel (1782-1852) skapade förskolans program där barnen skulle ges en chans att bilda sig 

för att utvecklas till fria individer i framtiden. Efter det utvecklade Henriette Schrader-

Breymann (1827-1899) arbetsmedelpunkten som centralt innehåll och arbetsmetodik i den 

pedagogiska verksamheten. Det betydde att det pedagogiska arbetet skulle hållas samman 

med utgångspunkt i ett och samma ämne under en längre tid – ett perspektiv som fortfarande 

håller inom förskolan. Senare kom Dewey (1859-1952) och progressivismen att influera 

förskolepedagogiken med att vetenskapen utgör grund för handlandet. Den pedagogiken 

kommer från pragmatismen där det estetiska tänkandet och erfarenhetsbegreppet har en stor 

roll. Det är barnets intressen och själva barnet som är utgångspunkt i den progressiva 

pedagogiken. Dewey ansåg att hans aktivitetspedagogik utgår från att barn lär genom sina 

handlingar och intressen genom handledning. Han ansåg att grundläggande begrepp blir 

begripliga först efter att vi förstår hur de ska användas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). 

I barnstugeutredningen fick förskolans tradition och rötter en framträdande roll genom den 

progressiva pedagogiken. Det är ett vetenskapligt förhållningssätt som bygger den 

pedagogiska verksamheten där nu barnet sätts i centrum. I och med barnstugeutredningen blev 

det en gedigen genomgång av förskolans mål, organisation, innehåll och arbetssätt. Målen 

genomsyrades av de demokratiska idealen, barnets rätt till utvecklingsmöjligheter och 

likvärdiga uppväxtvillkor. Fokus ligger på barns mångsidiga utveckling med inriktning på 

deras jagutveckling, sociala kompetens, begreppsbildning och kommunikation. Innan 1997 

har det inte funnits läroplaner eller mål av styrande form i barnomsorgen. 1998 trädde 

läroplanen i kraft som en förordning för förskolan. Det var första gången i förskolans historia 

som målen är styrande för verksamhetens innehåll och arbetssätt (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006). 

Matematik har haft ytterst lite utrymme i förskolans dokument de senaste 30 åren. I 

Barnstugeutredningen behandlades de grundläggande begreppen för förskolebarnen utifrån 

Piagets teorier. Matematik hade inget eget ämnesblock utan låg under naturorienterade ämnen 

och där stod att barnen skulle lära sig att utveckla matematiska begrepp, men inte vilka 

begrepp som skulle läras. Den stora skillnaden mellan dagens läroplan och de tidigare 

dokumenten med riktlinjer är att nu finns det mål att sträva mot. Innan var det beskrivningar 

på vad som kunde arbetas med i förskolan och på vilket sätt. Arbetet med läroplanen får stora 

konsekvenser för pedagogerna, eftersom det är upp till dem att se till att arbetet med att 

planera och genomföra aktiviteter med barnen gör så att barnen ges möjlighet till 

matematiklärande (Doverborg, 2006). 

Matematik i styrdokument – Lpfö 98 

År 1998 fick förskolan sin första egna läroplan även om det funnits riktlinjer innan vad arbetet 

med barnen skulle innehålla för aspekter. Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande 

där omsorg, fostran och lärande ska ingå som helhet i verksamheten. Dagligen möter barnen 
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begrepp med matematikanknytning i förskolan. Det är de första, tidiga erfarenheterna som är 

viktiga utvecklingsfaser för barnens nyfikenhet och lust för matematik (Doverborg, 2006). I 

kommunikationen mellan pedagoger och barn skapas mening och med språkets hjälp får 

barnen även nyckeln till matematisk förståelse. Genom att barnen får dessa matematiska 

begrepp som en del av sin erfarenhetsvärld utvecklar barnen matematik som språk (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Enligt Lpfö 98/2010, ska barnen få stimulans och vägledning 

av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och 

insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt att 

lära balanseras och bildar en helhet (Skolverket, 2010a, s. 7). 
 

Enligt Lpfö 98/2010, ska förskollärare ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen: 

 
 ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att 

använda hela sin förmåga 

 upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker 

 ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper  

 stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling (Skolverket, 2010a, s. 

11) 

Om pedagogerna använder sig av matematiska begrepp när de exempelvis sorterar, ordnar, 

jämför, väger, mäter, urskiljer mönster och former samt räknar föremål får barnen med sig den 

matematiska världen. Barnen använder sig av matematiska begrepp ännu mer, exempelvis i 

leken, om pedagogerna gör de matematiska begreppen synliga för barnen (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Barnen har mycket kunnande redan i tidiga år om matematik 

och det gäller att ta tillvara på det (Doverborg, 2006). Möjligheten för pedagogen att 

synliggöra matematiska begrepp för barnet i förskolan, finns hela tiden, eftersom vardagen är 

fylld av matematik (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
 

Matematik i kommunerna 

I Stödmaterialet vid planering av uppdraget för matematikutvecklare (Skolverket, 2010b) står 

det beskrivet att regeringen tillsatte en matematikdelegation 2003. Delegationen skulle sedan 

utarbeta en handlingsplan med åtgärdsförslag för att öka intresset för matematik för barn och 

ungdomar i Sverige. Det arbetet resulterade i ett uppdrag som skulle stödja ett nationellt 

nätverk av resurspersoner, de kallade dem för matematikutvecklare. Målet är att det ska finnas 

en matematikutvecklare i varje kommun och dennes uppdrag är att utföra lokalt 

utvecklingsarbete samt att vara vägledare för inspirationsmaterial. SSI (2012) skriver i sin 

rapport att många kommuner, under senare år, satsat resurser på matematik i förskolorna. 

 
”Granskningen visar att de förskolor som bedriver ett medvetet pedagogiskt 

arbete med barns utveckling och lärande också har personal med hög pedagogisk 

kompetens och satsar på kontinuerlig kompetensutveckling, pedagogiska 

diskussioner och genomgripande implementering av den reviderade läroplanen” 

(SSI, Svenska skolinspektionen, 2012, s. 22). 

 

SSI (2012) beskriver hur ett antal av förskolans personal fått nya verktyg för att arbeta med 

matematik genom satsningen Förskolelyftet. Fortfarande visar granskningen på att det är 

själva räkningen som har fokus i förskolorna, bland annat genom att barnen räknas vid 
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samlingar, siffror sitter upp vid olika antal föremål på bilder och frukterna räknas vid 

fruktstunderna. Enligt läroplanen ska barnen ”utveckla förståelse för rum, form, läge och 

riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för 

mätning, tid och förändring”(Skolverket, 2010a, s.10). Förskolan ska också sträva för att 

barnen utvecklar sin förmåga för att använda matematik i olika sammanhang. Matematik kan 

ses som ett kommunikationsområde där inte språket står i centrum utan själva matematiken. 

Vid många förskolor går pedagogerna miste om olika lärtillfällen inom matematik, med 

barnen, eftersom pedagogerna inte fångar upp de tillfällen som barnen själva visar sig 

intresserade av ämnet, utan fortsätter med sin planerade aktivitet. Det gör att barnens lärande 

varken stimuleras eller utmanas. Det som är viktigt är att inte matematik i förskolan stannar 

vid ”mattesamlingar” utan att i alla situationer ta tillfälle till matematiskt lärande. Det ska 

kommas ihåg att matematik ska utvecklas i lek och lärande i förskolan. Det viktiga är då att 

pedagogerna uppmärksammar behovet av matematik utifrån barnens erfarenheter och samtala 

om barnens tankar i samspel med barnen (SSI, Svenska skolinspektionen, 2012). 

Forsknings- och litteraturgenomgång 

Matematikkunskap för barn och pedagoger i förskolan 

Björklund (2013) skriver att den svenska läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010, lyfter fram 

att barnet ska ges möjlighet att utveckla befintlig förståelse för matematik. Det innebär att 

pedagogen bör ta hänsyn till barnets lärande och erfarenheter från sina första år. Vidare 

skriver Björklund (2008) att i de nordiska länderna finns tidigt förväntningar på hur barnet ska 

ta till sig och använda kunskapen om matematik. Styrdokumenten sätter ramarna för den 

miljö som barnen vistas i. I styrdokumenten för förskolan står att verksamheten ska ge en 

helhet och stimulerar barnets utveckling till lärande. Det gäller inte bara inom matematik som 

barnet ska ges möjlighet att utveckla förståelse utan i all pedagogisk verksamhet i förskolan. I 

Lpfö 98/2010 står att: 

 
”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den 

stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, 

innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och 

det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och 

sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för 

förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa 

mångfald i lärandet”(Skolverket, 2010a, s. 9). 

 

Emanuelsson (2006) menar att barn tidigt visar intresse för matematiks grundläggande 

begrepp och tankesätt. Om pedagogerna är insatta i och positiva till matematik har det 

relevans för hur de utmanar barnen och för hur matematik synliggörs i förskolans vardag. 

Författaren menar att det är de första erfarenheterna barnet får av matematik som är 

avgörande för hur synen på matematik utvecklas för barnet. Barnet har kunskaper inom 

matematik med sig redan från tidig ålder och detta måste tas till vara, enligt författaren. Det 

kan utgöra utgångspunkt i arbetet och ökas på med nyfikenhet, nya utmaningar, samtalstid, 
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undersökningar samt samarbete med andra barn. Pedagoger kan utmana och inspirera barnet 

till att utveckla sitt lärande och tänkande i och om matematik, menar Emanuelsson. 

