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Sammanfattning  
Studiens syfte var att undersöka på vilket sätt förskollärarens kompetenser och 
inställning påverkade vilken matematik som erbjöds i förskolan. För att kunna 
uppnå syftet framarbetades forskningsfrågorna: Hur beskriver de intervjuade 
förskollärarna sin inställning till matematik i förskolan? och Hur beskriver de 
intervjuade förskollärarna sin matematiska kompetens för förskolans 
matematik? Tolkningsarbetet utgick från ett sociokulturellt perspektiv och 
tidigare forskning. Metoden som användes för att svara på forskningsfrågorna 
var halv-strukturerade intervjuer av åtta yrkesverksamma förskollärare. I 
resultatet framkom att förskollärarnas kompetenser och inställning till 
matematik i förskolan varierar. Resultatet visade även att samtliga förskollärare 
är medvetna om att deras inställning och kompetens påverkar barnens 
matematiska lärande. Flera av förskollärarna ställer sig kritiska till användandet 
av begreppet undervisning i förskolan, dock anser de att de lär barnen. 
Sammanfattningsvis kunde undersökningen visa vikten av att förskollärare 
erbjuds och genomför fortbildning i förskolans matematik.  
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1 Inledning 

Förskolans läroplan reviderades år 2010 och matematiken fick då en betydande roll 

bland förskolans övriga strävansmål. Anledningen till ändringen var att dagens barn 

växer upp i ett samhälle där det ställs högre krav än tidigare på matematisk förståelse 

och matematiska färdigheter för att hantera sin vardag. Det är ofta med 

matematikens hjälp som människan fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer. Matematiken är ett viktigt hjälpmedel som ger basen för att räkna, 

mäta och beskriva läge och form. Matematik är även en viktig del i den mänskliga 

tankekonstruktionen (Utbildningsdepartementet, 2010). I förskolans läroplan står 

det även att förskolläraren ska stimulera och utmana barn i deras matematiska 

utveckling, stärka det lustfyllda lärandet. Barnen ska i förskolan få vägledning och 

stimulans av de vuxna som arbetar i verksamheten (Skolverket, 2010). För att skapa 

ett meningsfullt lärande kring matematik måste praktik och teori vara oskiljaktiga, 

något som kräver en förskollärare med matematisk kompetens. Om barns lärande i 

matematik ska grundläggas i förskolan utifrån läroplanens intentioner så är det 

viktigt att förskolläraren har rätt matematisk kompetens.  

I vår utbildning har vi fått upp ögonen för vad matematik i förskolan innebär. Detta 

var också anledningen till att vi valde matematiken som ämnesområde i den 

pilotstudie som genomfördes tidigare under året. I pilotstudien undersöktes hur 

förskollärarens kompetens påverkar barns livslånga lärande i matematik.  

Matematiken är så mycket mer än vad vi upplevt när vi har varit i förskolans 

verksamhet. Matematiken i förskolan upplever vi ofta sker spontant och utan vidare 

reflektion, exempelvis att dela frukt vid måltider och räkna barnens fingrar. De 

förskollärare vi har mött verkar själva uppleva att de saknar djupare kunskap i 

förskolans matematik. Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har i sin 

studie studerat förskollärarens egen syn på sina kompetenser. Studien visar att 

förskollärare har mycket generella kompetenser om mycket men saknar djupare 

kunskaper inom något ämne. Lärandet kan framstå som ett ”här och nu” perspektiv. 

Björklund (2013) hävdar att tidigare forskning tydligt visar att förskollärare känner 

att de saknar kompetens inom matematik, någonting som medför att de därför gärna 

arbetar med andra strävansmål. Som ett resultat av detta har matematiken blivit 

bortprioriterad.  

Enligt Björklund (2013) har förskollärarens inställning till matematik stor påverkan 

på barns möjlighet att tillgodogöra sig olika matematiska kunskaper i förskolan. 

Barns matematiska kunskaper kan grundläggas i förskolan och det är förskollärarens 

roll att stötta barn i deras matematiska utveckling. Bäckman (2015) hävdar att 

förskollärare måste se till sina egna kunskaper och kompetenser i ämnet som i sin tur 

handlar om att förstå förskolans matematik utifrån styrdokumenten. Vidare menar 

Björklund (2013) att förskollärarens inställning till matematik har en betydande 

inverkan på förskolans kvalitet, detta då barns matematiska lärande påverkans starkt 

av förskollärarens inställning.  
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Trots att matematiken är tydligt framskriven i den reviderade läroplanen så måste 

förskolläraren även ha de rätta matematiska kompetenserna så väl som praktiska 

kunskaper, exempelvis metoder och arbetssätt i hur de konkret kan arbeta med 

förskolans matematik och den egna inställningen. Enbart en reviderad läroplan 

betyder inte att förskollärare kan implementera den praktiskt i verksamheten. 

Utifrån denna bakgrund anser vi det intressant att undersöka förskollärares 

inställning och kompetenser i förskolans matematik. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet är att undersöka och analysera förskollärares inställning kring förskolans 

matematik. Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur beskriver de intervjuade förskollärarna sin inställning till matematik i 

förskolan?  

 

2. Hur beskriver de intervjuare förskollärarna sin matematiska kompetens för 

förskolans matematik?  

