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BAKGRUND: Den forskning som presenteras i denna studie visar att barns fortsatta 

matematiska intresse grundläggs redan i förskolan. Även forskning om pedagogens 

förhållningssätt och förmågan att ta barns perspektiv beskrivs samt vikten av att utnyttja 

leken och vardagssituationer för matematiska möten. 

 

SYFTE: Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogerna upplever att deras kunskap 

och inställning till matematik påverkar förskolebarnens intresse för matematik, samt hur 

pedagogerna synliggör den. 

 

METOD: Vi har använt oss av kvalitativ metod. De två undersökningsmetoder vi använt 

oss av i studien är self-report och observation, detta för att undersöka pedagogernas 

inställning till matematik och hur de synliggör den i förskolan. Vårt urval består av tjugo 

self-report och tre self-report som har koppling till tre observationer. 

 

RESULTAT: Resultatet i studien visar att pedagogens inställning och kunskap är 

betydelsefullt för hur barnen upplever matematiken. När pedagogerna har en positiv 

inställning till matematiken och tar till vara på vardagstillfällen för att synliggöra den finns 

det många tillfällen att skapa roliga och meningsfulla lärsituationer. 
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1 Inledning 

Matematik har under de senaste årtiondena fått en mer framträdande roll i svensk 

förskola. Idag vet vi att det är viktigt att pedagogerna skapar tidig matematisk 

medvetenhet hos det lilla barnet. Pedagogerna skall även ha kunskap om barns 

lärande i matematik och ha en förmåga att synliggöra matematiken för barnet 

(Curcio & Schwartz 2006). 

 

Vi som skriver denna uppsats går en utbildning till förskollärare på Högskolan i 

Borås samtidigt som vi arbetar på våra respektive förskolor. Vi har under de senaste 

åren sett att matematik har fått en betydligt större roll i förskolorna. Under 

utbildningen har vi fått en ökad kunskap om matematikens betydelse i förskolan och 

hur viktigt det är att pedagogens förhållningssätt till matematik är positiv. Detta har 

bidragit till att vi i vår kandidatuppsats vill undersöka hur pedagogerna upplever att 

deras kunskap och inställning till matematik påverkar barnens intresse för 

matematik och hur de synliggör den. 

 

Ann Ahlberg docent i pedagogik har under många år forskat om barns lärande i 

matematik. Vi delar Ahlbergs (2000) utgångspunkt att pedagoger ska ta vara på alla 

tillfällen som gör det möjligt att öka barnens förståelse för matematik. De 

matematiska begreppen kan föras in i förskolan på ett lekfullt och naturligt sätt. Det 

kan göras i måltidsituationer, i leken eller när barnen ska plocka undan efter en 

aktivitet. Ahlberg menar vidare att det framför allt är i leken barnen utvecklar sin 

förståelse för matematik i förskolan. Pedagogerna måste vara lyhörda och fånga 

barnen där de är just nu eftersom barn har olika kunskaper och erfarenheter. Även 

Emanuelsson (2007) påpekar vikten av att se till varje barns olika färdigheter för att 

de ska utmanas och utveckla sina kunskaper i matematik i förskolan. 

 

Ahlberg (2000) menar att ”Barns första möte med matematiken i förskola och skola är 

betydelsefullt, då det kan påverka deras framtida förhållningssätt och möjligheter att 

lära matematik” (s.9). Vi tycker att detta citat bekräftar att det är alla pedagoger i 

förskolan som lägger grunden till barns lust och nyfikenhet till matematik. Även i 

Lpfö 98, förskolans styrdokument, kan man läsa vikten av att pedagogerna 

stimulerar barnens intresse och nyfikenhet till matematik. Enligt Emanuelsson (2007) 

visar forskning att det är betydelsefullt vilken inställning pedagoger har till 

matematik för att barnen på ett positivt sätt ska utmanas att lära sig grundläggande 

begrepp i vardagen. 

 

Förskolans läroplan, Lpfö 98, säger att alla som arbetar i förskolan skall utmana 

barns nyfikenhet och intresse för matematik. Ahlberg (2000) skriver att det i flera 

olika undersökningar visar sig att förskollärare har olika synsätt när det gäller 
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matematik med förskolebarn. En del lärare planerar matematiken i 

undervisningssyfte och andra använder sig av matematiken i vardagen. Detta är 

något som även vi har upplevt i vårt arbete i förskolan. Vi har olika erfarenheter av 

vilken betydelse pedagogernas inställning till matematik har för barnen, både 

positiva och negativa. Det positiva är att vi har upplevt pedagoger som är 

engagerade, deras inställning är att ingenting är omöjligt och att alla har olika sätt att 

lära. Vi har också mött pedagoger som vi upplever varit mindre intresserade av att 

tidigt synliggöra matematikens betydelse för barnen i förskolan. Det är en av 

anledningarna till att vi blivit intresserade av att undersöka hur pedagogerna 

upplever att deras kunskap och inställning till matematik påverkar förskolebarnens 

intresse för matematik, samt hur pedagogerna synliggör den. 

2 SYFTE 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogerna upplever att deras kunskap 

och inställning till matematik påverkar förskolebarnens intresse för matematik, samt 

hur pedagogerna synliggör den. 

 

2.2 Definition 

I vår uppsats har vi diskuterat definitionen av följande tre begrepp; förhållningssätt, 

attityd och inställning till matematik. Vi tycker att dessa begrepp går in i varandra 

och är svåra att definiera. Vi har ändå valt att försöka skilja dem åt genom dessa 

förklaringar;  

  

Attityd är pedagogernas och barnens medvetna eller omedvetna uppfattning om 

matematik.  

 

Förhållningssätt är hur pedagogerna och barnen förhåller sig till matematik. 

 

Inställning är vad pedagogerna och barnen har för synsätt på matematik. 
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3 BAKGRUND 

I vår bakgrund har vi har valt att först belysa förskolans läroplan och dess mål i 

matematik. Det känns angeläget eftersom många studier visar att barns fortsatta 

matematiska intresse grundläggs redan i förskolan. Fröbel anses av många vara 

förskolans skapare och anfader och här redogörs kort Fröbelpedagogiken och hans 

betydelse för den svenska förskolan. Läsaren får en inblick i tidigare forskning om 

barns lärande och betydelsen av leken för den matematiska förståelsen i vardagen. 

Annan viktig forskning som belyses är pedagogens förhållningssätt och pedagogens 

förmåga att ta barns perspektiv.  

3.1 Läroplan för förskolan – Lpfö 98 

De pedagogiska programmen, i form av allmänna råd från Socialstyrelsen, var i 

många år vägledande för pedagogerna i förskolan. När Skolverket 1998 blev 

tillsynsmyndighet för förskola - skola förändrades ansvarfördelningen. Staten angav 

mål och riktlinjer för förskolan och kommunen fick ansvaret att se till att det 

genomfördes. 1998 kom den första läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Tillsammans 

med läroplanen för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94) och läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) finns det nu tre läroplaner i 

utbildningssystemet. Målet är att en gemensam syn på kunskap, utveckling och 

lärande ska förena dessa tre läroplaner (Lpfö 98). 

 
3.1.1 Matematikens mål i läroplanen - Lpfö 98 

Förskolans läroplan har en tydlig målsättning där barnet ska vara aktivt i sitt 

sökande efter kunskap. För att barnet själv ska kunna utveckla nya kunskaper, 

insikter och öka sin kompetens måste det också få stimulans och handledning av den 

vuxne. Barnets lärande ska grundläggas genom samspel mellan barn och vuxna samt 

erbjudas möjlighet att lära av varandra. Pedagogen ska ta tillvara på dess 

erfarenheter och använda ett utforskande arbetssätt. Förskolan har av tradition 

strävat efter en helhetssyn på barnet där lärandet och leken går hand i hand. Lekens 

betydelse för att främja utveckling och lärande uttrycks som viktigt i Lpfö 98. Inom 

området ”utveckling och lärande” står det att förskolan ska sträva efter att varje 

barn; 

 
- Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. 

 

- Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form 

samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. 

 

- Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker.(s. 9) 
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Enligt Lpfö 98 ska pedagogen utmana barnets nyfikenhet och intresse för matematik, 

samt se till att barnets tillit till den egna förmågan stärks. I och med att förskolan har 

en läroplan är det pedagogens skyldighet att planera och genomföra matematik för 

förskolebarnet. Pedagogens förhållningssätt till matematik kopplar vi till vårt syfte 

eftersom det kan ha stor betydelse för hur målen uppnås. 

3.4 Fröbel 

Rötterna till den svenska förskolan kan man hitta hos den tyske pedagogen Friedrich 

Fröbel (1782-1852). Enligt Ömans (1991) tolkning av Fröbels verk intresserade han sig 

mycket för de yngre barnens lärande och liknade dem vid små plantor som likt barn 

behöver omvårdnad för att utvecklas. När han startade den första förskolan fick den 

därför heta kindergarten, det vi i Sverige kallar barnträdgård.  

 

Ömans (1991) tolkning av Fröbels pedagogik var att han hade lek, arbete och lärande 

i centrum för förskolebarnen. Fröbel ansåg att matematik och gudomlighet hade en 

stark sammankoppling. Han hade som mål att barnen skulle utveckla det 

matematiska och logiska tänkandet. Därför konstruerade han ett material som 

benämns lekgåvor vilka är tjugo till antalet och utgår från klotets, cylinderns och 

kubens geometriska egenskaper. Syftet med lekgåvorna var att främja barnens 

fantasi, konkretisera undervisningen i matematik och geometri. Tanken var även att 

barnens begreppsbildning skulle stimuleras. När barnen lekte med de olika 

lekgåvorna var avsikten att de skulle hitta egna lösningar och dra egna slutsatser. 

 

Fröbel ansåg att den fria leken var betydelsefull för barnens lärande eftersom de då 

kunde uttrycka sina känslor, tankar, upplevelser och samtidigt få kunskaper. Han 

ansåg att det var av stor vikt att de vuxna var närvarande genom att uppmuntra och 

inspirera barnen till lek. För Fröbel var det också viktigt att barnen skulle få uppleva 

naturen med alla sinnen samt miljön och årstidernas växlingar. Han ansåg att det var 

pedagogernas främsta uppgift att skapa både en inre och en yttre miljö där barnets 

alla inneboende anlag kunde utvecklas (Ömans 1991 tolkning av Fröbel). Fröbels 

tankar om den vuxnes förhållningssätt är något som även poängteras i dagens 

läroplan. 

