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Sammanfattning/Abstract 

Andelen högpresterande elever i matematikämnet har minskat, samtidigt som andelen lågpresterande 

elever har ökat. Tidigare forskning visar att det är vanligt att förskollärarstudenter är negativt inställda 

till matematik. Syftet med detta arbete är att med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

undersöka verksamma förskollärares inställningar till matematik i förskolan, samt ta reda på hur 

förskollärarna anser att de bör arbeta med matematik för att barnen ska fortsätt vara intresserade av 

ämnet i framtiden. Resultatet är analyserat utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Alla de intervjuade 

förskollärarna betonade vikten av att använda konkret material när de arbetar med matematik. Några av 

dem anser att det är bäst att barnen får börja arbeta med konkret material för att därefter kunna utveckla 

ett mer abstrakt tänkande, medans andra aldrig nämner något om abstrakt tänkande. Fler av de 

intervjuade förskollärarna arbetar mycket med matematik som förekommer i barnens vardag. Endast en 

av dem uppskattade matematikämnet i skolan. Övriga ansåg att ämnet var väldigt abstrakt under 

skolgången. Flera av intervjupersonerna berättar om kollegor som tagit avstånd från matematikämnet 

på grund av att ämnet har varit svårt eller tråkigt.  
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1. Inledning/Introduction 

”Matematik, det har jag aldrig förstått”, ”I skolan förklarade läraren, men jag lyckades aldrig fatta”, ”Jag 

har alltid haft lätt för matte”. Dessa uttryck är vanligt förekommande när matematikämnet nämns. En 

del upplever matte som roligt och har lätt för ämnet, medans andra får ångest så fort de hör talas om 

ämnet och anser att de aldrig förstod matematiken när de gick i skolan. 

 

Själv tillhör jag den gruppen människor som alltid haft lätt för matematik, behärskade alla fyra 

räknesätten innan jag började skolan och har ansett att ämnet varit roligt under hela min skolgång. Jag 

har alltid trott att jag har haft lätt för matematik eftersom min pappa är väldigt begåvad i ämnet. Han 

introducerade mig tidigt för gåtor, logiska problem och spel som yatzy och schack, där räkning och 

logiskt tänkande förekommer.  

 

När vi studerade matematik under tio veckor på förskollärarutbildningen, visade det sig att många 

studenter förknippade ämnet med ångest, olust, samt en känsla av att inte förstå. Nästan alla förknippade 

matematiken i skolan med att sitta på sin plats och räkna i räkneboken, alternativt att läraren hade 

genomgång och skrev på tavlan. Jag blev då intresserad av hur det kommer sig att vissa anser matematik 

som roligt och har lätt för ämnet, medans andra skyr matematiken som pesten och anser att de aldrig 

förstått. Jag undrade om barns inställning till matematik kan grundläggas redan i förskolan, eftersom 

många förskolor hävdar att de arbetar med matematik. Eftersom det framkom under matematikkursen, 

att många studenter på förskollärarutbildningen hade en ansträngd relation till matematik reflekterade 

jag kring angående om det är vanligt att förskollärare inte tycker om matematik. 

 

Titeln på mitt arbete ”Om man är bra på matte, blir man ju inte förskollärare” är ett citat från en bekant 

till mig som uttryckte sig så när jag berättade vad jag planerade att skriva mitt självständiga arbete om. 

Om det är vanligt bland studenter på förskollärarutbildningen att ha en negativ inställning till 

matematiken, reflekterade jag kring om det förhåller sig så att det är ovanligt att personer som är 

intresserade av matematik väljer att bli förskollärare. 

 

I förskolans reviderade läroplan har matematiken fått ett eget avsnitt (Skolverket, 2010, s 9). Detta 

innebär att det nuförtiden ingår i förskollärarnas uppdrag att arbeta med matematik. 

 

Jag ska därför undersöka vilka inställningar som finns till matematiken hos förskollärare, samt på vilket 

sätt förskollärarna arbetar med matematik i förskolan. Jag vill undersöka om det finns förskollärare som 

uppskattar matematiken, eller om det är ett område många som är verksmamma i förskolan försöker 

undvika. 
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2. Bakgrund 

Nedan beskriver jag tidigare forskning som har gjorts kring det ämne jag arbetar med. Jag redogör även 

för vad andra författare skrivit om ämnet. Jag har valt att dela upp litteraturgenomgången samt 

redogörelsen för tidigare forskning i tre områden: förskollärares arbete med matematik, förskollärares 

inställningar till matematik samt barn och matematik utanför förskolan: i samhället och i framtiden. Jag 

förklarar därefter några begrepp som är vanligt förekommande i arbetet. 

2.1 : Förskollärares arbete med matematik 

I den svenska grundskolan är matematik ett kärnämne, vilket innebär att elever som slutar årskurs nio 

måste ha uppnått minst betyget godkänt i ämnet, för att få börja gymnasiet. Skolverket beskriver att i 

den internationella undersökningen TIMSS, där matematikkunskaperna hos elever i olika länder har 

undersökts, ligger svenska elevers matematikkunskaper under genomsnittet. Dessutom synliggörs här 

att andelen högpresterande elever i matematik bland eleverna i årskurs 8 har under de senaste åren 

minskat, samtidigt som antalet lågpresterande elever har ökat (2008, s 73 ff). 

 

Löwing (2008) anser att barn måste ha en god taluppfattning för att kunna lära sig matematik. Barn 

skaffar sig inte en god taluppfattning själva, utan måste få hjälp med att utveckla denna i förskolan. Ett 

exempel i förskolan där barn kan träna taluppfattning är att de får räkna alla barn under samlingen. 

Förskollärarna har här ett ansvar att hjälpa barnen skapa en god taluppfattning, så de har möjlighet att 

lära sig matematik (s 39,s 40, s 45). Hon hävdar vidare att barn lär sig matematik bäst genom att först 

försöka förstå matematiska begrepp i relation till vardagsproblem, och sedan arbeta med samma begrepp 

på en mer abstrakt nivå. Alla som undervisar i matematik i skolan, från förskolan till gymnasiet bör ha 

en gemensam syn på skolmatematikens innehåll, så barnen får möjlighet att gradvis utveckla förståelsen 

för matematiska begrepp (Ibid, s 29 & s 31). Doverborg (2005) hävdar, precis som Löwing, att för att 

kunna använda olika räknesätt, måste barn först lära sig talbegrepp och taluppfattning. Dock anser 

Doverborg att lärare i förskolan kan vidga barns syn på matematik, genom att inte bara arbeta med 

taluppfattning och sortering när de arbetar med matematik, utan även låta barnen vara med och tänka ut 

lösningar när karaktärer i barnböcker ställs inför problem (s 158 ff). 

 

Ahlberg (1995) vidareutvecklar Doverborgs tankar om att läraren kan frångå de traditionella 

matematiska begreppen. Hon anser att förskolläraren istället bör utgå från den matematik barn känner 

till och använder sig av i vardagen (s 14). Persson & Wiklund (2008) anser däremot att lärandet inte 

behöver ske i en viss ordning, utan barn lär sig om olika områden inom matematiken parallellt. Barn 

kan exempelvis utveckla sitt kunnande om taluppfattning samtidigt som de lär sig lösa problem, och 

behöver inte besitta kunskaper om det ena området innan de har möjlighet att lära sig om det andra (s 

14 & s 54). 

 

Linde, Naeslund & Sundblad (2011, s 22) utgår från transferteorin när de beskriver begreppet 

formalbildning. Idag har matematikämnet en formalbildande effekt, vilket innebär att det finns en 

föreställning om att de som är begåvade i matematik även är begåvade i andra ämnen, exempelvis språk 

och naturvetenskap, eftersom inom matematiken lär sig barn logiskt tänkande samt abstraktionsförmåga, 

som även används i andra skolämnen. Under 1900-talets början var latin ett formalbildande ämne i 

skolan. Idag har matematiken övertagit den positionen. Linde et. al frågar sig dock om matematiken 

kommer ha denna ställning i framtiden också eller om något annat ämne kommer ha tagit dess plats 

(2011, s 23). 
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Anna Palmer anser att människor inte är matematiska, utan blir matematiska i olika sammanhang. 

Beroende på hur vi agerar, blir bemötta och samspelar med andra människor i olika situationer uppfattas 

vi som matematiska eller inte. Upprepade handlingar kan även de leda till att människors matematiska 

självbild påverkas, eftersom genom upprepningar vänjer vi oss vid att andra uppfattar oss på ett visst 

sätt och tänker då på oss själva på ett sätt i relation till exempelvis matematik. Lärares och föräldrars 

bemötande av barnet, påverkar hur barnet upplever sig själv i relation till matematik (2010, s 52). Palmer 

har här utvecklat Judith Butlers teori om genus. Butler hävdar att människor inte föds till kvinnor och 

män, utan görs till kvinnor och män genom performativa handlingar. Detta innebär att subjektet skapas 

genom upprepade händelser som sker i olika miljöer, vilket innebär att genom att få ett visst bemötande 

från omgivningen skapar barn en förståelse av sig själva (Ibid, s 18). 

 

Boaler kritiserar att det dominerande perspektivet på skolmatematik, som innebär att matematik enbart 

är formler och regler barnen ska lära sig. Hon hävdar istället att lärare bör arbeta för att alla barn får en 

positiv inställning till matematik och uppleva matematiken som lustfylld. Boaler anser att barn är 

naturliga problemlösare. Det finns studier som visar att barn är bättre på att lösa problem innan de utsätts 

för traditionell matematikundervisning. Detta beror på att när de har studerat matematik i skolan i några 

år, antar barn att de behöver använda någon av alla de regler de lär sig inom matematiken för att kunna 

lösa problemet. Innan barnen börjar skolan funderar och resonerar de kring problem de ställs inför (s 

2009, s 13, s 32 & s 38). I England där Boaler gjort många studier, delas ofta eleverna in i grupper efter 

hur bra de presterar inom matematikämnet. Detta innebär att engelska barn redan vid fem års ålder, 

vilket är den åldern barn innehar när de börjar skolan i England, får veta om de är bra, medelmåttor eller 

mindre bra på matematik. Boaler jämför detta med Japan, vars elever placerar sig högre upp på 

resultatlistan i internationella undersökningar än vad engelska elever gör. Japanska lärare anser att alla 

elever kan lyckas i alla ämnen. Eleverna grupperas inte efter kunskapsnivå, utan alla undervisas 

tillsammans. Boaler anser att alla barn kan lyckas i matematisk, om de bara får bra undervisning och 

omges av människor som tror att de kan lyckas (Ibid, s 33, s 34 & s 96). 

 

Enligt SOU ”Att lyfta matematiken” ska alla barn få en bra matematikutbildning. De barn som visar 

begåvning inom matematik ska få möjlighet att utöka sina kunskaper inom ämnet. I rapporten beskrivs 

även att förskollärare inte alltid ser sig själva som lärare i matematik, men det står i förskolans läroplan 

att förskolan ska arbeta med matematik, vilket innebär att även förskollärare bör arbeta med ämnet 

(SOU, 2004:97, s 14 & s 91). I läroplanen för förskolan anges att 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, samt utvecklar sin 

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp (Skolverket, 2010, s 10). 

 

Lange, Meaney, Riesbeck & Wernberg anser att i den reviderade läroplanen för förskolan anges att barn 

lär sig matematik genom lek. De anser dock att för att detta ska ske, bör förskolepersonalen se 

matematiken i barns lek och då krävs att personalen har kunskaper om vad matematik är. Förskollärare 

som inte fått undervisning i matematik på förskollärarutbildningen kan omöjligt se att barn lär sig 

matematik i sin vardag (2012, s 2, s 3 & s 4). Författarna anser därför att det bör forskas mer om vilken 

sorts matematik barn ägnar sig åt i leken, för att personal i förskolan ska kunna veta vad i barns lek som 

är matematik. Eftersom det finns lite forskning om barns utforskande av matematik under sin lek, anser 

författarna att många som arbetar i förskolan inte ser att barnen ägnar sig åt matematik i leken och 

organiserar då särskilda matematikaktiviteter för barnen. Detta leder till att matematik och lek ses som 

två från varandra åtskiljda aktiviteter (Ibid, s 7 & s 8) 

 

Eva Pettersson har i sin avhandling studerat hur lärare förhåller sig till barn och elever med särskilda 

matematiska förmågor. Hon har utgått från begreppen sociala normer, som innebär återkommande 

faktorer som styr elevers interaktion med varandra i klassrummet, samt sociomatematiska normer, vilket 
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exempelvis innebär vad som är godtagbara lösningar på matematiska problem. Hon anser att barn med 

särskilda matematiska förmågor behöver stimuleras på olika sätt, eftersom alla är olika (2011,s 67 & s 

120).  

 

Kinard & Kozulin har skapat en modell för hur lärare kan arbeta med fördjupat matematisk tänkande. 

De benämner modellen RMT, som står för rigorius mathematical thinking, De har skapat denna 

undervisningsmetod genom att utgå från två teoretiska synsätt: sociokulturalism samt Feuresteins 

begrepp medialt lärande. Inom båda synsätten anses att barns kognitiva funktioner inte skapas genom 

en naturlig utveckling med förutbestämda steg, utan istället utvecklas med hjälp av 

undervisningsprocesser. Författarna anser att barn och elever bör skapa en förståelse för hur matematiska 

begrepp kan användas i olika sammanhang och inte enbart för att lösa en viss sorts uppgift. De använder 

koordinatsystem med en x-axel samt en y-axel som exempel och anser att barn bör få lära sig vad 

koordinatsystemet symboliserar samt hur de kan använda koordinatsystemet för att lösa alla sorters 

matematiska problem och inte enbart tro att koordinatsystemet endast kan användas för att lösa vissa 

enstaka uppgifter. Detta arbetssätt skiljer sig ifrån det dekontextualiserande lärandet, som beskrivs 

närmare under avsnittet ”Teoretiskt perspektiv”. Eleverna bör få lära sig matematiska begrepp och inte 

enbart lära sig hur de steg för steg kommer fram till svaret på en matematikuppgift (2008, s 3, s 194 & 

s 195). Även begreppet Den proximala utvecklingszonen förekommer inom RMT -modellen och 

förklaras närmare i avsnittet ”Teoretisk perspektiv”. 

 

2.2 Förskollärares inställningar till matematik: 

I skolverkets rapport ”Lusten att lära med fokus på matematik” rapporteras att många lärare i förskolan 

har uttryckt att de känner sig osäkra på hur de bäst ska stimulera barnens lust att lära sig matematik. De 

anser själva att de har stora behov av att fördjupa sina kunskaper i matematik och matematikdidaktik. 