 

Även Björklund (2008) menar att de små barnen utgår från sina egna tidigare erfarenheter av 

omvärlden för att sträva efter att ytterligare förstå vad som sker och hur de kan kommunicera 

med andra individer. Genom att kommunicera med andra utvecklas barnets tänkande och sin 

egen förståelse. Vidare skriver Björklund (2008) att meningsskapandet sker i samspel med 

andra individer och då blir barnet medkonstruktör av omvärlden där innebörd och 

uppfattningar skapas i interaktion. Detta sätt att se tillhör det sociokulturella perspektivet och 

stödjer sig på Vygotskijs tanke om att kunskap har en social och en historisk bakgrund. Allt 

kunskapstillägnande sker i samspel med andra individer. Vygotskij lägger stor vikt vid den 

sociokulturella omvärldens betydelse för barnets utveckling. Denna syn innebär att barnet lär 

sig lösa problem tillsammans med andra individer och ses som en utgångspunkt för fortsatt 

individuell utveckling. Även Franzén (2014) beskriver Vygotskijs teori om att barnet lär i 

interaktion med andra individer. 

 

Björklund (2008) menar att pedagogens sätt att förmedla kunskaper kan föra barnet i olika 

riktningar men också gå barnet förbi, för att istället lära sig något av det som fångade barnets 

intresse. Möjligheterna att lära i vardagen är många och bör därför uppmärksammas i 

verksamheten och synliggöras. Ramarna för kunskapen sätts av den livsmiljö som barnen är 

delaktiga i och som anses vara viktig för den kulturen. Även redskapen skapas för hur barnen 

ska handla i olika situationer. 

 

Björklund (2013) menar att pedagogen som arbetar med de yngre barnen i förskolan har 

behov av kunskaper i matematik. Det innebär inte att pedagogen behöver vara utbildad i det 

ämnet utan behöver ha kunskaper som gör att pedagogen kan stödja och stimulera barnet till 

livslångt lärande i matematik. Det har stor betydelse för barnet vad det lär sig i förskolan om 

matematik, det ska lägga grunden för framtiden och förståelsen för omvärlden. Att barnet får 

grunderna med de matematiska begreppen och principerna gör att barnet får en stabil grund 

att stå på. Pedagogens roll blir att inspirera, debattera och organisera ett problematiserande 

arbetssätt där barnet får ta egna initiativ och utmana sig själv. Palmer (2011) menar att om 

pedagogen ska lyckas med ett utforskande matematiskt arbete tillsammans med barnen 

behövs kunskapen om pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Kunskap måste också 

finnas om vad ett utforskande arbete innebär, både teoretiskt och praktiskt samt matematiska 

kunskaper om det pedagogen vill ha reda på. Palmer (2011) frågar sig vad det innebär att 

tänka matematiskt? Hur kan pedagogen hjälpa barnen att tänka och resonera matematiskt? Ett 

sätt, enligt Palmer, är att få tillgång till matematiks språk, det gör att ögonen öppnas för nya 

infallsvinklar och det hjälper till att se samband och relationer på ett nytt sätt. Det är inte alltid 

som det är bestämt på förhand att man ska tänka matematiskt. Pedagogens roll blir att lära ut 

matematiska begrepp och att se till att barnen får utforska världen ur ett matematiskt 

perspektiv. 

Pedagogers arbete med matematik 

Björklund (2008) menar att det gjorts många studier om hur barnet tar till sig matematik och 

hur det lyckas lösa olika matematiska problem. Flera av dem lyfter fram barnets förmågor 

men även bristande förmågor. Studierna har sällan med barn under tre år och utgår oftast från 

vad barnet säger. Detta till trots är det ingen ny tanke att barn förstår matematik från tidig 
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ålder. Dessa studier blir mer ett nedslag i barnets utveckling och ger en bild på vad barnet 

förmår i en viss ålder, men ger inga ledtrådar hur barnet tillskriver sig matematiska 

färdigheter och kunskaper i grunden. Franzén (2014) skriver att små barn oftast använder sin 

kropp för att lära och så även inom inlärningen av matematik medan Björklund (2008) menar 

att det är viktigt att tala om matematik och matematiska begrepp i förskolan, även med de 

yngsta barnen. 

 

Björklund (2008) beskriver Jean Piaget, som en av många forskare, som studerat 

tankeutvecklingen gällande matematik hos barnen. Han menar på att erfarenheterna bildar 

förutsägbara mönster som byggs upp via tankestrukturer och blir till kunskap. 

Problemlösningsförmågan utvecklas när handlingar förändras och nya mönster bildas, det ger 

upphov till ny inlärning. Piagets teorier om människans medvetande, tankeutveckling och 

kognitiva förmågor ifrågasätts av flera forskare på senare tid. Ur ett barns perspektiv uppfattas 

Piagets testsituationer som främmande eftersom det visat sig att även små barn uppvisar 

förståelse för matematik när barnet får agera på eget initiativ och när den som observerar ser 

utifrån barnets perspektiv, hos Piagets experiment uppkom detta först i barnets senare ålder. 

Detta till trots har Piagets syn på barns kognitiva utveckling stor betydelse för 

kognitionspsykologisk forskning. Franzén (2014) beskriver även Piagets kognitiva lärande där 

varken miljön eller det sociala sammanhanget får mycket uppmärksamhet utanför barnets 

tankeverksamhet. 

 

Björklund (2008) skriver att från ett variationsteoretiskt sätt att tolka en lärandesituation har 

pedagogen en viktig roll i och med att det är andra individer och miljön runt omkring som 

skapar barnets möjlighet till att lära. Björklund (2008) skriver att pedagogerna i förskolan är 

viktiga för små barns lärande. Det är de som planerar verksamheten och genomför aktiviteter 

med barnen. Pedagogens syn på barnet och dess kunskap styr pedagogens handlande och mål 

med den pedagogiska verksamheten och bör lyftas fram för att medvetandegöra pedagogen 

om ansvaret för barnets lärandeprocess. Det är viktigt att synliggöra hur pedagogers förståelse 

för fenomenet matematik sker tillsammans med barnen i verksamheten. Jonsson (2011) menar 

att det genomgående finns i lärandets vad en anknytning till pedagogens anpassningsbarhet 

för vad som just i stunden är möjligt eller önskvärt av barnet att lära sig. Det innebär inte att 

planeringen saknas utan ses mer som en flexibel planering. 

 

Ahlberg (2000) betonar att det finns två olika sätt som pedagoger förhåller sig till när de lär ut 

matematik på i förskolan, det finns de pedagoger som fångar upp matematik i vardagen och så 

finns det de pedagoger som organiserar situationer för lärande. Pedagogen som fångar 

matematik i vardagen planerar ingen aktivitet där matematik ska uppmärksammas eftersom 

den kommer in naturligt i alla situationer och att barnen själva ska upptäcka den. Pedagogen 

för in de matematiska begreppen på ett naturligt sätt under vardagliga händelser som 

exempelvis vid dukning, när de spelar spel eller städar undan leksaker. En nackdel, enligt 

författaren, kan vara att inte nå fram till alla barn eftersom vissa har mer intresse än andra 

barn. Pedagogen som organiserar lärandesituationer kan använda sig av olika sätt. Ett sätt kan 

vara att organisera skolförberedande undervisningssituationer (främst i förskoleklass) och ett 

annat sätt kan vara att målmedvetet problematisera händelser och frågor i vardagen som blir 

till ett tematiskt arbetssätt. Doverborg (2000) betonar vikten av att pedagoger måste veta hur 

barns tankar om grundläggande matematik ser ut och inte bara se till en gemensam syn på 

lärande och matematik i förskolan. Om inte pedagogen vet hur barngruppen fungerar i sitt 
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tänkande kring matematik eller vet vad barnen kan i ämnet blir det svårt att synliggöra 

matematik för alla barn i gruppen. Barnen skaffar sig en lättare förståelse för matematik om 

de får vara delaktiga och reflektera över vad de gör i förskolan, inom matematik, på så vis 

utvecklas barnens tänkande. 

 

Björklund (2013) beskriver hur det är att undervisa i matematik i förskolan. Pedagogen 

behöver ha förmågan att redogöra för matematiska idéer på ett tydligt sätt och det gör att 

pedagogen behöver ha en medvetenhet om matematik, vad matematik och 

matematikfärdigheter innebär och hur matematik ska användas som redskap för barnens 

problemlösning. Eftersom det pedagogiska arbetet i förskolan är målinriktat fordrar det att 

pedagogen anpassar aktivitetern för det enskilda barnet men ska samtidigt stimulera barnets 

tänkande. Förhållningssättet som pedagogen har till matematik har stor betydelse för hur 

barnet utvecklar sin matematikfärdighet. Styrdokumentet Lpfö 98/2010 föreskriver att: 

 
”kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former 

– såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 

genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan 

barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Skolverket, 2010a, s. 6-

7). 

Finns matematik överallt? 

Reis (2011) menar att matematik i förskolan visas både synligt och osynligt. Matematik 

synliggörs genom lärarledda aktiviteter och genom olika material, exempelvis när 

pedagogerna sjunger eller räknar ramsor med barnen. Det blir då en formell matematik för 

barnen. Den informella matematiken skapar barnen oftast själva och är oftast osynlig och inte 

ledd av pedagoger. Den sistnämnda förekommer oftast under barnens vardag och visar sig i 

barnens handlande och lek. 