3.5 Lekens betydelse för matematiken 

Doverborg (2006) menar att pedagoger i förskolan arbetar med matematik på olika 

sätt. Ett sätt är att ta tillvara på leken och använda sig av den för att hitta olika 

lärtillfällen. Pedagoger i förskolan har länge ansett att leken är en viktig och 

grundläggande del för barns lärande. Idag vet man att leken har stor betydelse för 

barnets nyfikenhet och inlärning av matematik. Skolverket har under ett års tid 

arbetat med att förtydliga och komplettera läroplanen för förskolan. Ett av deras 

förslag är att införa ett mål som handlar om lek vilket dagens läroplan saknar. Detta 
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visar återigen att leken är viktig och en av förutsättningarna för barns lärande och 

utveckling (Skolverket id=2263). 

 

Knutsdotter Olofsson (2007) menar att leken kan användas för att möta barnet där 

det är samtidigt som pedagogen kan skapa lärandesituationer i leken. ”Om lek ska 

ha någon funktion i matematikundervisningen måste läraren tro på lek, både som en 

del i barnets utveckling och som arbetsmetod” (Fauskanger 2006 s. 46). 

 

Det är bland annat i leken som pedagogen kan göra matematiken synlig för barnet 

genom att benämna matematikens formella begrepp. I leken kan pedagogen se vilka 

frågor som barnet är intresserat av för att sedan vidareutveckla leken och det 

matematiska intresset för barnet. Det är inte enbart i de förberedda aktiviteterna som 

barnet lär sig bäst utan pedagogen bör istället ta tillvara på de matematiska tillfällena 

i vardagen. För en erfaren pedagog är leken ett tillfälle att utmana barnets 

matematiska tänkande och lärande. Barnet skall ges möjlighet att möta och uppleva 

matematiken i meningsfulla sammanhang (Doverborg 2007). 

 

Det är viktigt att pedagogen i förskolan ser och ger barnet möjlighet att upptäcka 

matematik i många olika former. Enligt Ahlberg (2000) utvecklar små barn sitt 

lärande och sina matematiska kunskaper både i leken och i det fria skapandet. Även 

Vygotskij (1934/1995) ansåg att leken var en viktig del för barns lärande. Genom lek, 

dramatisering och fantasi kan barnet bearbeta sina erfarenheter och skapa ny lärdom 

och verklighet för sig själv. 

 

Ovan har vi redogjort för hur tidigare forskning beskriver vikten av att pedagogen 

har ett medvetet förhållningssätt till leken och matematiken. Detta gör att det i vår 

studie blir intressant för oss att undersöka pedagogens inställning till matematiken 

och hur det påverkar barnet. 

3.6 Matematikens betydelse i vardagen 

Ett av förslagen i målen för matematik i Skolverkets revidering för ett förtydligande 

av förskolans läroplan, (Skolverket id=2263), är att de bland annat lyfter ”vikten av 

att barn tidigt får möjlighet att upptäcka och utforska matematiken i vardagen”. 

Många rektorsområden runt om i landet har satsat på kompetensutbildning för 

pedagogerna i förskolan och startat olika projekt om matematikens betydelse i 

vardagen. Detta har inneburit att matematiken fått större betydelse för många 

pedagoger, de utnyttjar vardagssituationerna och låter barnen upptäcka 

matematiken i dem. Persson och Wiklund (2007) anser att pedagogen ska fånga 

situationerna i vardagen men också skapa situationer där olika uppfattningar får 

mötas. Vidare menar de att barnet utvecklar tillit till sin egen förmåga när det blir 

taget på allvar då det redovisar sina tankar och uppfattningar. Ahlberg (2000) menar 
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att pedagogen måste låta barnet få tillfälle att utveckla en förståelse och pröva sig 

fram i olika situationer utan att det finns några krav på att problemlösningarna 

måste vara korrekta. 

 

Det finns pedagoger som inte planerar specifika tidpunkter då barnet ska lära sig 

matematik. De ser de vardagliga situationerna i verksamheten som naturliga 

tillfällen för barnet att komma i kontakt med matematiska begrepp. Pedagogen 

skapar matematiska tillfällen när barnet hjälper till med dukning, plockar undan 

leksaker eller när de pusslar och spelar spel. Detta arbetssätt är en utmaning för 

pedagogen eftersom hon måste vara uppmärksam på att fånga upp även de barn 

som inte vill delta i aktiviteterna (Ahlberg 2000). 

3.7 Barns lärande 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att synen på barnets lärande har 

förändrats genom åren. Idag är förskolans roll att skapa förståelse och mening i 

barnets värld då det yngre barnet lär sig bäst genom att sätta in sina erfarenheter i ett 

sammanhang. Persson och Wiklund (2007) menar att det blir ett meningsfullt lärande 

för barnet om det får uppgifter som har anknytning till vardagserfarenheter. För att 

ge barnet erfarenheter som gör att det får reflektera och gå vidare i sin utveckling 

anser Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) att pedagogen måste erbjuda barnet 

utmanande aktiviteter. Dessa bör starta på den nivå där barnet befinner sig och i det 

tankesätt som barnet har. Enligt Lpfö 98 är det detta synsätt som ska genomsyra 

verksamheten. Barnet ska vara aktivt i sitt eget lärande och pedagogen ska skapa 

meningsfulla och utmanande situationer och låta barnet konfronteras med olika 

uppfattningar. 

 

Camilla Björklund finländsk forskare i pedagogik skriver i sin doktorsavhandling 

(2007) om vikten av pedagogens betydelse för barnens förutsättningar till kunskap 

och lärande. För att lärande ska möjliggöras menar hon att det är pedagogens 

skyldighet att se till att barnen ges tillfälle att möta matematik i många olika 

situationer och ur flera perspektiv. 

 

I en studie av Kihlström (2007a) framkommer det att lärandet är individuellt 

beroende på erfarenheter och olika sätt att lära sig på, barnet lär sig i det vardagliga 

livet i alla sammanhang. Lärandet är en process som till slut ger kunskap och med 

detta menar hon att lärandet kan ses som ett verktyg. Förskolans läroplan betonar 

också att barnets utveckling och lärande är individuellt och bygger på vad barnet 

kan, vet och har erfarenheter av. Enligt Gannerud och Rönnerman (2007) bygger 

lärandeprocesser på att barn måste vara intresserade av det de ska lära sig, de dras 

till det som är roligt och spännande. I läroplanen för förskolan står det: 
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Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja 

leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter. (s.8) 

Om barnet är motiverat tar det till sig kunskap bättre. Får det dessutom en utmaning 

kan det leda till att barnet blir intresserat av att lära sig. Det är viktigt att ge barnet 

upplevelser som är meningsfulla (Gannerud & Rönnerman 2007). Många forskare 

har enligt Brodin och Hylander (1997) kommit fram till att när barn och vuxna 

undersöker och utforskar saker tillsammans är detta en bra förutsättning för barns 

lärande. 

3.8 Pedagogens förhållningssätt till matematik 

Matematiken har de senaste decennierna fått en mer framträdande roll i förskolan. 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) visar flera studier att pedagogens 

attityd och förhållningssätt har stor betydelse för barnens möte med matematiken.  

Det är helt avgörande för förskolans framtid och dess utveckling mot att 

skapa ”det livslånga lärandet”, att alla antar utmaningen att möta och skapa 

ett intresse för grundläggande matematik hos förskolebarn, och därigenom 

grundlägga en matematisk förståelse i tidig ålder. (s. 2) 

Doverborg (2006) menar att pedagogens förhållningssätt till barnets 

matematikinlärning är viktig samtidigt som pedagogen fått en tydligare roll i att 

synliggöra matematiken i barnens vardag. Kraven på pedagogen har ökat och hon 

menar att pedagogens kunskap och kompetens i matematik är avgörande för att ta 

tillvara på barns frågor kring matematik och hur barnet kan utmanas och utvecklas. 

 

Enligt Olsson (2000) är attityden till matematik olika hos alla människor, somliga 

gillar matematik medan andra ogillar det. Om attityden är positiv eller negativ beror 

på vilka upplevelser vi fått när vi mött matematik tidigare. Ahlberg (2000) skriver 

hur betydelsefullt barnets första möte med matematik i förskola och skola är. Hon 

menar att det kan påverka dess framtida förhållningssätt och möjligheter att lära sig 

matematik. En av de viktigaste uppgifterna för pedagogen är att det lilla barnets 

upplevelser av matematik blir positiv. Ahlberg poängterar också att negativ 

föreställning kan följa med barnen ända upp i vuxen ålder. Likaså Bergius och 

Emanuelsson (2000) anser att tiden i förskolan är oerhört viktig eftersom det är där 

barnen får sin inställning, attityd och ev. fördomar till matematik. 

 

Brodin & Hylander (1997) menar att det är viktigt att utgå från barnet och hitta dess 

intresse för att påvisa nya möjligheter. När barnet tillsammans med pedagogen får 

ett gemensamt intresse och blir uppmuntrad, utvecklar det sitt självförtroende både 

till sin egen förmåga och till sig själv. 
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3.8.1 Pedagogens förmåga att ta barns perspektiv 

Doverborg (2006) menar att de pedagoger som har förmågan att ta barns perspektiv 

har en stor fördel när de ska skapa utmanande matematiska lärandesituationer som 

blir roliga och meningsfulla för barnet. Arnér och Tellgren (2006) anser att om barnet 

ska få utlopp för sin kreativitet måste pedagogen närma sig barnets perspektiv 

genom att bekräfta och skapa möjligheter för det. 

 

För att förstå det lilla barnet och låta dess röst bli hörd handlar det om att försöka 

förstå barnets avsikter och se det som barnet ser. När pedagogen tolkar barnet gäller 

det att vara öppen och försöka ta in hela situationen samtidigt som pedagogens 

föreställningar om barns perspektiv styr tolkningen (Johansson 2003). Det handlar 

om en grundsyn: ”att förstå det som barn uttrycker som meningsfullt” (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2003 s. 23). För att hitta det viktiga i det barnet säger samt 

förstå dess tankegång och hur det uppfattar omvärlden är det viktigt att barnet 

känner att situationen är meningsfull anser Arnér och Tellgren (2006). 

3.9 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar forskningen att pedagogen ska utmana barnets nyfikenhet 

och intresse för matematik genom att skapa meningsfulla sammanhang i många 

olika former där barnet får möta matematiken. Pedagogen bör ha en förmåga att ta 

tillvara på leken och använda sig av den och olika vardagssituationer för att 

synliggöra matematiken och skapa utmanande aktiviteter. Det är viktigt att ge barnet 

det matematiska språket genom att benämna och omvandla lekens matematik till 

formell matematik. Det är viktigt att pedagoger är medvetna om att deras inställning 

till matematik oavsett om den är negativ eller positiv påverkar barnet. 
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4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Vår undersökning bygger på hur pedagoger upplever att deras kunskap och 

inställning till matematik påverkar förskolebarnen, samt hur pedagogerna synliggör 

den. Detta kan vi relatera till Vygotskijs (1934/1999) kulturhistoriska teori med 

sociokulturellt perspektiv som betonar pedagogens betydelse för barns lärande och 

utveckling. Hans teoretiska utgångspunkt är därför viktig i arbetet med barns 

lärande. Vygotskij hävdar att barnet skapar sin egen kunskap samtidigt som 

pedagogen har stor betydelse genom att stimulera och ge barnet nya erfarenheter för 

att nå ny kunskap. 