De lärare i förskolan som har ett medvetet förhållningssätt till barnens lärande i matematik säger att det 

handlar om mycket mer än tal och siffror, exempelvis att klassificera och mäta tillsammans med barnen 

(Skolverket, 2003, s 16). 

 

Doverborg & Pramling Samuelsson anser att många som arbetar i förskolan är rädda för matematik. 

Människors sätt att tänka om matematik samt dess kunskaper, påverkar människans handlingar, vilket 

innebär att förskolepersonal bör reflektera över sin inställning till matematikämnet. Om en förskollärare 

är rädd för matematik kan denna rädsla då föras över till barnen (1999, s 39). De hävdar vidare att det 

är av stor vikt att barn har tilltro till sig själv samt till sin egen förmåga, för att de ska kunna utveckla en 

förståelse och ett intresse för de matematiska begreppen. Om barn får den tilltron till sig själva, kan de 

utveckla ett intresse för att lösa problem i framtiden. Vuxna kan hjälpa barn att få den tilltron till sig 

själva, genom att inte begränsa barns tänkande, utan låta barn prova sina idéer, samt reflektera över 

problem tillsammans med andra barn och vuxna (Ibid, s 136 & s 137). 

 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) gjorde en studie, där de med hjälp av ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv, undersökte hur lärare inom olika skolformer resonerar kring 

matematik. Det visade sig att personal i förskolan ansåg att barn bäst lärde sig matematik genom att 

barnen fick arbeta praktiskt. De flesta som intervjuades ansåg att förskolans matematik skiljdes från 

skolmatematiken, eftersom i förskolan skulle barnen arbeta konkret och i skolan skulle de arbeta 

abstrakt. Få pedagoger ser matematiken som en helhet, det vill säga att barnen arbetar med samma 

matematiska begrepp i förskolan som i skolan, men arbetet sker på olika sätt (s 33, s 34 & s 35). Lärare 

i grundskolan talade ofta om de fyra räknesätten. Förskollärarna nämnde aldrig dessa begrepp (Ibid, s 

34). 
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Gina Gresham (2007) undervisade blivande matematiklärare i metodik. Hon upptäckte att många av 

studenterna upplevde ångest i samband med matematikämnet, något hon kallar ”mathematic anxiety”. 

Hon lärde studenterna att lära ut matematik med hjälp av konkret material. Hon utgick ifrån Bruners 

inlärningsmodell, som innebär att barn bör använda konkret material när de börjar lära sig matematik. 

Kunskapssynen inom Bruners inlärningsmodell är att individen konstruerar nya tankar genom att utgå 

från de kunskaper individen har i dagsläget. Merparten av studenterna i Greshams kurs, upplevde att de 

kände mindre ångest inför ämnet när kursen var slut, samt att de upplevde sig själva som personer som 

förstod matematik. De flesta trodde också att de skulle upplevt matematiken som roligare under sin egen 

skolgång, om de fått använda konkret material då. Gresham anser att kurser som denna, där lärare får 

lära sig att undervisa i matematik, kan hjälpa lärarna att förhindra matematikångest hos framtida elever 

(s 186 & s 187). 

 

Enligt Anna Palmer konstrueras yrkesidentiteter genom specifika koder som finns inom det yrket. Att 

som förskollärare ta avstånd från matematik kan handla om andra saker än att inte gilla matte. Det kan 

handla om att positionera sig i relation till de yrkeskoder och förväntningar som finns inom yrket (2010, 

s 31 & s 33). Palmer har med utgångspunkt från ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv intervjuat 

studenter på förskollärarprogrammet. Hon beskriver att flera av studenterna angett att de valt 

förskollärarutbildningen på grund av att de vill undvika matematik, särskilt den matematik de läste under 

sin egens skoltid (Palmer, 2009, s 387). Studenter på förskollärarprogrammet som uppskattade 

skolmatematiken hävdade att andra studenter ansåg dem som konstiga. Detta innebar att det fanns vissa 

sätt att relatera till matematik som var mer accepterat än andra, om detta studeras ur ett maktperspektiv. 

Det var mer accepterat att inte gilla matematik än att tycka om det (2010, s 37). Dessutom beskriver 

Palmer hur många av hennes kollegor, då hon själv arbetade i förskolan och skolan, öppet berättade att 

de var dåliga på matematik samt att de ansåg att ämnet var svårt. Palmer anser att det finns en social 

acceptans för att vara dålig på matematik bland kvinnor som är lärare för yngre barn (2011, s 12). 

 

Sheila Tobias utgick från en egen teori, som hon grundade på skillnader i beteenden hon såg mellan 

studenter som uppvisade goda prestationer i matematik, och studenter som inte presterade bra i ämnet. 

Hon undersökte om hon kunde minska studenters ångest inför matematik. Hon anser att begreppet 

matematikängslan eller mathemathcis anxiety, som det benämns på engelska, inte beror på nerver i 

hjärnan, utan matematik används i samhället för att kunna klassificera människor för olika yrken, 

exempelvis att om någon inte kan matematik, kan den personen inte arbete med det yrket. Studenterna 

fick under kursen diskutera egna erfarenheter av matematik, samt fick lära sig matematik de tidigare 

ansett som svår och samtala om känslor de upplevde. Studenterna som gick kursen ansåg att de fick en 

bättre ”math mental health”, vilket jag kan översätta som matematisk mental hälsa, efter att ha gått 

kursen. Tobias hävdar att den som lider av matematikängslan, fokuserar enbart på denna känsla och kan 

inte koncentrera sig på att arbeta med matematik (1991). 

 

Även Zvia Markovits har undervisat blivande förskollärare om att få bort matematikängslan. Hon utgick 

inte från något bestämnt teoretiskt perspektiv när hon gjorde sin studie, utan undersökte om studenter 

på förskollärarprogrammet förändrade sin syn på matematik efter att ha studerat en kurs som Markovits 

anordnade. Hon beskriver att många blivande förskollärare har en negativ inställning till matematik. 

Även efter hennes kurs angav flertalet av studenterna att de såg mer positivt på matematiken nu än de 

gjort tidigare. Hon anser att om en lärare är negativt inställd till matematikämnet, kan dessa negativa 

åsikter föras över till barnen. Förskollärare behöver även utöka sina kunskaper i matematik, så barnen 

får korrekta kunskaper. Dock angav många studenter innan kursen startade att även om de själva tyckte 

illa om matematik tyckte de om att arbeta med matematik med förskolebarn. Markovitz anser att detta 

beror på att många studenter anser att matematiken i förskolan är på ganska låg nivå och studenterna 

därför kan hantera det (2011, s 118, s 120 & s 121). 
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Bertilsson, Börjesson & Broady har undersökt hur utbildningsmeriter och social bakgrund hos studenter 

på lärarutbildningen har förändrats under åren 1977 till år 2007. De har särskilt fokuserat på 

lärarstudenternas sociala bakgrund samt dess skolmeriter. De har kommit fram till att andelen studenter 

på förskollärarutbildningen med låga betyg från gymnasiet har ökat från år 1977 till år 2007. Låga 

gymnasiebetyg definierar författarna som ett genomsnittsbetyg under 12,0. Bland studenterna på 

förskollärarutbildningen hade år 2007, 16 % av studenterna minst en förälder med en treårig 

högskoleutbildning. På språklärarutbildningen var motsvarande andel 32 % (2008, s 12). 

 

2.3 Barn och matematik efter förskoletiden: 

Lundberg & Sterner anser att sambandet mellan tidiga kunskaper och senare förmåga är stor i matematik. 

De hävdar vidare att barn som utsätts för dålig matematikundervisning riskerar att få räknesvårigheter i 

framtiden. Ibland beror dock räknesvårigheter på en grundläggande störning i den tidiga 

antalsuppfattningen, som kallas dyskalkyli. Dock kan matematiksvårigheter bero på dålig undervisning 

och innebär nödvändigtvis inte dyskalkyli (2009, s 4, s 10). 

 

Grundskolan Metapontum i Stockholm anordnar en spetsutbildning i matematik som elever kan söka 

till från och med det året de börjar årskurs sju. Intagningsprovet består av en intervju samt ett 

matematikprov. På skolans hemsida finns exempel på uppgifter som förekommer på intagningsprovet. 

I en av uppgifterna ska de som ansöker besvara följande fråga: att köpa a biljetter till en popkonsert 

kostar b kr. Hur mycket kostar det att köpa c stycken likadana biljetter till popkonsterten? (Metapontum, 

2011). 

 

Både svensk och internationell forskning visar att det som är mest avgörande för elevernas studieresultat 

är lärarens kompetens. Lärare i förskolan måste våga arbeta med matematik och våga ställa krav på både 

sig själva samt på barnen (SOU 2004: 97, s 91, s 92 & s 93). Lärares attityder till ämnet påverkar barnens 

inställning, vilket kan leda till att en ny generation barn med negativ inställning till matematiken skapas. 

Många vuxna anser att de har fått dåligt självförtroende gällande matematik som unga och att detta sitter 

kvar hela livet och påverkar yrkesvalet. Det bör förekomma ett samarbete mellan skolformer, så att barn 

och elever får en gemensam syn på matematikkunskaper (Ibid, s 94 & s 96). 

 

Palmer har studerat hur media framställer matematik, samt personer som är begåvade inom matematik. 

Hon anser att matematiker ofta framstår som smarta, men samtidigt nördiga, tråkiga och osociala. I 

filmer som Good will hunting, A beautiful mind och The social network, besitter det matematiska geniet 

de egenskaper som beskrivits ovan. Palmer anser att merparten av de karaktärer som är begåvade i 

matematik är män. Dock beskriver hon även karaktären Lisbeth Salander, en av huvudpersonerna i Stieg 

Larssons romantriologi. Lisbeth är en datahacker med fotografiskt minne, som lever ensam och inte 

släpper någon in på livet Hon läser även böcker om avancerad matematik. Även om hon är kvinna, har 

hon egenskaper som främst förknippas med manliga karaktärer: starka, självständiga, smarta och 

oberoende (Ibid, s 31 ff & s 35). Även Boaler resonerar kring hur matematik framställs i media och 

populärkultur. Hon beskriver bland annat en barbiedocka som kunde tala och bland de första ord dockan 

sa var ”Math class is tough” (2009, s 6). 

 

Ann-Christin Kjellman jämförde högstadieelever som gick i klasser med matematikinriktning med 

högstadieelever i traditionella skolklasser. Hon upptäckte då att elever som gick i klasser med 

matematikinriktning hade högre snittbetyg i matematik än elever i traditionella skolklasser. Detta visar 

att elevers betyg påverkas positivt av att gå i en klass med inriktning mot matematik.(2006, s 193). 
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2:4 Förekommande begrepp 

Nedan förklarar jag begrepp som ofta förekommer i arbetet. 

 

Förskola: Pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till sex år. 

Förskollärare: Person med förskollärarexamen som arbetar i förskolan 

Geometri: Område inom matematiken där figurers egenskaper undersöks. 

Artimetik: Område inom matematiken som behandlar de fyra räknesätten, samt hela tal. 

De fyra räknesätten: Samlingsnamn för de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation samt 

division 

Vardagsmatematik: Matematik som används i vardagen. 

Sortering & klassificering: Innebär att dela upp olika föremål efter olika egenskaper, exempelvis efter 

färg eller form. 

Ett till ett – principen: Innebär att jämföra föremål i två olika mängder genom att para samman 

föremålen två och två, ett föremål från vardera mängden blir ett par.  

Pedagogisk dokumentation: Innebär att dokumentation används för att fatta nya beslut om hur barn 

ska utmanas i sitt lärande. Dokumentationen kan exempelvis vara fotografier, videofilmer eller 

anteckningar. Kan även användas för att utvärdera förskolans verksamhet. 

Montessori: Pedagogik grundad av Maria Montessori. Barnen får välja vad de vill arbeta med. 

Inlärningen sker genom att gå från det konkreta till det abstrakta. En stor hjälp är Montessorimaterialet, 

som barnen använder när de arbetar. Det finns material för många intresseområden, bland annat 

matematik. 

Reggio Emilia: Pedagogik inom förskoleverksamhet som härstammar från förskolor i Norra Italien. 

Stor vikt läggs vid att barnen får utforska sin omvärld. Alla barn ses som intelligenta och intresserade. 

3. Syfte & frågeställningar 

3:1 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv, undersöka hur sex förskollärare arbetar 

med matematik med barn i förskolan, ta reda på vilka inställningar dessa förskollärare har till matematik, 

samt beskriva hur förskollärarna anser att de kan stimulera barns fortsatta intresse för ämnet. 

3:2 Frågeställningar 

Hur går förskollärarna tillväga när de arbetar med matematik i förskolan? 

Vilka attityder och inställningar finns bland förskollärarna till matematik? 

På vilket sätt anser förskollärare att de kan stimulera barns fortsatta intresse för matematik? 
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4. Teoretiskt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv har använts när resultatet analyseras. Inom det sociokulturella perspektivet 

fokuseras samspelet mellan individer, kollektiv och resurser som finns utanför människor. Eftersom jag 

ska undersöka förskollärares inställningar till matematik samt hur de går tillväga när de arbetar med 

matematik i förskolan, passar det sociokulturella perspektivet bra, eftersom detta perspektiv är inriktat 

på människors samspel med varandra samt med miljön. I den tidigare forskning som finns om 

förskollärares inställningar till matematik, som jag redovisade under rubriken ”Bakgrund” är det enbart 

Kinard & Kozulin (2008) som har analyserat sin forskning utifrån det sociokulturella perspektivet. Dock 

gjorde Kinard & Kozulin sin studie på elever i grundskolan och jag ansåg att det kunde vara intressant 

att använda det sociokulturella perspektivet när jag undersöker matematik i förskolan, eftersom jag inte 

funnit så mycket tidigare forskning om matematik i förskolan som utgått från detta perspektiv. 

 

Jag valde ut sju begrepp från det sociokulturella perspektivet att använda när resultatet skulle analyseras. 

Motivet till att jag valde dessa begrepp var att jag ansåg att de är relevanta för min undersökning, 

eftersom alla begreppen är inriktade på samspel mellan människor eller samspel mellan människan och 

miljön. Begreppen som används är mediering, artefakter, sociala och kulturella erfarenheter, 

dekontextualiserat lärande, den proximala utvecklingszonen, tyst kunskap samt situerat lärande. Jag 

avslutar avsnittet med att redogöra för kritik som uppkommit mot det sociokulturella perspektivet. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Lev Vygotskij utvecklade grundtankarna för det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2005, s 24). Detta 

perspektiv inriktar sig på hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva 

resurser (Säljö, 2003, s 18). Inom detta perspektiv fokuseras samspelet mellan individer, kollektiv och 

resurser som finns utanför människor (Säljö, 2005, s 20). En sociokulturell syn på lärande, innebär att 

människan alltid lär sig. Definition av begreppet lärande, är hur vi tillägnar oss resurser för att tänka 

samt för att utföra praktiska projekt som finns i vår kultur samt i vår omgivning. Interaktion med andra 

människor är av stor betydelse (Säljö, 2003, s 19, s 21 & s 28). Enligt Björklund anser Vygotskij att 

barn besitter kunskap innan de utsätts för formell skolundervisning, eftersom människor alltid lär sig 

inom det sociokulturella perspektivet. Människan lär sig genom att kunskapen först förmedlas mellan 

två eller flera personer och därefter omformas till kunnande som finns hos den enskilda individen. Barn 

träffar många människor innan de börjar i förskolan och har därför tillägnat sig kunskaper de har med 

sig in i förskolan och skolan (2010, s 152). 