 

Björklund (2013) beskriver att matematik finns överallt och ingenstans. Matematik är inget 

som går att ta på, utan procedurer och principer för att handskas med vardagen. Vi använder 

oss av matematiska begrepp och uttryck dagligen för att ta reda på hur saker och ting förhåller 

sig gentemot varandra. Kärre (2013) skriver om att ”matematik finns överallt” och att ”allt är 

matematik”. Författaren menar på att det är något som pedagoger i förskolan gärna använder 

sig av som kommentarer. Författaren gick på matematikspaningar tillsammans med barnen 

och hon häpnades över hur många tankeprocesser som byggde på matematik, för både barn 

och vuxna. Kärre menar på att det är viktigt att ha matematikglasögonen på sig och lyssna på 

barnen när de kommer med funderingar i vardagen. Lyssna på dem och hjälpa dem att sätta 

ord på och använda sig utav deras upplevelser för att utmana och ge barnen en chans att 

problematisera. Ett annat sätt är att skapa leksituationer som utmanar barnens matematiska 

tänkande, menar Kärre. Det finns alltid tillfällen att synliggöra matematik oavsett om leken 

sker inne eller ute, det kan handla om sång- eller sagostunder, rörelselekar, när de bakar eller i 

skogen. Kärre menar att det är viktigt att lyfta fram matematik på ett sådant sätt att barnen får 

möjlighet att upptäcka olika sätt att tänka på. Det kan ske genom att låta barnen dokumentera 

sitt tänkande och sina erfarenheter som sedan diskuteras och reflekteras över tillsammans i 

barngruppen. 
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Teoretiska perspektiv för förståelse 

Då min studie handlar om hur pedagogerna i förskolan tar till sig informationen från 

kommunens matematikutvecklare och hur de omvandlar den kunskapen till lärandeprocesser 

för barnen, för att uppnå lärandemålen i Lpfö98/2010, anser jag att både John Deweys 

Pragmatismen och Vygotskijs kulturhistoriska teori med det sociokulturella perspektivet är 

passande för min studie. Jag tänker mig att båda dessa perspektiv passar in på min studie 

genom att jag omvandlar deras syn på barnens lärande till att pedagogerna lär av 

matematikutvecklaren och matematikpiloten. Detta för att pedagogen ska kunna utnyttja det 

den lär sig i framtiden, när denne ska lära barnen matematik på ett mer lustfyllt sätt, för att 

uppnå målen i Lpfö 98/2010. 

 

Pragmatismen 

John Dewey (1859-1952) var i första hand filosof och räknas som en av den främsta 

amerikanska pragmatikens företrädare. Dewey arbetade först och främst med att utreda följder 

av olika fenomen sett från ett praktiskt perspektiv. Frågor om exempelvis sanning och sken 

eller ande och materia, som är vanliga hos filosofer, sätter pragmatiker åt sidan. Genom att 

Dewey hade denna strävan bort från filosofin, för att istället intressera sig för praktiska frågor, 

innebar att han började ägna sig åt pedagogiska frågor (Hartman, Lundgren & Hartman, 

2004). 

Dewey hittade sin egen linje som filosof: en filosofisk experimentalism, där varje företeelse 

kunde bli föremål för reflektion och utpröva tänkbara lösningar, gärna i handling. Han kallade 

det för Intelligent action och det var det som Dewey ville stå för, att tanke och handling bör 

ses som att de har ett dialektiskt förhållande till varandra. Dewey ansåg att praktik och teori 

inte är motsatser till varandra utan varandras förutsättningar som värderas lika (Hartman, 

Lundgren & Hartman, 2004). 

Dewey är en av de få som påverkat vårt sätt att se på bland annat kunskap och lärande. I 

Sverige anses hans tänkande ligga bakom de övergripande målen i styrdokumenten, på senare 

tid till stor del. Dewey beskriver det mänskliga tänkandet som en uppfattning av praktisk 

problemlösning. Den utvecklas genom att utmanande, dialektiska, hypoteser ställs mot 

erfarenheten. Pedagogen ska hjälpa barnet att värdera en lärande aktivitet för att barnet ska 

kunna utnyttja speciella intressen i framtiden. Det är i den här tanken om aktivitetens 

betydelse som Deweys kanske mest berömda slagord hänför sig: Learning by doing 

(Kroksmark, 2011). Barnet utvecklas genom samspel med sin omvärld, lära sig benämna 

denna omvärld, lära sig sociala regler, lära sig förstå sammanhang och så vidare. Detta 

kommer fram i allt det som Dewey skriver, som en dialektisk tanke. Hans uttryck Intelligent 

action och Learning by doing ger en spegelbild av den syn som är aktiv av människan i 

förhållande till sin omvärld, där utveckling är en viktig del i människans arbetsuppgift. Dewey 

förespråkar inte en kravlös eller fri utbildning utan en där barnets intresse och aktivitet ska 

ligga till grund för ett målinriktat arbete där pedagogen aktivt stimulerar, breddar och 

fördjupar barnets utveckling (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). 

 

Dewey presenterade en parallell logik där han diskuterade de undervisningsmetodiska 

konsekvenserna. Han gör indelningen i fem olika steg: 
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- En genuin situation för erfarenheten måste skapas. 

- I denna situation måste ett engagerande problem utvecklas. 

- Eleverna måste samla sådan information som gör det möjligt att angripa pro-

blemet på ett fruktbart sätt. 

- De lösningsförslag som eleverna föreslår/tänker ut, skall de pröva på ett an-

svarsfullt sätt. 

- De skall ges möjligheten att pröva hypotesen och själv undersöka om den 

håller. (Kroksmark, 2011, s. 376). 

Den här modellen, som är problemlösande och som förekommer inom en rad olika 

pedagogiker senare, blir progressivismens grundläggande kännetecken (Kroksmark, 2011). 

 

Det sociokulturella perspektivet 

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) menar att inlärning sker som en social process, vilket 

medför att barnet blir delaktigt i den gemensamma kulturen. Det är en viktig teoretisk skillnad 

mellan att konstruera en verklighet och att en sådan uppstår genom delaktighet och kultur 

(Kroksmark, 2011). 

Vygotskijs sociogenetiska termer kan sägas vara begreppsbelagda hos människans utveckling. 

Som ett överordnat begrepp för att förklara internaliseringen av högre mentala funktioner, 

använder sig Vygotskij av ett kulturhistoriskt grundbegrepp. I detta lägger han strukturer för 

perception, uppmärksamhet och minne; känslor, tänkande, språk, problemlösning och 

beteende som skilda former kopplade kulturhistoriska kontexter, deras olika relationer och 

institutioner. I den här processen talar Vygotskij om att all psykologisk utveckling tar sin 

utgångspunkt i att människan alltid befinner sig i förändring. I varje ögonblick har vi 

möjligheten att ta över och utveckla kunskaper och erfarenheter från andra människor, detta 

sker i samspelssituationer (Kroksmark, 2011). 

En tanke Vygotskij hade var att människor utvecklas ständigt och därmed förändras. Det finns 

i varje situation möjligheter att appropriera sig kunskaper från andra människor i olika 

samspelssituationer, det innebär att människan kan ta över och ta till sig kunskap. Det går 

också att få insikter genom att se nya möjligheter i de intellektuella redskapen som vi 

behärskar. Detta innebär att vi inte enbart ser människan som en bärare av kunskap i ett förråd 

utan snarare som att människan ständigt appropierar sig nya former av redskap utifrån vad de 

tidigare kan och vet, de blir införstådda med nya sociala praktiker. Detta dynamiska sätt att 

betrakta människors utveckling och lärande, på ett sätt, är att använda sig av begreppet 

närmaste utvecklingszon (zone of proximal development, ZOPED eller ZPD) (Säljö, 2014). 

Ett sätt som Vygotskij definierade denna utvecklingszon på var ”som ’avståndet’ mellan vad 

en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera ”under en 

vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater” å den andra” (Säljö, 2014, 

s.120). Det som Vygotskij menar är att med lite vägledning från omgivningen kan vi lösa 

problem som vi annars skulle ha svårt att lösa ensamma. Flertalet situationer, i exempelvis 

förskolan, har den karaktären att vi behöver hjälp med att hantera alla leden för det kan vi inte 

på egen hand fast vi kan förstå vad som görs och vad som sägs. Detta är en slags modell i det 

sociokulturella perspektivet för hur kunskaps- och färdighetstradering fungerar. Vygotskij 

ville betona, med begreppet utvecklingszon, att det intressanta utifrån ett psykologiskt 

perspektiv inte är i huvudsak den kompetens som barnet redan kan utan också vad som är 

potentialen i barnets förståelse och agerande. Behärskningen av de intellektuella redskapen 
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tillkom från interaktionen genom att det samlade arbetet frambringade kunskaper som vi kan 

uppfatta fanns inom personernas utvecklingszoner – de kunde förstå och använda sig utav 

dem på ett rimligt sätt men att de behövde varandras vägledning och samarbete. Personen med 

mindre kompetens vägleds av personen med mer kompetens, därför kan utvecklingszon ses 

som en guidning till att uppfatta en företeelse. Eftersom barnet befinner sig i olika stadier i 

utvecklingszonen, när barnet lär sig saker, kommer dennes utveckling att äga rum inom dessa 

praktiker. Det som driver barnets utveckling åt ett visst håll är den miljö som utvecklar barnet 

men även samtidigt den omgivning som förser barnet med upplevelser och aktiviteter, det är 

det som utgör en sociokulturella betingelserna. Det är även i utvecklingszonen som barnet 

(den lärande) är mottaglig för råd och stöd samt förklaringar från en mer kompetent person 

(pedagogen) (Säljö, 2014). 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen har betydelse för pedagogiken och 

didaktiken genom att den uppmärksammar en specifik social natur som är en del i barnets 

utveckling in i det intelligenta och intellektuella liv som det är omgivet av. Vygotskijs 

proximala zon är indelad i fyra stadier. I det första stadiet finns en grundläggande sida på allt 

lärande som är att det bara kan ske då barnet handlar och interagerar i harmoni med sin 

omgivning och i samarbete med någon som redan kan, till exempel en pedagog. I andra 

stadiet har barnet utvecklat en egen kapacitet vilket innebär att barnet kan lösa olika problem 

själv utan hjälp av exempelvis en pedagog. I tredje stadiet är den nya kapaciteten 

automatiserad. Strategier för lärande överförs från pedagog till barnet, genom en gemensam 

uppgiftssituation. Barnet kan använda sig av informationen i nya sammanhang och det kallar 

Vygotskij för medierat lärande. I fjärde stadiet talar Vygotskij om en så kallad 

deautomatisering som innebär en så kallad recursiv loop, det vill säga en återgång till stadie 

två. Vygotskijs teori sätter fokus på undervisningen. Den är utgångspunkten för all 

psykologisk utveckling. Den bra pedagogiken och didaktiken ska vara riktad mot individens 

utveckling för att barnet ska uppnå nivåer som det ännu inte nått men att barnet ska få vetskap 

om hur dessa kan erövras. Centralt i ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv är interaktionen 

mellan människa och artefakter. Genom dessa artefakter medieras verkligheten för människan 

och vi hanterar den med hjälp av olika redskap, både fysiska som intellektuella (Kroksmark, 

2011). 