 

 

      

              1.2 Uppsatsens disposition  

I bakgrundkapitlet presenteras tidigare forskning i ämnet matematik i förskolan och 

det teoretiska perspektiv vi har valt att utgå ifrån. Den tidigare forskningen är indelad 

i dessa områden: läroplanens matematik, lärande i förskolan, undervisning i 

förskolan, förskollärarens kompetens, förskollärarens inställning till matematik, 

förskollärarens roll för barns utveckling, kompetensutveckling och sociokulturellt 

perspektiv. I metodkapitlet behandlas metodval, datainsamlingsmetod, 

litteratursökning, genomförande, analysmetod, urval, etiska överväganden samt 

tillförlitlighet och trovärdighet. I resultatkapitlet presenteras resultatet av 

undersökningens sammanställda intervjuer. I resultatet presenteras förskollärarnas 

inställning och kompetenser i förskolans matematik. Analyskapitlet kopplar samman 

resultatet med det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning. 

Diskussionskapitlet består av resultatdiskussion där undersökningens resultat 

diskuteras utifrån tidigare forskning i ämnet och metoddiskussion där metodens 

tillförlitlighet diskuteras och valet av metod. Arbetet avslutas med tankar kring vidare 

forskning, pedagogisk relevans och undersökningens slutsats.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning i förskolan matematik. Det presenteras 

i följande åtta kategorier: Läroplanens matematik, lärande i förskolan, undervisning i 

förskolan, förskollärarens kompetens, förskollärarens roll för barns utveckling och 

lärande i matematik, förskollärarnas inställning till matematik, kompetensutveckling 

och sociokulturellt perspektiv.   

2.1 Läroplanens matematik  

Matematik är ett viktigt redskap både i det vardagliga livet men även inom många 

andra områden, exempelvis i vetenskapen då matematik kan användas för att 

förklara och förstå olika fenomen. Matematiken är en viktig del av människans tankar 

och det sociala samspelet (Utbildningsdepartementet, 2010). Ett exempel på ett 

strävansmål kopplat till matematiken som återfinns i förskolans läroplan är att 

förskolan ska sträva efter att varje barn:  

 ”utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

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

förändring,”(Utbildningsdepartementet, 2010, s.10).  

I förskolans reviderade läroplan har matematiken fått en betonad roll och 

utbildningsdepartementet (2010) beskriver i en rapport bakgrunden till revisionen 

och vad matematik i förskolan innebär. Rapportens förklaringar utgår från Bishops 

(1988) sex matematiska aktiviteter. För att bryta ner ordet matematik kommer dessa 

aktiviteter återges här med en övergripande förklaring om vad de kan innebära i en 

förskoleverksamhet. Bishops(1988) aktiviteter är leka, räkna, lokalisera, förklara, 

designa och mäta.  

Leken är förskolans grund och hjärta. Med hjälp av leken som verktyg kan alla 

förskolans strävansmål uppfyllas och i leken blir matematiken rolig och naturlig. 

Barnens lekar kan exempelvis vara tärningsspel, lägga pussel, reglerlekar, resonera, 

göra undantag eller lägga upp olika strategier för sin lek. Matematiken hjälper barnen 

att utveckla ett symboliskt tänkande, detta då matematiken utgör en abstrakt 

tankeprocess för barnet. Denna abstrakta tankeprocess kan konkretiseras och lyftas 

fram med hjälp av en kompetent förskollärare, andra barn samt olika material 

exempelvis foton, teckningar, klossar och många andra uttrycksformer. 

Att räkna i förskolan är inte enbart addition och subtraktion av exempelvis fruktbitar 

eller fingrar. Barnen utforskar samband och egenskaper hos tal genom att 

systematisk utskilja exempelvis antalet klossar i tornet, ordna och jämföra olika 

mängder. Förmågan att kunna uppfatta att två bananer är lika många som två päron 

hör även till denna aktivitet.  
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Att lokalisera gör barnen genom olika jämförelser och upplevelser. Barnen skapar 

olika uppfattningar om karakteristiska egenskaper i många olika rum och miljöer. 

Barnen kan på detta sätt orientera sig i relation till omgivningen och genom det 

kroppsliga kunskapandet ökar även barnens kroppsuppfattning och deras symboliska 

tänkande. Barnen får utforska och upptäcka olika egenskaper kopplat till begrepp 

såsom rörelse, vinklar och position någonting som skapar representationer av dem 

själva och den omgivande världen. 

Att mäta på förskolan innebär mycket mer än centimeter på en rak linjal. I förskolan 

mäter barn och förskollärare längd, storlek, temperatur, bredd, vikt, volym, höjd, 

hållfasthet och balans. Tillsammans med förskolläraren kan barnen tillexempel mäta 

hur många barn det behövs för att nå runt förskolans förråd. I begreppet mäta ryms 

även förmågan att kunna ordna, jämföra, uppskatta och bestämma egenskaper samt 

se likheter och skillnader.  

Att konstruera i förskolan betyder att barnen ska få möjlighet att skapa sig 

erfarenheter och kunskaper kring att sortera och karakterisera objekt efter 

egenskaper som form, storlek och mönster. Konstruera med olika sorters material 

samt att barnen ska få utforska egenskaper hos olika former, exempelvis cirklar, 

trianglar och rektanglar.  