 

Undersökningar gjorda på skolbarn visar att barn har större förståelse för vetenskapliga begrepp än vad 

de har för vardagliga begrepp. Detta anser Vygotskij beror på att barnen enbart vet hur vardagsbegrepp 

ska användas i en viss situation och saknar kunskap om begreppets generella betydelse. Vetenskapliga 

begrepp däremot innebär en mer generell förståelse av ett fenomen, som kan användas i olika situationer 

(Vygotskij, 1934, s 340 & s 341). 

 

4.1.1 Mediering 

Människans beteende, tankesätt och verklighetsuppfattning skapas genom sociala och kulturella 

erfarenheter. Barn som exempelvis växer upp i olika länder får olika erfarenheter, eftersom de växer upp 

i olika miljöer. Miljön människan växer upp i avgör vilket förhållningssätt barn får till omvärlden (Ibid, 

s 35, s 36 & s 37). Mediering är ett centralt begrepp inom sociokulturell teori, och innebär att hantera 

välden med hjälp av redskap (Säljö, 2003, s 80). 
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4.1.2 Artefakter 

Artefakter är de redskap och verktyg som är tillverkade av människan, som finns i människans omvärld. 

Artefakterna är tillverkade av särskilda anledningar, det vill säga det finns särskilda syften med alla 

artefakter (Säljö, 2005, s 28 & s 31). Med hjälp av artefakter kan människans observera och bearbeta 

verkligheten (Säljö, 2005, s 27). Det aktuella området för denna undersökning är matematik, och därför 

ges några exempel på artefakter som har anknytning till matematik: tallinjen, grafer samt matematiska 

begrepp. Även det matematiska språket är en artefakt (Kinard & Kozulin, 2008, s 3 & s 194). Alla dessa 

finns i människans omvärld och människan kan hantera matematiken med hjälp av dessa.  

 

4.1.3 Sociala och kulturella erfarenheter 

Genom kulturella och sociala erfarenheter formas människans beteende, tankesätt och 

verklighetsuppfattning. Miljön barn växer upp i avgör vilka erfarenheter barnen får med sig, samt vilket 

förhållningssätt barn skapar till sin omvärld (2003, s 25, s 36 & s 37).  

 

4.1.4 Dekontextualiserat lärande 

Inom det sociokulturella perspektivet, ses skolan som en institutionaliserad miljö, där det finns vissa 

normer. Vissa lyckas inom denna institution, andra misslyckas. Inom matematikundervisningen i skolan, 

får barn arbeta med begrepp de aldrig hört talas om tidigare. En stor del av undervisningen sker genom 

läroböcker, vilket innebär att barn får lära sig att hantera världen i pappersformat. Detta innebär att 

lärandet dekontextualiseras, vilket innebär att lärandet frigörs från andra verksamheter och det är ett 

stort avstånd mellan det barnen lär sig och praktikerna där de kunskaperna ska användas (Säljö, 2003, s 

206 & s 207). Detta lärande skiljer sig från RMT-modellen, som beskrevs i avsnittet ”Bakgrund”, 

eftersom i RMT-modellen betonas att barn ska förstå de matematiska begreppen och inte enbart kunna 

avgöra vilken matematisk regel som ska användas till vilken matematikuppgift (Kinard & Kozulin, 

2008, s 194). Björklund anser att barn bör få börja med att arbeta med problemlösning när de ska arbeta 

med matematik (2010, s 212, s 214 & s 153). 

 

4.1.5 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen innebär enligt Vygotskij att barn kan fördjupa sin förståelse när de får 

möjlighet att lösa ett problem de inte kan lösa själva tillsammans med någon mer kunnig kamrat eller 

med hjälp av en vuxen. Vygotskij anser vidare att människan ständigt är under utveckling och kan alltid 

ta till oss kunskaper när denne samspelar med sina medmänniskor. Detta benämns att appropriera 

kunskaper (Säljö, s 2003, s 119). Att kunna lära är ingen förmåga. Inlärningssvårigheter innebär inom 

det sociokulturella perspektivet att barnet har svårigheter att ta till sig kommunikation som inte har 

någon förankring i barnets vardagliga erfarenheter (Ibid, s 220). Kinard & Kozulin som grundade 

undervisningsmodellen RMT, som finns närmare beskriven under avsnittet ”Bakgrund” anser att läraren 

bör använda sig av den proximala utvecklingszonen, eftersom lärare inte enbart bör bedöma vad eleverna 

kan i nuläget, utan även vilken utvecklingspotential som finns hos eleven. Läraren kan då upptäcka vilka 

matematiska kunskaper eleven behöver för att gå vidare i sin kunskapsutveckling och kan då använda 

det som underlag för planering av framtida undervisning (2008, s 195). 

 

4.1.6 Tyst kunskap 

Individen agerar utifrån egna erfarenheter angående vad omgivningen tillåter och kräver, samt efter vad 

individen anser är möjligt i olika sammanhang. Människan agerar alltid utifrån det som sociala 
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situationer innebär. Inom många yrken finns en tyst kunskap, vilket innebär att alla som arbetar inom 

det yrket känner till vad som är möjligt respektive inte möjligt att göra och tänka inom yrkesrollen (Säljö, 

2003, s 128, s 129 & s 130). 

 

4.1.7 Situerat lärande 

Handlingar och kommunikation är situerad, och bör förstås som föränderliga i relation till de 

verksamheter de ingår i. Detta innebär att en person kan lyckas med matematik i en situation och 

misslyckas i en annan. När människor räknar uppgifter där de hanterar sina egna pengar, exempelvis 

vad varor i matvaruaffären kostar tillsammans eller hur mycket växel de ska få tillbaka, räknar de i 

princip alltid rätt, medans betydligt fler räknar fel när de får arbeta med matematikuppgifter som är 

utformade på ett liknande sätt (Säljö, 2003, s 144 & s 147). 

 

4.1.8 Kritik mot det sociokulturella perspektivet 

Jerlang & Ringsted kritiserar begreppet den proximala utvecklingszonen, eftersom begreppet kan 

innebära att lärare lägger för stort fokus på vad barnen ska bli i framtiden och därmed glömmer bort att 

uppmärksamma det barnen kan i nuläget. Jerlang & Ringsted kritiserar även Vygotskij och menar att 

han inte nämner något om känslors eller konflikters betydelse för inlärningen (2009, s 369). 

 

5. Metod 

Jag beskriver nedan den metod jag valt att använda samt hur undersökningen genomfördes. 

Intervjupersonerna presenteras här närmare. Jag beskriver även hur jag gick tillväga när jag gjorde mitt 

urval och vilka avgränsningar jag gjorde. 

5:1 Val av metod 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer har använts som undersökningsmetod. Enligt Kvale & 

Brinkman innebär en kvalitativ intervju att forskaren försöker ta reda på intervjupersonens förståelse för 

det aktuella ämnet (2011, s 39). Trost anser att om den som forskar är intresserad av att förstå människors 

resonemang, bör forskaren göra en kvalitativ undersökning, istället för en kvantitativ, där frekvenser är 

det som fokuseras. (2010, s 32). Eftersom syftet för mitt arbete var att undersöka förskollärares tankar 

och inställningar kring matematik, bör kvalitativa intervjuer vara den metod som är bäst att använda, för 

att syftet med mitt arbete skulle uppfyllas. Bryman beskriver två varianter av kvalitativa intervjuer: 

halvstrukturerade intervjuer samt semistrukturerade intervjuer. En halvstrukturerad intervju liknar ett 

vanligt samtal, medans semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har skrivit ned de frågor 

som ska behandlas under intervjuns gång, vilket även kallas intervjuguide. Dock kan ordningen på 

frågorna frångås om intervjupersonen vill besvara frågorna i en annan ordningsföljd (2011, s 415). Jag 

valde att göra semistrukturerade intervjuer, eftersom jag ville vara säker på att jag kunde uppnå syftet 

med mitt arbete samt besvara frågeställningarna jag hade. Om jag inte hade förberett frågor fanns risken 

att jag och intervjupersonen började prata om andra sådant som inte hörde till det jag avsåg att 

undersöka. Det skulle då inte finnas tillräckligt med underlag när arbetet skulle analyseras. Men en 

intervjuguide kände jag att jag skulle hålla mig till ämnet. Samtidigt var intervjupersonerna fria att 

besvara frågorna i en ordning som passade dem. 
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5:2 Urval och avgränsning 

Bekvämlighetsurval har använts när intervjuerna skulle genomföras. I mitt fall innebar det att jag 

kontaktade bekanta till mig som arbetar på förskolor och bad dem fråga sina chefer om det fanns någon 

i personalen som skulle vilja ställa upp på en intervju. Sedan kontaktades cheferna vid respektive 

förskola. Alla hade någon förskollärare som ville ställa upp. De övriga förskolorna valdes ut genom att 

jag gick in på olika kommuners hemsidor och studerade vilka förskolor som hade särskilda pedagogiska 

inriktningar. Därefter valdes några av förskolorna ut på måfå och förskolecheferna vid respektive 

förskola kontaktades. Några förskolor lämnade beskedet att de tyvärr inte kunde hjälpa till, eftersom de 

ansåg att det inte fanns någon i personalen på förskolan som kunde matematik. Dock hittade jag några 

förskolor där det fanns personal som gärna ville bli intervjuade. 

 

Fem förskollärare samt en förskolechef, som även arbetar i barngrupp, har intervjuats. Alla sex 

personerna är verksamma vid sex olika förskolor. Alla sex förskolorna är belägna norr om Stockholm. 

Två av förskolorna är kommunala verksamheter och fyra är enskilda verksamheter. Två av de enskilda 

förskolorna är Montessoriförskolor. De övriga två enskilda förskolorna har hämtat inspiration till sitt 

arbetssätt från Reggio Emilias pedagogik. Anledningen till att förskollärare har intervjuats och inte 

barnskötare, är på grund av att jag tidigare blivit intresserad av att det finns en social acceptans på 

förskollärarutbildningen om att inte tycka om matematik. Därför var målet med studien att undersöka 

hur personal som arbetar ute i förskolorna förhåller sig till matematiken. 

 

Jag ville intervjua förskollärare från förskolor med olika pedagogiska inriktningar, eftersom jag ansåg 

att det skulle vara intressant att studera om det fanns skillnader mellan olika pedagogiska inriktningar 

angående hur förskollärarna förhåller sig till matematik i förskolan. Jag ansåg även att det var intressant 

att studera om det fanns skillnader mellan förskollärare som arbetar inom samma pedagogiska 

inriktning, men på olika förskolor. 

 

5.2.1 Presentation av intervjupersonerna 

Nedan följer en kort presentation av förskollärarna jag har intervjuat. Förskollärarna benämns efter 

vilken inriktning förskolan som de arbetar på har, det vill säga kommunal verksamhet (KF), Montessori 

(MO) samt Reggio Emilia (RE). Eftersom det är två förskollärare som arbetar inom varje pedagogisk 

inriktning, benämns de som nummer 1 och nummer 2. 

 

Förskollärare KF1: 

Arbetar på en kommunal förskola. Har arbetat som förskollärare i fyra år. Har nyligen studerat en kurs 

inom förskolelyftet, med inriktning mot didaktik inom matematik och språk. 

 

Förskollärare MO1: 

Förskollärare och Montessorilärare på en privat förskola med inriktning mot Montessoripedagogik. Har 

arbetat inom förskolan i 35 år och studerade matematik under sin utbildning till Montessorilärare. 

 

Förskollärare RE1: 
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Arbetar på en privat förskola, som hämtat inspiration från Reggio Emilia pedagogiken. Har arbetat som 

förskollärare i 22 år. Har studerat kursen ”Matematik mot yngre åldrar” och har behörighet att undervisa 

i matematik från förskolan till och med årskurs 6 i grundskolan.  

 

Förskollärare KF2: 

Arbetar på en kommunal förskola. Har arbetat som förskollärare i 23 år. Har studerat fem högskolepoäng 

matematikdidaktik samt skrivit ett specialarbete om matematik i förskolan under en 

påbyggnadsutbildning inriktad mot specialpedagogik. 

 

Förskollärare RE2: 

Arbetar som förskolechef vid två privata förskolor, som båda har inspirerats av Reggio Emilia 

pedagogiken. Arbetar deltid som förskolechef, samt deltid i barngrupp på den ena förskolan. Är utbildad 

förskollärare. Har arbetat som förskollärare i 25 år och som förskolechef i tio år. Var med och startade 

upp en matematikgrupp, som arbetar för att öka förskollärares matematiska kompetens, i kommunen där 

hon arbetar. 

 

Förskollärare MO2: 

Arbetar på en privat förskola med inriktning mot Montessoripedagogik. Är förskollärare och 

Montessorilärare. Har arbetat som förskollärare i 29 år och studerat en påbyggnadskurs där hon 

studerade matematik. Studerar nu för att få behörighet som Montessorilärare i årskurs ett till sju i 

grundskolan, och läser matematik under den utbildningen. 

 

5:3 Genomförande 

Sex förskollärare som arbetar på sex olika förskolor har intervjuats. Alla förskolorna är belägna norr om 

Stockholm. Jag ville intervjua förskollärare från förskolor med olika pedagogiska inriktningar, eftersom 

jag ansåg att det kunde vara intressant att studera om det fanns likheter och skillnader mellan pedagoger 

som arbetar inom verksamheter med olika inriktningar och arbetssätt. 

 

Förskolechefen vid respektive förskola kontaktades, jag presenterade mig och förklarade syftet med mitt 

självständiga arbete. Trost anser att en forskare bör berätta vem denne är samt vilket syfte studien har, 

när eventuella intervjupersoner kontaktas (2010, s 81). Anledningen till att förskolechefen kontaktades 

först, var för att jag dels ville ha förskolechefens godkännande att jag besökte förskolan och intervjuade 

någon i personalen, samt att jag även kunde fråga förskolechefen vem i personalen det var mest lämpligt 

att jag vände mig till. Eftersom jag inte kände till personalgruppen sedan tidigare ansåg jag att det kunde 

bli svårt att ringa till en avdelning på måfå och fråga om någon ville bli intervjuad om matematik. Det 

blev lättare när förskolechefen rekommenderat någon i personalgruppen som hon trodde skulle vara 

intresserad. 