 

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) var en revolutionerade nytänkande pedagog 

och psykolog i Sovjetunionen. Han antog ett sociokulturellt perspektiv där 

människans beteende utifrån hennes erfarenheter och kunskaper är tillåtande eller 

möjliga att utföra i vissa sociala sammanhang. Han ansåg att alla former av 

mänskligt samspel grundlägger utvecklingen och alla barns förmågor har sitt 

ursprung i sociala relationer. Han menade vidare att barn är socialt kompetenta från 

första stund när de föds. Barnets förhållande till världen och sig själv är från början 

relaterat genom relationer och samspel med andra människor. Interaktionen lägger 

grunden för hur man samspelar men även till intellektuell och emotionell utveckling. 

Den sociala interaktionen tillhandahåller barnet med språk, ju fler fascinerande 

samspel vi har ju fler spännande tankar utvecklar vi (Vygotskij genom Strandberg 

2006). 

 

Enligt Evenshaug och Hallen (2001) ansåg Vygotskij att barnet lär sig nya saker i 

samspel med andra barn eller vuxna. Det behöver någon som är kompetent som 

visar och berättar hur man utför något. Barnets utveckling går från det sociala till det 

individuella, de lär sig först i samarbete med andra för att sedan kunna genomföra 

händelser på egen hand. Detta kallade Vygotskij för den proximala 

utvecklingszonen. 

 

Vygotskij betonade pedagogens betydelse för barns lärande och utveckling. Med den 

vuxnes stöd kan barnet stimuleras till att bli matematisk medveten. Barnets 

medvetande är aktivt och växlande och speglar barnets omfattande kultur och miljö 

både till form och till innehåll. Vygotskij talar om två olika typer av verktyg. Dels 

saker som behövs när vi gör matematik, som pennor, suddgummi och miniräknare 

och dels tecken som behövs när vi försöker förstå matematik, som siffror, ord, 

diagram och böcker. Med andra ord fordras det olika slags verktyg för lärandet 

(Strandberg 2006). 
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4.1 Vygotskij om fantasi och kreativitet 

Hjärnan lagrar våra erfarenheter och ser även till att vi kan återupprepa dessa. 

Utöver detta finns ytterligare en verksamhet i hjärnan – den kombinatoriska eller 

kreativa. Detta innebär att utöver bevarandet av tidigare erfarenheter kan hjärnan 

också bearbeta och skapa nya situationer och nya beteenden ur dessa tidiga 

erfarenheter. Denna kreativa aktivitet som även kallas fantasi gör att människan kan 

skapa sin framtid och förändra sin nutid (Vygotskij 1930/1995). Kunskaper om 

hjärnans möjligheter är viktig för pedagogen att känna till eftersom pedagogen då 

kan stimulera barnet till nya matematiska begrepp  

 

Vygotskij (1930/1995) ansåg att fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet. Han 

menade att varje uppfinning är ett resultat av människans fantasi. Att varje 

uppfinning har föregåtts av flera olika föreställningar av olika människor som till 

slut mynnat ut i att en vetenskapsman har kommit fram till något nytt. Detta gör att 

den vardagliga tolkningen av begreppet skapande inte överensstämmer med den 

vetenskapliga innebörden av ordet. Han ansåg att skapandet är ofrånkomligt i 

vardagslivet och människans kreativa process är delaktig i varje ny företeelse i 

vardagslivet. Samtidigt menade han att vi kan hitta barnets kreativa processer, som 

utmärker sig i leken, i mycket tidig ålder. Barnet använder sig av leken för att 

kreativt bearbeta sina upplevda intryck, genom detta skapar sig barnet en ny 

verklighet som passar barnets intresse. Att kunna sätta ihop gamla erfarenheter till 

nya kombinationer är också grunden för allt skapande menade han. För barnet är 

skapandet inte en isolerad företeelse utan förekommer i barnets vardagsliv, speciellt 

när de får nya erfarenheter. 

4.2 Vygotskij om fantasi och verklighet 

Vygotskij (1930/1995) menade att fantasin är hämtad ur barnets verklighet och 

bygger på tidigare erfarenheter. Ju mer erfarenhet människan har desto rikare 

material förfogar hennes fantasi över. Detta innebär att barns fantasi är mindre 

utvecklad och fattigare medan den vuxna människan som har mer erfarenheter har 

rikare fantasi. Vidare ansåg han att barnet använder sig av tidigare erfarenheter för 

att skapa nya kombinationer av dessa erfarenheter. 

 

Strandbergs (2006) tolkning av Vygotskijs teori beskriver när barnet blir delaktig i 

den gemensamma kulturen. Inlärningen sker genom den sociala processen och då 

menade Vygotskij att kulturen är social. Kulturen är inte skild från människan utan 

skapas samtidigt som hon tar den till sig. 

 

Vygotskij ansåg att de centrala begreppen för kunskapsprocessen är dialog och 

mening. Han menade att förutsättningen för lärandet är att det finns ett samspel 
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mellan utveckling och undervisning. För att barnet ska få en stadig grund för all 

skapande aktivitet och för att fantasin ska få den näring den behöver blir förskolans 

roll att utvidga barnets erfarenheter. Detta kopplar vi till vårt syfte att pedagogens 

förhållningssätt och samspel med barnet har en avgörande betydelse för barnets 

utveckling och lärande. 

5 METOD 

I detta avsnitt beskrivs val av metod och redskap som använts i vår studie. Vi 

redogör för de urvalsgrupper som har medverkat samt hur undersökningen har 

genomförts. En beskrivning av hur vi bearbetat och analyserat det insamlade 

materialet samt en genomgång av de etiska principerna redovisas. Metoddelen 

avslutas med studiens validitet och tillförlitlighet. 

 

När vi startade studien var vi två studenter, sedan tillkom ytterligare en student. I 

detta skede var missivbrev och self-report redan utlämnade till de tjugo 

respondenterna. Vi utökade studien och valde utöver de tjugo self-reporten att lämna 

ut ytterligare tre self-report samt en förfrågan om att medverka i en observation.  

5.1 Val av metod 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagogerna upplever att deras 

kunskap och inställning till matematik påverkar förskolebarnens intresse för 

matematik, samt hur pedagogerna synliggör den. Thurén (2007) menar att kvalitativa 

metoder brukar förknippas med humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper. 

Vidare menar han att kvalitativ metod handlar om att skapa en djupare kunskap och 

att försöka få en förståelse för ett fenomen eller en händelse. Därför anser vi att den 

kvalitativa metoden är lämplig att använda i vår studie. Lökken och Söbstad (1995) 

pratar om ett holistiskt perspektiv, som innebär att man försöker nå en total 

förståelse av det man studerar. Detta gör vi genom att tolka observationerna samt 

respondenternas svar i form av self-report. Enligt Backman (2009) läggs fokus på 

individerna i den kvalitativa metoden för att få veta hur de upplever sin verklighet 

utifrån sina tidigare upplevelser. Han menar att de vanligaste metoderna inom 

kvalitativ metod är intervjuer, observationen eller self-report. 

 
5.1.1 Self-Report 
Self-report är en av de två undersökningsmetoder vi använt oss av i vår studie för att 

undersöka pedagogernas inställning till matematik och hur de synliggör den i 

förskolan. 

 

Self-report är en kvalitativ datainsamlingsmetod och kan liknas vid en intervju med 

den skillnaden att den är skriftlig. Davidsson (2007) menar ”att skrivna texter är ett 
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användbart redskap för att få kunskap om andra personers upplevelser och 

erfarenheter och hur de tänker kring dessa”(s.73). Forskaren ber personerna i 

undersökningen att skriva en berättande text eller rita en bild om något de upplevt 

eller erfarit. 

 

Frågorna bör vara relativt öppna men ändå tydliga nog att respondenterna vet inom 

vilket område de ska svara. Det är viktigt att vara noggrann med frågeformuleringen 

för att få utförliga och innehållsrika svar. En fördel med self-report är att 

respondenterna har möjlighet att i lugn och ro tänka över intervjufrågorna samt att 

svaren inte påverkas av forskaren. En nackdel med self-report kan vara att vi inte 

kan ställa följdfrågor om vi tycker att svaren är otillräckliga eller att respondenterna 

inte håller sig till ämnet (Davidsson 2007). 

 

En anledning till att vi valde self-report var att vi av egen erfarenhet i förskolan vet 

att det kan vara svårt att få tid till att medverka vid en intervju. Vår förhoppning var 

att det skulle vara lättare att få respondenter att delta i vår studie om de själva kunde 

bestämma när de fick delta i undersökningen. 

 
5.1.2 Observation 

Den andra undersökningsmetod som vi använt oss av i vår studie är observation. 

Metoden handlar bland annat om att se på gamla invanda företeelser med nya ögon. 

Utmaningen består av att verkligen försöka se vad som händer, att se bortom det 

välkända, för att få syn på det man inte förväntar sig. En observation kan göras på 

många olika sätt, det vanligaste är att i ett löpande protokoll skriva ner det som ses i 

korta beskrivande kommentarer. I en mer strukturerad observation bestäms redan 

från början vad som ska observeras och skrivs i löpande protokoll exakt när det 

specifika händer. Ett observationsschema som i förväg har gjorts klart är ytterligare 

en observationsmetod (Kihlström 2007b). När vi utökade vår studie med 

observationer ansåg vi att den strukturerade observationen passade vårt syfte bäst 

och valde därför den. Se urvalsavsnittet. 

5.2 Urval 

I vår undersökning har vi använt oss av två olika metoder. Den ena metoden innebär 

att vi lämnade ut self-report (bilaga 3) till tjugo pedagoger på tio olika förskolor. 

 

Hälften av förskolorna ligger i Halland och resterande tio i Västra Götalands län. Vår 

avsikt var att två pedagoger från varje förskola men på olika avdelningar skulle 

besvara self-reporten. Det slutliga utfallet var arton pedagoger som besvarade våra 

self-report, bortfallet blev då tio procent. Respondenterna har förskollärarutbildning, 

lärarutbildning eller barnskötarutbildning. Det var endast kvinnliga respondenter 



13 

 

som svarade och de flesta har lång arbetslivserfarenhet inom förskola, det är en 

spännvidd mellan två och ett halvt år till trettio år hos respondenterna. 

