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Syftet med studien var att undersöka hur verksamma förskollärare ser på matematik. 
Spelar synen på matematik en avgörande roll på hur verksamheten erbjuder och 
möjliggör matematisk utveckling för barnen. Detta har varit syftet och 
frågeställningarna som har besvarats under studiens process. För att tagit reda på 
detta har en enkätundersökning genomförts och besvarats av 15 slumpmässiga och 
verksamma förskollärare. Resultatet visar att kunskapen om matematik och hur 
förskollärarna kan arbeta med det skiljer sig åt. De flesta ser matematik som ett 
spännande och lustfyllt område och visar sig ha stora kunskaper kring ämnet vilket 
också speglar sig i verksamheten när det gäller hur matematiken framträder och 
synliggörs. Ett fåtal anser sig inte sitta på samma kunskap och kopplar ihop 
matematik med egna negativa erfarenheter vilket bidrar till att de inte har samma 
matematiska medvetenhet när de planerar och utformar förskolans verksamhet. 
Dock visar alla ett stort intresse för matematik och vill om de blir erbjudna gå 
fortbildningar och lära sig mer hur de kan skapa bästa möjliga förutsättningar för 
barnens utveckling och lärande. Avslutningsvis kan det sammanfattas med att 
förskollärarnas syn på matematik är överlag väldigt positiv och det som verkar vara 
nyckeln till framgång för matematiken i förskolan är kunskap hos förskollärarna om 
just matematik och förskollärarnas intresse och engagemang, vilka alla självklart 
hänger ihop. 
__________________________________________________________ 
Nyckelord: Matematik, kunskap, erfarenhet, engagemang, lek.  
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla de förskollärare som ställt upp i studien och gjort 

den genomförbar. Ett stort tack också till min handledare Kamran Namdar som 

stöttat mig genom hela processen från idéer till ett färdigt resultat. Jag hoppas att ni 

finner studien intressant. Förhoppningsvis väcker denna studie nya tankar och idéer, 

skapar nya problemområden som man skulle kunna forska vidare kring när det gäller 

synen på matematik i förskolan.   
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1 Inledning 

1.1 Inledning och problemformulering 

Matematik är något som är mycket viktigt för att kunna leva i och ta del av vårt 

samhälle (Emanuelsson, 2008). Matematiken är nödvändig när vi går och handlar, 

när vi ska mäta och väga oss, när vi bakar, bygger hus och så vidare. I nästan allt runt 

omkring oss finns matematiken. Enligt Johansson och Wirth (2011) visar, tyvärr, 

studier att resultaten inom matematiken i skolan bara går nedåt och att många tycker 

att matematik är något som är tråkigt och svårt. Emanuelsson (2008) skriver att barn 

påverkas av vuxnas syn på matematik och det väcker tankar på hur vuxna egentligen 

påverkar barnen. Ifall barnen påverkas så måste de vuxnas synsätt på matematik 

reflekteras över. Kanske skulle resultaten i matematik gå upp om vi redan från början 

fick möta en positiv och lustfylld bild av matematik? 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010, Utbildningsdepartementet, 

2006) står det skrivet att förskolan skall främja barns lärande inom matematiken och 

dess olika områden genom ett lustfyllt och lekfullt sätt. Dock står det inte hur 

personalen skall agera för att främja detta. I förskolans läroplan finns inga krav eller 

mål, till skillnad från grundskolans läroplan, som barnen ska ha uppnått vid en viss 

tid utan istället har förskolan som verksamhet mål att sträva efter, att barnen 

utvecklas inom matematik är ett exempel.  

Enligt Bjervås (2003) finns det inte några konkreta och tydliga beskrivningar i 

läroplanen på hur pedagogerna ska göra för att uppnå de strävansmål som finns. 

Därför finns det relativt stort utrymme för egen tolkning och beroende på vilken 

erfarenhet och syn förskollärarna har på matematik formas den dagliga 

verksamheten efter det enligt Bjervås. Om det stämmer, att innehållet i förskolans 

verksamhet speglar förskollärarnas syn på just matematik måste barnen i förskolan få 

väldigt varierande syn på matematik beroende på vilka vuxna barnen umgås med. 

Funderingar som kommer upp i samband med detta är då också; utformas 

verksamheten olika, alltså påverkas barnens matematiska utvecklingsmöjligheter 

också av att förskollärares syn på matematik skiljer sig åt? I sådana fall finns risken 

att det kan vara ganska stora skillnader på utbildningen i förskolan. Detta måste 

undersökas och därför kommer denna studie handla om hur förskollärare ser på 

matematik och om verksamheten påverkas av synsätten.  

Rapportens fortsättning börjar med att frågeställning och syfte presenteras. Sedan tar 

kapitel två upp den tidigare forskningen inom området. I kapitel tre presenteras hur 

arbetet har genomförts vilket följs upp i kapitel fyra med de resultat som denna 

studie når. I kapitel fem analyseras resultaten och avslutningsvis följer därefter 

slutsatser och diskussioner samt förslag på vidare forskning i kapitel sex.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare ser på matematik och 

hur synen påverkar deras arbete med och utformning av matematik i verksamheten. 

Studien kommer att gå ut på att besvara frågorna:  

1. Hur ser förskollärarnas syn på matematik ut? 

2. På vilket sätt avspeglar förskollärarnas syn på matematik verksamheten och 

därmed barnens möjlighet till matematisk utveckling? 
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2 Litteraturgenomgång 
Här presenteras en solid grund för den undersökning som genomförts. 

2.1 Synen på matematik i historien 

Palmer (2011) menar att det är viktigt att gå tillbaka i tiden och se hur synen på 

matematik sett ut i historien eftersom det kan spela en stor roll på hur det ser ut idag. 

Matematik i förskolans verksamhet är något som är relativt nytt. Så sent som på 80-

talet ingick inte matematik i förskollärarnas utbildning. Palmer menar att förskolan 

gjort en vändning och ändrat inriktning. Förr var förskolan en plats som skulle 

komplettera hemmet och förskollärarnas huvudsyfte var omhändertagande och 

omsorg, ta föräldrarnas ansvar när föräldrarna inte var närvarade. Förskolan har idag 

reformerats och har idag ett starkt mål där lärande står i fokus. Dock hänger den 

gamla stämpeln kvar och för vissa är det svårt att förstå och acceptera att lärande nu 

står i fokus. Eftersom de allra flesta lärare för små barn genom historien har varit 

kvinnor menar Palmer att eftersom omgivningen förväntar sig att de ska stå för 

omsorgen och inte lärandet i ämnen som till exempel matematik. Därför är det 

möjligt att matematik har blivit förknippat med något maskulint. Kvinnor höll då inte 

på med matematik och eftersom det är övervägande kvinnor i förskolan så kan detta 

ha en betydelse varför många har svårt att acceptera matematiken i förskolan. 

Historien har satt sin prägel.  

Matematik har dock alltid funnits i förskolan sen starten menar Pramling 

Samuelsson och Carlsson (2003) men att förskollärarna då inte reflekterades över att 

barnen lärde sig matematik. Vidare menar författarna att matematiken främst 

användes för att kunna bygga eller för hushållsgöra som till exempel baka eller laga 

mat. Idag arbetar man på fler och varierande arbetssätt där lärandet av matematik är 

noga reflekterat.   

2.2 Matematik i läroplanen 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010, Utbildningsdepartementet, 

2006) står det skrivet att förskollärarna ska arbeta för ett livslångt lärande för barnen 

där omsorg, utveckling och lärande ska gå hand i hand och bilda en helhet. Förskolan 

skall lägga grunden för allt det människan behöver ha kunskaper inom för att delta 

och leva i vårt föränderliga samhälle.  

Lpfö98/10 betonar vikten av lekens betydelse för utveckling och lärande. Genom lek 

får barnen möjlighet att utforska och undersöka nya områden på ett lustfyllt sätt. 

Genom lek får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi, kommunikation, symboliskt 

tänkande och sin förmåga att lösa problem. Allt lärande bygger på samspelet och 

kommunikationen mellan barn och barn samt mellan barn och vuxen, därför är det är 

viktigt med social utveckling och dialoger bör vara i fokus (Lpfö98/10). 
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Lpfö98/10 tar också upp några strävansmål som förskollärarna skall arbeta med som 

enbart handlar om matematik, dessa är (citat ur läroplanen för förskolan 98, 

reviderad 2010, s.10) :  

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid 

och förändring, 

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,  

Lpfö98/10 ger däremot inte några konkreta exempel på hur målen ska uppnås. 

Johansson och Pramling-Samuelsson (2003) skriver att det är både på gott och ont 

att det är öppet att välja sin egen väg till målen. Det positiva anses vara att 

förskollärarna själva får anpassa innehållet efter just deras barngrupp och dess 

individers behov. Dock kräver det stor kunskap och ett stort intresse från 

förskollärarnas håll för att låta barnen få utveckla sina matematiska kunskaper. 