 

Alla förskolechefer jag kontaktade godkände att jag gjorde en intervju på förskolan och 

rekommenderade någon i personalgruppen jag kunde prata med. Förskolläraren som förskolechefen 

rekommenderat, kontaktades då. Jag presenterade mig och berättade vilket syfte jag hade med mitt 

arbete. Jag berättade även att deltagandet var anonymt, vilket innebar att förskollärarens namn samt 

förskolans namn inte skulle nämnas i arbetet. En av förskolecheferna, som även arbetar i barngrupp 

deltid, vara dock intresserad av att bli intervjuad själv och jag valde då att göra en intervju med henne. 
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I en kvalitativ intervju bör forskaren använda sig av en intervjuguide, där forskaren angett förslag till 

frågor han eller hon ska ställa . Dessa frågor bör vara korta och enkla (Kvale & Brinkmann, 2005, s 146 

& s 150). Därför förberedde jag en intervjuguide, där några frågor som behandlade de frågeställningar 

samt det syfte jag har med arbetet var nedskrivna(se Bilaga 1). 

 

Olika författare har olika åsikter angående om intervjufrågorna ska följa en förutbestämd ordning. 

Hartman anser att ordningen på frågorna är viktig, eftersom ordningen bidrar till att den intervjuade 

kommer i rätt stämning. Hartman föreslår att intervjuaren kan använda trattekniken, som innebär att 

allämna frågor om ämnet ställs först. Därefter blir frågorna mer inriktade på ett visst område (2004, s 

255). Trost anser däremot att den intervjuade ska avgöra ordningen på frågorna, men att den som 

intervjuar ska ha de olika frågeområdena klart för sig innan intervjun (Trost, 2010, s 71). Jag valde en 

medelväg mellan dessa två resonemang. Jag valde att börja intervjun med några allmänna frågor, men 

sedan låta intervjupersonens svar avgöra i vilken ordning de senare frågorna skulle ställas. Trost anser 

att om de som blir intervjuade, ber att få se det färdiga arbetet, ska intervjuaren utlova en rapport och 

hålla det löftet, eftersom intervjupersonen har avlagt en del av sin tid till att ställa upp på intervjun. Trost 

anser vidare att intervjuaren inte ska erbjuda intervjupersonen en rapport, utan endast utlova en rapport 

om intervjupersonen ber om det. Anledningen till att intervjuaren inte ska erbjuda en rapport, är att det 

exempelvis kan komma sig att rapporten aldrig blir färdig eller att undersökningen läggs ned (Ibid, 2010, 

s 112 ff). Jag erbjöd dock mina intervjupersoner att ta del av rapporten när den blev färdig. Jag kände, 

som Trost beskrev, att de har ställt upp och gått ifrån förskoleverksamheten för att jag ska få intervjua 

dem, och då ville jag låta dem ta del av det färdiga arbetet. Jag ansåg att jag kunde utlova dem en färdig 

version av arbetet, eftersom arbetet är en del i min förskollärarutbildning. Det är ingen risk att arbetet 

inte skulle bli klart eller läggas ned. 

 

Innan intervjuerna ägde rum, hade intervjupersonerna fått frågorna i förväg. Detta för att de intervjuade 

skulle få fundera kring frågorna i lugn och ro, samt även få möjlighet att diskutera frågorna med övriga 

arbetslaget innan intervjun genomfördes. Innan intervjun påbörjades informerades deltagarna om att 

vare sig intervjupersonernas namn eller förskolans namn, skulle stå med i arbetet, vilket innebar att 

deltagarna är anonyma. Efter att intervjun var gjord och transkriberad, fick de intervjupersoner som ville 

läsa igenom intervjun, så att de upplevde att de fick fram det de ville ha sagt. 

 

Enbart ljudupptagning användes vid intervjuerna. Trost (2010, s 74) hävdar, att om den som intervjuar 

enbart antecknar under intervjun, och inte spelar in det som sägs, är risken stor att den som intervjuar 

fokuserar för mycket på att skriva anteckningar och därmed missar viktiga saker respondenten säger, 

eller glömt att ställa följdfrågor. Därför valde jag att spela in intervjuerna, så jag kunde ägna hela min 

uppmärksamhet åt den jag intervjuade. Trost anser dock vidare att inspelningsutrustningen kan gå sönder 

(2010, s 75). Jag valde därför att anteckna några stödord från det den intervjuade svarade på varje fråga. 

Om min diktafon skulle ha gått sönder, hade jag åtminstone haft stödanteckningar att gå tillbaka till. 

 

Trost anser att den som blir intervjuad ska bestämma var intervjun ska hållas, eftersom denne varit snäll 

och ställt upp på en intervju (2010, s 66). Den som skulle bli intervjuad fick därför bestämma plats för 

intervjun och alla valde att intervjun skulle hållas på arbetsplatsen. Enligt Trost känner sig den som blir 

intervjuad ofta bekväm i en för dem bekant miljö (Ibid., s 65). Dessutom kan intervjupersonen valt 

arbetsplatsen för att det var det mest praktiska, eftersom de då kunde gå ifrån barngruppen en kort stund 

och därefter komma tillbaka. Om intervjun hade skett hemma hos mig hade intervjupersonen behövt 

lägga ned tid på att transportera sig mellan arbetet och mitt hem, vilket hade tagit tid.  

 

Innan själva intervjun startade, fick deltagarna först samtycka till att delta i intervjun, genom att skriva 

under ett papper där de ger sitt tillstånd till att jag använder mig av intervjun under mitt självständiga 

arbete. Enligt Kvale & Brinkman bör forskaren alltid informera deltagarna om projektets syfte, hur 
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forskaren ska gå tillväga när denne genomför undersökningen, samt var den färdiga forskningsrapporten 

kommer publiceras (2009, s 87). Se även bilaga 2, där ett dokument om deltagarnas samtycke finns. 

Samtalet började därför med att jag informerade om syftet med arbetet, samt informerade att intervjuerna 

inte skulle användas för något annat ändamål än mitt arbete. Jag visade även intervjupersonen 

forskningsrådets etiska principer och berättade att jag följer dem. Se avsnitt 5.5.2 om ”Etik”. 

 

Alla intervjuer avslutades med att jag tackade för att jag fick komma dit, samt för att de tog sig tid. Jag 

frågade även om jag fick höra av mig till den intervjuade igen, om jag skulle komma på fler frågor. 

 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna transkriberades genom att jag lyssnade på ljudupptagningen och skrev ned ordagrant vad 

intervjupersonerna sagt. När transkriptionen var färdig, lyssnade jag igenom intervjun igen. ,för att vara 

säker på att jag inte missat att skriva ned något. Därefter läste jag om olika analysmetoder och valde att 

göra en tematisk analys när jag skulle analysera intervjuerna. En tematisk analys innebär enligt Bryman 

att efter att ha läst igenom intervjuerna, försöka finna återkommande teman i materialet, som materialet 

organiseras efter (2011, s 528). Bryman anser vidare att forskaren kan välja att fokusera på olika teman 

i sitt material (Ibid, s 529). Jag har därför valt att fokusera på likheter och skillnader mellan 

intervjupersonernas svar. Jag har även skapat tre områden, utefter frågorna i frågeguiden (Bilaga 1) och 

redogör för varje intervjupersons svar inom respektive område. Jag har valt områdena förskollärarnas 

arbete med matematik i förskolan, förskollärarnas egna inställningar till matematik, samt förskollärares 

tankar kring barn och matematik efter förskoletiden. 

 

Jag valde att göra en tematisk analys, eftersom det underlättade för mig att dela upp materialet i tre olika 

områden. Dels underlättade det när analysen gjordes, eftersom ett område i taget kunde fokuseras, och 

dels blir arbetet lättare att läsa. 

 

Meningskoncentrering används vid resultatredovisningen, vilket innebär att intervjupersonernas svar 

har sammanfattats i mindre stycken (Kvale & Brinkmann, 2009, s 221). Detta för att underlätta för 

läsaren, som inte behöver läsa hela intervjun, utan en sammanfattning av svaren. Varje intervjupersons 

svar på varje fråga sammanfattades och sammanfattningarna skrevs ned inom varje temaområde. Alla 

intervjuer skrevs även ut och utsagor jag upplevde återkom i de flesta intervjuerna markerades med en 

märkpenna. 

 

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 

5.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att en annan forskare ska kunna göra samma studie om några år och då komma fram 

till samma resultat som det jag fick i min studie (Kvale & Brinkmann, 2009, s 263). Inom begreppet 

reliabilitet finns fyra underbegrepp: kongruens, precision, objektivitet samt konstans. Konstans innebär 

att ställa olika frågor om samma företeelse, för att kunna förstå företeelsen på olika sätt (Trost, 2010, s 

131). Kongruens har uppnåtts här, genom att förskollärarna inte enbart fått en fråga angående vad de har 

för inställning till matematik, utan de har även fått frågor angående förskollärarnas erfarenheter kring 

ämnet samt hur de känner inför att arbeta med ämnet på förskolan. Precision innebär enligt Trost att den 

som intervjuar inte ska tro att denne har förstått något förrän intervjuaren är säker på att denne förstått, 

samt dessutom kontrollerat att han eller hon har förstått (Ibid, s 132). Detta krav uppfylldes under 
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intervjuerna genom att jag fortlöpande gjorde sammanfattningar av det intervjupersonen sagt, eftersom 

jag då kunde kontrollera att jag förstått personen rätt. När intervjun var avklarad, erbjöds även 

intervjupersonen att läsa igenom den färdiga transkriberingen av intervjun. Enligt Trost innebär 

objektivitet att ta ställning till om en läsare kan uppfatta ett svar eller ett resonemang annorlunda (Ibid). 

Även detta har kunnat undvikas genom att intervjupersonen fått läsa igenom min transkription, eftersom 

de då kunnat påpeka eventuella missförstånd. Dock upplever jag att det hade varit en fördel att vara två 

studenter som skriver tillsammans här, eftersom vi då hade kunnat ”bolla” tolkningar med varandra. Nu 

fick jag tolka alla yttranden själv. Enligt Trost behandlar konstans tidsaspekten och innebär att 

exempelvis en attityd hos intervjupersonen inte ändrar sig. Dock är konstansbegreppet inte lika aktuellt 

inom kvalitativa studier som inom kvantitativa, eftersom inom kvalitativa studier anses förändringar 

som intressanta. Dessutom kan människor förändras över tid och därmed ändra åsikt (Ibid, s 131). Trost 

anser att det är svårt att tala om reliabilitet inom kvalitativa studier, eftersom det krävs att situationer är 

standardiserade för att hög reliabilitet ska förekomma och inom kvalitativa studier är i regel 

standardiseringen låg (2010, s 132). 

 

5.5.2 Validitet 

Validitet innebär huruvida en undersökning undersöker det som den är avsedd att undersöka (Kvale, 

2009, s 264). Bryman beskriver två former av validitet: Intern validitet och extern validitet. Bryman 

lånar LeCompte & Goetz beskrivning av intern validitet. De anser att intern validitet innebär att det ska 

finnas ett samband mellan forskarens observationer samt teorierna som forskaren utvecklar utifrån 

studien (2011, s 352). Jag anser att min studie har relativt hög intern validitet, eftersom 

intervjupersonerna fick tillgång till intervjuguiden innan intervjun, vilket innebar att de kunde tänka 

igenom svaren på intervjufrågorna i lugn och ro. Dock hade den interna validiteten blivit högre om jag 

gjort min studie tillsammans med någon, eftersom det nu enbart är jag som tolkar mina resultat. Hade 

vi varit två som gjort studien hade vi eventuellt gjort olika tolkningar och kunnat utbyta idéer med 

varandra. Enligt Bryman innebär extern validitet att resultatet i en studie kan generaliseras till andra 

miljöer (Ibid). Min studie har låg extern validitet, eftersom denna studie endast speglar sex förskollärares 

inställningar till matematik Det säger ingenting om vad andra förskollärare anser om matematik.  

 

5.5.3 Etik 

Innan intervjuerna genomfördes, studerade jag Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet gav år 2011 ut en rapport vid namn God forskningssed (2011) som innehåller riktlinjer 

för forskning. Jag har studerat den rapporten, men ansåg att Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer beskrevs mer utförligt i Vetenskapsrådets tidigare rapport, väljer jag att referera till den äldre 

rapporten. Nedan följer en kort beskrivning av de fyra principerna, samt på vilket sätt jag har förhållit 

mig till dessa under mitt arbete: 

 

Informationskravet: Denna princip innebär att forskaren ska informera deltagarna att dess deltagande i 

studien är frivilligt, samt att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Forskaren bör även 

informera deltagarna om var den färdiga rapporten ska publiceras, samt att den information som 

insamlas inte ska användas i något annat syfte än för den aktuella forskningen. Detta ska ske innan 

exempelvis en intervju påbörjas (Vetenskapsrådet, 2002, s 7). Jag följde detta krav genom att informera 

intervjupersonerna att de deltog frivilligt i studien, samt berättade var resultatet ska publiceras. Jag 

erbjöd dem även att ta del av mitt färdiga arbete. 

 

Samtyckeskravet: Foskaren ska inhämta deltagarens tillstånd till att delta i studien. 

Undersökningsdeltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan i studien, och ska då inte utsättas för 

påtryckningar av forskaren (Ibid s 9 & s 10). Jag uppfyllde informationskravet, genom att informera de 
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som intervjuade att del deltog frivilligt och när som helst kunde avbryta intervjun. Jag erbjöd dem även 

att ta del av den färdiga rapporten. För att följa samtyckeskravet, lät jag deltagarna ange sitt godkännande 

till att jag använde intervjun i mitt arbete, genom att skriva under en blankett (se bilaga 1). 

 

Konfidentialitetskravet: Detta krav innebär att deltagarna i studien har rätt till anonymitet. Vid 

publicering av studien ska avrapportering ske så att deltagarna inte kan identifieras. Uppgifter om 

deltagarna får inte lämnas till utomstående. Forskaren bör försöka undvika att utomstående kan 

identifiera individer som deltar i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s 12 & s 13). Detta krav följde 

jag, genom att inte ange intervjupersonerna namn, förskolornas namn eller i vilken kommun förskolorna 

är belägna i. Istället benämner jag intervjupersonerna efter den pedagogiska inriktning som finns på 

förskolorna där respektive person arbetar. 