 

I den andra metoden som genomfördes i Västra Götaland lämnades samma self-

report som tidigare ut till tre kvinnliga förskollärare som har mellan två och trettiosju 

års arbetslivserfarenhet inom förskolan. De tre pedagogerna observerades då de 

synliggjorde matematiken i en valfri situation. Vi fick ytterligare en infallsvinkel där 

vi kunde studera hur respondenternas svar i self-reporten överrenstämde med 

verkligheten. Observationerna genomfördes i tre barngrupper, i den ena var barnen 

mellan ett och fem år, i den andra mellan två och tre år och i den sista mellan ett och 

fyra år. 

5.3 Genomförande 

Vi började med att ta del av relevant forskning som berörde vårt ämne. Sedan 

utformades frågor till self-reporten utifrån syftet. Detta för att få reda på hur 

pedagogerna upplever att deras kunskap och inställning till matematik påverkar 

barnets intresse och hur matematiken synliggörs. Vi kontaktade ett antal olika 

förskolor och berättade om vår undersökning, detta för att se om det fanns intresse 

och möjlighet för två pedagoger på varje förskola att medverka i vår studie. Det 

visade sig att tio förskolor och tjugo pedagoger var intresserade av att delta. Vi 

lämnade sedan personligen ut self-reporterna som innehöll tre frågor (bilaga 3) och 

missivbrevet (bilaga 1). Respondenterna hade då möjlighet att få svar på eventuella 

frågor och vi kunde informera om undersökningen. I missivbrevet informerades om 

syftet med undersökningen och om de etiska regler som kommer att följas. 

Respondenterna hade tre veckor på sig att besvara frågorna och sedan hämtade vi 

personligen self-reporten. 

 

En av oss utförde den andra delen av vår undersökning, self-report delades ut till tre 

pedagoger som också observerades i en valfri situation där de synliggjorde 

matematiken på något sätt. Via telefonkontakt med olika förskolor fanns det 

slutligen tre intresserade pedagoger som ville delta i studien. Dag och tid bestämdes 

för observationen, då skickades också missiv brev (bilaga 2) och self-report (bilaga 3) 

ut per mail. Missiv brev (bilaga 4) till föräldrarna om undersökningen och ett 

medgivande där de skriftligen fick godkänna om deras barn fick vara med i studien 

(bilaga 5) skickades även ut. Respondenterna skickade tillbaka self-reporten via mail 

och medgivandet från föräldrarna återlämnades i samband med observationerna. 

 

För att kunna observera på avstånd och föra ett löpande protokoll förhöll sig 

observatören passiv. Observationerna bandades, detta för att kunna gå tillbaka och 

lyssna så att inget missades. Pedagogerna fick själva bestämma i vilken situation som 

de ville bli observerade. En pedagog valde en planerad situation med tre barn, den 
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andra en situation när hon dukade med ett barn och i den sista observerades en 

samling där sex barn deltog. 

5.4 Etiska övervägande 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) ska undersökningar grundas på respekt för 

deltagarna, i detta fall pedagogers, barns och föräldrars integritet. De aktuella 

pedagogerna tillfrågades om de ville medverka i self-report och observation, 

samtidigt informerades de om studiens syfte och innehåll. Alla i undersökningen 

valde själva om de ville delta eller inte. Vårdnadshavarna till de barn som skulle 

observeras fick en blankett (bilaga 5) där de hade möjlighet att ta ställning till om 

deras barn skulle få tillåtelse att medverka. Alla kunde när som helst avbryta sin 

medverkan om de så önskade det. Respondenterna informerades om att uppgifterna 

i self-report och observationerna endast kommer att användas i studien. Under 

analysen fick alla medverkande i studien fingerade namn och förskolorna nämndes 

inte vid namn. Enligt Björkdahl Ordell (2007) är det den som genomför studien som 

har ansvaret gentemot de personer som är involverade. 

5.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Enligt Kihlström (2007c) är kommunicerbarheten ett viktigt mått på validitet. För att 

en studie ska ha reliabilitet och validitet innebär det att den ska vara trovärdig, 

tillförlitlig och giltig. Thurén (2007) anser att det är av stor vikt att man undersöker 

just det man avsett att undersöka. Syftet och frågeställningarna ska vara det centrala 

i undersökningen för att få så hög giltighet och validitet som möjligt. I forskning där 

self-report används som metod är det enligt Davidsson (2007) viktigt att vara 

noggrann med formuleringen av frågorna som lämnas ut till respondenterna. Innan 

vi började skriva våra frågor skrev vi ner vår egen förförståelse i ämnet för att så 

mycket som möjligt bortse från den. Vi bad även två oberoende förskollärare att i en 

berättande text besvara frågorna i self-reporten innan vi lämnade ut dem till de 

respondenter som ingår i vår urvalsgrupp. Detta gjorde vi för att få reda på om 

andra, förutom vi som genomför studien, förstår det centrala i frågorna. Kihlström 

(2007a) menar att vanligtvis används citat i intervjusvaren för att underlätta 

förståelsen och öka trovärdigheten för läsaren. Därför valde vi i vår 

resultatsammanställning att delge respondenternas svar bland annat genom citat för 

att öka trovärdigheten. 

 

I den andra delen av undersökningen användes self-report och observation. Då 

endast tre observationer har utförts anser vi att tillförlitligheten begränsas men å 

andra sidan förstärks den i och med att några self-report är knutna till observationer. 

För att vara förberedd gjordes en planering och det som skulle observeras skrevs ner 

i förväg. Kihlström (2007b) menar att som observatör bör man tänka på att ha en bra 
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planering inför observationerna vilket leder till att det blir ett bra material att 

analysera. 

  

Vi tycker det är viktigt när vi bearbetar materialet att vi inte låter oss påverkas av 

exempelvis empati, medkänsla, tidigare erfarenheter och övertygelser. Vi har med 

andra ord försökt bortse från detta när vi bearbetat materialet. 

5.6 Analys/Bearbetning 

Efter att allt material samlats in läste var och en av oss igenom respektive self-report. 

Varje self-report transkriberades för att alla skulle se likadana ut, detta för att vi inte 

skulle påverkas av handstil och eventuella felstavningar. Vi rättade enbart i den mån 

att betydelsen i svaret inte gick förlorat.  

 

Alla self-report djuplästes igenom flera gånger och efter ett tag kunde vi urskilja 

mönster ur respondenternas svar. I enlighet med den kvalitativa analysen delades 

self-reportsvaren in i olika grupper utifrån det mönster vi upptäckt och som låg till 

grund för kategoriseringen. Sedan lästes texterna ännu en gång och nu använde vi 

oss av överstrykningspennor för att markera de olika kategorierna Efter att ha 

analyserat materialet kunde pedagogernas svar sorteras in i följande kategorier; 

upplever pedagogerna att deras inställning till matematik påverkar barnen, ökad 

kunskap förändrade pedagogernas inställning, pedagogernas förmåga att synliggöra 

matematiken och pedagogernas inställning till matematik och hur de synliggör den. 

I en kvalitativ analys är det enligt Lantz (1993) viktigt att man skaffar sig en 

helhetsbild av hur respondenten uppfattar fenomenet, därefter analyseras svaret och 

sedan identifieras de olika kategorierna.  

 

I den andra delen av undersökningen skrevs respektive observation rent när den 

avslutats. Funderingar och tankar kring observationen skrevs ner, 

bandinspelningarna lyssnades igenom och transkriberades, sedan lästes self-

reporterna igenom. Därefter läste medforskarna materialet som vi sedan diskuterade 

tillsammans. Relevant information som var betydelsefull för vår undersökning 

sorterades ut och sedan analyserades och sammanställdes materialet. 
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6 RESULTAT 

Syftet med studien har varit att undersöka om pedagoger på förskolorna upplever att 

deras kunskap och inställning till matematik påverkar barns intresse att lära, samt 

hur pedagogerna synliggör den. Resultatet grundar sig på tjugoen self-report och tre 

observationer. Vi har valt att särskilja resultaten från de pedagoger som enbart skrev 

self-report och de pedagoger som både skrev self-report och även lät sig observeras. 

Resultatet kommer att visas i olika begreppskategorier som är baserade på vad 

pedagogerna skrev i sina self-report. Även det som iakttogs under observationerna 

när vi studerade om verkligheten överrensstämde med vad pedagogerna skrev i sina 

self-report kommer att presenteras. Dessa frågor ställdes i self-report; 

 

 Hur arbetar du med matematik i förskolan, vilka möjligheter 

och/eller hinder upplever du att det finns i ditt arbete? 

 

 Vi har ju alla olika erfarenheter av matematik från vår egen 

skoltid. Kan du berätta hur du upplevde matematiken under din 

skoltid? Hur upplever du att din inställning till matematik 

påverkar arbetet med barnen i förskolan? 

 

 Berätta hur du tänker kring begreppet matematik, vad du anser 

om matematik i förskolan. 

6.1 Upplever pedagogerna att deras inställning till matematik 
påverkar barnen 

I vår studie skriver alla utom en pedagog att deras inställning har stor betydelse för 

om barnens första möte med matematik blir positiv eller negativ. De menar att om 

pedagogen är intresserad och nyfiken blir också barnen det. 

När jag är glad och positiv till matte upplever jag att barnen också blir glada 

och nyfikna. Det smittar av sig. (Sofia) 

 

Jag anser att mitt intresse och entusiasm för matematiken är enormt viktig då 

det lockar barnen till att delta. (Astrid) 

 

Eftersom vår inställning till matematik är och alltid varit positiv tror vi att det 

påverkar arbetet med barnen och hoppas att matematik blir en positiv 

upplevelse även för dem. (Saga)  

Några respondenter nämner att barnen får arbeta och prata matematik när 

pedagogernas inställning är positiv. Barnen lockas också till att delta när de känner 

att det finns ett engagemang och intresse från pedagogen. 
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Jag vill förmedla till barnen att det finns glädje i att kunna matte, väcka 

nyfikenhet till olika problem och problemlösningar. (Sandra) 

 

Känslan av att vilja upptäcka och förvånas över matematikens fantastiska 

värld vill jag förmedla. (Agnes) 

En tredjedel av respondenterna skriver att de har en positiv upplevelse av 

matematik. Faktorer som har haft betydelse för deras positiva inställning har varit 

när matematiken i skolan kändes meningsfull och förståelig vilken den oftast gjorde 

på låg och mellanstadiet. En annan faktor som påverkade positivt var att de hade fått 

hjälp hemifrån. 