När barnen konstruerar får de även möjlighet att resonera kring egenskaper, 

perspektiv och proportioner. Barnens matematik innebär även att de får möjlighet att 

hitta förklaringar på sina egna och andras frågor. I förskolan kan barnen 

experimentera, testa, granska, generalisera, föreslå, reflektera, argumentera och dra 

olika slutsatser för att få denna kunskap. Lägesord som över, under, bredvid och 

bakom används i det dagliga språket i förskolan men ges sällan någon medveten 

matematisk innebörd (Utbildningsdepartementet, 2010).  

2.2 Lärande i förskolan  

Pramling Samuelsson och Tallberg Broman (2013) ser förskolan i ett globaliserat 

samhälle där förskolan har en betydande roll för barns framtida lärande. Förskolan 

har stärkts som lärandeinstitution, fått en tyngre utbildningspolitik både lokalt, 

nationellt och globalt där förskolan ses som det första ledet i det livslånga lärandet. 

Grunden för lärandet startar i förskolan. Pramling Samuelsson och Tallberg Broman 

(2013) menar att förskolan inte ska ses som en skola med skolämnen, lärandet ska 

ses som en helhet med leken, omsorgen och samspelen. I en bra förskola lär sig 

barnen och det krävs kompetenta förskollärare som vet vilket sorts lärande som ska 

äga rum. Förskolläraren bidrar till att skapa det meningsfulla lärandet hos barnen 

med hjälp av sina didaktiska kompetenser. Vad som ska läras, hur och varför detta 

ska läras. Förskollärarna bör veta hur barnen lär i samspel med andra och med hjälp 

av leken. Lärandet ska vara meningsfullt och intressant för barnen. Förskolläraren 

bör även känna till vilket innehåll som ska läras, byggstenarna i lärandet måste vara 

känt av förskolläraren för att veta vad som ska fokuseras på i olika situationer. 
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Björklund (2008) och Doverborg m.fl. (2013) menar att barnen lär sig på många olika 

sätt, exempelvis att vara tillsammans med andra barn, genom att pröva sig fram, 

iaktta hur andra göra eller av den vuxna och av sina kompisar. Barn utvecklar en 

förståelse för någonting nytt genom kommunikation och interaktion med andra barn 

på förskolan och utifrån sin kultur. En förskollärare bör känna till på vilket sätt barn 

lär och vilka faktorer som är viktiga för lärandet. Det är viktigt att förskollärare har 

förmågan att tala med barn och få barn att uttrycka sig. Det är ett måste att 

förskolläraren jobbar enligt förskolans strävansmål. Förskolläraren måste kunna 

lyssna, kommunicera och analysera sitt arbete med barn för att kunna lära ut till 

barnen. Björklund (2008) menar att på så sätt utvecklas barns egna förståelser för 

matematik när de möter andras olika uppfattningar och problemlösningar. Barns 

egna matematiska uppfattningar utvecklas när de kan göra sig förstådda och förstå 

andra barns strategier i ämnet. Björklund (2013) ser det livslånga lärandet som en 

självklarhet och påpekar att förskolläraren ska kunna utveckla samtliga barn i 

gruppen inom samtliga av förskolans områden. På grund av att barn är olika och bär 

på olika kompetenser, känslor, behov och tidigare erfarenheter som behöver 

tillgodoses. Förskollärarna måste därför kunna stödja samtliga barn i deras 

utveckling och lärande. Inte nog med att förskolläraren ska ha kunskap i akademiska 

ämnen utan de måste även vara lite utav en expert inom emotionell, kognitiv och 

social utveckling. Detta medför att förskolläraren aldrig är fullärd.  

Kvalitén på en förskola har betydelse för hur barn lär sig matematik. Björklund 

(2013) menar att hög kvalitet karakteriseras i förskoleverksamheter där förskollärare 

har en pedagogisk planering, pedagogisk utbildning och har tillgång till 

vidareutbildning och fortbildning inom olika områden av relevans för deras arbete. I 

förskolor med hög kvalitet tas barnens initiativ tillvara på och samspel och 

kommunikation utvidgas tillsammans med andra. Vidare menar Björklund (2013) att 

barns livslånga lärande i matematik kräver en god kvalitet och bra grund att stå på 

redan i förskolan. Barnen behöver få matematikfärdigheter och förståelse för 

grundläggande principer och tilltro till sig själv som en matematiskt tänkande person. 

Förskollärarens roll blir då att vara inspiratör och vägleda barn bland de matematiska 

begreppen. Låta barn prova innebörden av olika sammanhang och även tänja på 

gränser för hur begrepp och principer tolkas, förstås och används. Kvalitén speglar 

sig i hur förskolläraren tar till vara på hur barn får syn på matematik tillsammans 

med förskolläraren och resten av barngruppen.  

2.3 Undervisning i förskolan 

Björklund (2013), Bäckman (2013) och Doverborg m.fl. (2013) menar att 

förskollärare undervisar barn i förskolan. Grunden för undervisning sker när två eller 

flera personer delar uppmärksamhet på någonting annat, exempelvis ett objekt eller 

en aktivitet. Doverborg m.fl. (2013) menar att undervisningen kräver en delad 

uppmärksamhet i grunden men vidare krävs ett samordnat perspektiv. Det mest 

effektiva sättet för ett samordnat perspektiv är att använda ett mer expansivt 

språkbruk. I matematiken kan det handla om att ge barn matematiska begrepp, 
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exempelvis när barn säger ringar kan förskolläraren utmana barnen genom att 

benämna ringarna som cirklar. Björklund (2013) menar att förskollärarna ska sätta 

upp mål och även ha en planerad strategi för hur lärandemålet ska vara möjligt att 

nå. Lärandeobjektet är det förskollärarna önskar att barnen ska utveckla sitt 

kunnande om. Det handlar om att barnen ska fördjupa sitt kunnande och färdigheter 

i lärobjektet. Doverborg m.fl. (2013) ser även betydelsen av att ha ett lärobjekt. 