NCM (2011) skriver att den nya reviderade läroplanen har utvecklats och förtydligats 

när det gäller strävansmålen inom matematiken. De menar att de nu ska vara lättare 

att förstå innebörden av matematiken och dess omfattning.  

2.3 Matematik i förskolan 

Många människor, både vuxna och barn kopplar ihop matematik med att kunna 

räkna. Dock innebär matematik så mycket mer och allra helst i förskolan 

(Emanuelsson, 2008). Matematik i förskolan handlar först och främst om grunder, så 

som rumsuppfattning, mönster, former, antal och begreppsbildning. Matematik i 

förskolan skall inte vara ett ämne som barngruppen arbetar med då och då utan det 

ska vara integrerat med resten av all utveckling och allt lärande som pågår i 

verksamheten under dagarna.  

Emanuelsson (2008) menar att det är viktigt att synliggöra matematiken i vardagen, 

och framförallt i förskolan. Matematiken ska inte ses som ett eget ämne utan vara 

integrerat i allt annat som sker under förskolans dag. Som förskollärare kan man hela 

tiden utmana och fråga barnen i vardagliga situationer, som till exempel vid 

pepparkaksbak. I det lustfyllda bakandet är det viktigt att synliggöra matematiken 

genom att fråga hur många pepparkakor har vi nu, vilken är störst respektive minst 

och så vidare (Emanuelsson, 2008). 

Persson och Wiklund (2007) anser även de att det är viktigt att synliggöra 

matematiken så pass att barnen förstår att det är matematik som de lär sig. Detta 

därför att när barnen börjar skolan möts de ofta av en annan typ av matematik och 

tror att de inte kan något men Persson och Wiklund menar att om barnen redan vet 
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att de har en erfarenhet av matematik kan de dra nytta av den och ha en större tilltro 

till sig själva.  

Arnér och Tellgren (2006) menar att relationen mellan barn och vuxna spelar en 

väldigt stor roll på hur barns utveckling och lärande blir. De menar att de vuxna sitter 

på en större makt än vad barnen gör vilket betyder att lärarens sätt att vara blir extra 

viktig. En förskollärare bör enligt Arnér och Tellgren vara lyhörd och plocka upp det 

som barnen visar intresse för. De refererar till Reggio Emilia-filosofin där man menar 

att läraren bör fånga de som barnen visar engagemang för och göra det mer 

betydelsefullt och utmanande för barnen och sedan kasta tillbaka det till barnen igen, 

en metafor hur synen ser ut. Barn lär sig genom samspelet med vuxna eller andra 

barn. Lev Vygotskij hade en teori som han kallade för ”den närmsta 

utvecklingszonen” vilket innebär att barnen utvecklas av de som är ett steg före i 

utvecklingen, antingen en kamrat eller en vuxen (Arnér och Tellgren, 2006).   

 

2.4 Förskollärares syn på matematik och deras påverkan 

Palmer (2011) anser att synen på matematik är föränderlig. Även om en person inte 

har uppskattat matematik eller uppfattat sig själv som dålig inom ämnet kan 

personen bli matematisk genom att ändra sitt synsätt. Hon skriver också att hon 

upplever att när hon uppfattar sig själv som matematisk så ändrar det både hur hon 

presenterar matematiken och även hur barnen uppfattar den. Vidare skriver hon att 

pedagogens nyfikenhet inför matematiken verkar smitta av sig på barnen. Dock 

menar Emanuelsson (2006) att det inte enbart räcker att ändra inställning, det 

behövs även kunskap i matematik för att kunna känna sig bekväm och trygg att lära 

vidare.  

Många vuxna har dåliga erfarenheter av matematik och ofta när vuxna pratar om 

matematik får det en tung och laddad innebörd just för att de själva har dåliga 

minnen (Emanuelsson, 2008). Det finns också de som har en helt annan syn på 

matematik, de ser matematik som något positivt och spännande. Emanuelsson menar 

att inställningen som de vuxna har till matematik påverkar barnen otroligt mycket. 

Barn tar efter vuxnas sätt att se på saker och märker barnen att den vuxna tycker att 

något är roligt och spännande brukar barnen också tycka likadant. Hur barnen 

uppfattar matematiken redan från början kan påverka barnens syn på matematik i 

framtiden och kanske hela livet därför är det viktigt att de vuxna försöker introducera 

barnen i matematik med en lustfylld inställning.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) påpekar att tidigare studier visar att 

förskollärares syn på matematik kan delas upp i tre olika kategorier. Den första synen 

är att matematik inte är något som barn i förskolan ska använda utan det kommer 

senare när barnen börjar skolan. En andra syn är den att matematiken finns överallt 

omkring oss och därför blir matematiken en naturlig del av barns vardag, som 

förskollärare behöver man inte undervisa matematik. Den tredje och sista synen är 

att matematik är något som barnen ska introduceras i för att vara skolförberedande. 
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Matematik är ett ämne för sig som har fokus på att lära sig räkna, kunna klockan, 

skriva siffror och så vidare.  

Även Nämnaren (2000) har delat upp lärares olika syn på hur matematik ska ta sin 

plats i förskolan i två olika kategorier. Den ena är ”Att fånga matematiken i vardagen” 

vilken betyder att förskollärarna med denna syn inte anser att det behövs någon 

planering för när matematiken skall ingå i verksamheten. De menar att matematiken 

sker i vardagen naturligt och då gäller det att som förskollärare vara lyhörd på 

barnens egna matematikupptäckter och utmana och utveckla. Nackdelen med denna 

syn är enligt Nämnaren att det kan vara svårt att nå fram till alla barn i gruppen. 

Oftast är det barn som redan har kunskaper och visar stort intresse och engagemang 

som ser det matematiska och vågar prata om de medan de som sitter på litet mindre 

kunskaper som däremot behöver utvecklas ibland ramlar genom stolarna, det vill 

säga får inte chansen att utvecklas matematiskt. Den andra synen är ”Att organisera 

situationer för lärande”.  Denna syn innebär att förskollärare ser matematik som 

något som skall organiseras i förskolan.  

Vidare menar Nämnaren (2000) att det går att dela upp den här synen i två olika 

grenar. Det finns de förskollärare som anser att förskolan skall ha organiserad 

matematikinlärning med huvudsyfte att det ska vara skolförberedande. I dessa 

lärandesituationer så handlar de om att överföra fakta, från den vuxna till barnet. 

Dessa förskollärare tror alltså på att den matematik som sker i skolan enbart handlar 

om teori, arbeta i läromedel och ha lärarstyrd undervisning (Nämnaren, 2000). Den 

andra synen tillhör de förskollärare som lyfter fram vardagsmatematiken som barnen 

omges av hela dagarna och synliggör den. De är lyhörda och ser det matematiska och 

skapar organiserade lärande tillfällen om det som barnen visar intresse för. I och med 

att förskolläraren här samlar barnen och leker, diskuterar och undersöker så få alla 

barn chans att ta plats och få möjlighet att utveckla sina matematiska kunskaper 

menar Nämnaren.  

Många förskollärare anser att barn lär sig matematik i vardagliga situationer, till 

exempel vid dukning. Dock påpekar Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) att 

barn lär sig inte matematik helt automatiskt när det dukar utan det är viktigt att 

utveckla och synliggöra matematiska begrepp och göra barnen medvetna om att de 

använder matematik när de lägger den lilla skeden bredvid den stora tallriken. Vidare 

menar författarna att av den anledningen är förskollärarna mycket viktiga för att 

utmana och stötta barnen i den matematiska utvecklingen. 

 Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser också att beroende på vilken syn 

samt vilken kunskap en förskollärare har om matematik skapas olika 

utvecklingsmöjligheter för barnen i verksamheten. De menar också att barn lär sig 

bäst genom att erfara matematiken som finns i barnens vardag, detta kräver dock att 

förskollärarna måste stanna upp och reflektera över vad för matematik som finns i 

barngruppens vardag för att kunna använda den för att ge barnen möjlighet att 

utvecklas matematiskt.  
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Förskollärares syn på hur kompetenta de själva är inom matematik spelar också en 

stor roll i hur matematiska möjligheter utformas i verksamheten (Nämnaren, 2000). 

Något som är väldigt viktigt hos en förskollärare är att hon/han reflekterar mycket 

och ofta kring hur sin egen syn ser ut och hur det påverkar. Den reflekterande läraren 

kännetecknas som att tänka över sitt eget tänkande. Oftast är de lärare som 

reflekterar mycket över sitt eget tänkande och arbete sådana som vill utvecklas och 

bli bättre, få mer kunskap och skapa bättre förutsättningar för att barnen ska lära sig 

så mycket som möjligt. Även Björklund (2013) menar att desto större kunskap 

förskollärare har om matematik och ser varför det är viktigt att kunna så blir deras 

arbete med matematiken i förskolan bättre och därmed ökar chanserna att barnen 

utvecklas matematiskt.  