Så länge jag förstod vad jag hade för användning av det så var det roligt och 

begripligt. (Sandra) 

Sammanfattningsvis var det sex pedagoger som upplevde att deras möte med 

matematiken under skoltiden var positiv. Denna positiva inställning var något de tog 

med sig i sitt arbete och de var medvetna om att deras positiva inställning smittade 

av sig på barnen. Glädjen av att förstå och kunna matematik ville de förmedla till 

barnen. De flesta respondenter ansåg att de hade en stor påverkan på hur barnen 

uppfattade matematik. Pedagogerna menade att så länge intresset fanns hos dem 

hade matematik inte några gränser utan då fanns det bara möjligheter.  

6.2 Ökad kunskap förändrade pedagogernas inställning  

Många av respondenterna, två tredjedelar, hade tidigare negativa upplevelser av 

matematik. De upplevde att den var svår och fruktansvärt tråkig.  

Det hade varit roligare och lättare att förstå om läraren hade använt sig av 

leken under lektionerna. (Sandra) 

 

Jag tyckte det var svårt och krångligt och upplevde det många gånger som 

totalt ologiskt. (Asta) 

Samtliga respondenter som hade en negativ inställning, berättar att de genom 

utbildning, projekt eller olika kurser nu har fått en ökad kunskap vilket gett dem en 

förändrad syn till matematik. Det innebär att de genom kunskap har fått en förståelse 

och en positiv inställning till matematik. En av respondenterna som under sin 

lärarutbildning fått en ökad förståelse för att inlärning av matematik kan ske på 

många olika sätt och inte bara som siffror i böcker, uttrycker följande: 

Nu känner jag mig ”snuvad” på all den roliga matematik jag kunde ha fått i 

skolan. (Anja) 

Pedagogernas positiva inställning visar sig genom att de har fått en ökad 

medvetenhet och kunskap om hur mycket som verkligen är matematik i vardagen. 
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De har även insett nyttan av matematiken och fokuserar numera på hur barn tänker 

och resonerar istället för att fokusera på svaren. 

Nu förstår jag matematik och det har blivit lättare att förklara för barnen på 

ett lustfyllt sätt. (Stina) 

Sammanfattningsvis förändrades samtliga pedagogers negativa föreställningar när 

de gick sin utbildning till lärare eller deltog i olika matteprojekt och kurser. Under 

ledning av engagerade lärare fick de en ökad kunskap och större förståelse för 

matematikens betydelse för förskolebarn. Pedagogerna upplevde att den ökade 

kunskapen har lett till att de nu har en större förmåga att förmedla matematik till 

barnen på ett lustfyllt sätt.   

6.3 Pedagogernas förmåga att synliggöra matematiken 

Samtliga pedagoger tycker att det är viktigt att synliggöra matematiken och de anser 

att matematik i förskolan i första hand handlar om att få barnen intresserade. 

Pedagogerna menar att deras möjligheter att arbeta med vardagsmatematik i 

förskolan är obegränsad.  

Matematik är oerhört stort och ingår i allt. Vi tror att man kan få in matematik 

i alla moment i förskolan. (Saga) 

 

Vi vill inte se några hinder utan bara möjligheter. Matematik finns överallt 

bara man har matteglasögonen på sig. (Stina) 

 

På förskolan handlar det framförallt om att väcka en nyfikenhet och en lust att 

lära sig mer. Skapa en känsla av förståelse och bemästrande. (Agnes) 

Genomgående beskriver pedagogerna att de använder sig av de vardagliga 

situationerna för att synliggöra matematiken. De menar även att det handlar om att 

förstå samband, kunna dra slutsatser och se mönster. Pedagogerna uttrycker att det 

är självklart att matematik ska synliggöras i förskolan men det måste ske på ett roligt 

och lekfullt sätt. 

Vi är positiva till att ta in matte i förskolan och kan se matte i allt. Det finns 

med i våra teman och löper som en röd tråd genom vår verksamhet. (Sabina) 

 

Matematiken har inga gränser och möjligheterna kring arbetet är oändliga så 

länge intresset från mig som pedagog finns. (Astrid) 

Många pedagoger skriver att de sätter på sig sina så kallade matteglasögon. Det är då 

de ser och kan ta tillvara på alla tillfällen som finns i vardagen, bland annat i den fria 

leken, ute i naturen, i samlingen och när de har rytm och rörelse. 
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Det finns många möjligheter att göra matematiken spännande och relevant för 

barnen, kopplat till deras verklighet och vardag. (Alexandra) 

Flera pedagoger påpekar att det är i den fria leken som barnen lär sig bäst och menar 

att det är betydelsefullt att utgå från barnens intresse för att väcka deras nyfikenhet 

och lust att lära. 

För mig är det viktigt att utgå från barnens intresse, leka fram kunskap utan 

press eller tvång. (Astrid) 

Några pedagoger framhäver vikten av att benämna matematiska begrepp i naturliga 

sammanhang för barnen. En pedagog skriver att hon berättar för barnen efter en 

aktivitet att de har haft matte för att då skapa positiva erfarenheter samt göra barnen 

medvetna om matematik. 

Vet ni, nu har vi precis haft matte. Så här kul kan man göra med matte, visste 

ni det? (Asta) 

Hälften av respondenterna i vår undersökning skriver att tiden, de stora och även 

åldersblandade barngrupperna kan vara ett stort hinder för att synliggöra och arbeta 

med matematik.  

Det finns många hinder när man arbetar med blandade åldrar, eftersom deras 

intresse och kunskap om siffror, former & matematik kan skilja sig mycket åt. 

(Agnes) 

För att kunna synliggöra matematiken i vardagen menar pedagogerna att det krävs 

kontinuerlig kompetensutbildning samt tid till att läsa aktuell litteratur. 

Vi behöver kompetensutbildning för att få nya idéer och bli medvetna om hur 

man synliggöra matematik för yngre barn. (Saga) 

De upplever att planeringstiden är begränsad vilket leder till att pedagogerna inte 

hinner med att reflektera och diskutera kring matematik.  

Vi behöver mer tid för planering och hinna sitta ner och prata med varandra 

om hur vi vill jobba med matematiken. (Amanda) 

 

Sammanfattningsvis upplevde alla respondenter i vår studie att det finns möjligheter 

att synliggöra matematiken i förskolans vardag. De ansåg att det var betydelsefullt 

att barnens intresse och nyfikenhet för matematik väcks i förskolan på ett positivt 

och lekfullt sätt. För många av respondenterna innefattar matematiken mycket och 

finns överallt i vår vardag. De nämner många olika tillfällen där de synliggör 

matematiken på ett naturligt sätt i verksamheten. Några situationer de berättar om är 

bland annat, bakning, dukning, påklädning, sortering, samling, den fria leken med 
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mera. Trots alla möjligheter upplevde de flesta ändå att det fanns hinder i arbetet 

med att synliggöra matematik. Tidsbrist och stora barngrupper var de största 

hindren, de ansåg även att åldersblandade grupper försvårade arbetet. 

6.4 Pedagogernas inställning till matematik och hur de synliggör den 

Här följer resultatet från observationer med tillhörande self-report.  

 
6.4.1 Self-report Agnes 

Agnes arbetar på en 1-5 års avdelning och tar tillvara på varje chans att synliggöra 

matematik med de små barnen. Hon anser att matsituationen är ett utmärkt tillfälle 

att utnyttja matematiska begrepp. 

Vi pratar ofta om hur vi sitter i relation till varandra vid bordet, mittemot, 

diagonalt eller bredvid. 

Agnes använder sig av matematik när barnen dukar och pratar då om hur många 

bestick och tallrikar de behöver i förhållande till hur många barn som är närvarande. 

Hon tycker det är lättast att använda matematik i vardagssituationer och menar att 

det inte finns några begränsningar för vad som är matematik. 

Jag ser oändliga möjligheter och hindren är egentligen bara jag själv och brist 

på tid. 

Agnes fick tidigt höra i skolan att hon var bättre i språk än i matematik. Trots att hon 

som liten tyckte att matteböckerna var roliga, upplevde hon att lärarna påpekade att 

hon inte var så duktig på matematik. 

Jag tror att jag levde upp till den sanningen om mig själv. Jag slutade att 

försöka bli bra på matte.  

Agnes har på grund av detta alltid känt sig hämmad av matematik men har som 

vuxen hela tiden arbetat med att försöka bli kvitt den känslan. Hennes inställning till 

matematik är positiv men hon tror att hennes bakgrund påverkar hennes arbete med 

matematik i förskolan. 

Jag är mån om att prata matte så ofta jag kan med barnen och jag vill att de 

ska känna att matte är lika naturligt som något annat. 

På Agnes förskola arbetar de med mattelådor där det finns olika material för de olika 

åldrarna. Hon anser att barnen genom dessa får en chans att se matematiken som 

något naturligt. Hon poängterar också att det då på förskolan blir lika villkor för 

pojkar och flickor. 

Flickor och pojkar får samma tillgång till matematik, vilket är väldigt viktigt.  
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Vi gör en insats för framtiden, tycker jag. 

6.4.2 Agnes synliggör matematiken i en matsituation 
Ett utdrag från observationen av en dukning med Agnes och David 3;11 år. David 

och Agnes ska duka bordet, varvid Agnes tar fram kort på barnen och lägger dem på 

bordet. 

A: Vilka barn är här idag, David? 

David tittar på korten och funderar en stund, han tar sedan fram de kort på de barn 

som har kommit. 

A: Hur många barn är det? Kan du räkna dem? 

D: En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv. 

A: Var det tolv barn? 

D: Jag kan räkna till tolv. 

A: Vad bra, då kan du lägga ut korten där du tycker att barnen ska sitta. 

 

David går runt och lägger ut korten samtidigt som han diskuterar med Agnes var 

barnen ska sitta. 

D: Idag vill jag sitta jämte Sandra och Max får sitta här. 

A: Är du klar nu? Vad bra! Då ska vi se, hur många små är här som behöver 

djupa tallrikar? 

 

 David går runt de tre borden, tittar på korten och räknar de små barnen. Han frågar 

Agnes och vill ha bekräftelse att han har räknat rätt barn. 

D: Emma, Amanda och Adam har kommit idag. 

A: Ja, de är här idag. Hur många djupa tallrikar ska vi ta fram då? 

D: En, två, tre tallrikar. 

David hämtar tre djupa tallrikar, ställer dem på sin plats och lägger kortet i 

respektive tallrik. 

D: Nu ska jag ta fram fler tallrikar, jag tar de stora nu. 

A: Vet du hur många du behöver? 

D: Jag ska räkna. 

David går runt igen och räknar korten. Han kommer fram till att det behövs nio 

tallrikar, han hämtar sedan i omgångar tallrikar och ställer ut dem på rätt plats. Han 

kommer på att det fattas tallrikar till fröknarna. 