Björklund (2013) påstår att många undviker uttrycket undervisning i förskolan 

eftersom det oftast kopplas ihop med den traditionella skolundervisningen. 

Förskollärare kan dock inte dra sig undan sitt pedagogiska ansvar som är att stödja 

varje barns utveckling och lärande.  

2.4 Förskollärarens roll för barns utveckling och lärande i 

matematik.  

Doverborg, m.fl. (2013) menar att de mest kritiska faktorerna som krävs för att barn 

ska lära sig matematik är förskollärarens matematiska kompetenser. Även om 

förskolläraren har goda matematiska kompetenser bör förskollärarna även använda 

sig av de didaktiska kunskaperna och att förskolläraren kan iscensätta lärandet med 

barnen. Bäckman (2015) har även sett i sin studie att förskollärares kunskaper i 

matematik har betydelse för barns matematikinlärning. Förskollärare förväntas att 

arbeta med många olika kunskapsområden i sin undervisning i förskolan som oftast 

sker i projekt eller tema. Bäckman (2015) hävdar att det ibland kan vara bättre att 

fokusera på ett kunskapsområde i taget där temat är ett stöd. Det kan bli svårt för 

förskollärare att lära barnen matematik när ett tema innehåller så många fler 

kunskapsområden. Undervisningen ska ske utifrån barnens erfarenheter i interaktion 

med förskollärare. Alla barn har olika erfarenheter från sina egna kulturer som de fått 

i tidigare samspel i hemmet. De olika kulturella erfarenheterna påverkar hur barn lär 

sig matematik. Björklund (2009) menar även att det är en process där barn och 

vuxna blir medvetna om den andres annorlunda sätt att tänka, någonting som är en 

viktig del av lärandet. Sheridan (2001) anser i sin studie att lärande hos barn sker på 

grund av förskollärarens kompetenser. Även om barn befinner sig i en förskola med 

bra miljöer och mycket lärorikt material så är det inte säkert att det sker ett lärande. 

Det måste finnas förskollärare som iscensätter lärandet och utmanar barnen i sitt sätt 

att närma sig ny kunskap (Skolverket, 2010). Björklund (2008) framhåller att det är 

förskollärarna som har betydelse för barnens matematiska lärande. Det är 

förskollärarna som skapar miljöerna på förskolan och det vilar ett stort ansvar hos 

förskollärarna som skapar möjligheterna för barnens lärande. Björklund (2013) 

menar att en rik miljö inte bara innebär en mångfald av material som stimulerar 

barns matematiska lärande. Det handlar om hur dessa tas till vara och utnyttjas på ett 

rikt och mångsidigt sätt. Det är förskolläraren i många fall som begränsar eller 

möjliggör barnens tillgång till en rik miljö.  

Även Doverborg m.fl. (2013) hävdar att det är förskolläraren som skapar lärandet hos 

barnen genom att utmana barnens lärprocesser utifrån de tankar och föreställningar 
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som redan finns. Utmanar inte förskolläraren barnens lärprocess kommer det inte 

ske ett lärande utan det handlar om att kunna utgå ifrån barnens perspektiv för att 

skapa lärandet hos barnen. För en kompetent förskollärare måste det finnas en 

medveten handling i det matematiska lärandet med barnen och det är förskollärarens 

ansvar. Förskollärarens uppdrag är att rikta, väcka intresse och skapa nyfikenhet 

kring matematiken, även om barnen inte visat ett starkt intresse för detta. Björklund 

(2008) har sett i sin studie att det krävs en gemensam hållpunkt för både barn och 

förskollärare för att lärande i matematik ska ske. En gemensam hållpunkt är när 

samspelet förmår att ta den andras perspektiv och strävan efter att förstå den andras 

uppfattningar av ett gemensamma fenomen. Förskollärarna som inser att barnen har 

en annan förståelse och som lever sig in i barnets sätt att tänka kan utmana barnet 

och vidga barnets förståelse för matematiken. Vidare menar Doverborg m.fl. (2013) 

att förskollärarnas kompetenser är en av de mest kritiska faktorerna för att barn ska 

kunna utveckla sitt kunnande i matematik. Även Bäckman (2015) framhåller att 

förskollärarna måste ha goda ämneskunskaper för att känner sig i bekväma i den 

matematiska undervisningen till barnen. Men det är inte enbart matematiska 

kunskaperna som förskolläraren måste ha, det didaktiska kunskaperna är även 

viktiga för att iscensätta lärandesituationer med barnen. Palmer (2011) ser även på 

förskollärarens roll för att iscensätta lärandesituationer hos barnen där nya relationer 

i matematikämnet skapas. Matematiska och didaktiska kunskaper hos förskolläraren 

gör barnens lärande lustfyllt. Bishop (1988) framhåller i sin artikel vikten av en bra 

utbildning och medvetenhet hos lärare i följande citat: 

”they need to be aware of how their teaching contributes not just to the mathematical 

development of their pupils, but also to the development of mathematics in their culture. 