Malmer (2002) menar att många elevers ”misslyckande” eller inlärningssvårigheter 

inom matematik ofta beror på lärarens attityd, förhållningssätt och arbetsformer. Det 

vill säga bristerna ligger inte hos barnen utan hos läraren. Malmer anser att vissa 

lärare inte utnyttjar möjligheter och att det är de som skapar problemen.  

2.5 Pedagogisk miljö 

Palmer (2011) påpekar att synen på matematik speglar den pedagogiska miljön. Hon 

skriver att om läraren anstränger sig och är intresserad av matematiken så smittar 

det på barnen. Hon anser att lärarna måste vara lyhörd inför barnens egna 

funderingar och frågeställningar istället för att fastna i förtryckta läromedel så 

kommer barnen att vara mer intresserade av att lära sig. Det gör att barnen ser 

matematik i alla möjliga situationer och lär sig att matematik faktiskt finns överallt 

runt oss i vardagen och inte bara i böcker.  

Även Bjervås (2003) menar att hur förskollärarna utformar den pedagogiska miljön 

speglar vilka områden som förskollärarna anser vara viktiga att låta barnen utvecklas 

inom. Det visar hur kompetenta barnen anses vara samt vilken 

kunskapssynförskolläraren har.  Anser förskollärare till exempel att det är viktigt att 

barnen utvecklas inom de sociala samspelet barn emellan så kanske miljön är 

utformad så att det finns mycket material och aktiviteter som främjar just samspelet 

och den sociala förmågan.  Bjervås menar att miljön på en förskola bör ”tala” många 

språk, det vill säga erbjuda utvecklingen inom olika områden såsom matematik, 

estetiskt skapande, språkutveckling exempelvis. Så de barn som går på en förskola 

som erbjuder många språk har generellt sätt större förutsättningar att utvecklas och 

lära sig.  

Det är också viktigt att sätta på sig ”matematiska glasögon” enligt Palmer (2011). I 

och med att man gör det kan man leta efter matematik i den pedagogiska miljön och 

då inser man att matematiken finns överallt och att man kan ta vara på den enkla 

matematiken som finns i miljön.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att med ett medvetet matematiskt 

tänk går det att utveckla den pedagogiska miljön så att den kan stimulera barns 

lärande inom matematik.  De menar att man i hallen kan skapa situationer där kläder 
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kan sorteras i olika lådor, ha matematiska ramsor vid varje samling eller vid måltider.  

Det går också att ha mycket matematiskt stimulerande material i innemiljön som 

barnen ska få tillgång till hela tiden, det kan vara måttband så att barnen kan mäta 

sig själva och saker i omgivningen, formlådor eller spel som handlar om bland annat 

matematik. 

2.6 Barnsyn och kunskapssyn 

Förskollärares barnsyn påverkar också hur stora möjligheter barn får att utvecklas 

menar Bjervås (2003). Under många århundranden har barn setts som tomma blad 

som vuxna fyller med kunskap, de vuxna har ansetts vara de som vet vad som är det 

bästa för barnen. Dock har nya synsätt vuxit fram, där barnen anses vara 

kompententa och där det är viktigt att vara lyhörda på vad barnen vill och känner. 

Som förskollärare är det viktigt att reflektera över sin egen barnsyn och ställa sig 

frågor, om hur man agerar i sin lärarroll, som till exempel: Hur är jag som lärare? 

Hur bemöter jag barnen när de visar intresse och nyfikenhet? 

Det är inte bara barnsynen som avgör hur och vad barnen får för möjligheter att 

utvecklas inom, även förskollärares kunskapssyn gör det. Vad är kunskap för just den 

enskilda förskolläraren och vilken kunskap är viktig? Det kommer också att prägla 

verksamheten (Benn, 2003).  I läroplanen för förskolan (lpfö98/10) står det att 

kunskap inte är något entydigt begrepp men att verksamheten ska sträva efter att 

barns kunskaper kommer genom barnens intressen, erfarenhetsvärld, leken.  Det står 

också att samtalen och dialogen mellan vuxna och barn bidrar till en ökad kunskap.  

2.7 Matematik genom lek och lärande 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att barns lek länge ansetts som 

barns sätt att ”arbeta”, bearbeta och förstå sin omvärld. Vuxnas roll i barns lek har 

ansetts som ”stödja men inte störa” just för att låta barnen få bestämma över sin egen 

lek vilket är barnens starkaste verktyg. Däremot har den synen fått motstånd och nya 

teorier trätt fram. Johansson och Pramling Samuelsson påpekar att lärande och lek 

inte går att skilja på utan lärande sker i leken och tvärt om. De menar att de lärare 

som separerar på lek och lärande inte lyckas med barns lärande på samma nivå som 

de som använder och ser leken som ett stort läromedel. De vuxna ska inte ta över 

barns lek utan istället ta del av den och synliggöra de lärande som faktiskt sker i leken 

och uppmuntra och stötta barnens nyfikenhet och lust. 

Barn lär sig genom lek, matematik är en av alla kunskaper som barnen erfar genom 

leken.  De använder rim och ramsor, hoppar hopprep och räknar samtidigt, bygger 

och konstruerar. Det finns matematik i nästan all lek som barnen leker och på så vis 

kopplas matematiken till barns vardag och skapar därmed ett sammanhang och en 

förståelse hos barnen menar Nämnaren (2000). När barnen sedan börjar skolan 

brukar leken komma i skym undan och barnen ska då förväntas kunna lära sig 

matematik på ett mer teoretiskt sätt vilket ofta medför att barnen tappar förståelsen 

för matematiken eftersom de inte kan använda sina erfarenheter och ser inget 

sammanhang från sin vardag (Nämnaren, 2000).  
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Nämnaren (2000) menar att man har försökt skapat mer skolliknande matematiska 

tillfällen, att ha matematiska lektioner för att barnen ska vänja sig tills barnen ska 

börja skolan. Dock har detta inte alls visat sig vara lönsamt, snarare tvärtom. Risken 

är större att barnen slutar utveckla sig själva just för att de inte får vara nyfikna, 

kreativa och lekfulla.  

2.8 Den tidiga periodens påverkan 

Johansson och Wirth (2011) menar att barn är matematiska redan från födseln. 

Redan som små spädbarn kan vi uppfatta antal föremål. Även Björklund (2011) 

menar att barn är födda med en matematisk förmåga men att miljön sedan spelar en 

viktig roll för hur den fortsatta matematiska utvecklingen ter sig. Johansson och 

Wirth (2011) påpekar att det är viktigt att hålla igång den matematiska förmågan som 

vi föds med. När det gäller matematik i förskolan eller med små barn generellt så 

gäller det att ta vara på barns nyfikenhet och intressen som de visar varje dag. Tyvärr 

blir resultaten inom matematik i den svenska skolan sämre och sämre, Johansson 

och Wirth menar att detta kan bero på brister i kunskaper om olika matematiska 

begrepp. Därför är det viktigt att arbeta med begrepp och skapa en förståelse och ett 

intresse för matematik redan från början.   

Emanuelsson (2008) anser även hon att det är i förskolan som barns attityder och 

inställning grundas och menar även hon att det därför är mycket viktigt att få de 

första mötena med matematik så positiva som möjligt och att de vuxna visar intresse 

vid dessa tillfällen. Också Malmer (2002) menar att det första mötet med matematik 

kan vara avgörande för vilken inställning barnen får till matematiken, därför ligger 

ett tungt ansvar på de förskollärare som skall introducera barnen in i matematikens 

värld.  

Pramling Samuelsson och Carlsson (2003) menar att de ser att barn som tidigt får 

börja med matematik har mycket lättare för matematiska utmaningar som kommer 

senare. Barn som arbetat med matematik genom praktiska moment har kunnat sätta 

sin kunskap till egna erfarenheter och därmed skapat sig en grundläggande 

förståelse.  



 ~ 14 ~ 
   

3 Metod 
Denna studie är en kvalitativ studie vilket innebär att studien kommer att studera 

fenomen på djupet men utan möjlighet att kunna skapa en generell bild för ett helt 

fält (Stukát, 2005). En annan typ av studie, som är närliggande till den kvalitativa, är 

en fenomenografi som enligt Stukát (2005). Har som syfte att studera hur människor 

uppfattar olika fenomen och görs vanligen genom någon typ av öppna frågor till 

personer där de får beskriva hur de upplever saker. Enligt Egidius (2006) står 

fenomenografi för en metod som beskriver hur människor uppfattar och upplever sig 

själva och sin omvärld samt vilka grundläggande synsätt och föreställningar som 

formar vår bild av oss själva och omvärlden. Fokus kommer att ligga i att låta lärarna 

beskriva själva hur de upplever matematik vilket kommer att vrida fokus i studien 

mot en fenomenografi där det är lärarens upplevelse av matematik som ligger i fokus. 