D:  Jag måste ha tallrikar till dig och till Stina och Maja. 

A: Ja, vi måste ju också ha tallrikar. Vad bra, hämtar du tre till då. 
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D: Nu behöver jag gafflar och skedar och knivar. 

David går runt borden, han räknar hur många vuxenbestick och barnbestick han 

behöver sedan lägger han ut dem på rätt plats. Han hämtar även glas, det är både 

stora glas, små glas och pipmuggar. Under tiden som David ställer ut glasen 

diskuterar han och Agnes begreppen stor - liten och vem som har vilket. Till slut är 

det bara haklapparna kvar och David hämtar till dem som behöver. När alla kommit 

in och letat upp sina platser blir det många diskussioner om hur de sitter. Under 

lunchen diskuterar de olika begrepp som mittemot, bredvid, mellan och diagonalt. 

 

Sammanfattningsvis skriver Agnes i sin self-report att hon tycker om att använda sig 

av matsituationer för att synliggöra matematik. Under observationen tog Agnes 

tillvara på varje tillfälle för att använda matematik under dukningen. Hon gav David 

den tid och den hjälp han behövde för att lösa uppgiften. Agnes använde sig av 

många matematiska begrepp, som antal, siffror, lägesord under lunchen och 

synliggjorde det matematiska språket för barnen. 

 
6.4.3 Self-report Elsa  

I sin self-report berättar Elsa, som arbetar med barn mellan 1-2 år, att matematik i 

förskolan handlar mycket om att synliggöra matematiska begrepp i vardagen, i 

samtal och i leken. Hon skriver om tre områden som hon anser är viktiga i sitt 

matematiska arbete i vardagen med små barn. Dessa områden är storleksjämförelser, 

antalsjämförelser och att sortera lekmaterial. 

 

Elsas erfarenhet från den egna skoltiden var negativ där det var mycket teoretisk 

matematik. 

Den kunskapssyn som jag möttes av i min egen skolgång har jag tagit avstånd 

från och som vuxen har jag påverkats till en annan syn på matematik. 

Elsa anser att den egna inställningen till matematik spelar stor roll i arbetet med 

barnen. Hon har deltagit i en givande kompetensutveckling med Elisabeth 

Doverborg och den är en bidragande orsak till hennes förändrade inställning. 
 
6.4.4 Elsa synliggör matematik i samlingen 
Här följer ett utdrag från observationen av Elsas samling. Utöver Elsa är det 

ytterligare en pedagog och sex barn mellan ett och ett halvt och två år som deltar. 

Barnen vet var stjärnmattan som de ska sitta på finns och plockar fram den. De hjälps 

åt och försöker lägga den rätt, i slutet får de hjälp av pedagogen för att få ut hela 

mattan. Alla barnen sätter sig och Elsa tar fram saker till samlingen genom att fråga 

barnen vad som ska vara med. 

– Vad ska vi ha mer? Trumman?  – Ska vi ha den och spela ”Viggo är här”? 
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Elsa pratar hela tiden med barnen samtidigt som hon plockar fram trumman, pinnar 

och ägg, de har även en tisdagslåda som hon tar fram. Genom utrop och med 

kroppsspråk har barnen en dialog med Elsa. Redan innan de har börjat sjunga 

namnsången har Elsa hunnit benämna begreppen först och sedan. Efter sången 

öppnar de tisdagslådan där den lilla spindeln ligger. När de pratar om spindeln 

nämner Elsa den lilla spindeln, mellan och den stora bamse spindeln. Genom röst 

och kroppsspråk förmedlar hon de olika begreppen. Sedan plockar Elsa fram pinnar 

och ägg till nästa sång. 

– När man spelar på pinnar måste man ha två pinnar och när man spelar med 

ägg tar man ett. 

När de har spelat och sjungit ”Bä, bä vita lamm” plockar Elsa fram frukten. Hon 

håller fram ett äpple i luften och ramsar: 

”Äpple och päron hänger på trädet och när det är moget så faller det ner”. 

Hon skalar äpplet med en potatisskalare och pratar samtidigt om färgen röd. 

– Idag är det alldeles röda äpplen, det blir ett vackert skal. – Titta du har röda 

byxor. 

Alla barnen börjar titta och dra i sina kläder samtidigt som de försöker fånga Elsas 

uppmärksamhet genom att visa just sina kläder. Elsa ser sig omkring i ringen: 

– Och du har röda sockar och jag har en röd kofta. 

Elsa har skalat färdigt äpplet och håller upp det i luften. 

– Oj, oj, oj hur lång blir den här då? – Ska vi mäta på dig, Gustaf? 

Gustaf ställer sig genast upp och Elsa mäter med äppleskalet på honom. 

– Det går från Gustafs tår ända upp till magen. – Oj, den var lång! 

– Hur många barn är det idag då? Ska vi räkna tillsammans? 

De räknar tillsammans och delar sedan äpplet i lika många delar. Elsa skalar ett 

äpple till och gör samma procedur igen. 

– Men ser ni, det här skalet blev nog ännu längre. Ska vi mäta på dig Linda? 

När de mätt äppleskalet så konstaterar de att skalet även på Linda når från tårna till 

hennes mage. Elsa tar fram två clementiner som hon skalar och delar samtidigt som 

hon räknar klyftorna. När alla ätit färdigt avslutar de samlingen för att sedan gå ut 

på gården. De ska först städa rummet, de har olika backar och hjälps åt att sortera 



24 

 

alla leksaker. Barnen vet precis vad som ska ligga var och rättar varandra om det blir 

fel. 

 

Sammanfattningsvis betonar Elsa, som arbetar med de allra minsta barnen, i sin self-

report vikten av att jämföra storlek och antal samt arbeta med sortering för att 

synliggöra matematik. I observationen gjorde hon detta i sin samling när hon till 

exempel skalade äpplena och använde sig av skalet för att jämföra olika längder. 

Hon tog tillvara på en daglig situation som hon omvandlade till matematik på en 

lagom nivå för de minsta barnen, där hon benämnde olika begrepp och antal. Elsa 

hade en förmåga att ta barns perspektiv när hon lyssnade och läste av de små 

barnens kroppsspråk och bemötte dem genom att uppmuntra och utmana dem. 

 
6.4.5 Self-report Mimmi 

Pedagogen Mimmi, som arbetar i en 1-5 års avdelning, skriver i sin self-report att 

möjligheterna att synliggöra matematik i förskolan är oändliga. Matematiken finns 

med i de dagliga händelserna som samling, matsituationer, dukning, 

konstruktionslek, spela spel, ramsor, lekar, sånger och skapande arbete. 

I förskolan handlar det ju mycket om att lyfta fram det matematiska språket 

genom att använda de matematiska orden och utmana det matematiska 

tänkandet i vardagliga situationer. 

Hinder som hon ser kan vara kollegor som har en mycket negativ inställning på 

grund av att de är osäkra och rädda. De använder då det matematiska språket fel och 

tror även att matematik bara handlar om plus och minus. 

Jag tror inte de flesta är så medvetna om att matematiken hela tiden är 

närvarande. 

Mimmi anser att matematik handlar om att problematisera och utmana barnen i det 

matematiska tänkandet genom frågor och diskussioner. Hon har en positiv 

inställning till matematik från sin skoltid och tror att det kan smitta av sig till barnen 

så att de blir intresserade. Hon tror att hennes positiva inställning bidrar till att hon 

kan synliggöra matematiken i olika situationer. 

Matematik kan vara magisk, rolig, vacker och spännande! 

6.4.6 Mimmi synliggör matematik i en planerad aktivitet 

Ett utdrag från observationen av Mimmi och tre barn, Elsa 3;2 år, Tommy 4 år och 

Anneli 4;7 år. De sätter sig runt ett bord i målarrummet, Mimmi tar fram en låda och 

frågar barnen vad de tror att det finns i den. När barnen gissat på lego, musslor och 

knivar öppnar Mimmi lådan och visar att den är full av musslor. 

M:  Ska vi se hur många de är. Om ni bara tittar så här, hur många ser det ut 

att vara då? 
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A: Tio. 

M: Tio, Vad tror du Elsa? 

E:  Fem. 

M:  Fem, tror du. Vad tror du Tommy? 

T:  Visar fyra fingrar. 

M:  Du tror att det är så många. En, två, tre, fyra. Vi får se. 

Mimmi tar fram snäcka efter snäcka och lägger dem på bordet, barnen räknar varje 

snäcka som hon lägger fram. Tolv, säger de samtidigt. 

M:  Tolv var det. 

A:  Ingen gissade på tolv. 

M:  Det var fler än vad vi trodde. För ni gissade på tio, fem och fyra. Vet ni, nu 

gör jag så här. 

Mimmi samlar ihop alla snäckor i en hög. Hur många snäckor är det nu då, frågar 

hon? 

A:  Tolv.  

M:  Du tror att det är tolv fortfarande. Vad tror du Elsa? 

E:  Sex. 

M: Du tror sex, vad tror du Tommy? 

T:  Fem. 

M:  Fem, ska vi kolla igen. 

Alla räknar snäckorna tillsammans medan Mimmi lägger tillbaka dem i lådan. Ju 

närmare de kommer tolv desto mer viskar Mimmi. 

B: Tolv utropar de med glada röster. 

M: Det är fortfarande tolv. 

T: Varför viskade du? 

M: Spännande, ibland är det spännande när man viskar. 

M: Nu ska vi se om ni kan hjälpas åt, Mimmi häller ut snäckorna på bordet 

igen. Om ni kan lägga dem på en lång rad. I storleksordning, alltså den största 

snäckan där, Mimmi pekar längst upp, och den minsta där borta, pekar längst 

ner. Får vi se om ni kan göra det. Då får ni hjälpas åt. 

Anneli tar kommandot, hon tar den största snäckan och lägger den längst upp, tar 

sedan den minsta och lägger den längst ner. Elsa tar bara en snäcka som hon lägger 

efter den största. Anneli tittar på snäckraden, hon tar en och frågar - Här? Mimmi 

svarar att - ni får titta och lägga så kollar vi sedan, det är inte så lätt. De lägger 

snäckorna i en rad. Mimmi förtydligar för Tommy var de minsta och största ska 

ligga. 

A: Såå. 

M: Ska vi dra ihop den lite. Mimmi drar ihop raden. 

T: Dom är långa 

M: Dom är långa, ja. 
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T: Skruv 

M:  Det är skruvsnäckor. De har annan form. Ska vi se nu, om vi tittar 

tillsammans. De går igenom raden och jämför snäckorna. Är denna störst och 

den minst? Den här då? 

A: Mittemellan. 