Centralt i ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling är kommunikativa 

processer. Det är genom den kommunikationen som människan blir delaktig i kunskaper och 

färdigheter. Genom att barnet hör vad andra talar om blir det medvetet om och kan skilja på 

vad som är intressant och viktigt i alla iakttagelser barnet kommer i kontakt med hela tiden. 

På detta sätt föds barnet in i interaktiva och kommunikativa förlopp. Att kunna något, 

exempelvis räkna, innebär oftast att individen behärskar en kommunikativ praktik som 

innehåller någon form av fysisk verksamhet. Detta sätt att se på kommunikativa förlopp 

innebär att individen även söker en sociogenetisk förståelse för hur kunskapen uppkommer i 

ett sociokulturellt perspektiv. Genom att jämföra ett mer traditionellt sätt att se på lärande och 

kunskapsbildning med detta perspektiv, innebär detta ett annorlunda perspektiv varför 

individer lär och varför vissa har svårigheter med att ta till sig viss sort av kommunikativa 

mönster, som exempelvis de som utmärker sig inom matematik (Säljö, 2014). 
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Metodologisk ansats och val av metod 
Här nedan följer en redogörelse för vilken metod som jag valt till att samla in mitt 

datamaterial. Jag kommer också att beskriva hur jag gjort mina urval och hur studien 

genomförts. 

 

Datainsamlingsmetod 

Det finns två olika sätt att intervjua på, den strukturerade intervjun med bestämda och fasta 

frågor som ställs till alla deltagare i en undersökning och så finns det den kvalitativa intervjun 

där mer friare och formulerade frågor som varierar används, mer som ett samtal fast med ett 

fast ämne i centrum. Det är den kvalitativa intervjumetoden som är den viktigaste att känna 

till och det är även den som är vanligast i examensarbeten i lärarutbildningen (Johansson & 

Svedner, 2010; Kihlström, 2007). 

 

Som undersökningsmetod har jag valt att använda mig utav en blandning av båda metoderna, 

alltså halvstrukturerade intervjuer, eftersom mitt syfte är att ta reda på hur pedagogerna 

arbetar med informationen från matematikutvecklaren i kommunen och hur de förmedlar den 

vidare till barnen. Jag hade fasta frågor, varierande i antal för olika intervjupersoner. Det jag 

tänkte på när jag tog fram mina frågor var att jag ville få reda på hur de olika pedagogerna 

arbetade med matematik mot barnen och hur de förhöll sig till ämnet matematik i förskolan. 

Jag ville även veta hur en matematikutvecklare arbetade gentemot förskolorna och 

pedagogerna men också hur pedagogerna ute i förskolorna tog till sig materialet från 

matematikutvecklaren och matematikpiloterna. 

 

Backman (2008) beskriver hur ett kvalitativt synsätt riktar intresset mer mot individen genom 

att byta ut frågan hur en faktisk verklighet ser ut mot att fråga hur individen tolkar och formar 

sin verklighet. I den kvalitativa intervjun är frågeområden bestämda men att själva frågorna 

kan variera mellan olika intervjuer, beroende på vad som kommer upp och om vad det 

berättas. Syftet med denna metod är att få så uttömande svar som möjligt av personen som 

intervjuas. Frågorna måste därför anpassas så att personen som intervjuas får en chans att 

berätta allt utifrån sin synvinkel. 

 

Jag har tänkt spela in dessa intervjuer eftersom det kan vara svårt att förstå intervjuerna annars 

med olika tonfall, tysta stunder och avbrutna meningar. När intervjuerna är klara ska jag 

transkribera dem i sin helhet, ordagrant.  

 

Urval 

För att få svar på mina frågeställningar har jag intervjuat en matematikutvecklare, en 

matematikpilot samt två pedagoger som inte har särskilt fokus på matematik. Detta för att få 

fram hur de olika pedagogerna arbetar gentemot andra pedagoger men också mot barnen, med 

matematik. 

 

Kihlström (2007) betonar vikten av att intervjua personer med kunnighet inom området som 

ska bemötas, eftersom svaren sannolikt blir mer trovärdiga då. Bryman (2008) beskriver att 

bekvämlighetsurvalet är ett av de vanligaste urvalen att använda sig utav vid kvalitativa 
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intervjuer. Det kan innebära att intervjupersonerna finns på nära håll eller att personen i fråga 

är bekant för den som ska intervjua. Bryman (2008) skriver också om att de flesta väljer ett 

målinriktat urval när de skriver om urvalstekniker i kvalitativ forskning. Det innebär att 

forskaren gör sina val utifrån önskningar som är anpassade med hänsyn till att de intervjuade 

personerna är relevanta för studiens problemformulering. 

 

Jag använde mig utav båda två beskrivna sätten ovan. Jag valde ur bekvämlighetssynpunkt ut 

förskolan där jag gjort min tidigare verksamhetsförlagda utbildning. Matematikutvecklaren 

däremot fanns på annan ort. Pedagogerna som arbetar i denna förskola känner jag ganska väl 

och det utgjorde stor del i mina tankar vid mitt urval av intervjupersoner. Jag var målinriktad 

på det sättet att jag valde ut en matematikpilot, att intervjua, som hade samtalat med mig om 

ämnet under min verksamhetsförlagda tid vid förskolan. Utifrån det så valde jag ut tre 

pedagoger till att intervjua för att få med även de som inte hade matematik i fokus, på samma 

sätt som matematikpiloten. En av mina tänkta intervjupersoner avböjde att vara med dagen 

innan de tänkta intervjuerna och jag kände då att jag inte hade tiden till att leta upp någon ny. 

Jag valde att intervjua två pedagoger istället som arbetade vid olika avdelningar och med 

olika åldrar på barnen. Personerna jag intervjuade är mellan 45-65 år och har arbetat i 

förskolan över 20 år och är barnskötare, förskollärare och fritidspedagog i botten. 

Matematikutvecklaren har arbetat i fyra år med sitt uppdrag i kommunen men är förskollärare 

i botten och arbetar i en förskola resterande tid, utöver sitt matematikutvecklingsuppdrag.  

 

Genomförande 

Jag utformade ett brev med information om intervjun som jag delade ut till de personer jag 

tänkte intervjua. Dels för att informera om mitt syfte men också informera om de etiska 

aspekterna. Jag besökte förskolan för att tala med pedagogerna och dela ut mitt brev samt 

frågorna samtidigt som jag bokade tider för intervjuer. Jag ansåg att det var bättre att de fick 

se frågorna innan för att vara lite mer förberedda till intervjun. Alla var positivt inställda och 

jag fick alla intervjuerna inbokade på samma dag, lite senare under samma vecka. 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) bör iscensättningen av intervjun göras som så att personen 

som ska intervjuas uppmuntras till att berätta om sitt liv och sin värld. Genom att jag som 

intervjuare visar mig intresserad och lyssnar uppmärksammat på vad personen har att berätta, 

skapas en god kontakt mellan intervjuaren och respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009). När 

jag intervjuade pedagogerna var det deras tankar och erfarenheter som kom till att vara det 

centrala. 

 

Intervjuerna med respondenterna i förskolan genomfördes inne i förskolechefens rum, vilket 

också är ett samtalsrum. Rummet ligger längst bort i en korridor och har fönstret ut mot 

baksidan av gården, men vi blev inte störda av barnens lek. Jag ansåg att det skulle vara den 

bästa och lugnaste platsen för att inte bli störda eller avbrutna på. Jag missade detaljen med att 

kopiatorn stod inne i rummet och under första intervjun blev vi avbrutna två gånger av 

pedagoger med några barn som ville komma in och för att kopiera målarbilder, vilket de också 

fick. Under alla intervjuerna satt jag och respondenten mitt emot varandra vid bordet och jag 

hade en diktafon mitt på bordet för att spela in intervjuerna. Kihlström (2007) betonar det 

viktiga med att sitta mitt emot varandra vid ett vanligt bord istället för exempelvis ett soffbord 

eftersom det blir mer tillbakalutat då, det gör att det blir svårare att få med ljudet vid 
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inspelningen. Det är, enligt Kihlström, också viktigt att ha lagom med ögonkontakt under 

intervjun för att det inte ska kännas onaturligt. Alla respondenterna fick ta den tid de behövde 

för själva intervjun. De fick berätta fritt utifrån de frågor som jag hade sammanställt och gett 

dem innan, för att de skulle vara mer förberedda. Jag lyssnade intresserat och kom med några 

följdfrågor men i huvudsak fick respondenten berätta fritt. Jag hade anteckningsblock och 

penna men valde att inte skriva så mycket utan lade all min fokus till att lyssna på vad 

respondenten berättade. Att använda diktafon var bra, ansåg jag, eftersom jag då kunde 

fokusera på personens berättande utifrån mina frågor och följdfrågor istället för att anteckna. 