Därför är denna studie en kvalitativ och fenomengrafisk undersökning.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

I studien har data tagits fram genom en enkätundersökning. Valet för just enkäter har 

arbetats fram genom noggrann reflektion kring vad som skall passa just denna studie 

bäst. Anledningen till att datainsamlingen har tagits fram genom enkäter är därför att 

enligt Stukát (2005)  är enkäter ett bra verktyg för att kunna få fler personer att delta 

i undersökningen än vad som är möjligt vid en intervju eller observation eftersom de 

metoderna ofta är mer tidskrävande vid själva insamlingen. Denna studie handlar om 

att ta reda på hur förskollärare ser på matematiken och hur de verkar påverka deras 

verksamhet, därför bör det vara ett större antal personer som ingår i undersökningen 

för att få möjlighet till fler varierande svar. Björndal (2005) menar att när 

undersökning handlar om människors tankar, synsätt och åsikter om olika saker så är 

enkäter en bra metod därför att de deltagande oftast svarar mer sanningsenligt 

eftersom det inte finns någon som sitter mittemot som de behöver känna att de ska 

svara ”rätt” till. Denna studie går just ut på det, att ta reda på förskollärares synsätt 

och tankar därför känns valet självklart. Dessutom finns inte risken att den som 

intervjuar styr svaren i någon riktning genom att ställa följdfrågor av typen ”Menar 

du såhär?” och liknande, utan den svarande får möjlighet att svara på alla frågor utan 

yttre påverkan (Stukát, 2005) 

En annan anledning till valet av metod är att genom enkätundersökningar har de 

utvalda deltagarna längre tid på sig att svara på frågorna än vid en vanlig intervju 

(Björndal, 2005). Då kan i detta fall förskollärarna få chans till att tänka på och 

reflektera över sina svar utan att känna sig pressade och stressade att få fram ett svar.  

Nackdelarna med enkätundersökningar kan vara att de kan ta lång tid att framställa 

en bra enkät som förhåller sig till- och besvarar syftet och frågeställningarna i 

studien. Vid enkäter finns också risken att man går miste om den sociala biten då det 

inte går att samtala och diskutera om inte deltagarna förstår frågorna eller inte heller 

reda ut eventuella missförstånd menar Björndal (2005) som vidare pekar på att om 

den som är ansvarig för enkätundersökningen har en medvetenhet om detta kan 
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också enkäterna utformas på ett sådant sätt så att missförstånd eller oförståelse inte 

behöver förekomma. Därför är enkätfrågorna noga bearbetade så att resultatet ska bli 

så bra och noga som möjligt.  Alltså är det mycket viktigt hur frågorna i enkäten 

utformas.  

Frågorna i denna enkätundersökning är därför även dem mycket noggrant 

genomarbetade. Samtliga frågor är så kallade öppna frågor som Björndal (2005) 

menar är frågor som låter deltagarna i undersökningen svara fritt utan fasta 

svarsalternativ, vilket är positivt därför att svaren verkligen blir som deltagarna 

känner och tycker.  

Stukát (2005) påpekar dock att det finns en risk att man genom öppna frågor inte får 

så utvecklade svar som man önskar och det är därför viktigt att motivera de som 

svarar på enkäten till att skriva beskrivande och utvecklade svar för att 

undersökningen ska bli så bra som det går. 

Frågorna i enkätundersökningen är alla utformade för att besvara syftet och 

frågeställningarna vilka finns att läsa i kapitel Syfte och frågeställning. Frågorna som 

ges är exakt samma för alla respondenter och alla frågor är sådana med öppna svar. 

Till första frågeställningen hör fråga 1-5 och 8, medan frågeställning två ska försöka 

besvaras med fråga 6,7 och 9-12. 

Björndal (2005) skriver att det är viktigt att kontrollera frågorna så att de är 

ordentligt genomarbetande språkmässigt och att de inte är ledande eller går att 

missförstå. Inte heller bör frågorna vara för personliga eller känsliga. Då frågorna i 

denna studie utformades lades stor vikt vid att frågorna skulle kännas neutrala. 

Frågorna handlar i stor utsträckning om vad förskollärarna tycker så mycket tanke 

gick åt till att få frågorna att inte kännas för personliga. 

Enkäten börjar med enkla frågor som till exempel namn och bakgrundsuppgifter och 

sedan gå vidare till mer komplexa frågor, vilket enligt Björndal (2005)  är viktigt då 

respondenten inte kastas in svåra frågor på en gång.  

3.2 Urval 

För att välja vilka som ska ha deltagit i studien har ett icke-sannolikhetsurval utförts 

När man gör ett icke- sannolikhetsurval är det främst för att det inte är möjligt att 

göra ett sannolikhetsurval, som går ut på att få fram ett resultat från helheten, på 

grund av populationen eller om populationen är svår att begränsa (Denscombe, 

2009). För denna studie har ett icke-sannolikhetsurval utförts då det skulle blivit för 

stort arbete att genomföra en enkät med tillräckligt många respondenter för att 

kunna göra statistiskt säkerställda generaliseringar om hela populationen, det vill 

säga alla förskollärare. Istället har antalet respondenter begränsas på grund av de 

öppna frågorna som kräver mycket efterbehandling och för att fått mer djupgående 

svar, eftersom denna studie är kvalitativ.  
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Urvalet är också ett så kallat ”obundet slumpmässigt urval” som enligt Stukát (2005) 

innebär att forskaren slumpmässigt väljer ut personer som ska delta i 

undersökningen utan att känna till dem. I ett sådant urval är det därför bra att ha ett 

större antal deltagare för att chansen att få deltagare med olika synsätt att öka. Därför 

har 20 slumpmässiga förskollärare ifrån sex olika förskolor i Södertälje kommun att 

valts ut att delta i studien.   

3.3 Genomförande 

20 förskollärare tillfrågades och informerades om undersökningen både via en kort 

muntlig beskrivning men främst genom informationsbladet som var bifogat på 

enkäterna (se bilaga 1). Deltagarna hade en arbetsvecka på sig att besvara frågorna 

innan de samlades in.   

3.4 Databearbetning och analysmetod 

När insamlingen var gjord har databearbetningen gått till så att alla svar har skrivits 

av och jämförts, kategoriserats, upptäckt mönster och sammanhang. Den insamlade 

datan har analyserats och tagits fram och bildat ett resultat som kommer att 

presenteras nedan i rapporten.  

3.5 Studiens tillförlitlighet 

Det är mycket viktigt att analysera studiens tillförlitlighet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Denna studie är noga genomarbetad och metoderna för insamling av data är noga 

utvalda för att just passa denna studies syfte. Däremot finns det en medvetenhet om 

att all data kanske inte är tillförlitlig till hundra procent. Det finns en risk att 

deltagarna i enkätundersökningen om synen på matematik inte svarat som de 

egentligen tycker eller tänker. Detta är ett problem som skulle kunna förekomma i all 

forskning när det gäller att ta reda på människors tankar, synsätt och kunskap 

oavsett metod. Det finns inte mycket att göra men att vara medveten om att det kan 

bidra till studiens resultat är viktigast (Stukat, 2005). 

Gällande tillförlitlighet skriver Denscombe (2009) att det är svårt att visa på samma 

sätt i en kvalitativ studie som i en kvantitativ, men framhåller att det finns en viktig 

sak att ta hänsyn till. Det är att fullständigt redovisa både metoden med vilken 

arbetet utförts, men också hur data har analyserats och vilka reflektioner som gjorts. 

Genom att tydligt redovisa allt detta så uppnår man ett visst mått av repeterbarhet 

som skulle göra att andra forskare senare kan återupprepa genom att analysera data 

på ett liknande sätt. Genom att visa detta kommer denna rapport att eftersträva hög 

tillförlitlighet. 

Från början var det 20 förskollärare som tackade ja till att delta i studien men vid 

insamlingstillfället fanns det enbart 15 enkäter besvarade. De bortfall som uppstått 

kan också påverkat studiens tillförlitlighet. Deltagarnas anledningar till deras icke 

deltagande var olika, allt från sjukdom till tidsbrist. Dock skriver Stukát (2005)  att 

bortfall kan bero på att pedagoger har en negativ syn till problemområdet och kanske 

inte vill prata om det och att de som har en positiv syn gärna är med och delar med 
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sig av sina tankar och erfarenheter. Detta är något man kan ha i åtanke när resultatet 

presenteras.  Eftersom det i studien är 15 förskollärares syn på matematiken i 

förskolan så går det inte att generalisera och få ett resultat som gäller för alla 

förskollärare vilket inte heller var syftet.  Denna studie visar ett mindre antal 

förskollärares syn men går däremot in på djupet i de svar som kommer fram vilket 

just kännetecknar en kvalitativ studie (Stukat, 2005). 