Teacher education is the key to cultural preservation and development.” (Bishop, 1988, s.190).  

 

Bäckman (2015) ser i sin studie att förskollärare bör ta till vara på barns tidigare 

erfarenheter i matematik för att kunna skapa nytt lärande hos barnen. Förskolläraren 

måste inkludera barnen i det matematiska arbetet. Hon ser att barnens egen kultur 

och språk är en viktig del av deras matematiska lärande. Språket är ett verktyg som 

ger barnen möjlighet att utrycka matematik både i sitt tal och genom kroppsspråket. I 

barnens egen kultur visar det sig hur barnen själva uppfattar matematiken. Att vara 

en kompetent förskollärare innebär att vara lyhörd och lyssna på barnens uttryck. För 

att skapa meningsfull matematik hos barnen krävs de att förskollärarens kan ta till 

vara på barnens egna tankar. När förskolläraren lyssnar till barnen ges det möjlighet 

att uppfatta vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot. Bäckman (2015) har sett i sin 

studie att förskollärare har svarat på frågor som de tror barnen frågar om, dock inte 

vad de egentligen frågar om. För att kunna svara på barns frågor krävs det att 

förskolläraren stannar upp och verkligen lyssnar till barnens uttryck i olika 

situationer och att de är aktiva i sitt lyssnade.  

 

Reis (2011) skriver om att små barns matematiska lärande oftast handlar om att det 

betydelsefulla är att förskollärare är närvarande i barnens handlande. Svårigheterna 
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är att upptäcka, sätta ord på och studera yngre barns outtalade och informella 

kunskaper i matematik. Hon menar att den informella matematiken inte är lärarledd 

men förkommer i stora delar av barnens vardag och handlande. För att förstå 

barnens matematiska handlande i matematiska begrepp krävs det av förskollärarna 

att de ser barnens handlande. Reis (2011) lägger vikten på att förskollärare måste 

synliggöra matematiken som uppstår i vardagen genom barns handlingar och i leken. 

När vardagsmatematiken synliggörs, upptäcks, beskrivs, tydliggörs och undersöks 

vidare utvecklar barnen sitt kunnande och sina matematiska förmågor med hjälp av 

en förskollärare.  

 

Palmer (2011) menar att förskollärare ska se sig som matematiska vilket ger 

konsekvenser i barnens matematiska utveckling. När hon såg sig själv som 

matematiker så kunde hon studera matematik på allvar vilket skapade nya 

matematiska bilder i hennes inre tankar. Hon kunde då använda matematiska 

begrepp i samtal med barn, föräldrar och arbetslaget. Vidare beskriver Palmer (2011) 

att barnens tänkande ändrades, då hennes förändrade inställning smittade av sig på 

barnen och gjorde att de ville lära mer matematik. Detta öppnade nya dörrar mot 

sådant barnen inte visste varit roligt och intressant tidigare. 

  

2.5 Förskollärarens kompetens   

Leken är viktig för att barn ska lära sig matematik. I Bäckmans (2015) studie ser hur 

förskollärare tog tillvara på leken för att barnen skulle lära sig matematik. 

Förskollärarna gjorde matematiken meningsfull för barnen. De iscensätter 

matematiken tillsammans med barnen i en rolig och lustfylld aktivitet. Studien visar 

även att förskollärare tar tillvara på barnens egen lek genom att vara närvarande och 

utmana barnens matematik i barnens egen lek, vilken även är undervisning i 

förskolan. Det krävs då att förskollärare har tillräckliga kompetenser för att kunna 

delta och undervisa matematik spontant tillsammans med barnen.  

Björklund (2013) skriver om utvärdering som är ett viktigt verktyg för förskollärarna i 

sitt arbete för barns matematikinlärning. Utvärderingen kan ske i reflektioner med 

andra vuxna och barn. Reflektionssamtal blir betydelsefulla då samtalen ger direkt 

respons på hur barnen uppfattar en fråga av exempelvis ett begrepp eller ett problem. 

Denna form av utvärdering blir även en bedömning av vilka perspektiv som lyfts fram 

och vilka aspekter som barnen ännu inte upptäckt. Förskollärarnas dokumentation av 

denna utvärdering ger en mer nyanserad bild av barnens kunnande i matematik. 

Bäckman (2015) menar att teoretiska och praktiska kompetenser hos förskolläraren 

har betydelse för hur barnen lär matematik. Teoretisk kunskap om matematik och 

vad matematik för förskolebarn kan innehålla är viktigt, det är betydelsefullt att ha 

möjlighet att reflektera tillsammans över vad barnen lär sig. Teori och reflektioner 

om vad matematik kan innehålla och hur det kan gestaltas i förskolan är viktigt för 

att öka förståelsen av hur de själva kan uppfatta och synliggöra matematik i 

förskoleverksamheten. 
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2.6 Förskollärarnas inställning till matematik  

Palmer (2010) ser i sin studie att det vilar olika attityder till matematik utifrån de 

egna erfarenheterna förskolläraren har. Det finns olika relationer till matematik som 

ger förskollärare olika inställningar och attityder i stort. Det är viktigt att man blir 

medveten om sina egna inställningar till matematik för att skapa nya inställningar 

som krävs för att kunna skap meningsfull undervisning i matematik. Även Björklund 

(2008) menar att matematiklärandet sker utifrån egna erfarenheter. De är utifrån 

sina egna erfarenheter som det skapas ett lärande. I förskolan handlar det om att 

rikta barnens lärande. Enligt Palmer (2011) är det viktigt att förskollärarna inte har 

en negativ inställning till matematik då den ofta projekteras på barnen. Även om det 

är en omedveten handling hos förskolläraren så avspeglas den och får konsekvenser i 

verksamhetens utformning. Emanuelsson (2006) har sett i sin studie att förskollärare 

har negativa erfarenheter kring matematik och känner sig obekväma med matematik. 