 

Nyttjandekravet: Uppgifter avsedda för forskningsändamål ska enbart användas i den forskningsstudien 

och inte för kommersiellt bruk (Ibid, s 14). Jag följde detta krav genom att meddela intervjupersonerna, 

att intervjuerna endast skulle användas i mitt arbete och inte för kommersiellt bruk. 

6. Resultat 

6.1 Presentation av intervjusvaren 

Resultatet presenteras i tre kategorier: förskollärarnas syn på sitt arbete med matematik i barngruppen, 

förskollärarnas egna inställningar till matematik samt förskollärarnas tankar kring barn och matematik 

efter förskoletiden. Efter redovisningen av varje kategori följer en kort sammanfattning av resultatet för 

den kategorin. 

 

6.1.1 Förskollärarnas syn på sitt arbete med matematik i barngruppen 

Förskollärare KF1 beskriver att personalen utgår från det barnen gör. Om de ser något barnen gör som 

är matematik, försöker de arbeta vidare, genom att ställa frågor till barnen och erbjuda barnen material, 

så barnen kan fortsätta sitt utforskande. De använder pedagogisk dokumentation, där barnen kan studera 

vad de gör på bilderna. Nu är barnen intresserade av en bok som heter ”Spyflugan Astrid”, som 

innehåller mycket matematik, bland annat begrepp som stor och liten. Personalen planerar aldrig in 

matematik i verksamheten, exempelvis matematiksamlingar där barnen ska öva på vissa saker. Hon 

anser att hon är bra på att få syn på matematik som barnen håller på med, men anser att det ibland är 

svårt att veta hur hon ska gå vidare med barnens intressen. Hon berättar också att det är viktigt att ha bra 

material på förskolan. Med detta menar hon att allt material inte ska vara exempelvis pussel eller 

liknande, där det enbart finns ett korrekt sätt att använda materialet på. Hon anser att det bör finnas 

material som är mer fritt där barnen själva kan välja hur de ska arbeta med materialet, exempelvis 

byggklossar. 

 

Förskollärare MO1 berättar att på förskolan där hon arbetar använder de mycket matematikmaterial. De 

har en matematikhörna där barnen med hjälp av konkret material kan öva de fyra räknesätten, arbeta 

med geometriska formler, samt göra matematikstenciler. De geometriska formerna benämns med sina 

rätta namn, vilket innebär att personalen exempelvis säger ”cirkel” och inte ”rund ring”. Det finns även 

möjlighet att arbeta med tiotal, hundratal och tusental. Personalen vill gå från det konkreta till det 

abstrakta, vilket exempelvis innebär att barnen får lägga ett antal pärlor flera gånger när de arbeta med 

multiplikation, och inte enbart lära sig multiplikationstabellen utantill. Det finns även en kub som 
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symboliserar den matematiska formeln (a-b)3. Målet med den är inte att barnen ska lära sig formeln, 

utan att de får arbeta med den på ett konkret sätt. Barnen får koka ris och te när de vill och använder då 

matematik när de häller upp rätt mängd av ris och teblad. När barnen börjar på förskolan får de börja 

arbeta med det material som är mest konkret och därefter övergå till material som blir mer abstrakt. Det 

går inte att hoppa över det konkreta och börja direkt med det abstrakta materialet, om det inte är så att 

barnet kan det konkreta redan när barnet börjar förskolan. Det finns en pärm där personalen antecknar 

vad varje barn har arbetat med. Förskolläraren anser att det är viktigt att det finns stor variation i 

materialet, så att barnen ser att det går att arbeta med matematik på olika sätt. Förskolläraren berättar att 

förskolan ska passa alla barn och att personalen måste möta alla barn på den nivån barnet befinner sig 

på, så att alla barn utmanas. 

 

Förskollärare RE1 berättar att de utgår främst ifrån barnens vardag när de arbetar med matematik. 

Barnen får turas om att duka och får då räkna ut hur många barn vid varje bord som är där, samt hur 

många tallrikar, bestick och glas de ska duka fram. De får även i uppgift under måltiden att exempelvis 

ta två potatisar och sex köttbullar. I samlingen räknar de alla barnen och gör stapeldiagram över hur 

många flickor respektive pojkar som är där. Vid fruktstunden får barnen lära sig vad ett halvt äpple och 

en fjärdedels äpple innebär. Under påklädningen pratar de om antal, till exempel att barnen behöver två 

vantar, ett par skor, en mössa och har fem fingrar som ska in i vanten. När de är på promenad räknar de 

föremål i skogen, exempelvis hur många stenar de kan hitta. Barnen får även mäta med hjälp av sina 

händer, exempelvis hur många händer det går på en kompis arm. De mäter även med kottar och 

undersöker hur många kottar det går på ett barns arm. Just nu arbetar de med flanosagan ”Petter och 

hans fyra getter”, där de arbetar med antal. Barnen har fått göra egna formkikare som de använder när 

de letar efter geometriska former i vardagen. Personalen benämner formerna med dess rätta namn. De 

säger kvadrat och inte fyrkant. De håller även på att med hjälp av geometriska former, bygga hus till 

haren Hoppe Hare, en figur som förekommer i en sång. Det finns en balansvåg där barnen kan undersöka 

jämvikt och lägga olika föremål i de olika vågskålarna. Personalen anser att sortering är grundläggande 

inom matematiken. Barnen får sortera strumpor när de är i tvåårsåldern. Äldre barn sorterar exempelvis 

bilar efter färg. Förskollärare RE1 anser att det är viktigt att utgå från konkret material, så barnen får 

höra, se, göra och känna. Hon berättar att de utgår från barnens intressen och försöker hitta matematiken 

i det barnen är intresserade av. Hon anser att det är viktigt att ge barnen positiv feedback på det som 

barnen gör. Barn som inte är intresserade eller inte arbetat mycket med matematiken kan få göra 

aktiviteter tillsammans med barn som kommit lite längre och är intresserade. Förskollärare RE1 hänvisar 

här till Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen. 

 

Förskollärare KF2 berättar att på förskolan där hon arbetar försöker de utveckla barnens matematiska 

ordförråd i leken. Barnen får sortera förskolans material och personalen brukar använda ordet sortera 

istället för att säga städa. På samlingen sjunger de ofta sånger som innehåller matematiska begrepp, 

exempelvis ”Fem fina fåglar”. De har då fem låtsasfåglar med, för att begreppet fem ska bli konkret för 

barnen. Förskolläraren anser att samlingarna nästan blir som minilektioner för barnen. De arbetar även 

med rytmik, att klappa i takt och rim, eftersom de vill aktivera alla sinnen i matematiken. Barnen får 

turas om att duka till lunchen, och kan då träna ett-till-ett- principen. De försöker få in matematiken när 

de läser för barnen, genom att räkna föremål på bilderna i böckerna. Äldre barn får även mäta upp 

ingredienser när de bakar. De yngre barnen får titta på. Förskolläraren anser dock att det är bäst att 

barnen får göra själva, eftersom sensomotoriken då tränas. Barnen får delta efter eget intresse. Eftersom 

det enbart finns strävansmål i förskolan och inte uppnåendemål, förekommer ingen undervisning alla 

måste delta i. Hon anser att inget barn är ointresserad av matematik, utan att det då rör sig om att barnen 

inte blivit medvetna om matematiken än. Personalen försöker då locka med material som intresserar 

barnen alternativt roliga spel, lekar och experiment. De försöker gå från konkret informell matematik 

till abstrakt formell genom att använda matematiska begrepp samt berätta för barnen att det är matematik 

de arbetar med. 
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Förskollärare RE2 beskriver att de arbetar mycket med vardagsmatematik på förskolorna där hon är 

chef. De räknar barnen varje dag i samlingen. Varje dag turas barnen om att duka och får då tänka ut 

hur många tallrikar och bestick det ska vara vid varje bord. De arbetar med att ha barnet i centrum, vilket 

kan innebära att på en samling kan ett barn ibland delge övriga gruppen en matematisk tanke och då tar 

samlingen en ny vänding. Hos äldre barn arbetar personalen mycket med jagutveckling, exempelvis att 

barnen får undersöka hur långa de är, vilket också innehåller matematik. Det finns en matematikhörna 

dit barnen får gå när de vill. Där kan de arbeta med mätning, mängd och vikt. Det finns även en 

språkhörna, där barnen kan räkna alfabetets bokstäver, vilket innebär att språk och matematik 

sammankopplas. Om en pedagog upptäcker att vissa barn har ett stort intresse kan pedagogen samla de 

barnen och göra en aktivitet med dem. De försöker att ständigt stimulera barnen, så de kan utveckla sitt 

matematiska tänkande. 

 

Förskollärare MO2 berättar att de har ett matematikrum på förskolan, där det finns Montessorimaterial 

som barnen kan arbeta med. Barnen kan här arbeta med de fyra räknesätten, geometri och taluppfattning. 

Det finns material som symboliserar ental, tiotal, hundratal och tusental. Det finns trästaplar med talen 

ett till tio, som ligger i antalsordning, där stapeln för två är dubbelt så lång som stapeln för ett och så 

ökar det hela tiden. Personalen använder de rätta orden för räknesätten när de pratar med barnen, det vill 

säga de använder orden ”addition” och säger inte ”plus”. De arbetar även med matematik utomhus. Ute 

får barnen mäta varandra med kottar. De kan även få ett snöre som är en meter långt och ska hitta en 

pinne som är lika lång som snöret. De har även fått i uppgift att hitta ett träd, där omkretsen på stammen 

har samma längd som snöret. Personalen talar om att snöret är en meter, så barnen lär sig det begreppet, 

även om förskolläraren tror att begreppet en meter är för abstrakt för barnen. De arbetar även med 

vardagsmatematik, exempelvis när de bakar och delar frukt. Vid fruktstunden har barnen räknat ut hur 

många bitar de har tagit när de har tagit fyra fruktbitar tre gånger. De arbetar även med vikt. Barnen har 

fått ta med sig frukter och grönsaker till förskolan som de har vägd och skrivit upp hur mycket föremålen 

väger. Barnen har även fått gissa vad som är tyngst av två föremål. Sedan har de vägt föremålen och 

undersökt svaret. På förskolan finns en pärm där de dokumenterar allt matematikarbete, samt fyller i 

vilket material barnen har arbetat med. Förskollärare MO2 anser att barnen bör förberedas inför det 

abstrakta tänkandet som införs i skolan, vilket innebär att pedagogerna bör bygga en bro från det 

konkreta till det abstrakta. 

 

6.1.2 Sammanfattning av förskollärarnas syn på sitt arbete med 

matematik i barngruppen: 

Alla de intervjuade förskollärarna använder konkret material när de arbetar med matematik med 

förskolebarnen. De två förskollärarna som arbetar på förskolor med inriktning mot 

Montessoripedagogik, samt förskollärare KF2 använder även abstrakt material. Dessa tre förskollärare 

nämner även att inlärningen bör gå från det konkreta till det abstrakta. Både förskollärarna som arbetar 

på förskolor med inspiration från Reggio Emilia pedagogiken arbetar mycket med vardagsmatematik. 

De två förskollärarna som arbetar inom kommunala verksamheter nämner också vardagsmatematik.  På 

förskolan där förskollärare KF1 arbetar förekommer aldrig några organiserade matematikaktiviteter, 

vilket det däremot gör på förskolan där förskollärare KF2 arbetar. Tre av de intervjuade förskollärarna 

berättar att det är av stor vikt att de benämner geometriska former och räknesätt med dess rätta namn. 

Flera av intervjupersonerna anser att barn bör få arbeta med matematik på många olika sätt i förskolan. 

Flera av intervjupersonerna anser även att det är av stor vikt att det finns olika sorters material barnen 

kan arbeta med, då finns är sannolikheten större att varje barn kan hitta något material de upplever som 

tilltalande och vill arbete med. 

 

6.1.3 Förskollärarnas egna inställningar till matematik 

Förskollärare KF1 minns särskilt från sin skoltid att alla elever mest satt och räknade i sina matteböcker. 

Hon berättar att hon var bra på matematik, men tyckte det var ”astråkigt”, som hon uttrycker det. 
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Däremot minns hon att matteböckerna var fina. Men när hon gick på lärarhögskolan på lärarutbildningen 

fick hon uppleva matematik på ett nytt sätt, eftersom de då fick göra experiment och arbeta med 

problemlösning. Då tyckte hon matematik var roligt. Nyligen studerade hon en fortbildningskurs 

inriktad mot matematik och fascinerades då över att matematik är mer än enbart räkning. Det kan även 

vara mönster, rumsuppfattning och konstruktion. Efter kursen anser hon att hon tycker barnen håller på 

med matematik väldigt ofta.  

 

Förskollärare MO1 tyckte matematikämnet var fruktansvärt när hon gick i grundskolan, men arbetade 

hårt för att få bra betyg i ämnet. Hon anser att hon har all den kunskap hon behöver för att arbeta med 

matematik i förskolan och kan även mer avancerad matematik, som barn möter i grundskolans högre år. 

Hon beskriver kuben som symboliserar formeln (a-b)3, som elever lär sig först på högstadiet, och berättar 

att personalen på förskolan kan den formeln, inte för att de ska lära ut formeln till barn i förskolan, utan 

av den anledningen att personalen ska veta vad kuben symboliserar. Hon anser att vuxnas inställning till 

matematik påverkar barnen väldigt mycket. Vuxna som kommer till förskolan där förskollärare MO1 

arbetar, får en positiv inställning till matematik, eftersom all personal som arbetar på förskolan anser att 

matematik är roligt och intressant. 

 

Förskollärare RE1 ansåg inte att matematik var roligt när hon gick i skolan. Hon anser att de enbart fick 

arbeta med att tänka abstrakt och inte använda konkret material. Hon kände att hon ville utmana sig 

själv och har därför valt att bli lärare, med inriktning mot matematik, eftersom hon vill att barnen i 

förskolan ska få en bra grund till matematiken och inte behöva uppleva det hon upplevde, det vill säga 

att matematiken enbart var något abstrakt. Hon berättar att hon ser det som en utmaning när ett barn inte 

förstår när hon förklarat något och anser att hon då måste förklara på ett annat sätt, inte att det är barnet 

det är ”fel” på. Hon anser att många pedagoger i förskolan tror att matematik endast innebär att räkna i 

en bok, och inte ser all matematik som finns i vardagen. Hon tror att om en förskollärare har en negativ 

inställning till matematik är det mycket lätt att den negativa inställningen förs över till barnen. Hon anser 

att barn behöver känna sig motiverade och om de hela tiden upplever att de inte förstår, sjunker 

självkänslan och barnen upplever sig som ”någon som inte förstår”. 