Flera av dem kände lite obehag först mot diktafonen och att jag skulle spela in samtalet men 

efter en kort stund kopplades det bort och samtalet flöt naturligt och mer avslappnat. 

Intervjuerna tog mellan 30 – 40 minuter att genomföra. 

 

Intervjun jag hade med matematikutvecklaren mot förskolan, i kommunen, hade jag i dennes 

lokal. Vi satt vid ett litet bord mitt emot varandra med diktafonen mellan oss för att spela in 

samtalet. Även här lät jag respondenten berätta helt fritt och jag lyssnade intresserat, samt 

kom med några följdfrågor. Den intervjun tog 90 minuter att genomföra och vi hade kunnat 

sitta längre men intervjupersonen var tvungen att åka iväg till ett annat möte. Efter samtliga 

intervjuer åkte jag hem och transkriberade ordagrant vad som sades. Jag valde att först 

anteckna i ett block med penna för att sedan föra in det i datorn. 

 

Etiska aspekter 

Enligt Löfdahl (2014) är det viktigt att känna till ett antal principer när undersökningen ska 

genomföras och förhålla sig till dem. Det gäller både innan, under och efter undersökningen. 

Informationskravet 

De intervjuade personerna ska informeras om undersökningens syfte. De ska få reda på att 

undersökningen är frivillig och att de kan avbryta när de vill, utan påföljd. De ska också få ta 

del av vilka moment som kommer att ingå i undersökningen (Bryman, 2008). 

Jag skrev ett informationsbrev (Se bilaga 2) som jag delade ut till personerna jag tänkt 

intervjua. När jag lämnade ut brevet informerade jag om vad som stod i brevet och 

förtydligade att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin delaktighet utan påföljd. 

Samtidigt delade jag ut intervjufrågorna (Se bilagor 3-5) för att ge respondenterna 

möjligheten till förberedelse. Jag informerade också om hur jag hade tänkt kring min 

undersökning och om studiens syfte och olika delar. 

Samtyckekravet 

Intervjupersonerna ska själva få bestämma om de vill vara en del av undersökningen eller 

inte. Är personerna minderåriga krävs målsmans godkännande (Bryman, 2008). 

Jag frågade personerna om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju men informerade 

om att det var frivilligt. En av mina respondenter valde att avbryta sin medverkan dagen innan 

intervjun. 
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Konfidentialitetskravet 

Alla som deltar i undersökningen ska behandlas konfidentiellt. Inga uppgifter som berör 

personerna ska komma i orätta händer (Bryman, 2008). 

Jag har spelat in mina intervjuer med en diktafon och har raderat dem vartefter jag har 

transkriberat dem. Mina transkriberade intervjuer ska jag radera från datorn efter att mitt 

arbete med studien är avklarat. Jag har sett till att ingen obehörig person har haft tillgång till 

mina data utan jag har behandlat dem konfidentiellt. 

Nyttjandekravet  

Insamlade data om personerna i undersökningen får endast användas för forskningsändamålet 

(Bryman, 2008). 

Jag har enbart använt mig av intervjusvaren när jag sammanställt min forskning. 

Etiska ställningstaganden 

Det finns fyra viktiga begrepp som ska tänkas på vid forskning: sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. 

 

Jag har tänkt på dessa begrepp och kommit fram till att: 

 

 Sekretess och tystnadsplikt har jag gentemot den personen som jag intervjuar. Jag ska 

inte föra vidare det som talas om i rummet utan de data jag får fram ska endast tillföra 

min forskning resultat. När mitt arbete är klart förstörs alla inspelningar, pappersko-

pior och datafiler med transkriberade intervjuer.  

 Anonymitet och konfidentialitet ska gälla vid mina utskrifter i arbetet. Jag kommer 

inte att skriva namn, förskola eller kommun det gäller (Vetenskapsrådet, 2011, s. 67-

69). 

 

Johansson & Svedner (2010) beskriver vad jag som intervjuare ska tänka på innan jag ska 

göra min undersökning: 

 

 Att personen känner förtroende för mig som intervjuare och respekterar syftet med in-

tervjun. 

 Att informera personen om samtycke till intervjun som närhelst kan avbrytas utan för-

behåll för personen. 

 Att försäkra personen att resultatet presenteras på ett sådant sätt att ingen kan spåra det 

tillbaka till de berörda intervjupersonerna i undersökningen. 

 Att be personen om tillstånd att spela in intervjun men att försäkra om att materialet 

kommer att förstöras så fort resultatet är redovisat samt att ingen annan kommer att 

lyssna på inspelningen eller läsa de transkriberade intervjuerna. 

 Att avtala tider för intervjuerna, lämna ut ett informationsbrev innan med syftet med 

intervjun, tidsåtgång för intervjun samt frågorna som jag tänkt ställa för att personen 

ska känna sig mer förberedd inför samtalet (Johansson & Svedner, 2010, s. 35-36). 
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Resultat och analys 
 

Bearbetning 

Inför analysen av mitt insamlade material, som jag fått fram via intervjuer, valde jag att arbeta 

enligt följande. Jag började med att lyssna på inspelningarna samtidigt som jag transkriberade 

intervjuerna. Jag valde att skriva för hand med penna i ett kollegieblock för att senare skriva 

in anteckningarna i datorn. Efter det letade jag efter likheter och skillnader i respondenternas 

svar för att lättare kunna kategorisera svaren inför det som ska redogöras i resultatdelen. En-

ligt Kihlström (2007) är det bra att läsa igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger för 

att få fram mönstret i svaren. Det är det som ska jämföras mot frågorna och redovisas i resul-

tatet. Utifrån den beskrivande sammanställningen, som innehåller svaren på frågorna från 

respondenterna, skrivs resultatet med egna ord. 

 

Analys 

Enligt Malmqvist (2007) skall uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras genom de svar 

som framkommit från insamlade data. Den insamlade data som finns ska göras begriplig 

gentemot syftet och frågeställningarna, men också kommunicerbar för att låta andra ta del av 

mina resultat. För att göra denna analys har jag markerat i texten på mina utskrifter av inter-

vjuerna, med olika färger, för att kategorisera svaren gentemot mina frågeställningar som jag 

vill ha svar på. Efter att den grova sorteringen är gjord fortsatte jag med att föra in svaren från 

respondenterna under respektive fråga. Jag skrev om respondenternas svar i den löpande tex-

ten till mina egna ord men har hjälp av citat från respondenterna för att spegla deras upplevel-

ser och tankar kring ämnet jag undersökt.  

 

Resultat 

Här nedan redovisar jag resultatet som framkommit under analysen av intervjuerna med re-

spondenterna i undersökningen. Jag har namngett pedagogerna, som jag intervjuade i en för-

skola, med A, B och C.  

 

Hur omvandlar matematikpiloten sin kunskap och hur används 

denna kunskap av barnen och pedagogerna i förskolan? 

Det som framkom genom mina intervjuer med respondenterna var att de ansåg att 

matematikpiloten ska inspirera pedagogerna i deras arbete med matematik i förskolan. 

Pedagogerna är överrens om att matematikpilotens uppgift är att öka lusten för matematik i 

förskolan, både till personalen som till barnen. En av respondenterna sa: 

”Matematikpiloten ska vara den som har de starkare glasögonen på sig och som 

kommer med nya idéer och pushar på de övriga pedagogerna i deras arbete med 

matematik gentemot barnen i förskolan”. 
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Pedagogerna ansåg att alla behövde ha dessa glasögon på sig eftersom det inte är meningen att 

matematikpiloten som ska göra matematikaktiviteterna med barnen utan att det åligger alla 

som arbetar i förskolan. 

Pedagogerna tror också att de tänker mera matematik nu sedan matematikpiloterna började sin 

verksamhet i denna förskola. Till saken hör att ungefär samtidigt som förskolan började med 

matematikpiloter har kommunen, tillsammans med förskolorna, arbetat fram prioriterade mål 

som förskolan ska arbeta mot och matematik är ett av dessa mål. Det innebär att 

respondenterna har svårt att säga om det är de prioriterade målen eller matematikpiloterna 

som gjort att de ser på matematik med nya glasögon och på ett mer intresserat sätt. Så här 

berättade en av pedagogerna om piloternas samarbete i förskolan: 

 
”Det som är skillnaden, tror jag, är när man fått en matematikpilot är att de mer 

ser till att det kommer in i planeringen liksom. Nu kanske vi ska ha matte en 

gång i veckan, eller en aktivitet. Men samtidigt har vi satt ihop matte och NO rätt 

så mycket, så när vi har planering har matematikpiloterna och No- och 

teknikpiloterna det tillsammans. Det är bra att ha dessa ämnen ihop tycker 

vi”(Pedagog C). 

 

Någon respondent önskade sig mer verktyg att arbeta med i förskolan angående matematik 

och det har de fått genom matematikpiloterna. En annan av respondenterna tror att 

matematikpiloterna stressas över att de inte kommer med nya idéer eller nytt material oftare 

och det blir frustrerande för piloterna. En respondent anser att matematikpiloterna borde få 

mer material av matematikutvecklaren i kommunen, som alla skulle kunna ta del av i 

förskolans verksamhet. 

Under mina intervjuer med respondenterna kom det fram att de ansåg att de redan arbetade 

mycket med matematik med barnen, redan innan matematikpiloterna kom till. Det gör att 

matematikpiloterna får svårt att inspirera med det materialet som tas hem från träffarna med 

matematikutvecklaren i kommunen. Inte så mycket är nytt utan ingår i deras arbetsrutiner 

sedan en lång tid tillbaka. Intresset för matematik hade de förut, på olika sätt. 