3.6 Etiska ställningstaganden 

I denna undersökning har många etiska principer beaktats. Det är viktigt för att 

respondenterna inte ska ta skada. Stukát (2005) nämner fyra etiska principer som är 

viktiga att ta hänsyn till, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna ska få information om varför studien görs och de ska bli upplysta om att 

det är frivilligt att delta och att de har friheten att avbryta sitt deltagande när som 

helst. Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att bestämma över sitt 

eget deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att man informerar repsondenterna 

om att de uppgifter de lämnar är anonyma och att deras svar inte ska gå att urskilja 

ur gruppen och även att man kan fråga om de är intresserade av att ta del av de 

slutgiltiga resultatet. Slutligen är det nyttjandekravet som innebär att den 

information som man får in enbart får användas för denna studies ändamål.  

Alla dessa tas hänsyn till i denna studie och alla deltagare blir informerade om vilka 

rättigheter de har. Alla dessa krav finns tydligt beskrivna i informationsbrevet som 

medföljde enkäten, se bilaga 1. Här skrivs också tydligt att rapporten kommer att bli 

en offentlig handling genom att den publiceras, vilket är väldigt viktigt enligt 

Vetenskapsrådet (2011) för att resultaten ska kunna förmedla ny kunskap i samhället.  
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4 Resultat 
I resultatet kommer ett par benämningar att förekomma om antalet förskollärare 

som anser olika saker, dessa beskrivs här: De flesta = Över 12 förskollärare, Få = 

Under 3, Majoriteten = Över 9, Några = Under 5. 

Resultatet kommer att presenteras så att det besvarar de frågeställningar som studien 

bygger på:  

1. Hur ser förskollärarnas syn på matematik ut? 

2. På vilket sätt avspeglar förskollärarnas syn på matematik verksamheten och 

därmed barnens möjlighet till matematisk utveckling? 

 

4.1 Hur ser förskollärarnas syn på matematik ut? 

Av svaren på enkätfrågorna som besvarar hur förskollärarna ser på matematik 

redovisas deras svar genom olika kategorier som framkommit som beskriver hur 

deras syn ser ut.  

Matematik som skolämne 

Då förskollärarna själva får säga vad matematik är för dem så skiljer sig svaren i två 

egentliga huvudgrupper: de som tillhör den första gruppen är de som ser matematik 

som ett skolämne som går ut på att beräkna tal och liknande. De relaterar 

matematiken till deras egen skolgång och förmedlar att matematik för dem är något 

abstrakt och har ett relativt laddat innehåll. Detta är ett fåtal av samtliga 

respondenter som tycker detta. En förskollärare svarar såhär på frågan om vad 

matematik är för dem ”Räkna, plus och minus, abstrakt, svårt”.    

Matematik i vardagen 

Den andra gruppen ser matematik som något vardagsrelaterat och något som behövs 

för att klara av vardagen. Majoriteten av förskollärarna tillhör denna grupp som ser 

matematik som något i vardagen. En förskollärare uttrycker sig på detta sätt ” Ja, 

matematiken bygger upp det mesta i vårt samhälle. Allt från ekonomi till att kunna 

klockan”. Det är också andra förskollärare som ger exempel på verkliga situationer då 

matematik krävs för att klara sig och då är det ofta geometriska problem som nämns. 

Som till exempel för att kunna veta hur många meter duk som behövs till bordet.  

Barn lär sig matematik genom lek och samspel  

Utkristallisering av de två grupper som nämnts ovan är mest signifikativ när frågorna 

handlar om begreppet matematik. Samma utkristallisering syns inte när frågorna 

istället handlar om hur barn lär sig matematik. Där är alla förskollärare överens om 

att matematik är något barnen lär sig genom lek och genom att uppleva matematiken 

med kroppen eller genom interaktion med andra barn och vuxna. En förskollärare 

skriver ”Leken är barns största verktyg” och en annan menar att ”Interaktionen 

mellan oss vuxna och barnen är de som skapar utveckling” Denna syn är mer förenlig 
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med den att matematiken finns överallt i vardagen än att det är ett skolämne med tal 

och andra uträkningar.  

Matematik från födseln 

När förskollärarna får reflektera över när de tycker att barn kan börja lära sig 

matematik och när de tycker man ska börja introducera ämnet är en gemensam 

nämnare att samtliga förskollärare anser att barn lär sig från en tidig ålder. Vad som 

är tidigt och lämpligt skiljer sig dock litet åt. En grupp, ungefär hälften av 

förskollärarna ser matematik som något man bör börja med direkt när barnet föds. 

De svarar till exempel att man börjar på skötbordet med färger och former och räknar 

tår och fingrar och liknande.  En förskollärare skriver ”När barnen föds och man 

börjar prata med dem. Men man säger ju inte att man ska lära dem matematik men 

allt är ju nästan matematik”. En annan av de förskollärare som menade på att 

matematik kan utvecklas från födseln uttrycker sig på detta vis ”Med de allra yngsta 

och på en gång och hela tiden. Det är bara vi vuxna som sätter begränsningarna”. 

Matematik från 1-3 år  

Resterande hälft av förskollärarna försöker ge en viss ålder, och då svarar de mellan 

12-18 månaders ålder. En av förskollärarna menar att när barnen kommit upp i en 

ålder runt 12-18 månader så har de blivit så medvetna om skillnader och likheter och 

att det då är möjligt att lära matematik. Men samtliga förskollärare är som sagt eniga 

om att barn kan lära och utveckla matematik i tidig ålder. En av förskollärarna 

skriver bland annat om att hon och hennes kollega arbetade med fördjupning inom 

matematik med de allra yngsta barnen på förskolan och hon säger att de såg på 

barnen att när de nådde skolåldern så hade de nått betydligt längre inom matematik 

än deras jämnåriga kamrater som kom ifrån andra barngrupper.   

Tillräcklig kunskap 

Gällande respondenternas egen kunskap i ämnet har de lite olika tankar. Det allra 

flesta förskollärare anser att det har en så pass god kunskap om matematik så att de 

kan använda den i verksamheten och hjälpa barnen att utvecklas matematiskt. De 

som anser sig ha goda kunskaper om matematik menar att de får sin kunskap från 

arbetet med barnen och arbetet med andra vuxna. Några känner att de fått sin 

kunskap från utbildning eller fortbildning som de gått, en respondent anger att hon 

lär sig via engagemang och intresse 

Otillräcklig kunskap 

Ett fåtal av förskollärarna anser sig inte ha tillräcklig med kunskap, de menar att de 

gärna hade haft mer kunskap än vad de idag har. De fåtal som ingår i denna grupp 

menar att den kunskap de har kommer från arbetskamrater och i arbetet med 

barnen. Något som är gemensamt för alla respondenter oavsett vad de känner om sin 

matematiska kunskap är att de känner sig intresserade och menar att de gärna skulle 

gå en fortbildningskurs inom matematik, och majoriteten motiverar det med att 

”man aldrig blir fullärd”. En respondent skulle till exempel vilja lära sig ”… hur kan 

jag utmana och erbjuda barnen matematik på bästa sätt.”  
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Läroplanen som ett bra stöd 

När förskollärarna får frågan om de känner att de får tillräckligt stöd från läroplanen 

i sitt arbete för att kunna lära barnen matematik så tycker majoriteten att läroplanen 

innehåller tillräckligt för att de ska kunna ge barnen goda möjligheter att utvecklas 

inom matematik på ett bra sätt. En lärare hänvisar dock till något som hon kallar 

”ballong-häftet” som hon skriver är en tolkning av läroplanen. I den känner 

förskolläraren att hon hittar stöd på vad hon kan göra med barngruppen. En annan 

förskollärare säger att ” Ja det är tydligt men ger också stort utrymme för de egna 

pedagogerna att utforma verksamheten på förskolan”. 

Läroplanen som ett mindre bra stöd 

Några få tycker dock att läroplanen varken är tydlig eller otydlig. De anser att den kan 

bli tydligare och innehålla fler exempel på vad man som förskollärare kan göra med 

barnen för att stimulera och utveckla deras matematiska förmågor. De förskollärare 

som befinner sig i denna grupp är även de som ingick i gruppen som anser sig inte ha 

tillräcklig kunskap inom matematik för att främja barnens matematiska utveckling.  