 

Förskollärare KF2 berättar att hon såg matematik som något abstrakt och meningslöst under 

grundskoletiden. Som förskollärare är hon intresserad av att göra ämnet meningsfullt och roligt för 

barnen. Hon anser att det är viktigt att pedagoger ser matematiken i naturliga sammanhang, exempelvis 

att barnen får hjälpa till att lösa vardagliga problem. Vid lunchen kan det till exempel finnas fyra 

fiskpinnar kvar, fem barn vill ha och alla ska få lika mycket var. Hon anser vidare att förskolepersonal 

måste vara professionella och lägga egna värderingar åt sidan. Personalen ska fokusera på sitt uppdrag 

och följa det, oavsett personliga åsikter. Hon hävdar att arbetslaget bör använda de kompetenser och 

intresserområden som finns hos personalen. De i personalen som är kunniga och intresserade av 

matematik, kan arbeta med matematik med barnen. Ibland måste en förskollärare göra saker denne inte 

tycker om, men det ingår i ens arbetsuppgifter. Hon beskriver vidare att hon och hennes kollegor har 

mycket papper som ska fyllas i och att de ibland upplever att de inte hinner med barnen. Därför brukar 

de ibland låta alla papper vänta och endast fokusera på att sitta med barnen och umgås med dem. 

 

Förskollärare RE2 anser att vuxna måste vara förebilder och anse att matematik är roligt. Hon hade själv 

svårt för matematik när hon gick i grundskolan, men har som vuxen förstått att hon inte hade behövt ha 

svårt för ämnet, om undervisningen varit lustfylld och att de fått arbeta mer praktiskt. Hon anser att om 

någon i personalen är kunnig och intresserad av matematik, kan den lära de andra som arbetar på 

förskolan. Barnen kan även få gå runt mellan avdelningarna. Om det finns mycket matematikmaterial 

på en avdelning kan alla barn på så sätt ta del utav det. All personal behöver inte kunna samma saker, 

utan det är bra om det finns olika intresseområden bland personalen som barnen kan ta del av. Hon anser 

att förskollärare bör hitta en balans, så att någon inte glömmer bort alla andra ämnesområden och enbart 
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arbetar med det område han eller hon är mest intresserad av. Förskollärare RE2 anser även en pedagog 

bör vara den som väcker lusten till lärandet hos barnen. 

 

Förskollärare MO2 berättar att hon upplevde matematiken som rolig och berättar att hon förstod mycket 

fram tills hon började i högstadiet, då matematiken blev svår och tråkig. Hon vill hela tiden utvecklas i 

sitt yrke och anser att en förskollärare alltid kan lära sig mer. Pedagogers inställningar till matematiken 

påverkar barnen. Barnen märker om en pedagog tycker något är tråkigt. Förskollärare MO2 anser att det 

viktigaste är att alla i arbetslaget tycker matematik är roligt och kan inspirera varandra. Om någon i 

personalen är mer intresserad av matematik, kan denne lära de andra. 

 

6.1.4 Sammanfattning av förskollärarnas egna inställningar till 

matematik: 

Endast en av de intervjuade förskollärarna uppskattade matematikämnet under skoltiden. Tre av de 

intervjuade beskriver att de var bra på matematik när de gick i grundskolan, men inte uppskattade ämnet. 

Ingen av de intervjupersonerna tar avstånd från matematiken, men flera berättar om kollegor som inte 

velat arbeta med matematik, alternativt helt har saknat kunskaper om matematik. De två förskollärarna 

som arbetar på förskolor med inspiration från Reggio Emilias pedagogik, anser båda två att många barn 

anser sig ha svårt för matematik på grund av att de får en mindre god matematikundervisning och att 

dessa barn inte hade behövt ha svårigheter om arbetssättet varit annorlunda. 

 

 6.1.5 Förskollärarnas tankar kring barn och matematik efter 

förskoletiden: 

Förskollärare KF1 berättar att hon märker på sina kollegor att många som arbetar i förskolan behöver 

utbildning i matematik, eftersom hon måste hjälpa till och visa kollegor var matematiken kan finnas i 

vardagen. Hon berättar att i boken ”Spyflugan Astrid” kunde förskollärare KF1 se matematik på varje 

sida i boken och fick visa sina kollegor. Hon hävdar att ett stort problem är att många pedagoger inte 

har kunskaper i hur de ska arbeta med matematik med barnen och ser inte när barnen arbetar med 

matematik. Hon anser att om personalen inte vet vad matematik kan vara resulterar det i att den enda 

matematik som sker på förskolan är att räkna barn i samlingen. Även detta är matematik, men 

förskollärare KF1 tror att matematiken då stannar vid denna aktivitet. Hon tror att inställningen hos 

personalen också påverkar personalens matematikarbete. Om personalen upplever matematik som 

enformig, ser de inte att det går att arbeta med matematik på många andra sätt än att räkna. Hon berättar 

att hon och hennes kollegor aldrig talar om för barnen att det är matematik de arbetar med. Hon funderar 

dock kring om de ska börja med det, eftersom hon tror att barnen annars inte kommer koppla ihop 

matematiken de arbetar med på förskolan med skolmatematiken. Hon tror även att skolan behöver ändra 

sig, för att fler barn inte ska tappa intresset för matematik. 

 

Förskollärare MO1 anser att det är viktigt att barnen får en bra start i livet, vilket de kan få på förskolan. 

Förskollärarna kan ge barnen en bra grund, så barnen ser matematiken som spännande. Hon anser det 

är viktigt att barnen får se hur matematiken fungerar konkret. När de arbetar med multiplikation får 

barnen lägga exempelvis tre pärlor tre gånger och sedan räkna ut hur många pärlor det blev tillsammans. 

När förskollärare MO1 gick i skolan fick eleverna lära sig multiplikationstabellen utantill, vilket är mer 

abstrakt. Förskolläraren berättar om högstadieelever som gått på förskolan där förskollärare MO1 

arbetar, som har kommit tillbaka till förskolan och berättat att de förstår formeln (a-b)3, som de läser på 

högstadiet och kan koppla den till kuben på förskolan som beskriver den matematikformeln. 

 

Förskollärare RE1, som även arbetat i skolan, hävdar att matematiken tidigt blir väldigt abstrakt, vilket 

leder till att många barn inte förstår och därför anser att matematik är svårt och tråkigt. Hon berättar att 
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i skolan där hon har arbetat får endast de elever som har matematiksvårigheter arbeta med konkret 

material, vilket leder till att de eleverna upplever att de ska använda materialet för att de är dumma och 

inte kan tänka abstrakt som alla andra elever klarar. Istället borde alla elever få använda konkret material 

när de arbetar med matematik, anser förskollärare RE1. Hon anser att barnen behöver kunna mycket när 

de börjar förskoleklassen, och om barnen då inte fått lära sig någon matematik i förskolan, finns risk att 

barnen inte förstår matematiken som kommer i förskoleklassen. 

 

Förskollärare KF2 anser att förskolläraren bör lägga en grund till matematiken i förskolan, så 

matematiken blir en naturlig del av barns liv. Alla människor bör kunna en del matematik för att klara 

sig i samhället. Matematik har dessutom en negativ klang i det svenska samhället, då många förknippar 

matematik med tabeller, konstiga tecken och röda bockar. Hon anser att det därför är viktigt att 

förskolepersonal försöker hitta vardagsmatematiken som finns i sammanhang som är naturliga bör 

barnen. Detta kan då leda till att barnen upplever att det är betydelsefullt att kunna matematik i vardagen. 

I förskolan bör personalen arbeta med konkret material och därefter föra in matematiska termer. Hon 

berättar att hon har använt konkret material när hon har arbetat med matematik i grundskolan med äldre 

barn, men att många elever ansåg att det var skämmigt när de får arbeta med det konkreta materialet. De 

kände sig då dumma. 

 

Förskollärare RE2 anser att det ingår i en förskollärares uppdrag att arbeta med matematik, eftersom det 

står angett i den reviderade läroplanen. Barn har rätt till den undervisningen och alla i personalen har 

ansvar för att de arbetar efter läroplanen. Hon anser även att det är hennes ansvar som chef att se till att 

all personal får den kunskap de behöver, vilket då kan ske när någon i personalgruppen arbetar mycket 

med matematik lär de i personalen som inte besitter kunskap om det ämnet. Hon anser vidare att det 

finns brister i övergången från förskola till förskoleklass och skola, att en röd tråd saknas här. Hon anser 

att förskolepersonal besitter stor kunskap om barnen, eftersom de har haft många barn sedan de var ett 

år. Denna kunskap tappas sedan bort i skolan, eftersom lärare ofta inte har tid att se till det individuella 

barnet, eftersom en ensam lärare hanterar stora klasser. Hon anser att förskollärare bör berätta för barnen 

att de arbetar med matematik, så barnen känner igen ordet och får säga ordet själva. Hon anser även att 

förskolan ska ta hänsyn till att grundskolan satsar mycket på matematikämnet, eftersom många elever 

har svårt att förstå matematiken. Hon anser att förskolan bör ta detta på allvar och ta ansvar för att barnen 

får en bra introduktion in i matematikens värld. 

 

Förskollärare MO2 berättar att hon under utbildningar hon har gått har upplevt att många förskollärare 

är rädda för matematiken. Hon anser vidare att vuxna i förskolan bör ta matematiken ett steg längre och 

utmana barnen. De vuxna bör även tala om för barnen att de arbetar med matematik och använda de 

rätta begreppen när de pratar med barnen. Barnen får då med sig detta och kommer ihåg det när de börjar 

skolan. Barnen bör förberedas inför det abstrakta tänkandet som införs i skolan, vilket innebär att 

pedagogerna bör bygga en bro från det konkreta till det abstrakta. Förskollärare MO2 tror att 

skolmatematiken är en orsak till att många barn tappar intresset för matematik när de blir äldre, eftersom 

i skolan sitter barnen själva och räknar likadana tal, sida upp och sida ned, i böckerna. Då upplever 

många barn matematiken som tråkig. 

 

6.1.6 Sammanfattning av förskollärarnas tankar kring matematik efter 

förskoletiden: 

När förskollärarna berättar vad de anser att de kan göra för att öka möjligheterna till att barnen ska 

bevara intresset för matematik, anser flera att det är av stor vikt att upptäcka varje barns intresse för 

matematiken, för att kunna utmana barnen vidare. Några av intervjupersonerna anser att förskollärarna 

bör berätta för barnen att de arbetar med matematik, så barnen kan koppla ihop den matematik de lär sig 

i förskolan med den matematik de senare kommer arbeta med i skolan. Flera av de intervjuande 

förskollärarna hävdar även att skolmatematiken är en stor anledning till att många barn upplever 
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matematik som något ointressant. Både förskollärare RE1 och förskollärare RE2 anser att det saknas en 

röd tråd i barns skolgång, från förskola till förskoleklass och grundskola. Både förskollärare RE1 och 

förskollärare KF2 har arbetat i grundskolan och båda anser att det konkreta matematikmaterialet sågs av 

grundskoleeleverna som ett material som var till för mindre begåvade elever. 

 

7. Analys av resultat 

Nedan följer en analys av resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Följande begrepp hämtade från 

det sociokulturella perspektivet används vid analysen: mediering, artefakter, sociala och kulturella 

erfarenheter, dekontextualiserat lärande, den proximala utvecklingszonen, tyst kunskap samt situerat 

lärande. 

7.1 Det sociokulturella perspektivet 

Enligt Björklund anser Vygotskij att barn besitter kunskaper innan de börjar skolan (2009, s 152). Detta 

synsätt på barn verkar alla sex förskollärare jag intervjuat också ha, eftersom alla förskollärarna hävdar 

att de arbetar med matematik med barnen. Om de hade ansett att barn inte kan lära sig något förrän de 

börjar skolan, hade de troligtvis enbart låtit barnen leka på förskolan, eftersom de inte hade trott att 

barnen kunde ta till sig kunskaper. 

 

7.1.1 Artefakter & mediering 

Enligt Vygotskij utforskar och bearbetar människor världen med hjälp av artefakter, det vill säga redskap 

och verktyg. Att hantera välden med hjälp av redskap kallas även mediering (Säljö, 2003, s 80). De två 

förskolorna med Montessoriinriktning, låter barnen arbeta mycket med konkret material när de lär sig 

matematik. Detta innebär, enligt det sociokulturella perspektivet, att barnen tar hjälp av materialet när 

de utforskar sin omvärld. Förskollärare MO1 beskriver detta tydligt när hon berättar att de arbetar med 

multiplikation genom att barnen får lägga ett visst antal pärlor ett visst antal gånger och därefter räkna 

ut hur många pärlor det blir sammanlagt. Hon jämför detta med när hon själv gick i skolan och var 

tvungen att lära sig multiplikationstabellen utantill och tyckte det var abstrakt. Även förskollärare KF2 

beskriver att hon tar hjälp av konkret material, då hon exempelvis har med sig fem fåglar som sitter på 

en gren när de sjunger sången ”Fem fina fåglar” i samlingen, för att barnen ska kunna se vad fem fåglar 

innebär. Förskollärare KF1 är även hon inne på dessa tankegångar, då hon beskriver att hon anser det är 

av stor betydelse att det finns material på förskolan som barnen själva kan bestämma vad de vill göra 

med. Hon vill inte enbart att det finns material som det endast finns ett rätt sätt att arbeta med. Detta 

visar att förskollärare KF1 förstår materialets betydelse för barnen när barnen hanterar sin omvärld, 

eftersom material som barnen kan arbeta med på olika sätt är mer lättare att utforska än material som 

exempelvis pussel, där det finns ett rätt sätt att lägga pusslet på. Förskollärare RE1 och Förskollärare 

RE2 berättar också om material på förskolan som barnen kan utforska och kan arbeta med när de vill. 

 

7.1.2 Kulturella och sociala erfarenheter 

Genom kulturella och sociala erfarenheter formas människans beteende, tankesätt och 

verklighetsuppfattning. Miljön barn växer upp i avgör vilka erfarenheter barnen får med sig, samt vilket 

förhållningssätt barn skapar till sin omvärld (Ibid, s 25, s 36 & s 37). Detta innebär att barnen som går 

på de olika förskolorna som förekommer i min studie, får olika erfarenheter med sig från förskolan, 
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eftersom miljön ser olika ut på de olika förskolorna. Detta kan exempel visas när de intervjuade 

förskollärarna resonerar kring om de berättar för barnen eller inte att de arbetar med matematik när de 

sysslar med matematiska aktiviteter. Förskollärare KF1 berättar att hon och hennes kollegor inte berättar 

för barnen att de arbetar med matematik, men resonerar kring att börja med det, så att barnen kan koppla 

ihop matematikaktiviteterna de gör på förskolan med den matematikundervisning som sker i skolan 

sedan. Dessa barn får då inte med sig erfarenheten att de har arbetat med matematik på förskolan, 

eftersom ingen berättar för dem att de arbetar med matematik. Det kan underlätta om barnen vet att de 

arbetar med matematik, eftersom barnen då vet vad de arbetar med. När barnen börjar arbeta med 

matematik i skolan blir det då inte ett möte med något som känns främmande för barnen. 