Alla respondenter var överrens om att alla begrepp ska benämnas med rätt ord, exempelvis 

cirkel, kvadrat och rektangel. De ansåg också att det är viktigt att poängtera till barnen att det 

är matematik som de håller på med. 

 
”Det är det som vi ska hjälpa att ändra. Att matte får en positiv trend och då 

känner jag att jag måste försöka benämna begreppen och visa barnen och berätta 

att det är matematik” (Pedagog A). 

 
”Det är jättebra att mattepiloter finns – inget om det alltså! Men det viktiga är att 

alla har matten i sig och att det åligger alla att arbeta med matematik i förskolan. 

Det måste vara i alla pedagogers intresse att vara nyfiken, precis som barnen är 

nyfikna. Det gäller att benämna begreppen med rätt ord. Det kan vara till nytta 

även för mig som pedagog, att lära mig begreppen” (Pedagog B). 

 

Respondenterna var ense om att det är deras förhållningssätt till barnen och hur de kan leda 

barnens intresse framåt för matematik som är viktigt. Att få in matematik i vardagen var något 

som respondenterna ansåg viktigt. Att matematik finns överallt i vardagen och inte alltid 

behöver vara en aktivitet, var respondenterna överrens om. Det som de ansåg vara viktigt är 
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att hålla diskussionen vid liv, att hela tiden samtala om matematik i vardagen och belysa det 

som barnen leker eller gör, exempelvis utomhus när barnen sitter i sandlådan och leker, då ska 

pedagogen samtala med barnet och benämna begreppen i det som barnet gör, det är först då 

som det blir ett pedagogiskt matematiskt lärtillfälle för barnet. Det blir ett sätt, för 

matematikpiloten att inspirera andra pedagoger på, genom att föra en dialog om vad 

matematiska lärtillfällen är för något. Det öppnar upp ögonen för övriga pedagoger och få 

dem att se på matematik med andra glasögon. En pedagog ansåg följande: 

 
”Grundtanken är att hålla det vid liv, att alla gör något för att arbeta vidare men 

jag kan tycka att de borde få mer material som de i sin tur kan informera kollegor 

om i förskolan, i barngruppen, men jag upplever det nog inte så. Men om jag 

skulle vara mattepilot så skulle jag vilja gå på träffarna för att få mer kött på 

benen. Bli mer inspirerad, få ett nytt sätt att tänka, få ett nytt sätt till att få in det 

ännu mer i vardagen. Alltså lite mer som en kurs så de lär sig lite mer för varje 

gång” (Pedagog B). 

 

”Ibland kan det räcka att någon kommer med en injektion för att få till 

guldkanten som gör matten roligare. Då tänker vi till mer men sedan dalar det 

lite igen. Det gäller att hålla det levande och då genom mattepiloterna” (Pedagog 

B). 

 

En av respondenterna ansåg att det är bättre att arbeta i mindre grupper för att hinna prata med 

alla barnen och ta tillvara på deras nyfikenhet och frågor. Fråga barnen ”hur tänker du”? Inte 

ge dem färdiga svar utan låta barnen klura på egna svar och lösningar. 

 
”Men det är så vi jobbar, att de får tänka själva, de blir starka individer som vet 

vad de vill” (Pedagog A). 

 

Arbetar pedagoger utan speciellt fokus på matematik på ett annat 

sätt gentemot barnens lärande av matematik i förskolan? 

En av respondenterna anser sig inte arbeta annorlunda än de andra pedagogerna som har mer 

fokus på matematik. Eftersom förskolan arbetar med prioriterade mål, där matematik ingår, 

har alla med sig att de ska arbeta med matematik. En annan respondent sa: 

 
”Ja, jag tänker nog mer matematik, det gör jag nog så, ähh, men jag vet inte om 

det beror på matematikpiloterna eller om det är för att vi har de prioriterade 

målen. För det är ju också ett av de prioriterade målen som vi ska jobba utifrån. 

Jag tror att det kanske egentligen är utifrån att vi har det som prioriterade mål att 

arbeta från” (Pedagog B). 

 

En respondent tror inte att de arbetar mer annorlunda än vad matematikpiloterna gör men tror 

att piloterna känner pressen av att de ska göra matematikutmaningarna i barngruppen och att 

de ska fixa allt material. Piloterna har dåligt samvete för att de inte kommer med ny 

information, men det hänger lika mycket på alla pedagoger att arbeta med matematik i 

förskolan. Respondenterna anser att de arbetar med matematik hela tiden, i barnens vardag. 

 
”Vi ger dem begreppen och benämningar med rätt namn. Påvisa längd och så 

vidare. Finns mycket att göra i skogen, exempelvis. Hjälpa barnen med 

problemlösning. Sedan kan man alltid göra mer, det kan man, men det viktiga, 
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tror jag, för att matten ska bli positivt är att använda det i vardagen, att jag gör 

det lustfyllt i vardagen” (Pedagog B). 

 

De minsta barnen får med sig matematik vid fruktstunden, vid samlingar med exempelvis 

klappramsor, vid matsituationen och ute på gården. De äldre barnen får mycket matematik 

genom spel och regellekar exempelvis. En av pedagogerna berättar: 

 
”Jag är inte själv intresserad av matematik men behövde bara tänka den negativa 

tanken i en sekund för att komma fram till att matten på denna nivå inte är den 

liggande stolen, hahaha… eller vad det nu heter. Här är det att få upp ögonen för 

matematik” (Pedagog B). 

 

En av pedagogerna berättar att barnen inte alltid är intresserade av en aktivitet när den ordnas, 

utan det gäller att ta tillvara på tillfällena som ges. Barnen måste få tänket om matematik, det 

finns ju hela tiden mattetänk och situationer där matematik kan utövas.  

 
”Barnen får mycket ansvar med räknande. De får vara med mycket och det ger 

många lärtillfällen. Förr kanske jag själv bara tog exempelvis fyra västar till 

barnen istället för som nu när barnen får räkna och hämta själva. Jag tror att det 

har med förhållningssättet att göra” (Pedagog C). 

 

Respondenterna ansåg att om de arbetar mer med matematik i förskolan så blir det mer 

naturligt i vardagen. De har samtalat mycket på arbetsplatsdagar och vid reflektionstillfällen, 

där piloterna har fått lära ut lite varje gång för att alla ska vara på samma plan till sist. 

 
”Alla är olika med olika kunskap med oss, och barnen är också olika med vad de 

snappar upp” (Pedagog A). 

 
”Men det är ju ändå bra att man har den tanken i allt man gör – att det är matte. 

Först tänkte jag inte att det var matte men nu vet jag att det är matte och då 

känner man sig själv bättre” (Pedagog C). 

 

Hur arbetar kommunens matematikutvecklare gentemot 

pedagogerna i förskolorna? 

Jag har haft möte med matematikutvecklaren mot förskola, i en kommun, (samtal, 23 april 

2014) där jag fick berättat för mig om matematiklyftet i kommunen samt hur arbetet ut mot 

förskolorna går till. Vi träffades i lokalen där matematikutvecklaren har sitt matematikcenter, 

Silvermatte, det är en mötesplats för kunskap, inspiration och kollegialt lärande. I kommunen 

arbetas det fortlöpande med matematik, genom matematiklyftet. Kommunen har även 

involverat förskolan, vilket inte många andra kommuner i Sverige har, berättar 

matematikutvecklaren. Uppdraget som matematikutvecklaren har i kommunen är att: 

 

 Stödja och inspirera medarbetare i förskolan att utveckla sitt matematiska språk. 

 Föreslå hur miljön i förskolan kan utvecklas till att bli mera lärande. 

 Skapa varaktiga mötesplatser för medarbetare att diskutera matematik. 

 Sprida goda exempel och forskningsresultat som stöd för arbetet. 

Syftet är att öka måluppfyllelsen i matematik för samtliga barn i kommunen. Ett annat syfte är 

att medvetandegöra och kompetensutveckla pedagogerna i förskolan. Matematikpiloterna, 
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som just nu är 60 stycken till antalet och har haft kompetensutveckling med regelbundna 

träffar, ska i sin tur inspirera övriga pedagoger i sina egna verksamheter i deras arbete 

gentemot barnen. Vid dessa träffar talar de om matematiks grunder och utgår från de fyra 

strävansmål som finns i Lpfö 98/2010, mot matematik där 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 matema-

tiska begrepp och samband mellan begrepp 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Skolverket, 

2010a, s. 10). 

 

Dessa mål bygger i sin tur på sex fundamentala matematiska aktiviteter (Se bilaga 6), som 

finns att läsa om i skriften från Utbildningsdepartementet (2010). Genom att utgå från detta, 

när pedagogerna ska göra sin pedagogiska dokumentation, kan pedagogerna se vad som ingår 

i matematikaktiviteterna, som de gör tillsammans med barnen i förskolan. 

Matematikutvecklaren berättar att en uppfattning är att många tror att inte barn tycker om 

matematik, men i själva verket tycker de att det är roligt, berättar matematikutvecklaren. 

Barnen tycker om att mäta, både volym och längd. En del tycker inte att matematik behövs på 

förskolenivå men det anser matematikutvecklaren att det visst behövs. Det är viktigt inför 

framtiden att de små barnen får grunderna och de rätta benämningarna på begreppen inom 

matematik. 

Ett annat dokument som de tagit fram, i kommunen, är Matematik – Lotusdiagram (Se bilaga 

7). Tanken med detta dokument är att i rutan med rubrik fylls en aktivitet i, exempelvis en 

saga eller en lek. Därefter utgår pedagogen från matematiksträvansmålen i Lpfö 98/2010, för 

att ta reda på vilket innehåll, förmågor och matematiska aktiviteter själva aktiviteten har. 
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Diskussion 
Här nedan diskuteras vad resultatet av studien är och vad som framkommit. Först kommer en 

metoddiskussion där studiens för- och nackdelar diskuteras om den valda metoden. Därefter 

kommer resultatdiskussionen med mina egna tankar och reflektioner på respondenternas in-

tervjusvar kopplas med forskning och teorier i ämnet. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 

forskning. 