En grupp förskollärare erbjöds kompetensutveckling i förskolans matematik och de 

förskollärarna som gick kompetensutvecklingen utvecklades och ändrade 

uppfattningar kring förskolans matematik. Förskollärarna upplevde att de fått ord 

och språk för sina tankar, funderingar och arbete. Förskollärarna märkte att de 

arbetat med matematik i förskolan men att de inte varit medvetna om det. Nu är 

förskollärarna matematiskt medvetna och det matematiska språket har utvecklats.  

 

Palmer (2010) har i sin studie låtit studenter prova på matematik i olika situationer 

för att skapa ett nytt förhållningssätt till matematik. Palmer (2010) menar att om 

studenterna endast har relationer till matematik uppbyggd av egna upplevelser i 

skolbänken blir det svårt att iscensätta lärande situationer för barn om inte 

matematiken är upplevd.  Det läggs en stor vikt på förskolans personal att lära ut 

matematik för små barn och det kräver en matematik intresserad personal som låter 

barnen bli matematiska. Det handlar inte bara om att lära ut sina teoretiska 

kunskaper, man bör delta praktiskt själv i matematikundervisningen tillsammans 

med barnen. 

2.7 Kompetensutveckling  

I allmänna råden för förskolan (Skolverket, 2013) står det att kompetensutveckling 

ska ges till personal som är i behov av det för att de ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Det är huvudmannen som ansvarar för att personalen får den 

kompetensutvecklingen som behövs. Enligt Skolinspektionens (2011) granskningar 

av flertalet förskolor har det visats sig att de förskollärare som gått någon utbildning 

för förskolans matematik blivit bättre på att närma sig matematik i vardagen. 

Utbildningen har lett till att förskollärare kan uppmuntra barnen på ett lekfullt sätt 

att lära sig nya matematiska situationer. Innan förskollärarna fortbildades inom 

förskolans matematik upplevde de flesta att det bara använt matematiken av bara 

farten exempelvis genom att räkna klossar. Nu finns det en medvetenhet hos 

pedagogerna som är meningsfull. Skolinspektionens (2011) granskningar visade även 
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att i de förskolor där förskollärarna saknar utbildning inom förskolans matematik 

speglades i verksamheten. På de förskolorna fanns det sparsamt med material som 

stimulerar till matematiskt tänkande och förståelse. Förskollärarna använde 

matematiken per automatik och reflekterade sällan om vad barnen behövde utveckla 

ett kunnande om.  

Det är viktigt att kartlägga och analysera behovet av kompetensutveckling och inom 

vilka områden det behövs. Personalen har rätt till kompetensutveckling för att kunna 

uppfylla förskolans uppdrag. För att se förskolans brister och vilka kompetenser som 

behövs krävs det att förskolan jobbar med sitt systematiska kvalitetsarbete. Det är all 

personal i förskolan som ska stimulera barens utveckling och lärande. Det är även 

mycket viktigt att all personal har en utbildning som krävs för att jobba med små 

barn. 

Brendefur, Strother, Thiede, Lane och Surges-Prokop (2013) har även de sett i sina 

undersökningar betydelsen av fortbildning hos förskollärare. I sina undersökningar 

kunde de se tydliga skillnader i barnens matematiska upptäckter hos den grupp där 

förskollärarna hade genomför fortbildning på enbart åtta timmar. Förskollärarna 

hade genom sin fortbildning ökat sina matematiska kompetenser och kunde tillämpa 

sin kunskap konkret i verksamheten genom att belysa och synliggöra matematiken i 

vardagen. På detta sätt blir matematiken en naturlig del i barnens vardag istället för 

ett separerat ämne. De matematiska begreppen blir därför inte främmande i 

förskolan. De menar att det är viktigt att förskollärarna tar till vara på chanserna de 

får till fortbildning i förskolans matematik, detta då fortbildningen är så viktig. De 

matematiska begreppen blev en vardag och inte främmande.  

2.8 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet ses alla människor som en social varelse redan 

från födseln och därför även som en del i en kultur som redan pågår och formar 

henne. Enligt Vygotsky (1978) påverkar och formar människan det omgivande 

samhället, dess kultur, normer, språk och artefakter. Artefakter är viktiga inom detta 

perspektiv och begreppet innefattar alla kulturella redskap som människan skapat 

och använder sig av i livet. För lärandet har kulturen en stor betydelse för att skapa 

sig nya kunskaper (Säljö, 2010).  