 

4.2 På vilket sätt avspeglar förskollärarnas syn på matematik 

verksamheten och därmed barnens möjlighet till matematisk 

utveckling? 

Även svaren som besvarar fråga nummer två är uppdelade i kategorier som skapats 

utifrån respondenternas svar på intervjufrågorna.  

Fysiska material 

För att utveckla barnens matematik har de flesta respondenter någon typ av material 

att arbeta med. Vad förskollärarna anser är material varierar dock stort och några 

anser att arbetsmaterialet är något fysiskt, de använder kottar, pärlplattor, klossar, 

vågar, linjaler och så vidare.  

Allt är material 

Majoriteten av förskollärarna anser att de har mycket olika material att arbeta med 

när det gäller matematiken. Det menar inte att de enbart använder fysiskt material 

utan menar att gruppen är ett bra material där man kan lära sig räkna personer vid 

till exempel samlingar och måltider. Det finns alltså en skillnad mellan 

förskollärarnas sätt att arbeta med matematiken.  De som ser materialet som fysiska 

ting eller iordninggjort material och de som även ser barnen, gruppen och 

omgivningen som det material som de använder i sin undervisning.   

Planerat och Spontant arbete 

Att aktivt arbeta med matematiken är något som alla respondenter säger att de gör. 

Alla förskollärare säger att de försöker föra in matematiken i barnens vardag genom 

att se matematiken i miljön omkring dem. De arbetar med att låta barnen bygga och 
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skapa saker med bland annat klossar och material från skogen. Ungefär hälften av 

förskollärarna säger också att de arbetar med matematiken på ett tematiskt eller 

ämnesintegrerat sätt. Det varierar alltså mellan att planera in tillfällen där 

matematiken står i fokus och genom att hitta spontana tillfällen att synliggöra 

matematiken och därmed låta barnen få möjlighet att utvecklas matematiskt.  

Endast Spontant arbete 

Den andra halvan av förskollärarna svarar att de inte arbetar med matematik på ett 

strukturerat och planerat sätt utan arbetar istället spontant med lekar och sånger och 

synliggör matematiken rent generellt för att stimulera matematiken hos barnen.  

Förskollärarnas egna tankar om deras påverkan 

När respondenterna får uttrycka vad de tror om hur de påverkar barnen och deras 

matematiska inlärning så tror alla respondenter att de har mycket eller i alla fall 

någon inverkan på barnens matematikuppfattning. De som valt att utveckla sitt svar 

mer påpekar att de tycker att barnen behöver positiva och engagerade pedagoger som 

arbetar med barngruppen. De skriver att deras entusiasm och positivitet smittar till 

barnen som då också blir engagerade och positivt inställda till matematik. En 

respondent påpekar också att det är viktigt att det är viktigt att pedagogerna 

sinsemellan för dialog för att se till att verksamheten utvecklas på ett bra sätt.  En 

förskollärare skriver ” Ja, absolut påverkas barnen av oss vuxna, man måste som 

pedagog ha ett genuint intresse för att upptäcka och lära sig mer men också att 

uppmuntra barnen till att vilja lära sig mer. Att ge matematiken utrymme i 

verksamheten genom aktiviteter som lockar barnen att pröva olika saker”.  En annan 

förskollärare skriver ” Ja tyvärr tycker jag att matematik är jobbigt och främjar därför 

inte matematiken så mycket som jag bör tyvärr”. 

4.3 Faktorer 

I studien var tanken att ta reda på om det fanns faktorer som påverkar förskollärares 

syn på matematik, de faktorer som undersöks var kön, ålder samt år inom yrket. 

Samtliga deltagare i studien var kvinnor vilket medfört att det ej gått att undersöka 

om den faktorn spelar roll. Dock har deltagarna haft olika åldrar och arbetat olika 

länge inom yrket. Det som framkommit i studien är att åldern på förskollärarna ej har 

en stor betydelse för hur synen på matematik ser ut. Däremot så framgår det att år 

inom yrket spelar en större roll. De som arbetat som förskollärare längre menar att de 

lärt sig genom erfarenhet och interaktion med barn och pedagoger. De anser, i större 

utsträckning, ha goda kunskaper om matematik i förskolan. De tycker också att 

läroplanen är tydlig vad det gäller matematikens betydelse och utformning i förskolan 

än de som arbetat en kortare tid.  
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5 Analys  

5.1 Hur ser förskollärarnas syn på matematik ut? 

Samtliga deltagare i studien anser att matematik är något som är mycket viktigt 

eftersom det finns matematik överallt runt omkring oss. Emanuelsson (2008) styrker 

detta genom sina teorier om att matematiken är mycket viktig för att vi ska kunna 

leva och ta del av vårt samhälle som kräver att kunskap inom matematiken finns. 

Som när vi går och handlar, bakar och bygger hus med mera. Dessa tankar var något 

som alla delade, däremot skiljer sig förskollärarnas svar om vad matematik är för 

dem själva. 

Ett fåtal förskollärare ser matematiken som ett ämne där logiskt tänkande och 

räknesätt framträder. De övriga ser matematiken som något vardagsrelaterat. 

Emanuelsson menar att många vuxna och även barn kopplar ihop matematik med att 

kunna räkna. Dock anser samtliga förskollärare att matematik i förskolan 

tillsammans med barnen ska vara vardagsrelaterat. Det skiljer sig alltså för några 

förskollärare på vad matematik är för dem och vad matematiken betyder för barnen. 

Detta kan även kopplas ihop med vad Palmer (2011) menar om att matematiksynen 

kan vara föränderlig. Även om en vuxen kan ha haft svårt med eller har dåliga 

erfarenheter av matematik så kan synen förändras. Det gäller att arbeta med sin egen 

syn och förändra den men även genom att söka ny kunskap om matematik (Palmer, 

2011).  Det verkar som om de förskollärare med den syn som beskriver att matematik 

för dem är att räkna och få fram resultat, och för vissa till och med att det är svårt, 

har ändrat sitt synsätt och lär ut matematik som ett redskap för att klara vardagen.  

I studien framkommer det att samtliga förskollärare menar att matematik finns 

överallt och det mesta barnen gör är matematiskt utvecklande.  Ungefär hälften av 

förskollärarna i studien menar att de inte behöver planera några särskilda 

matematikutmaningar för barnen utan det sker av sig självt i vardagen och att de 

vuxna då stöttar och utmanar barnen medan den andra hälften menar att matematik 

både finns i vardagen och att barnen utvecklas inom ämnet hela tiden men att de 

också arbetar med matematik organiserat såsom vid temaarbeten till exempel. 

Nämnaren (2000) menar att dessa två synsätt på matematik är vanligt 

förekommande och menar att de förstnämnda alternativet riskerar att inte alla barn 

får möjlighet att utvecklas på samma sätt eftersom det oftast är samma barn som är 

intresserade av matematik och därmed ser matematiken i vardagen. I det andra 

alternativet där de vuxna ordnar organiserade lärandetillfällen av det som barnen 

visat intresse av för ökar chanserna för att alla barn i verksamheten ska få möjlighet 

att ta del av och utvecklas matematiskt menar Nämnaren (2000). Av förskollärarnas 

svar kunde det tydas att det enbart fanns ett synsätt som speglade det som Doverborg 

och Pramling Samuelsson (1999) diskuterar om att förskollärare kan ha tre olika 

synsätt på matematik. Den syn som stämde överens med hälften av förskollärarna att 

matematiken sker naturligt och finns överallt och att det inte behövs någon särskilt 

undervisning. De andra två synsätten som handlade om att matematik inte bör 
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förekomma i förskolan och att matematik ska förekomma men det ska vara ett ämne 

för sig syns inte i respondenternas svar.  

 

5.2 På vilket sätt avspeglar förskollärarnas syn på matematik 

verksamheten och därmed barnens möjlighet till matematisk 

utveckling? 

Samtliga förskollärare menar att matematik i förskolan skall vara vardagsrelaterat 

och många skriver att de integrerar matematiken med resten av verksamheten. 

Emanuelsson (2008) anser också att matematiken i förskolan just ska integreras och 

inte ses som ett eget ämne. Några få förskollärare beskriver hur de brukar arbeta med 

temaarbeten och nämner att matematik är en del som beaktas i temat tillsammans 

med språk, teknik och andra ”ämnen”.   