 

Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av kvalitativ metod och intervju som verktyg i min studie för att få 

svar på mina frågor och mitt syfte. Intervjufrågorna som jag ställde till respondenterna hade 

relevans för mitt syfte och har bland annat belyst hur respondenterna arbetar med matematik i 

förskolan. 

Kihlström (2007) betonar vikten av att det är skillnad på intervjufrågor och frågeställningar 

men att frågeställningarna ska utgöra grunden för intervjufrågorna. Ställs lämpliga frågor vid 

intervjun besvaras frågeställningarna och syftet genom att jag som forskare utläser svaren från 

respondenternas svar. Mina frågor var formulerade på ett sätt som innebar att respondenten 

fick berätta fritt med några följdfrågor ifrån mig. Jag upplevde det som att respondenterna fick 

ge uttömande svar på frågorna och att det som jag ville ha svar på kom fram. Enligt Kihlström 

(2007) kan det vara svårt att intervjua personer som man känner, situationen kan bli för 

tillgjord. Det kan vara svårt att vara professionell vid en sådan intervju eftersom jag som 

intervjuare kanske redan har på känn vad respondenten ska svara på frågorna och det ger mer 

av ett samtal än en intervju. Jag upplevde att det blev lite åt det hållet eftersom jag besvarade 

deras svar med ytterligare frågor eller med synpunkter på deras svar. Vid en sådan situation 

betonar Kihlström (2007) vikten av att se med ”nya ögon” och inte ha förutfattade meningar 

om respondenten, vilket jag också gjorde. Eftersom jag gjorde tre av mina fyra intervjuer 

under samma förmiddag hade jag ingen tid emellan intervjuerna för att reflektera över hur 

föregående intervju hade gått. 

Kihlström (2007) trycker på hur viktigt det är med intervjumetodik och att fundera över 

respektive intervju innan nästa intervju, för att komma till insikt med vad som kan göras 

annorlunda. På det sättet blir man en bättre intervjuare enligt författaren. 

Min sista intervju hade jag någon vecka efter de första intervjuerna och det gjorde att jag 

kände mig mer säker på hur jag skulle göra. I det fallet hade jag inte träffat respondenten 

innan så det var en helt ny bekantskap, vilket kändes bra ur intervjusynpunkt. Respondenten 

fick berätta fritt utifrån två frågor medan jag lyssnade intresserad och kom med ett antal 

följdfrågor. Jag har inte genomfört så många intervjuer men tycker att jag fått svar på mina 

frågeställningar och syfte samt kommit fram till ett resultat för min studie. 

Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att undersöka hur pedagogerna omsätter kunskapen från 

matematikpiloterna i förskolan och från matematikutvecklaren i kommunen samt hur de 

arbetar vidare gentemot barnen med matematik. I denna del diskuteras resultatet jag fått fram 

tillsammans med mina egna tankar och reflektioner på respondenternas intervjusvar kopplas 

med forskning och teorier i ämnet. 
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Hur omvandlar matematikpiloten sin kunskap och hur används 

denna kunskap av barnen och pedagogerna i förskolan? 

I resultatet som jag fick fram i min studie nämnde alla respondenterna att de ansåg att 

matematikpiloterna ska inspirera pedagogerna. De ska också stötta övriga pedagoger i deras 

arbete tillsammans med barnen gällande matematik, och komma med nya idéer och 

aktiviteter. En av pedagogerna som intervjuades sa: 

”Matematikpiloterna ska vara de som har de starkare glasögonen på sig och som 

kommer med nya idéer och pushar på de övriga pedagogerna i deras arbete med 

matematik gentemot barnen i förskolan men att även alla pedagoger i förskolan 

behöver ha de speciella glasögonen på sig, eftersom det åligger alla att arbeta 

med matematik tillsammans med barnen i förskolan”. 

Ser jag på detta genom det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teori, om att i varje 

ögonblick har vi möjligheten att ta över och utveckla kunskaper och erfarenheter från andra 

människor och att detta sker i samspelssituationer (Kroksmark, 2011), så tror jag att alla 

pedagogerna kommer att få lika mycket kunskap. 

Det är viktigt, tror jag, att alla berörda parter i förskolan har ett bra samarbete gentemot 

barnens matematikinlärning eftersom det är viktigt att barnen får med sig grunderna innan de 

börjar skolan. Respondenterna anser att de arbetar på ett annat sätt med matematik med 

barnen, mot innan de hade matematikpiloter, men att de arbetat ungefär lika mycket som förut 

med matematik. Även Dewey förespråkade att pedagogen ska hjälpa barnet att värdera en 

lärande aktivitet för att barnet ska kunna utnyttja speciella intressen i framtiden (Kroksmark, 

2011). Alla pedagogerna har intresse för matematik men på olika sätt fast alla utgår från sin 

egen och barnens nyfikenhet i ämnet. 

Respondenterna var eniga om att alla begrepp ska benämnas med rätt namn och att det är 

viktigt att poängtera för barnen att det är matematik som de håller på med. Franzén (2014) 

skriver att små barn oftast använder sin kropp för att lära och så även inom inlärningen av 

matematik medan Björklund (2008) menar att det är viktigt att tala om matematik och 

matematiska begrepp i förskolan, även med de yngsta barnen. Jag tror att det är viktigt att 

arbeta med båda sätten i förskolan. Barnen behöver både höra de matematiska begreppen och 

få utöva matematik med kroppen. 

Respondenterna var ense om att det är deras förhållningssätt till barnen och hur de kan leda 

barnens intresse framåt för matematik som är viktigt. Att få in matematik i vardagen var något 

som respondenterna ansåg viktigt. Att matematik finns överallt i vardagen och inte alltid 

behöver vara en aktivitet, var respondenterna överrens om. Dewey menar att barnet utvecklas 

genom samspel med sin omvärld och lära sig benämna denna omvärld exempelvis. Detta 

kommer fram i allt det som Dewey skriver, som en dialektisk tanke. Hans uttryck Intelligent 

action och Learning by doing ger en spegelbild av den syn som är aktiv av människan i 

förhållande till sin omvärld, där utveckling är en viktig del i människans arbetsuppgift. Dewey 

förespråkar inte en kravlös eller fri utbildning utan en där barnets intresse och aktivitet ska 

ligga till grund för ett målinriktat arbete där pedagogen aktivt stimulerar, breddar och 

fördjupar barnets utveckling (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). Jag tror att om 

pedagogerna visar ett genuint intresse för matematik och för barnens nyfikenhet inom ämnet 

så kommer barnet att tillskriva sig mycket kunskap inom matematik. 
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Det som de ansåg vara viktigt är att hålla diskussionen vid liv. Att hela tiden samtala om 

matematik i vardagen och belysa det som barnen leker eller gör, exempelvis utomhus när 

barnen sitter i sandlådan, det är först då som det blir ett pedagogiskt matematiskt lärtillfälle 

för barnet. Ett sätt som Vygotskij definierade den proximala utvecklingszonen på var ”som 

’avståndet’ mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man 

kan prestera ”under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater” å den 

andra” (Säljö, 2014, s.120). Det som Vygotskij menar är att med lite vägledning från 

omgivningen kan vi lösa problem som vi annars skulle ha svårt att lösa ensamma. Björklund 

(2008) skriver att meningsskapandet sker i samspel med andra individer och då blir barnet 

medkonstruktör av omvärlden där innebörd och uppfattningar skapas i interaktion. Detta sätt 

att se tillhör det sociokulturella perspektivet och stödjer sig på Vygotskijs tanke om att 

kunskap har en social och en historisk bakgrund. Allt kunskapstillägnande sker i samspel med 

andra individer. Vygotskij lägger stor vikt vid den sociokulturella omvärldens betydelse för 

barnets utveckling. Denna syn innebär att barnet lär sig lösa problem tillsammans med andra 

individer och ses som en utgångspunkt för fortsatt individuell utveckling. Det är viktigt, anser 

jag, att kommunikationen mellan barn och pedagoger alltid finns i förskolan. Genom att ha 

dessa dagliga samtal med barnen om vad de gör eller hur de tänker, stärker barnet och 

vidareutvecklar barnet som individ, tror jag. 

Pedagogerna var överrens om att de alla arbetade på ett sådant sätt att barnen själva får tänka 

och komma på lösningar. Det är det arbetssättet som gör barnen till starka individer som vet 

vad de vill. Det anser jag vara viktigt och väldigt nyttigt för barnens framtid! 

Arbetar pedagoger utan speciellt fokus på matematik på ett annat 
sätt gentemot barnens lärande av matematik i förskolan? 

I resultatet som jag fick fram i min studie ansåg respondenterna att de inte arbetade på annat 

sätt än vad matematikpiloterna gör i förskolan. Förskolan arbetar med prioriterade mål, där 

matematik ingår som ett av dem och detta gör att alla pedagoger har samma fokus gällande 

matematik. Jag tror att det är bra att alla pedagogerna har samma fokus gällande matematik i 

förskolan och att de strävar mot samma mål, även om det nu är uppgjorda prioriterade mål. 