 

Förskollärare MO1 berättar att de talar om för barnen att de arbetar med matematik när de arbetar med 

materialet i matematikhörnan. Dessutom heter området där barnen arbetar med matematikrelaterade 

aktiviteter just ”matematikhörnan”. Förskollärare MO1 anser även att de är viktigt att benämna 

geometriska former med sina rätta namn, exempelvis hexagon, triangel och parallelltrapets, så barnen 

lär sig formernas namn. Däremot berättar de inte att barnen håller på med matematik när barnen bakar. 

Barnen på den här förskolan får erfarenheter av att ha arbetat med matematik på förskolan när de sedan 

går vidare till skolan. De kan även flera matematiska begrepp, bland annat namn på geometriska former. 

Dock får barnen inte med sig kunskaper om att de arbetar med matematik när de deltar i bakning. 

 

Både Förskollärare RE1, Förskollärare KF2 och förskollärare RE2 poängterar även de att de berättar för 

barnen att de håller på med matematik, både när de har organiserade matematikaktiviteter, exempelvis 

i samlingen, men även om barnen håller på med matematik i leken. Förskollärare MO2 berättar för 

barnen att de arbetar med matematik. Dessutom heter rummet där matematikmaterialet finns 

”matematikrummet”. Förskollärare MO2 poängterar också att hon benämner räknesätten med dess 

riktiga namn, exempelvis addition och multiplikation, så barnen lär sig de rätta namnen. De arbetar även 

med vardagsmatematik vid fruktstunden och bakning. Barnen som går på dessa förskolor får troligtvis 

erfara att matematik både kan vara att räkna fåglar i samlingen eller att bygga en koja. 

 

7.1.3 Dekontextualiserat lärande 

Vygotskij beskriver att lärandet ofta dekontextualiseras i skolan, vilket innebär att lärandet avskiljs från 

andra verksamheter och det finns få sammankopplingar mellan det barnen lär sig och miljöerna där 

kunskaperna ska användas (Säljö, 2003,s 206 & s 207) Att försöka lösa problem som utgår från barns 

vardagserfarenheter innebär därmed att det finns ett samband mellan kunskaperna barnen får och miljön 

där de ska använda kunskaperna. Förskollärare KF2 beskriver exempelvis en situation när det fanns fyra 

fiskpinnar kvar vid lunchen och fem barn ville ha mer. Förskolläraren frågade då barnen hur de skulle 

göra. Detta är ett exempel på att lösa ett problem som barnen ställs inför i sin vardag och lärandet 

kontextualiseras istället för dekontextualiseras. Även förskollärare KF1 ger exempel på situationer där 

de utgår från barns vardagsproblem, exempelvis när barnen har byggt kojor och diskuterat med 

förskolläraren hur stort de ska bygga för att få plats i kojan. Förskollärare RE1 och förskollärare RE2 

ger båda exempel på vardagsmatematik, genom att barnen får duka till lunchen. Även förskollärare KF2 

berättar att barnen får duka och använder matematik när de räknar tallrikar och bestick. 

 

På förskolorna där förskollärare MO1 och förskollärare MO2 arbetar berättar de mycket om att barnen 

använder material när de arbetar med matematik. En del av materialet går att arbeta med så det anknyter 

till barnens vardag. Förskollärare MO1 berättar exempelvis att när de arbetar med division brukar de 

säga till barnen att om det finns sex äpplen och du och bästa kompisen ska dela, hur många får ni var 

då? Istället för att barnen ska dela upp äpplen i korgar eller liknande, som inte barnen har någon relation 

till. Matematikstenciler och kuben som visar formeln (a-b)3 har ingen direkt anknytning till barnens 

vardag, däremot får barnen möjlighet att träna huvudräkning samt förbereds inför matematik som de 

senare får lära sig i grundskolan när de arbetar det dessa föremål. Precis som Kinard & Kozulin (2008, 
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s 194) beskriver, så får barnen här lära sig matematiska begrepp de kan applicera på olika områden. Det 

innebär exempelvis att den huvudräkning barnen lär sig när de arbetar med matematikstencilerna kan de 

använda när de handlar i en affär och inte enbart när de ska arbeta med stencilen. På förskolan där 

förskollärare MO2 arbetar de med vardagsmatematik vid fruktstunden och vid bakning. När barnen fick 

ta med sig frukter hemifrån och sedan fick ta reda på frukternas vikt, relateras matematiken på förskolan 

till något barnen är intresserade av och vill undersöka. Då arbetar förskolan med viktbegreppet utifrån 

barnens intressen. 

 

7.1.4 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen innebär enligt Vygotskij att barn kan fördjupa sin förståelse när de får 

möjlighet att lösa ett problem de inte kan lösa själva, när de löser problemet tillsammans med någon 

mer kunnig kamrat eller med hjälp av en vuxen. Vygotskij anser vidare att människan alltid ta till sig 

kunskaper när denne samspelar med sina medmänniskor. Detta benämns att appropriera kunskaper 

(Säljö, s 2003, s 119). Förskollärare MO2 har tankar som liknar idén bakom den proximala 

utvecklingszonen, då hon berättar att barn som tycker en uppgift är svår, får möjlighet att samarbeta 

med en kompis. Även förskollärare RE1 beskriver den proximala utvecklingszonen och nämner den 

även vid sitt rätta namn, när hon berättar att barn som inte är intresserade eller inte kommit så långt i 

matematiktänkandet, kan få arbeta tillsammans med barn som kan mycket och är intresserade av 

matematik. Här synliggörs att dessa två förskollärare inte enbart fokuserar på vad barnen kan idag, utan 

vilka kunskaper barnen är på väg att ta till sig. Dessa två förskollärare kan därför använda den proximala 

utvecklingszonen när de planerar verksamheten, eftersom de kan välja att ha aktiviteter där barnen får 

arbeta med de kunskapsområden de är på väg att ta till sig. Kinard & Kouzan anser att det är utmärkande 

i RMT-modellen att läraren planerar verksamheten efter att först ha undersökt vilka kunskaper barnen 

är på väg att tillägna sig (2008, s 195). Dock bör hänsyn även tas till den kritik Jerlang & Ringsted riktar 

mot den proximala utvecklingszonen: att läraren inte får lägga för stort fokus på var barnen ska lära sig, 

utan bör även fokusera det barnen kan i nuläget (2009, s 369). 

 

7.1.5 Tyst kunskap 

Individen agerar efter vad han eller hon anser är möjligt i olika sammanhang. Inom många yrken finns 

en tyst kunskap, vilket innebär att alla som arbetar inom det yrket känner till vad som är möjligt 

respektive inte möjligt att göra och tänka inom yrkesrollen (Säljö, 2003, s 128, s 129 & s 130). Detta 

kan kopplas till en form av kollektiv kultur som kan vara olika bland personalen på olika förskolor. 

Förskollärare MO1 beskriver att på förskolan där hon arbetar börjar ny personal tycka matematik är 

roligt, eftersom alla andra i personalen tycker om matematik. Här förekommer en tyst kunskap om att 

matematik är roligt och intressant. Förskollärare MO2 beskriver att många förskollärare hon träffat på 

kurser anser att matematik är tråkigt och förskollärare KF1 berättar att många förskollärare hon träffade 

när hon gick en påbyggnadsutbildning inte visste någonting om matematik, som hon beskriver det. 

Förskollärare RE1 berättar att många som arbetar i förskolan anser att matematik endast är att räkna i 

en bok, och ser inte den matematik som finns i barnens vardag. Detta kan tolkas som att förskollärare 

KF1, förskollärare RE1 och förskollärare MO2 stött på tyst kunskap som säger att det är tillåtet att tycka 

illa om matematik, samt att inte ha någon kunskap om det, som förskollärare. Dock berättar alla de 

intervjuade att de anser att det är viktigt att arbeta med matematik i förskolan. Detta kan tolkas som att 

det även finns en tyst kunskap bland personal i förskolan att de bör anse matematiken är viktig. Det kan 

även spela in att det står i den reviderade läroplanen att personal i förskolan ska arbeta med matematik 

(Skolverket, 2010, s 10). 

 

7.1.6 Situerad kunskap 

Handlingar och kommunikation är situerad, vilket innebär att dessa kan förändras från en verksamhet 

till en annan. En person kan då framstå som begåvad i matematik i en situation och mindre begåvad i en 
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annan situation (Säljö, 2003, s 144 & s 147). Att handlingar och kommunikation är situerad märks i 

förskollärare MO1: s tankar, där hon beskriver att det är av stor vikt att det finns variation i 

matematikmaterialet på förskolan, så att alla barn hittar något som intresserar dem. Här märks att hon 

förstår att barn blir på olika sätt i olika situationer, vilket då innebär att alla inte vill arbeta med 

matematik på samma sätt. Både förskollärare RE1 och förskollärare KF2 beskriver liknande 

tankegångar, då de anser att för att väcka matematikintresset hos alla barn, måste personalen hitta varje 

barns intresse. Här märks att de förstår att alla barn inte är intresserade av samma saker. Förskollärare 

KF1 resonerar även hon kring detta, men då hon reflekterar kring sin inställning till matematik. Hon 

berättar att hon fick en annan syn på matematiken när hon studerade ämnet på universitetet, då de fick 

göra experiment och lösa problem. Tidigare hade hon upplevt matematik som ointressant, men i den nya 

miljön såg hon matematiken som rolig. Även förskollärare RE2 pratar om situerade handlingar, då hon 

berättar att hon hade svårt för matematik i grundskolan men har förstått som vuxen att hon inte behövt 

ha haft svårigheter om matematiken varit mer konkret och lustfylld. Det syns här att hon förstår att hon 

inte är en person som har matematiksvårigheter, utan fick svårigheter i en viss miljö. Dessa svårigheter 

skulle hon inte haft om utlärningen skett på ett annat sätt. Förskollärare RE1 har liknande tankegångar, 

då hon anser att skolmatematik tidigt blir väldigt abstrakt och det är lättare för barn att förstå om de får 

arbeta med konkret material. Detta visar på att hon ser på kunskapen som situerad, eftersom hon anser 

att om barn inte förstår skolmatematiken, beror det inte på barnet, utan på att barnen får lära sig på fel 

sätt. 

 

7.2 Sammanfattning av resultaten 

Slutsatsen av studien är att alla intervjupersonerna använder sig av konkret material när de arbetar med 

matematik med barnen. Tre av de intervjuade förskollärarna arbetar även med abstrakt material och 

försöker arbeta så att inlärningen går från det konkreta till det abstrakta. Flera av de intervjuade 

förskollärarna poängterar vikten av att låta barnen få arbeta med matematik på olika sätt i förskolan. De 

flesta av intervjupersonerna arbetar med matematik som förekommer i barnens vardag. Tra av de 

intervjuade förskollärarna anser att det är av stor vikt att benämna geometriska former samt de fyra 

räknesätten med dess rätta namn. Tre av intervjupersonerna berättar att de var duktiga i matematik när 

de gick i grundskolan, men fem av intervjupersonerna upplevde matematiken som tråkig när de gick i 

skolan. Ingen av de intervjuade förskollärarna ser på matematiken som något otäckt som de inte vill 

arbeta med. Dock har fler av förskollärarna stött på andra som arbetar i förskolan som inte är lika positivt 

inställda till matematiken som de själva. De beskriver att annan personal ibland är rädda för matematik, 

alternativt inte vet hur de ska arbeta med ämnet eller verkar ointresserade av matematiken. Fyra av 

förskollärarna anser att skolmatematiken är en stor orsak till varför många barn tappar intresset för 

matematik när de blir äldre. Två av dem har arbetat i skolan, och beskriver att eleverna inte ville arbeta 

med konkret material, eftersom detta material var till för de som hade svårt för matematik. 

Förskollärarnas tankar kring hur de kan stimulera barns framtida intresse för matematik är att alla de 

intervjuade förskollärarna anser att det är viktigt att de talar om för barnen när barnen håller på med 

matematik, eftersom barnen kan lära sig att matematik inte enbart innebär att räkna i en bok, utan kan 

innebära andra saker också, exempelvis att lösa problem som uppkommer i vardagen. De flesta av 

intervjupersonerna anser att förskollärarna också bör försöka finna vad varje barn är intresserad av inom 

matematik och därefter stimulera barnet att arbeta vidare med det området. Flera av intervjupersonerna 

betonar även vikten av att det finns variation i matematikmaterialet 
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med mitt arbete var att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik med barn i förskolan, 

samt att ta reda på vilken inställning förskollärare har till matematik. Jag undersökte även på vilket sätt 

förskollärarna anser att de kan stimulera barns fortsatta intresse för ämnet. Jag uppnådde syftet jag hade 

med studien och lyckades besvara mina frågeställningar (se avsnitt 3.2 under ”Syfte & 

frågeställningar”). Nedan jämför jag resultatet jag fått fram i min studie med tidigare forskning inom 

ämnet samt med andra forskares reslutat, vilka jag beskrev i avsnitt 2.3 (tidigare forskning). 

 

Anna Palmer anser i sin studie att det finns en social acceptans bland förskollärare att vara mindre bra 

på matematik (2011, s 12). Flera av intervjupersonerna vittnar om att de stött på kollegor som inte kunnat 

någonting om matematik, alternativt ansett ämnet som svårt och tråkigt. Detta betyder att Palmers tankar 

om en social acceptans kan stämma. 

 

I flera tidigare forskningsrapporter beskrivs att det är vanligt att blivande förskollärare är negativt 

inställda till matematik (Gresham, 2007, s 186 ff, Markovits, 2011, s 121 & Palmer, 2011, s 12). Palmer 

beskriver även att studenter på förskollärarprogrammet som tyckte om matematik under sin skoltid, sågs 

som annorlunda av de andra studenterna (2010, s 37). I min studie angav fem av sex intervjupersoner 

att de tyckte matematik var tråkigt när de gick i skolan, trots att två av dessa berättar att de var duktiga 

i matematik. Den sjätte intervjupersonen berättar att hon tyckte matematiken var rolig tills hon gick i 

högstadiet, därefter blev det svårt och tråkigt. Av detta kan jag utläsa att det verkar ovanligt med 

förskollärare som uppskattade matematiken när de gick i skolan. Att som förskollärare tycka att 

ekvationer och statistik är lustfyllt, verkar inte vara särskilt vanligt. Detta trots att fyra av 

intervjupersonerna i min studie har läst påbyggnadskurser inom matematik efter att de genomfört sin 

förskollärarutbildning, vilket jag tolkar som att intresse för matematiken finns hos dessa förskollärare. 