Mimmi tar två snäckor i taget och jämför vilken som är störst och lägger den sedan 

på rätt plats. De går igenom hela raden genom att jämföra större och mindre. Fokus 

är mer på stor och liten än att snäckan hamnar på rätt plats. 

M: Nu tar vi fem stycken snäckor. Om jag lägger dem så här, lägger tre ihop 

och två ihop i två rader. Hur många är det nu? 

Alla räknar snäckorna. En, två, tre, fyra, fem. 

M: Om jag lägger dem så här då?  

Mimmi lägger snäckorna som prickarna på en tärning. 

Alla räknar igen. En, två, tre, fyra, fem. 

M:  Det är fem ändå. Det spelar ingen roll hur man lägger dem, om de ligger i 

en hög eller på rad, det är fem ändå. 

M: Nu får ni blunda. Maria tar bort en snäcka. Nu får ni titta. Hur många 

snäckor är det nu då? 

B:  En, två, tre, fyra. 

M: Hur många snäckor har jag plockat bort? 

A: En 

M: Hur många tror du Elsa? 

E: Tre 

M:  Tre tror du. Vad tror du Tommy? Inget svar från Tommy. Nu gör vi så här. 

Blunda igen. Titta. 

A: Räknar igen, en, två, tre. 

M: Hur många finns det då här i min hand? 

A: Två, två, två… 

M: Tror du det är två. Mimmi visar handen, ja det var det. Vad bra ni är på att 

räkna. 

De fortsätter tills alla barn och även pedagogen har blundat och fått gissa hur många 

snäckor som plockats bort. När det är Tommys tur tar Mimmi hjälp av sina fingrar 

för att tydliggöra för honom. 

 

Sammanfattningsvis menar Mimmi att matematik i förskolan handlar om att utmana 

det matematiska tänkandet hos barnen och lyfta det matematiska språket. Hon 

tycker det är viktigt att problematisera och utmana barnen i matematik genom frågor 

och diskussioner. I sin aktivitet utmanade hon deras tänkande och när uppgiften blev 

lite för svår för barnen diskuterade de och löste problemet tillsammans. Mimmi 

verkade inte vara ute efter rätt eller fel svar utan de resonerade gemensamt fram en 
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lösning. Mimmi utstrålade liksom barnen en nyfikenhet och ett intresse över att få 

reda på svaret. 

7 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att knyta resultatet från studien till tidigare forskning och 

till den teoretiska bakgrunden. Vi kommer även att delge våra tankar och 

reflektioner kring studiens resultat. Detta har vi valt att redovisa under följande fyra 

rubriker; resultatdiskussion, didaktiska konsekvenser, metoddiskussion och förslag 

till fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur pedagogerna upplevde att deras 

kunskap och inställning till matematik påverkar förskolebarnens intresse för 

matematik, samt hur pedagogerna synliggör den. Detta gjordes via en self-

reportundersökning. Vi ville också jämföra några pedagogers self-reportsvar med 

observationer för att se om svaren överrensstämde med verkligheten samt hur 

matematiken synliggjordes i förskolan. 

 
7.1.1 Pedagogernas inställning och förhållningssätt till matematik  

Resultatet i studien har visat att respondenterna anser att deras inställning och 

kunskap till matematik har stor betydelse för hur de påverkar barnets matematiska 

intresse. I vår teoretiska bakgrund har vi valt Vygotskijs (1934/1999) kulturhistoriska 

teori med sociokulturellt perspektiv eftersom den betonar pedagogens betydelse för 

barns lärande och utveckling. Barnet lär sig nya saker i samspel med både barn och 

vuxna. Det behövs någon som är kompetent som visar och berättar hur något ska 

utföras. Barnets utveckling går från det sociala till det individuella, de lär sig först i 

samarbete med andra för att sedan kunna genomföra händelser på egen hand. Även 

Brodin och Hylander (1997) skriver att flera forskare har kommit fram till att en bra 

förutsättning för barns lärande är när barn och vuxna undersöker och utforskar saker 

tillsammans. 

 

Vi tycker att pedagogerna i studien hade förmågan att synliggöra matematiken och 

var medvetna om sitt ansvar att lägga grunden till barnens nyfikenhet och intresse 

till matematik. Trots att ingen av respondenterna nämnde läroplanen tror vi att Lpfö 

98 är ett levande dokument ute på förskolorna. I läroplanen står det att pedagogen 

ska utmana barnets nyfikenhet och intresse för matematik, enligt oss görs detta på de 

förskolor som deltagit i vår studie. Doverborg (2006) menar att det är oerhört viktigt 

för förskolans framtid att pedagoger har kunskap, kompetens och vilja för att skapa 

intresse, nyfikenhet och förståelse för matematik i tidig ålder. 
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I observationerna kunde vi se ett samspel mellan pedagogerna och barnen där 

pedagogens positiva förhållningssätt speglar barnens lust att delta och vara aktiva. 

Vygotskij (1934/1999) betonar den kompetenta pedagogens betydelse för barns 

utveckling och lärande. En viktig roll som pedagogerna har är att skapa matematiska 

situationer eftersom barn lär sig i samspel med andra barn och vuxna. I alla 

observationer var de tre pedagogerna aktiva och kunde ta barns perspektiv. De hade 

även ett medvetet arbetssätt för att synliggöra matematiken i de vardagliga 

situationerna. Enligt Doverborg (2006) är det viktigt att pedagogerna kan ta barns 

perspektiv för att skapa roliga och meningsfulla matematiska lärandesituationer för 

barnet. 

 

Respondenterna i observationerna skrev i sina self-report att de numera har en 

positiv inställning till matematik och detta var något som vi kunde se i 

observationerna. Deras positiva inställning till matematiken återspeglades i att 

barnen blev intresserade och tyckte det var roligt. Brodin och Hylander (1997) menar 

att om barnet och pedagogen får ett gemensamt intresse och pedagogen uppmuntrar 

barnet, utvecklas självförtroendet och tilliten till den egna förmågan. Doverborg, 

Pramling och Qvarsell (1987) anser att barnet behöver utmanande aktiviteter för att 

kunna reflektera och gå vidare i sin utveckling. 

 
7.1.2 Vardagsmatematik synliggörs 

Vårt syfte är bland annat att ta reda på hur pedagogerna synliggör matematiken i 

förskolan. Resultat visade att samtliga pedagoger har en positiv inställning, de 

använder sig av olika vardagssituationer som till exempel dukning, samling, fria 

leken och temaarbete för att synliggöra matematiken i förskolan. Vi tycker att detta 

visar att pedagogerna har kunskap och är medvetna om hur de ska ta tillvara på och 

synliggöra matematiken i olika sammanhang. För att barnen ska få syn på 

matematiken poängterar Wallin och Svensson (2006) att det krävs kunniga och 

medvetna pedagoger som har förmågan att se matematik i vardagen. I 

observationerna kunde vi se att matematik inte var en ny företeelse för barnen utan 

det var något som de var väl bekanta med, vilket vi tror beror på att det förekommer 

mycket matematik i deras förskolor idag. Vi finner att respondenternas svar i de tre 

self-reporterna stämmer väl överrens med vad vi såg i observationerna. 

 

Samtidigt som pedagogerna i studien såg obegränsade möjligheter att använda sig 

av matematik i vardagen fanns det även hinder för många av dem. Vi fann det 

motsägelsefullt att pedagogerna pratade mycket om att fånga matematiken i 

vardagen samtidigt som de sa att de måste planera matematiska aktiviteter, vilket de 

saknade tid till. För oss handlar matematik mycket om att ta tillvara på den aktuella 

situationen och anpassa den efter barnets erfarenhetsnivå, vilket gör att det inte 

behövs någon planering. Gannerud och Rönnermann (2007) menar att det är viktigt 

att barnet får uppleva meningsfulla vardagssituationer eftersom när barnet är 
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motiverat tar det lättare till sig kunskaper. Vi tolkar pedagogernas svar att det som 

saknas är tid till att diskutera begreppet vardagsmatematik och hur pedagogerna kan 

ha ett gemensamt förhållningssätt. Aktuell forskning av bland annat Ahlberg (2000), 

Persson och Wiklund (2007) och Doverborg (2007) visar på vikten av att barnet i tidig 

ålder ges möjlighet att utforska och utmanas av matematik i vardagssituationer. 

 
7.1.3 Pedagogernas ökade kunskap förändrade deras inställning 

I studien hade merparten av pedagogerna negativa erfarenheter av matematik. De 

pedagoger som hade en positiv inställning menade att de redan från början hade 

förstått nyttan av matematiken. Detta bekräftar Olsson (2000) när han säger att tidiga 

upplevelser av matematik präglar vilken attityd, positiv eller negativ, man får med 

sig i livet. Vygotskij anser att barnet i samspelet är beroende av en vuxen med 

kompetens. Barnet lär sig först tillsammans med andra för att därefter utföra det på 

egen hand. Detta får oss att inse vilken viktig roll pedagoger har när det gäller att 

introducera och arbeta matematiskt med det lilla barnet. 

 

Vi såg i undersökningen att pedagoger med negativ inställning till matematik 

förändrade sin syn till ämnet när de utbildade sig eller fick kompetensutveckling. 

Pedagogerna fick en ökad kunskap om matematikens betydelse och även en 

förståelse för hur de kan synliggöra matematiken. Genom studien kan vi konstatera 

att det är viktigt att pedagogerna ges möjlighet till kompetensutveckling för att då 

kunna förändra eventuella negativa föreställningar samt få ny kunskap. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2007) poängterar vikten av att pedagogerna måste få 

möjlighet att diskutera hur de upplevde matematik under sin egen skolgång. Detta 

för att de ska kunna skapa ett grundläggande intresse för barnet och ge barnet en 

matematisk förståelse i tidig ålder. 

 

Något som vi finner intressant är den stora matematiska medvetenheten hos 

pedagogerna i vår studie. Oavsett om de är nyutbildade eller har arbetat i många år 

har de alla kunskap och en positiv vilja att synliggöra matematiken i förskolan. Vi 

tycker att det framkommer i studien att det pågår ett nytänkande kring matematik 

och kring pedagogens förhållningssätt. Vi upplever även att det är 

kompetensutbildning i form av olika projekt och mattegrupper som gör att 

matematiken i dag får en mer framträdande roll ute på förskolorna. 

7.2 Didaktiska konsekvenser  

I detta avsnitt resonerar vi kring studiens didaktiska konsekvenser för förskolans 

verksamhet. 