Säljö (2010) beskriver att för att kunna lära av någon så krävs det att den andra har 

en högre kunskapsnivå och kan då bli utmanad och utvecklas i den proximala 

utvecklingszonen. På detta sätt skapas mening, utveckling och ny kunskap. Den mer 

kompetenta individen kan i det sociala samspelet hjälpa den mindre kunniga vidare 

till nästa nivå i zonen, någonting som skapar utveckling och lärande. Detta sker enligt 

Vygotsky (1978) när individen befinner sig precis vid gränsen till ett nytt, högre 

stadie. Följande citat är talande för hur Vygotsky själv såg på den proximala 

utvecklingszonen: ”what a child can do with assistence today she will be able to do by 

herself tomorrow” (Vygotsky, 1978, s.87). Barnen mottar information av någon, tar 
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den till sig och bearbetar den i relation till sin tidigare kunskap, kultur och 

erfarenheter, någonting som skapar egen kunskap. Från vilken kultur människan 

kommer från spelar stor roll i hur och vad individen lär sig, detta då hon socialiserats 

på olika sätt beroende på exempelvis uppväxt.  

Ett av de mest framträdande kulturella redskapen inom perspektivet är det mänskliga 

språket. Människan använder språket för att beskriva, förstå, förklara och tänka kring 

sin omvärld. Språket som redskap förs vidare till nästkommande generationer och 

förändras genom tiden, någonting som kallas för socialisation. Socialisation påverkar 

människans tolkning och uppfattning av omvärlden. Med begreppet språk menas inte 

enbart det muntliga eller skriftliga språket utan även exempelvis olika symboler, 

kroppsspråk och tankar. Språket och dess symboler ses som grundstenen i lärande 

och utveckling och med hjälp av språket överförs olika former av information mellan 

generationer och kulturer. Genom interaktion med andra människor blir språket 

meningsfullt och Säljö (2010) beskriver det sociokulturella perspektivets betonande 

av vikten när det kommer till att lära i meningsfulla och sociala samspel med andra. 

Människan ses som en del av gruppen och inte som en avskärmad ensam individ. 

Människans lärande och utveckling är därför inte begränsad till en mogenhetsskala 

utan eventuell begränsning eller utmaning finns i människans omgivning.  

Det talade verbala språket beskriver Vygotsky (1978) som det yttre språket. Det inre 

språket menar han är människans tankar. Han menar att det är människans förmåga 

att reflektera och vara medveten om sitt eget lärande och sina tankar som utveckling 

kan ske. Gärdenfors (2010) använder idag begreppet metakognition för att beskriva 

detta inre språk. Begreppet metakognition beskrivs som de tankefunktioner som 

hjälper människan att hantera kunskap och information. Metakognition behövs för 

att komma ihåg saker som faktiskt redan lärts, saker människan håller på att lära och 

även hur denna information används för att styra det mänskliga beteendet.  
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3 Metod 

Metodkapitlet innehåller en beskrivning av vilka metoder som har använts i 

undersökningen. I kapitlet redogörs även för de tillvägagångssätt som har använts för 

att undersöka förskollärares inställning till och kompetenser kring förskolans 

matematik.  

3.1 Metodval 

Intervjuer är den mest fördelaktiga metodval för vår undersökning. I en observation 

skulle inte vi kunna få svar på våra forskningsfrågor eftersom de grundar sig i 

informanternas egna tankar. Enkäter skulle inte heller kunna leda till det samtalet 

som vi fick fram under intervjuerna där informanternas kompetenser och inställning 

till förskolans matematik synliggjordes.  

3.2 Datainsamlingsmetod  

I problemformuleringen lyftes förskolläraren fram som den mer kompetenta 

individen och forskningsfrågorna utgår från hur förskolläraren ser på sina 

kompetenser. Därför ansågs semistrukturerade intervjuer vara den mest fördelaktiga 

datainsamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer användes för att synliggöra 

deltagarnas inställning och kompetens i förskolans matematik. Under intervjuerna 

fanns möjlighet att ställa frågor från intervjuguiden. Frågorna var relevanta för 

ämnet och utformade för att på bästa sätt kunna besvara forskningsfrågorna. I 

intervjuerna gavs utrymme för eventuella följdfrågor och när informanternas svar 

eller intervjufrågorna vara otydliga kunde det lätt förklaras på plats. Enligt Bryman 

(2011) ska intervjufrågor inte vara ledande frågor och det ska finnas en ordning av 

teman bland intervjufrågorna. Intervjufrågorna formulerades i förväg utifrån 

bakgrundsfrågor och frågor om olika inställningar till matematik i förskolan. 

Frågorna formulerades så att de inte var ledande och gav därför möjlighet till mer 

beskrivande svar.  

3.3 Urval  

Vi intervjuade åtta verksamma förskollärare eller lärare för yngre åldrar. Denna typ 

av utbildning krävs för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Intervjun styrs av 

intervjuaren med syfte att få fram förskollärarens egna tankar i frågorna. Vi har 

medvetet valt en bred variation på förskollärarnas utbildning från den äldre 

förskollärarutbildningen som saknade en läroplan för förskolan, lärarutbildningen 

för yngre åldrar och den senaste förskollärarutbildningen. Anledningen till 

variationen är ett försök att spegla utbildningsbredden inom yrket. Vi har ett 

målinriktat urval då vi valde ut deltagare utifrån deras relevans för studien. 