Matematik är en viktig del av människans vardag, anser jag, det är oerhört viktigt att barnen 

får med sig mycket matematiklärtillfällen från förskolan. Pedagogerna anser att de arbetar 

med matematik hela tiden, i barnens vardag, genom exempelvis fruktstunden, sångsamlingar 

med klappramsor eller vid matsituationer. Björklund (2013) skriver om att pedagogen ska ta 

hänsyn till barnets lärande och erfarenheter från tidiga år och att det lyfts fram i 

styrdokumentet. Jag tycker att det är viktigt att barnen, redan från tidig ålder, ges kunskaper i 

matematik. Dessa kunskaper ska sedan ökas på vartefter barnet blir äldre och på så vis får de 

en stabil matematisk grund att stå på. Emanuelsson (2006) menar att barn tidigt visar intresse 

för matematiks grundläggande begrepp och tankesätt. Om pedagogerna är insatta i och 

positiva till matematik har det relevans för hur de utmanar barnen och för hur matematik 

synliggörs i förskolans vardag. Författaren menar att det är de första erfarenheterna barnet får 

av matematik som är avgörande för hur synen på matematik utvecklas för barnet. Barnet har 

kunskaper inom matematik med sig redan från tidig ålder och detta måste tas till vara, enligt 

författaren. 

En av pedagogerna berättar att barnen inte alltid är intresserade av en aktivitet när den ordnas, 

utan det gäller att ta tillvara på tillfällena som ges. Vygotskij menar att inlärning sker som en 
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social process vilket medför att barnet blir delaktigt i den gemensamma kulturen (Kroksmark, 

2011). Jag anser att barnet lär sig även om det inte ingår i en planerad aktivitet utan i fri lek 

exempelvis. Inlärning sker i den fria leken och leken i sig kan vara ett ypperligt lärtillfälle för 

barnet. 

Barnen måste få tänket om matematik, det finns ju hela tiden mattetänk och situationer där 

matematik kan utövas. Respondenterna ansåg att om de arbetar mer med matematik i 

förskolan så blir det mer naturligt i vardagen. Det kan jag hålla med om för om det inte 

arbetades kontinuerligt med matematik i förskolans vardag skulle mycket av det som vi anser 

grundläggande matematik gå barnet förlorat, och det är inte optimalt. 

Pedagogerna har samtalat mycket på arbetsplatsdagar och vid reflektionstillfällen, där 

piloterna har fått lära ut lite varje gång för att alla ska vara på samma plan till sist. Både 

pedagoger och barn har alla olika kunskap med sig och är olika i vad de snappar upp. Det 

viktiga, anser pedagogerna, är att ta tillvara på barnens nyfikenhet och att ha tänket med att 

det finns matematik i allt de gör. Centralt i ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande 

och utveckling är kommunikativa processer. Det är genom den kommunikationen som 

människan blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Genom att barnet hör vad andra talar om 

blir det medvetet om och kan skilja på vad som är intressant och viktigt i alla iakttagelser 

barnet kommer i kontakt med hela tiden. På detta sätt föds barnet in i interaktiva och 

kommunikativa förlopp. Att kunna något, exempelvis räkna, innebär oftast att individen 

behärskar en kommunikativ praktik som innehåller någon form av fysisk verksamhet (Säljö, 

2014). 

Hur arbetar kommunens matematikutvecklare gentemot 

pedagogerna i förskolorna? 

I resultatet från min studie berättar matematikutvecklaren att det i kommunen arbetas 

fortlöpande med matematik, genom matematiklyftet. Kommunen har även involverat 

förskolan, vilket inte många andra kommuner i Sverige har. 

Uppdraget som matematikutvecklaren har i kommunen är att stödja och inspirera medarbetare 

i förskolan att utveckla sitt matematiska språk, föreslå hur miljön i förskolan kan utvecklas till 

att bli mera lärande, skapa varaktiga mötesplatser för medarbetare att diskutera matematik och 

att sprida goda exempel och forskningsresultat som stöd för arbetet. Syftet är att öka 

måluppfyllelsen i matematik för samtliga barn i kommunen. Ett annat syfte är att 

medvetandegöra och kompetensutveckla pedagogerna i förskolan. 

Matematikpiloterna har haft regelbundna träffar med kompetensutveckling, tillsammans med 

matematikutvecklaren, och ska i sin tur inspirera övriga pedagoger i sina egna verksamheter i 

deras arbete gentemot barnen. Vid dessa träffar talar de om matematiks grunder och utgår från 

de fyra strävansmål som finns i Lpfö 98/2010, mot matematik. 

En del tycker inte att matematik behövs på förskolenivå men det anser matematikutvecklaren 

att det visst behövs. Det är viktigt inför framtiden att de små barnen får grunderna och de rätta 

benämningarna på begreppen inom matematik, anser matematikutvecklaren. 

Förslag på fortsatt forskning 

Som förslag på fortsatt forskning tycker jag att det skulle vara intressant att se hur 

kompetensen har ökat hos pedagogerna i förskolan sedan matematikpiloter och 



 

25 

 

matematikutvecklare har kommit igång med sitt arbete i kommunerna. Har alla förskolor i 

kommunerna tagit till sig tillfället att ha matematikpiloter i förskolan för att ge barnen mer 

matematikinlärningstillfällen eller har antalet tillfällen inte ändrats i förskolorna? Får barnen 

lära sig mer och nyare matematiska aktiviteter när matematikpiloter finns i förskolorna som 

ser på matematik med andra glasögon än vad pedagoger som inte har matematikfokus gör? De 

förskolor som har matematikpiloter, kan de se längre upp i skolåldrarna på barnen att de har 

det lättare med matematik i praktiken/teorin eftersom de fått med sig de rätta benämningarna 

och begreppen redan vid tidig ålder? Har intresset bland barnen och pedagoger ökat för 

matematik genom att det finns matematikpiloter i förskolorna och tas barnens nyfikenhet 

tillvara i det arbetet? 

Mitt intresse i detta ämne har ökat genom denna studie och jag hoppas få se i framtiden att 

fler kommuner tar tillvara på tillfället att ha matematikpiloter i förskolan och inte bara i 

skolorna. Det är viktigt, anser jag, att barnen får med sig de rätta matematiska begreppen 

redan från tidig ålder. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

Friedrich Fröbels 20 lekgåvor: 

 

1) En boll. 

2) En kub, en cylinder och ett klot. 

3) En kub delad i åtta mindre kuber. 

4) En kub delad i åtta avlånga klossar. 

5) En kub delad i 39 klossar. 

6) En kub delad i 36 klossar. 

7) Lägglappar. 

8) Trästickor. 

9) Hela och halva metallringar. 

10) Penna och papper. 

11) Sticknål och stickmatta. 

12) Nål och garn. 

13) Sax och papper. 

14) Flätmatta, flätnål och flätremsor. 

15) Flätspån. 

16) Ledade käppar. 

17) Pappersremsor och papperssnören. 

18) Vikpapper. 

19) Ärtor eller vax och trästickor. 

20) Lera och vax (Öman, 1991, s. 37-38).  
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Bilaga 2 
 

Brev till informanterna 

 

Hej! 

 

Jag heter Agneta Lennartson och läser näst sista terminen på förskollärarprogrammet distans, 

vid Karlstads universitet. Nu håller jag på med mitt examensarbete som behandlar temat 

”Förskolans matematik – med fokus på pedagogens arbete”. Jag har valt att fokusera på hur 

matematikutvecklaren i kommunen bidrar till matematikpiloters sätt att arbeta med matematik 

i förskolan på ett lustfyllt sätt. 

 

I examensarbetet vill jag intervjua matematikutvecklaren, matematikpilot samt pedagoger 

som inte har särskilt fokus på matematik och hoppas att just DU kan tänka dig att ställa upp 

för en intervju som kommer ta mellan 30-60 minuter. 

 

Intervjun kommer att spelas in för att jag ska få det lättare att bearbeta materialet efteråt. Jag 

kommer att transkribera intervjuerna men inga namn kommer att nämnas och inte heller 

arbetsplats eller kommun. Resultatet jag får fram kommer att delges i min C-uppsats. Ingen 

obehörig person kommer att få ta del av mina data och efter avslutat arbete med uppsatsen 

kommer alla inspelningar och utskrifter att förstöras. 

 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan till 

intervju. 

 

Jag vill tacka dig för ditt engagemang och för att du tar dig tid till min intervju. 

 

Har du några frågor kring ovanstående är du varmt välkommen att höra av dig till mig: 

 

Agneta Lennartson, mobilnummer: 0767-XX XX, e-postadress: agneta19@ 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Agneta Lennartson 
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Intervjufrågor till matematikpiloten 

 

1) Namn, titel och arbetsplats 

2) Vad innebär det att vara matematikpilot i förskolan? 

3) Hur arbetar en matematikpilot i förskolan? 

4) Har du som matematikpilot fått upp intresset mer för matematik i förskolan tror du? 

5) Har du märkt mer intresse bland de andra pedagogerna för ämnet matematik sedan du 

började som matematikpilot? 
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Intervjufrågor till pedagoger som inte har särskilt fokus på matematik 

 

1) Namn, titel och arbetsplats 

2) Hur tycker du att det är att ha en matematikpilot i förskolan? 

3) Tror du att matematikpiloten ökat ert intresse för matematik i förskolan? 

4) Arbetar ni mer med matematik nu i förskolan gentemot hur det var innan ni hade en 

matematikpilot? 

5) Vad får ni för information och kompetensutveckling av matematikpiloten om hur ni 

ska förhålla er till ämnet matematik med barnen? 

6) Arbetar du som inte är en matematikpilot på ett annorlunda sätt med matematik 

gentemot barnen mot vad matematikpiloten gör, tror du? 
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Intervjufrågor till matematikutvecklaren 

 

1) Namn, titel och arbetsplats 

2) Vad innebär det att vara matematikutvecklare i kommunen? 

3) Hur arbetar en matematikutvecklare gentemot förskolorna? 
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De sex fundamentala matematiska aktiviteterna: 
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 (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). 
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Lotusdiagram - matematik 

 

 
 

           

 

           