 

Förskolans läroplan betonar vikten av att pedagogerna utmanar barnets nyfikenhet 

och intresse för matematik. Vi kan i vår undersökning se att pedagogerna upplever 
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att deras inställning till matematik är betydelsefullt för hur barnen upplever 

matematiken. Forskning visar att det bland annat är i förskolan som barnet får sin 

matematiska grund. Därför är detta första möte oerhört viktigt för hur barnets 

inställning till matematik, hur deras matematiska förståelse för grundläggande 

begrepp och problemlösningar kommer att se ut i framtiden. När pedagogerna är 

medvetna och har en positiv inställning till matematik, upplever vi precis som 

pedagogerna i vår undersökning att det i förskolan finns många möjligheter att på ett 

lekfullt sätt utforska matematiken. Det är viktigt att ta tillvara på alla naturliga 

tillfällen i vardagen och skapa roliga och meningsfulla lärsituationer. En 

förutsättning för att detta ska lyckas är bland annat att pedagogerna har förmågan att 

ta barnets perspektiv. 

 

För att förskolan ska kunna erbjuda en verksamhet där matematik har en 

framträdande roll anser vi att det är viktigt med medvetna pedagoger som har en 

positiv inställning till matematik. För att öka medvetenheten tror vi att 

lärarutbildningen har en viktig roll samt att alla pedagoger måste erbjudas 

regelbunden kompetensutveckling i ämnet. Även pedagogerna i vår studie berättade 

om vikten av kompetensutveckling för att få ny kunskap. De pedagoger som tidigare 

hade en negativ inställning till matematik fick genom utbildning en positiv 

inställning. Det är även viktigt att pedagogerna i arbetslaget tar sig tid att diskutera 

vad matematik är och att alla i den egna verksamheten medvetet arbetar för att driva 

förskolans matematiska arbete framåt. Vi tror också att olika utvecklingsarbete 

tillsammans med andra förskolor berikar alla pedagoger. 

7.3 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om pedagogerna upplevde att deras inställning 

och kunskap till matematik påverkade barnets matematiska intresse, samt hur 

pedagogerna synliggör den. För att få reda på detta diskuterade vi vilken metod, 

intervju eller self-report, som kunde vara lämplig i studien. Vi bestämde oss till slut 

för att använda den kvalitativa metoden self-report av den anledningen att vi av 

egen erfarenhet vet att det kan vara svårt att få tid till att medverka i en intervju. Vi 

förmodade att vi skulle få fler deltagare när de själva kunde bestämma tidpunkt för 

att besvara self-reporten. Detta var en bra hypotes då det endast blev 10 procents 

bortfall. När vi sökte efter litteratur om self-report upptäckte vi att utbudet var 

begränsat vilket vi upplevde negativt. Vi lämnade ut self-reporten personligen och 

det såg vi som en fördel då vi kunde förtydliga oss om det var något som 

respondenterna undrade över. Nackdelen anser vi var att vi inte kunde ställa några 

följdfrågor om vi tyckte att svaren var otillräckliga. En bidragande orsak till att så 

många svarade tror vi var att vi personligen hämtade self-reporten. 
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I vår andra undersökningsdel använde vi oss av self-report ihop med observation. 

Observationen utfördes först och därefter lästes self-reporten. Det intressanta med 

detta var att först se vad pedagogerna gjorde i verksamheten för att sedan läsa i self-

reporten hur de ville arbeta. Vi upplevde att det var mycket svårare att få 

respondenter att medverka i denna del av undersökningen, vilket vi tror beror på att 

det är mer tidskrävande och utlämnande att medverka i observationer. 

Observationerna spelades in och det var bra att i efterhand kunna lyssna på dem 

flera gånger. I en observation där många barn deltar är det svårt att hinna med och 

skriva ner vad de säger. 

7.4 Fortsatt forskning 

En tanke om möjligt forskningsområde som uppstod under arbetets gång var att det 

skulle vara intressant att applicera ett genusperspektiv på undersökningen. Detta för 

att se om pedagoger bemöter och uppmuntrar flickor och pojkar lika när det gäller 

matematik i förskolan. 

TACK 

Tack till alla som funnits vid vår sida; familj, vänner, arbetskamrater och chefer, 

genom uppmuntran och förståelse har ni varit ett stort stöd för oss. Ett stort tack till 

alla pedagoger som ställt upp så att vi kunnat genomföra studien. Ett särskilt tack 

vill vi rikta till handledaren Susanne Björkdahl Ordell som genom ovärderlig hjälp 

har stöttat oss genom arbetets gång. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Vi heter Anita Karjalainen och Susanne Lennartsson och är två barnskötare som läser 

en uppdragsutbildning till förskollärare på högskolan i Borås. Det innebär att vi 

under två år har studerat på distans samtidigt som vi arbetat i våra respektive 

förskolor. 

 

Under vår sista termin ska vi skriva ett examensarbete om en fråga som vi är 

intresserade av. Vi har valt att forska om hur pedagoger upplever att deras kunskap 

och inställning till matematik påverkar förskolebarnen. För att kunna genomföra vår 

undersökning behöver vi hjälp av dig som är verksam pedagog i förskolan. 

 

Vi har valt en undersökningsmetod som benämns self-report, vilken är som en 

skriftlig intervju. Du besvarar våra frågeställningar i en berättande text. Vi har valt 

denna metod för att du i lugn och ro ska kunna delge oss dina erfarenheter och 

synpunkter. 

 

Vi kommer att använda vårt insamlade material endast i denna uppsats, varken 

förskolor eller pedagoger kommer att namnges eller kunna identifieras. Din 

medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta self-reporten. 

 

Vi är tacksamma om du har möjlighet att besvara frågorna innan den 16 oktober då 

vi personligen kommer och hämtar svaren. 

 

Tack på förhand. 

 

Vänligen Anita och Susanne 

 

Om ni undrar över något kan ni oss på följande sätt: 

 

Anita: mob.  Mailadress:    

Susanne: mob.  Mailadress:    
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Bilaga 2  

Hej! 

 

Jag heter Annika Bergbom och är en student på Högskolan i Borås som sedan två år 

tillbaka går en utbildning till lärare i förskolan samtidigt som jag arbetar på min 

förskola. Nu går jag sista terminen och ska tillsammans med två andra studenter 

Anita Karjalainen och Susanne Lennartsson genomföra vårt examensarbete. 

 

Vi har valt att forska om hur pedagoger upplever att deras kunskap och inställning 

till matematik påverkar förskolebarnen. Vi vill också titta på interaktionen mellan 

pedagogerna och barnen. För att kunna genomföra vår undersökning behöver vi 

hjälp av dig som är verksam pedagog i förskolan. 

 

Vi har valt två olika undersökningsmetoder, en som benämns self-report, vilket är 

som en skriftlig intervju. Där besvarar du våra frågeställningar i en berättande text. 

Vi har valt denna metod för att du i lugn och ro ska kunna delge oss dina 

erfarenheter och synpunkter. Den andra är observation, där skulle jag vilja observera 

en aktivitet eller situation där du på något sätt lyfter matematiken. 

 

Vi kommer att använda vårt insamlade material endast i denna uppsats, varken 

förskolor eller pedagoger kommer att namnges eller kunna identifieras. Din 

medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta self-reporten eller 

observationen. 

 

Jag är tacksam om du har möjlighet att besvara frågorna innan den 2 november och 

skicka tillbaka dem på min mail. Jag kommer att per telefon bestämma ett datum 

tillsammans med dig då jag kan komma och observera. 

 

Tack på förhand. 

 

Vänligen Annika 

 

Om ni undrar över något kan ni oss på följande sätt: 

 

Annika: mob.  Mail adress:  

Anita: mob.   Mail adress:    

Susanne: mob.  Mail adress:    
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Self report 

 

Vi är intresserade av hur du som pedagog upplever att din kunskap och inställning 

till matematik påverkar förskolebarnens intresse för matematik. Vi önskar att du 

utifrån dina erfarenheter och upplevelser besvarar våra frågor på ett berättande sätt. 

 

 Hur arbetar du med matematik i förskolan, vilka möjligheter och/eller hinder 

upplever du att det finns i ditt arbete? 

 

 Vi har ju alla olika erfarenheter av matematik från vår egen skoltid. Kan du 

berätta hur du upplevde matematiken under din skoltid? Hur upplever du att 

din inställning till matematik påverkar arbetet med barnen i förskolan? 

 

 Berätta hur du tänker kring begreppet matematik, vad du anser om 

matematik i förskolan. 

 

 

För att vi skall kunna bearbeta och tolka insamlat material önskar vi att du även 

svarar på följande frågor: 

 

 Vilken åldersgrupp arbetar du med i förskolan? 

 Hur många år har du arbetat i förskola? 

 Vad har du för utbildning? 

 Har du någon fortbildning i matematik i förskolan? 
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Hej alla föräldrar!                                        Göteborg 25 oktober 2009

  

 

Jag heter Annika Bergbom och är en student på Högskolan i Borås som sedan två år 

tillbaka går en utbildning till lärare i förskolan samtidigt som jag arbetar på min 

förskola. Nu går jag sista terminen och ska tillsammans med två andra studenter 

Anita Karjalainen och Susanne Lennartsson genomföra vårt examensarbete. 

 

Vi har valt en fråga som vi tycker är intressant och vår undersökning baseras på hur 

pedagoger upplever att deras kunskap och inställning till matematik påverkar 

förskolebarnen. Vi vill också titta på interaktionen mellan pedagogerna och barnen. 

I vår uppsats har vi valt två olika undersökningsmetoder, en som benämns self- 

report, vilket är skriftliga frågor till förskollärarna och den andra metoden är 

observation. 

 

För att se vad det är som händer i samspelet mellan pedagogen och barnen vill jag 

vara med och observera en aktivitet eller situation där pedagogen på något sätt lyfter 

matematiken. Jag skulle vilja spela in aktiviteten så att alla dialoger kommer med. 

För att få observera ert barn måste jag få ett skriftligt godkännande av er. 

Deltagandet är frivilligt och barnet kan när som helst avbryta sitt deltagande. 

 

Vi kommer att använda vårt insamlade material endast i denna uppsats, varken 

förskolor, pedagoger eller barn kommer att namnges eller kunna identifieras. 

Intervjumaterialet som vi samlat in kommer dessutom att förstöras efter avslutat 

arbetet för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet. 

 

Jag bifogar en talong där ni kan ta ställning om ni vill att ert barn ska delta eller inte. 

Påskriven talong lämnas till personalen på barnets förskola. 

 

Har ni några funderingar så kontakta gärna mig. 

Med vänliga hälsningar 

 

Annika Bergbom  

Mobil:  

Mail adress:  
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Svarstalong 

 
Barnets namn: ___________________________________ 

 

Ja, vi ger vårt godkännande. 

 

 

Nej, vi ger inte vårt godkännande. 

 

 

Målsmans underskrift: 

 

________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

 

________________________________________________ 
 

Datum: 

 

________________________________________________ 