I studien visar det sig att vissa förskollärare verkar tycka att barnen behöver veta att 

de utvecklas inom matematik och andra anser inte det. En förskollärare svarar så här 

på frågan om när man bör börja med matematik ” När barnen föds och man börjar 

prata med dem. Men man säger ju inte att man ska lära dem matematik men allt är ju 

nästan matematik”. Det är alltså väldigt blandat när de tycker att barn ska börja med 

matematikinlärning, vilket skulle kunna bero på kunskapen om matematikens 

betydelse hos förskollärarna. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) poängterar 

vikten av att barn inte enbart lär sig matematik av att den finns runt om oss, utan det 

först är när den synliggörs, fördjupas och reflekteras kring som lärande och 

utveckling sker. Både Emanuelsson (2008) och Persson och Wiklund (2007) menar 

även de att det är viktigt att synliggöra matematiken för barnen. Emanuelsson (2006) 

anser att det inte enbart går att veta att matematik finns överallt i vardagen utan som 

vuxen är det viktigt att synliggöra den matematik som finns överallt genom att ställa 

frågor och diskutera om matematiken som finns i verksamheten. Persson och 

Wiklund (2007) menar också att det är viktigt att barnen får veta att de lär sig 

matematik för att de i framtiden ska veta att de faktiskt har arbetat med matematik 

och kan en del basfärdigheter.  

Samtliga respondenter uttrycker på ett eller annat sätt att barn lär sig matematik 

genom samspel barn emellan samt mellan barn och vuxna. Arnér och Tellgren (2006) 

menar också att den vuxna har en viktig roll när det handlar om barns matematiska 

utveckling. De vuxna bör plocka upp vardagsmatematiken och diskutera och utmana 

barnen. Låta barnen få utforska och reflektera tillsammans med vuxna och andra 

barn. De refererar till Vygotskijs ”närmsta utvecklingszonen” där barn lär sig bäst av 

de som kommit ett steg längre i utvecklingen, i detta fall matematik.  

Att leken är en viktig del i barns lärande framgår tydligt bland förskollärarna som 

ingick i studien. Majoriteten av alla respondenter nämner någon gång på enkätsvaren 

att barnen lär sig matematik i leken. I Lpfö98/10 står det tydligt om lekens betydelse 

för lärande och utveckling och att genom lek får barnen möjlighet att undersöka och 
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utforska saker på ett lekfullt sätt. Både Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

och Nämnaren (2000) betonar också att leken är det starkaste verktyget för barn att 

lära sig matematik.  

Alla förskollärare i studien tror att deras syn och intresse för matematik påverkar 

barnen. Många menar att de är viktigt att vara engagerad och positiv till matematik, 

de tror alla att deras förhållningsätt och inställning till matematiken påverkar 

barnens utvecklingsmöjligheter. En förskollärare i studien uttrycker att hon tyvärr 

inte tycker att matematik är roligt och lustfyllt och därmed inte arbetar eller synliggör 

matematiken i verksamheten så som hon skulle vilja göra. Den förskolläraren saknar 

tyvärr den kunskapen just nu men visar att hon ändå är medveten om att hennes 

förhållningssätt till matematik påverkar barnen negativt. Kanske har denna 

förskollärare själv haft dåliga erfarenheter av matematik vilket Emanuelsson (2008) 

menar påverkar hur en förskollärare lär ”sina” barn vidare. Både Palmer (2011) och 

Emanuelsson (2008) menar att förskollärarnas syn på matematik spelar en 

avgörande roll för vilka utvecklingsmöjligheter barnen får i förskolan. En del tycker 

inte alls om matematik vilket en förskolläarre i studien menar, medan Emanuelsson 

också menar att det finns de som tycker mycket om matematik och ser de som något 

positivt och spännande. Den sistnämnda synen visar de allra flesta i studien. Dock 

menar Palmer (2011) att synen är föränderlig. De förskollärare som inte ser 

matematik som något roligt och positivt kan de ändra attityd med hjälp av ny 

kunskap.  

I studien framgår det att kunskapen om matematik varierar en del. De flesta anser att 

det har tillräcklig stor kunskap för att kunna ge barnen möjligheter att utvecklas, ett 

fåtal anser att de inte har det. Dock menar samtliga att absolut skulle kunna få mer 

kunskap. Ett citat som är vanligt förekommande är ”Man blir aldrig fullärd”. Samtliga 

visar intresse och menar att de gärna skulle vilja gå en fortbildning för att få ännu 

mer kunskap och idéer i sitt arbete. Nämnaren (2000) menar också att en 

förskollärare som ser sig själv som kompetent inom matematik utvecklar fler 

möjligheter för barnen. Även Emanuelsson (2008) och Malmer (2002) menar att 

eftersom det första mötet med matematik för barn spelar en stor roll för hur barnen 

ska uppleva matematik senare i livet måste det ändå vara viktigt att förskollärarna 

introducerar barnen på ett positivt och lustfyllt sätt även om de själva inte har fått 

uppleva de själva. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) samt Björklund 

(2013) är det inte bara förskollärarnas syn på matematik som påverkar de 

matematiska utvecklingsmöjligheterna utan också förskollärarnas kunskap om 

matematik.  

Alla förskollärare är eniga om att matematik ska introduceras tidigt, dock skiljer det 

sig lite om när, en del anser att barn redan från födseln kan bli matematiska och 

andra anser att barnen ska vara ca 1 år gamla. Att barn tidigt börjar med matematik 

är något som också Johansson och Wirth (2011) styrker och menar är mycket viktigt. 

De anser att barnen redan som spädbarn kan uppfatta antal föremål. Även Pramling 

Samuelsson och Carlsson (1999) menar att tidigare forskning visar att desto tidigare 
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barn börjar med matematik desto lättare har de för matematiska utmaningar senare i 

livet. Det menar också en av förskollärarna som menar att barn kan introduceras i 

matematik från födseln. Hon skriver att hon följt en grupp från att de började 

förskolan tills de började förskoleklass, de satsade väldigt mycket på matematik med 

den gruppen och när barnen sedan började förskoleklassen visade det sig att 

”hennes” barn hade kommit längre och hade lättare för att lära sig matematik. Att 

samtliga förskollärare anser att barnen kan lära sig matematik från tidig ålder tyder 

också på att samtliga vuxna har en positiv barnsyn där de tror att barn är 

kompetenta. En syn som vuxit fram och växt sig stark under de senaste åren menar 

Bjervås (2003).  

När det handlar om hur tydlig läroplanen är och hur mycket stöd förskollärarna tycks 

få av den varierar starkt. Även litteraturen har delade åsikter om detta. Majoriteten 

av förskollärarna anser att läroplanen är bra och ger stöd till vad matematik är och 

hur de kan arbeta med de tillsammans med barnen i verksamheten. Några få tyckte 

dock inte att den är så tydlig som de skulle önska.  Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) anser att läroplanen inte ger några konkreta exempel på hur man 

ska, kan eller bör arbeta med matematik och menar att det både är på gott och ont. 

Det är positivt därför att förskollärarna får möjlighet att själva utforma verksamheten 

efter just deras barngrupp. Det negativa är dock att för att, det ska fungera så, 

förutsätter det att förskollärarna ska ha stor kunskap och stort engagemang för att 

barnen ska få möjlighet att utvecklas inom matematik på bästa sätt. Något som märks 

är att de som svarade att de tycker läroplanen ger tillräckligt med stöd var i största 

utsträckning de som arbetat inom yrket i många år. Det kan ha att göra med att de 

arbetat länge och skapat sig större kunskaper med hjälp av sin erfarenhet. NCM 

(2011) menar däremot att den nya reviderade läroplanen för förskolan har utvecklats 

och förtydligats i området om matematik. Kanske har de förskollärare som arbetat 

länge arbetat mycket med den gamla läroplanen och tycker därför att den nya 

reviderade är till mycket mer hjälp och stöd.  

Å andra sidan kan det verka märkligt att de förskollärare som arbetat länge inom 

yrket är de som verkar känna sig mest trygga och ha mest kunskap om matematik 

eftersom Palmer (2011) menar att matematiken i förskolan är relativt ny och fanns 

inte med i förskollärarutbildningen tills på 80-talet. Förskolan idag har ett syfte att 

utveckla och stimulera barns nyfikenhet och lust att lära medan den förr motsvarade 

omsorgen som hemmet ger. Detta tyder på att förskollärarna sökt ny kunskap och 

hängt med i förändringen kring matematik i förskolan vilket anses mycket positivt.  

Att synen på matematik påverkar den pedagogiska miljön i förskolan är något som 

tydligt framkommer. Samtliga respondenter påstår att de tror att synen på matematik 

påverkar. Av att tyda de svar som förskollärarna svarat hur de ser på matematik och 

hur det sen arbetar med det går det även där att tyda att det faktiskt är så att synen 

påverkar den pedagogiska miljön väldigt mycket. Även Forskning, av både Palmer 

(2011), Bjervås (2003)  och Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att 

synen påverkar det pedagogiska arbetet oerhört mycket. Majoriteten av alla 
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förskollärarna beskriver matematiken i förskolan som något positivt och har stora 

kunskaper och är medvetna om vad och hur de utformat den pedagogiska miljön för 

att stimulera och utmana barnens matematiska utveckling. Dock varierar synen på 

vilka olika material man kan arbeta med för att stimulera barnens utveckling vilket 

går att kopplas ihop med både att matematik är ett stort och brett område samt med 

läroplanens möjlighet att till stor del utforma fritt.  
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6 Slutsatser och diskussion 
För att knyta ihop säcken och sammanfatta hela studien tar vi oss tillbaka till de 

inledande frågeställningarna för att se vilka svar studien kommit fram till på dessa 

frågor. 