Dessutom ger alla sex intervjupersonerna intryck av att de är intresserade av matematik i förskolan samt 

är måna om att barnen ska få en bra grund inom matematiken innan de börjar skolan. Ingen av 

intervjupersonerna anger heller att de anser det är kontigt med förskollärare som uppskattade 

skolmatematiken. Däremot berättar flera av de intervjuade om kollegor som inte haft några kunskaper 

alls i matematik, samt kollegor som tagit avstånd från att arbeta med ämnet i förskolan.  

 

Jag har även reflekterat kring att alla intervjupersonerna nämner vikten av konkret material när de 

arbetar med matematik med barnen. Det enda material intervjupersonerna nämnt där barnen använder 

tänkande som är mer abstrakt, är matematikstencilerna som finns på den ena Montessoriförskolan, samt 

repet barnen fick mäta träd med på den andra Montessoriförskolan, där personalen nämnde för barnen 

att repet var en meter långt. Tre av intervjupersonerna; de två förskollärarna som arbetar på 

Montessoriförskolor samt förskollärare KF2, anser att barn bör börja med att arbeta med konkret 

material och därefter arbeta abstrakt. Detta tankesätt är gemensamt för de två förskollärarna som arbetar 

på Montessoriförskolor. Förskollärare KF2, som arbetar på en kommunal förskola delar också detta 

tankesätt, men de tre övriga förskollärarna som intervjuades beskriver inte abstrakt material.  

 

Doverborg & Pramling Samuelsson drog slutsatsen i sin studie att de intervjuade förskollärarna angav 

att de arbetade med matematik på ett konkret sätt och lärarna i grundskolan angav att de arbetade mer 

abstrakt med matematik (1993, s 34). Detta kopplar jag till det förskollärare RE1 och förskollärare KF2, 

som båda arbetat i skolan, beskriver om konkret material i skolan. De berättar att grundskoleelever som 

får arbeta med konkret material upplever att de får det materialet eftersom de har svårt för matematik 

och inte klarar av det abstrakta tänkandet, som alla andra elever klarar. Av detta utläser jag att det finns 
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en social norm som säger att konkret material lämpar sig för småbarn samt för en lägre nivå inom 

matematiken. En aspekt i resultatet i min studie skiljer sig dock från en aspekt i resultatet som Doverborg 

& Pramling Samuelssons fick i sin studie: hälften av de intervjuade förskollärarna i min studie nämner 

abstrakt tänkande, vilket inte någon av de förskollärarna Doverborg & Pramling Samulesson 

intervjuade, gjorde. Två av förskollärarna i min studie som nämner abstrakt tänkande arbetar på 

förskolor med inriktning mot Montessoripedagogik och det är möjligt att förskolans pedagogiska 

inriktning påverkar att de arbetar med abstrakt tänkande. Dock nämner även förskollärare KF2, som 

arbetar på en kommunal förskola, abstrakt tänkande. 

 

Några skillnader mellan de olika pedagogiska inriktningarna synliggjordes i min studie. Förskollärarna 

som arbetar på förskolor med inspiration från Reggio Emilia pedagogik, betonar vardagsmatematikens 

betydelse i högre grad än vad förskollärarna som arbetar på förskolor med inriktning mot 

Montessoripedagogik gör. Även de två förskollärarna som arbetar på kommunala förskolor berättar om 

vardagsmatematikens betydelse. Åsikterna om att vardagsmatematiken är av stor betydelse delar 

förskollärarna från förskolorna med en Reggio Emilia inspirerande pedagogik och förskollärarna från 

kommunala förskolor med Ahlberg (1995, s 14). Som jag beskrev ovan, anser förskollärarna på 

Montessoriförskolorna att inlärningen bör gå från det konkreta till det abstrakta. Dessa tankar delar de 

med förskollärare KF2, som arbetar på en kommunal förskola. Den syn förskollärarna som arbetar på 

förskolor med Montessoriinriktning delar med förskollärare KF2 kan liknas vid de tankar Löwing (2008, 

s 29) och Doverborg (2005, s 158 ff) har på barns matematikinlärning: att matematikinlärningen bör gå 

från det konkreta mot det abstrakta.  

 

Förskollärarna som arbetar på kommunala förskolor beskriver båda att de försöker utgå från den 

matematik barnen utforskar i leken. Dock förekommer det fler organiserade matematikaktiviteter på 

förskolan där förskollärare KF2 arbetar, exempelvis dukning samt matematiksamlingar. Förskollärare 

KF1 berättar att på förskolan där hon arbetar har de aldrig organiserade matematikaktiviteter. 

 

Alla de intervjuade förskollärarna betonar alla vikten av konkret material. I flera tidigare 

forskningsrapporter anser författarna att många barn tappar intresset för matematik på grund av ämnet 

är för abstrakt. Jag tror absolut att många barn lättare kan lära sig matematik med hjälp av konkret 

material. Men jag anser att något som ofta glöms bort är de barn som uppskattar det abstrakta tänkandet 

inom matematiken och tycker om skolmatematiken som den är. Jag delar Eva Petterssons åsikter om att 

det är av stor vikt att lärare i förskolan inser att alla barn är olika och lär sig på olika sätt (2011, s 120), 

samt resonemanget i Matematikdelegationens rapport ”Att lyfta matematiken” angående att alla barn 

bör få en bra matematikutbildning (2004, s 91). Detta innebär att det bör finnas olika sätt för barn i 

förskolan att arbeta med matematik på. En del barn tycker om det abstrakta tänkandet och räknar gärna 

addition och subtraktion i huvudet i förskolan, medans andra lär sig bäst med hjälp av konkret material. 

I förskolan och i skolan bör barnen få möjlighet att prova på båda arbetssätten, för att kunna avgöra 

vilket sätt de känner sig mest bekväma att arbeta med matematik på. Att enbart arbeta med konkret 

material och ta avstånd från allt abstrakt, kan innebära att barn som uppskattar abstrakt tänkande tidigt 

tappar intresset för matematik. Detta resulterar i att begåvningar som finns inte utnyttjas samt att dessa 

barn blir uttråkade av förskolan och skolan och uppfattas som bråkiga och okoncentrerade. Till detta 

kan även tilläggas att Vygotskij (1934) upptäckte i sina studier att barn har lättare att förstå vetenskapliga 

begrepp, och svårare att förstå vardagliga begrepp (s 340). Dessutom anges i förskolans läroplan att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 

använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Skolverket, 2010, s 10). Detta innebär att 

barn bör få möjlighet att lära sig matematiska begrepp i förskolan. Även Kinnard & Kozulin (2008) 

betonar betydelsen av att barn bör få lära sig matematiska begrepp, för att kunna använda dessa i olika 

sammanhang, och inte enbart lära sig hur de ska gå tillväga för att lösa en särskild matematikuppgift (s 

195). Dessa tankegångar finns hos tre av de intervjuade förskollärarna som berättar att de använder de 

rätta namnen på geometriska former samt på de fyra räknesätten. Om barnen vet att en figur med fyra 
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hörn heter kvadrat, kan de även använda den kunskapen i andra sammanhang, exempelvis när de ska 

beskriva hur någonting ser ut. 

 

Markovitz anser att många förskollärare saknar kunskaper i matematikämnet (2011 s 118 & s 121). 

Palmer anser att det är socialt accepterat bland förskollärare att ha svårigheter i matematik (2011, s 12). 

Om det både saknas kunskaper inom matematik, och dessutom anses vara tillåtet bland förskollärare att 

vara mindra bra på matematik, anser jag att risken är stor att det även saknas kunskaper och intresse 

bland förskollärare för att kunna och vilja arbeta med matematik med alla barn i förskolan. 

 

8.1.1 Förslag till framtida forskning 

Även om jag fick mina frågeställningar besvarade, anser jag att jag inte kan veta om förskollärarna 

verkligen arbetar med matematik på det sätt de säger att de gör, eller om de endast påstår det. Jag 

diskuterar detta vidare under del 8.2 ”Metoddiskussion”. Därför är mitt förslag till framtida forskning 

att observera förskollärare när de arbetar med matematik, för att då få reda på hur de arbetar med barnen. 

Ett annat förslag till vidare forskning är att intervjua föräldrar till barn i förskolan, om föräldrarnas 

inställningar till matematik. Barn tillbringar mycket tid med sina familjer och troligtvis är det inte enbart 

förskolepersonalens inställningar till matematik som påverkar barnen, utan förmodligen påverkas också 

barnen av föräldrarnas inställningar. 

8.2 Metoddiskussion 

Jag anser att jag även borde ha observerat förskollärarna i den dagliga verksamheten, eftersom jag nu 

inte kan veta om de verkligen arbetar med matematik på det sättet de berättar att de gör. Jag tror inte att 

någon av förskollärarna jag har intervjuat har farit med osanning, men risken finns att den som blir 

intervjuad påstår att de exempelvis gör en aktivitet varje dag, men i själva verket har de inte alls 

aktiviteten varje dag, utan två gånger i veckan. Därför känner jag att jag även skulle kunnat observera 

personalen, för att på så sätt undersöka om de arbetar med matematik på det sätt de angett i intervjun. 

Men även om jag hade observerat, hade jag dock inte kunnat komma fram med en fullständig sanning. 

Om personalen vet om att jag observerar dem är det möjligt att de arbetar väldigt mycket med matematik 

den dagen, enbart för att de vet att de blir observerade. Om jag hade observerat dem tre dagar hade jag 

endast kunna svara på hur de arbetade med matematik de tre dagarna. Jag kan inte veta om de arbetar 

med matematik på det sättet varje dag. På så sätt hade inte observationer gett en fullständig sanning av 

personalens arbete med matematik heller. 

 

Jag anser däremot att intervjuer var en bra undersökningsmetod när jag skulle undersöka den andra delen 

av mitt syfte, vilken handlade om personalens inställningar till matematik samt på vilket sätt 

förskollärarna ansåg att de kunde stimulera barnen till att fortsätta vara intresserad av matematik när 

barnen blir äldre. Den enda undersökningsmetoden som eventuellt hade gjort att jag fått mer 

sanningsenliga svar, hade varit att intervjupersonerna istället besvara enkäter skriftligt. Flera av de 

intervjuade förskollärarna hade inte träffat mig innan vi gjorde intervjun, vilket kan innebära att de 

kunde känna sig hämmade av att sitta och prata med någon de inte känner. Då hade skriftliga enkäter 

eventuellt varit bättre, eftersom de då fått skriva ned sina tankar. Dock anser en del att det är lättare att 

prata om sina tankar och åsikter än at skriva ned dessa. 

 

Jag har även reflekterat kring de personer som valde att ställa upp för en intervju. Några förskolor jag 

ringde, svarade att de inte kunde avvara någon som kunde medverka på en intervju eftersom ”ingen på 

förskolan kunde matematik”, som de uttryckte. De sex förskollärare jag intervjuade svarade direkt att 

de gärna ville vara med. Fyra av de förskollärare jag intervjuade har studerat någon kurs med inriktning 

mot matematik efter att de slutfört sin förskollärarutbildning. Att de gått en utbildning i matematik tyder 
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på att det troligtvis finns vilja och intresse hos dessa förskollärare att arbeta med matematik. Detta fick 

mig att fundera på om mitt resultat sett annorlunda ut om jag hade fått intervjua förskollärare som kände 

sig obekväma med att arbeta med matematik. Då hade mitt resultat möjligtvis visat att det finns ett 

motstånd till matematik hos förskollärare. Alternativt kan jag påstå detta utan att ha intervjuat några 

andra förskollärare, eftersom några förskolor enligt dem själva inte hade någon i personalen som enligt 

dem kunde matematik. Med hänsyn till detta verkar det som att ett motstånd mot matematiken finns 

kvar hos många förskollärare. 
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10. Bilagor: 

 

10.1. Intervjuguide: 

 

Jag heter Maria Karlsson och studerar min sista termin på förskollärarprogrammet vid 

Stockholms Universitet. Jag skriver nu mitt självständiga arbete. Syftet med mitt självständiga 

arbete är att undersöka förskolepersonals inställningar till matematik, samt hur 

förskolepersonalen kan påverka barns inställningar till matematiken. 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare; Jan Sjunnesson. 

 

Dessa frågor ska jag ställa vid intervjun: 

 

Berätta om hur ni arbetar med matematik på förskolan? 

 

Hur arbetar ni med barn som visar särskilt stort intresse/ är ointresserade av matematik? 

 

Vad tyckte du om matematikämnet när du gick i förskolan/skolan? 

 

Hur ser du på dina egna matematiska kunskaper i ditt arbete som förskollärare? 

 

På vilket sätt kan en pedagogs inställning till matematik påverka dennes arbete med matematik 

i förskolan? 

 

Vad anser du personal i förskolan kan göra för att motverka att många barn tappar intresset för 

matematik när de blir äldre? 

 

Är det något annat du vill berätta? 

 

Om jag skulle komma på någonting mer jag vill fråga, får jag kontakta dig igen? 

 

Hälsningar 

Maria Karlsson 

 

 

 

 

 

 

Studentens e-post: xxxxxxx 

Studentens telefonnummer: 07XX- XX XX XX 

Handledare: Jan Sjunnesson 

Handledares e-post: xxxxxxxxxx 

Handledares telefonnummer: 07X – XXX XX XX 
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10.2. Informationsbrev: 
 

Frågeformulär och godkännande av deltagande i intervju: 

 

Jag heter Maria Karlsson och studerar sista terminen på förskollärarprogrammet vid 

Stockholms Universitet. Jag skriver nu mitt självständiga arbete. Syftet med mitt arbete är att 

jag vill undersöka förskollärares inställningar till matematik, samt om detta påverkar barnens 

inställningar till matematiken. 

 

Yrkestitel: 

 

 

Hur många år har du arbetat i förskolan? 

 

Har du studerat någon kurs, utbildning etc. med inriktning mot matematik? 

 

 

Denna intervju kommer användas för analys i Maria Karlssons självständiga arbete inom 

förskoledidaktik vid Stockholms Universitet, vårterminen 2012. Deltagandet är anonymt, och 

namn på intervjupersonen samt förskolans namn, kommer inte nämnas i arbetet. Vid övriga 

frågor eller funderingar, kontakta mig eller min handledare Jan Sjunnesson. 

 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i denna intervju: 

 

Underskrift:   Datum: 

 

______________________ 

 

 

Hälsningar Maria Karlsson 

 

 

Studentens e-post: xxxxxxx 

Studentens telefonnummer: 07XX – XX XX XX 

Handledare: Jan Sjunnesson 

Handledares e-post: xxxxxxx 

Handledares telefonnummer: 07X – XXX XX XX 