  ”Hur ser förskollärarnas syn på matematik ut?” 

”På vilket sätt avspeglar förskollärarnas syn på matematik verksamheten och 

därmed barnens möjlighet till matematisk utveckling?” 

 

De slutsatser som kan dras är att samtliga förskollärare i studiens syn på matematik 

är generellt positiv. Alla förstår och anser att matematik är något som är oerhört 

viktigt för att kunna klara av vardagliga saker i vårt samhälle som kräver en 

matematisk förmåga vilket också Emanuelsson (2008) starkt betonar. Det som 

tydligt framkommer är att kunskapen om matematik, dels om matematik som ämne 

och dels om hur matematiken ska synliggöras i förskolan samt förskollärarnas 

inställning spelar en väldigt stor roll på hur förskollärna låter matematiken utformas 

i förskolan. Kunskap skapas hela tiden och respondenterna menar att de fått sin 

kunskap från olika håll. Den kunskap som verkar betyda mest för förskollärarna är 

kunskapen de får av erfarenheten av yrket, erfarenheter från praktiken, erfarenheter 

och kunskaper som de bildar tillsammans med barnen och andra vuxna. Något som 

ligger nära kunskapen är också intresset och engagemanget som det också visar sig ha 

stor betydelse för hur förskollärana arbetar med matematik. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) och Björklund (2013) menar alla att kunskapen har en stor 

betydelse för utformningen av matematik i förskolan. Efter denna undersökning går 

det inte att göra annat än att hålla med.  

De som har stor kunskap och stort intresse för matematik i studien arbetar med 

matematik medvetet och skapar lärandetillfällen där matematiken synliggörs för 

barnen, de är inte heller lika beroende av hjälpmedel som till exempel läroplanen. De 

upptäcker tillsammans med barnen och andra vuxna och vågar gå utan för ramarna. 

Det är troligtvis för att de själva känner sig trygga med matematik och har en gott 

självförtroende inom området och vågar därför testa och pröva sig fram. Som tidigare 

nämnts så visar studien att de som arbetat länge inom yrket är de som visar sig ha 

störst intresse och kunskap kring matematik. Kanske spelar därför tryggheten i sin 

lärarroll också in. Kanske hade de som arbetat en kortare tid inom yrket varit osäkra 

på andra ämnesområdet också? Erfarenhet verkar vara ett vinnande koncept men alla 

måste vi börja någonstans och därför är det viktigt att även de nya får känna sig 

trygga och bekväma. Kanske skulle det hjälpa om läroplanen gav ett par exempel på 

matematiska aktiviteter? Eller att alla förskollärare hade möten där de får söka efter 

samt ge idéer från och till varandra.   

I inledningen av studien uppkom funderingar kring hur vida barn får olika mycket 

möjligheter till att lära sig matematik. Nu kan det besvaras med att barn kan få 
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mycket olika möjligheter beroende på förskollärarens syn. Dock verkar de allra flesta 

ha en god och positiv inställning till matematiken och visar ett intresse för att lära sig 

mer kring området. Då får förhoppningsvis alla barn goda möjligheter till utveckling 

och lärande inom matematik. Självklart varierar säkert innehållen på vad de för lära 

sig efter som sagt var så är ändå läroplanen relativt öppen för egen utformning.  

I inledningen står det att Johansson och Wirth (2011) menar att resultaten inom 

matematik går nedåt och att många tycker matematik är svårt och tråkigt. 

Emanuelsson (2008) anser att synen som vuxna har påverkar i sin tur barnens 

inställning till matematik senare i livet. Det framgår i resultatet att de allra flesta 

förskollärare har en positiv inställning till matematik, även om kunskapen varierar, 

och majoriteten av dem arbetar med matematik på ett målmedvetet och utvecklande 

sätt. Att tolka utav de som förskollärarna svarar så verkar problemen om 

matematikens dåliga resultat i skolan inte bero på en negativ syn på matematik från 

förskolans håll. Kanske blir synen på matematik skev i ett annat stadie?  

Av denna studies resultat så uppkommer tankar och idéer på vidare forskning inom 

området. Något som skulle kunna forskas mer om är synen på matematik från andras 

perspektiv än förskollärarnas. Hur ser till exempel föräldrar på matematik i förskolan 

och hur påverkar det? Hur ser barnen själva på matematik? Ett annat alternativ som 

skulle vara spännande är att ta samma syfte och frågeställningar men byta ut 

verksamheten till exempelvis förskoleklassen eller grundskolan. Är svaren densamma 

eller skiljer sig synen på matematik beroende med vilka barn man arbetar med? En 

annan tanke som framkommer är att studien skulle kunna göras om med en annan 

datainsamlingsmetod, till exempel med intervjuer för att se om resultatet då blir 

annorlunda.  

Att forska inom området som berör synen på matematik och hur synen påverkar 

matematikens utformning i verksamheterna är högst relevant i dagens samhälle. 

Matematiken är som tidigare nämnts mycket viktig för att kunna förstå och leva i vår 

vardag eftersom matematiken har en central roll. Det är också viktigt att undersöka 

hur synen och utformningen hänger ihop för att undersöka om alla barn får en 

likvärdig matematisk plattform att utgå ifrån.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1  

 

Enkät om synen på matematik i förskolan  

 
Hej, 

Jag heter Angelica Wallén och studerar Lärarprogrammet med inriktning; Lek, 

lärande och utveckling på Mälardalens Högskola termin 7. Nu är det dags för 

mig att skriva mitt examensarbete. Mitt examensarbete handlar om matematik 

i förskolan och hur synen på matematik ser ut bland verksamma förskollärare 

och om/hur det påverkar verksamheten. För att kunna besvara mina 

funderingar har jag skrivit fram en enkät med frågor som har just med synen 

på matematik att göra. Jag skulle vara otroligt glad och tacksam om just du vill 

vara med i min studie. Studien kommer att vara anonym, dock skulle jag vilja 

få veta kön, ålder samt år inom yrket. Medverkan är frivillig och även om du 

börjat svara på frågorna är det tillåtet att avböja. Informationen jag får av dig 

kommer enbart användas till min studie.  Studien kommer, när den är färdig, 

publiceras offentligt i en svensk forskningsdatabas.  

 

Jag skulle vara hemskt tacksam om ni på frågorna motiverar och beskriver 

era svar. Räcker inte de utsatta raderna så får ni gärna fortsätta skriva på 

baksidan av pappersarket.  Jag kommer ut fredag den 29/11 -13  och samlar in 

enkäterna.  

 

Som tack för din medverkan får du, om intresse finns, gärna ta del av 

examensrapporten när den är klar. Vid intresse maila mig.   

 

Har du några frågor eller bara vill veta lite mer om studien så kan du gärna nå 

mig på tel nr. 0735077758 eller maila till awn10004@student.mdh.se eller 

kontakta min handledare: Kamran.namdar@mdh.se  

 

Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid! 

 

Med vänliga hälsningar 

            Angelica Wallén   

mailto:awn10004@student.mdh.se
mailto:Kamran.namdar@mdh.se
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8.2 Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 
Ålder:                        År inom yrket:                       Kön:                

 

1.  Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

2. Vad är matematik för dig? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

3. Är matematik viktigt? Motivera gärna ditt svar. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

  

4. När bör man börja med matematik tycker du? Och när är 

barn kapabla att lära sig matematik enligt dig? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

5.  Hur tycker du att barn lär sig matematik? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

6. Använder ni matematik i förskolan? Om ja, på vilket sätt? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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________________________________________

________________________________________ 

 

7. Har ni några matematiska redskap i den pedagogiska 

miljön? I så fall vad? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

8. Tycker du att du/ni har tillräcklig stor kunskap om 

matematik? Var kommer din kunskap ifrån? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

9.  Tror du att din eller andras syn på matematik påverkar 

matematikens utformning i verksamheten? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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________________________________________

________________________________________ 

 

10. Tror du att barn påverkas av dina uppfattningar kring 

matematik? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

Tycker du att läroplanen är tydlig med vad matematik i 

förskolan är och hur man kan arbeta med det? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

12 . Om du blev erbjuden att gå en fortbildning inom 

matematik, skulle det då vara av intresse? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 