Informanterna kom från fyra olika förskolor och representerade sju separata 

arbetslag. 
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3.4 Genomförande 

Informanterna fick välja tid och plats för intervjuerna själva då vi ville att de skulle 

känna sig bekväma och anpassa oss efter deras arbete på förskolan. Bryman (2011) 

menar att intervjuer ska hållas på en lugn och ostörd miljö där informanterna inte 

behöver oroa sig för att någon hör vad som sägs under intervjuerna. Genom att låta 

förskollärarna välja plats för intervjun så fick de möjlighet att känna sig bekväma 

under intervjun. Platserna som valdes varierade mellan förskollärarnas hem, deras 

arbetsplats och Mälardalens högskolas lokaler. Samtliga informanter fick vid 

tillfrågandet ett missivbrev där det framgick undersökningens syfte och övrig 

information kopplat till de etiska riktlinjerna. Tiden för intervjuerna var omkring 30 

minuter. Samtliga intervjuer spelades in på ljudfil och transkriberades och 

sammanställdes därefter till ett gemensamt resultat. Vi valde att inte delge 

informanterna intervjufrågorna i förväg då vi ville ha deras spontana svar. Om 

informanterna hade fått intervjufrågorna i förväg skulle svaren inte kunnat bli 

spontana.  

3.5 Analysmetod 

All data från intervjuerna bearbetades genom att de transkriberades och 

sammanställdes till ett gemensamt resultat i löpande text. Båda forskningsfrågorna 

utgör ett sammanställt resultat. Relevanta data sorterades sedan in i olika kategorier 

för att få en tydligare struktur och överblick kring informanternas svar. I de olika 

kategorierna: förskollärarnas matematiska kompetenser, inställning till matematik, 

undervisning i förskolans matematik, läroplanen, vilka konsekvenser ger 

inställningen och kompetenser för barns möjlighet till matematiskt lärande, hur 

stimuleras barns matematiska lärande och matematisk reflektion. Vi utgick från de 

likheter och skillnader som framkommit i informanternas svar kring de olika 

frågorna. Detta för att synliggöra förskollärarnas inställning och kompetenser inom 

förskolans matematik.   

3.6 Etiska överväganden  

Studien förhöll sig till de fyra forskningsetiska riktlinjerna som innehåller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet där undersökningens syfte förklarades, 

informanterna fick veta att deltagandet var frivilligt. Samtyckeskravet där 

delaktigheten var frivillig. Konfidentialitetskravet där anonymiteten fastställdes. 

Nyttjandekravet då det uppgifter vi samlade in endast fick användas till vår studie 

(Bryman, 2011). I missivbrevet som delats ut till informanterna framgick det tydligt 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att ifrågasättas. Alla 

informanter återgavs anonymt, varken kön, ålder eller arbetsplats nämns och därför 
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kommer inget kunna härledas tillbaka till individen. Alla medverkande hade 

informerats om syftet med intervjun. Samtycke gavs till ljudinspelning och samtliga 

medverkande erbjöds att ta del av den färdigställda uppsatsen. Under intervjun 

gjordes inga värderingar i informanternas svar och vi förhöll oss opartiskt till alla 

informanter.  

3.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Undersökningens urval av åtta förskollärare var begränsat i avseende till 

forskningsfrågorna. Ett större urval av informatörer kunde möjligen gett en större 

trovärdighet till resultatet. Tillförlitligheten påverkas då intervjuerna inte kommer 

kunna upprepas exakt då varje enskild individ är anonym och har svarat spontant 

utan större eftertanke. Resultatet kommer därför troligtvis inte bli detsamma när 

olika påverkansfaktorer samspelar. Utbildningsbredden av förskollärare är trovärdig 

av dagens verksamma förskollärare. Trovärdigheten förhöjs i intervjuerna då det 

fanns en bredd hos informanterna gällande utbildning, kompetens och ålder som 

återspeglar de yrkesverksamma förskollärarna i Sverige. Trovärdigheten höjs 

ytterligare då följdfrågor kan ställas i de fall svaren inte ansågs tillräckligt tydliga. 

Pålitligheten i undersökningen är hög då transparensen är stor och metod och 

genomförande är noggrant beskrivet. Resultatets trovärdighet styrks med hjälp av 

citat från intervjuerna. Informanterna intervjuades enskilt för att höja 

tillförlitligheten, då de ej kunde påverka varandra. Resultatet utgick från en 

sociokulturell tolkning där vi med vår bästa förmåga försökt hålla våra egna normer 

och värderingar utanför när all data tolkades Informanternas svar i intervjuerna 

uppfattades som trovärdiga då det syftade till deras egna tankar. Svaren kändes 

avslappnade och genuina. Eftersom intervjuernas svar skildes sig mycket åt 

uppfattade inte vi att informanterna försökte ge önskvärda svar något som ytterligare 

höjer tillförlitligheten.  Med åtta intervjuade förskollärare, kan resultaten inte 

generaliseras för alla förskollärare. De svar som visas i studien kan indikera på hur 

deras inställning och kompetens kan påverka matematikundervisningen i förskolan 

och jämföras med tidigare forskning inom området. 

3.8 Litteratursökning  

Vi använde oss av Mälardalens högskolas databaser och fann artiklar och 

avhandlingar. Nedan redogörs för de sökord som användes och i vilka databaser 

sökningarna skedde. Databassökningarna gav oss runt tusen träffar där olika 

ordkombinationer användes och publikations år användes.  För att begränsa urvalet 

ytterligare valdes enbart peer rewiewed artiklar. Urvalet begränsades ytterligare 

genom att kolla rubriker och läsande av abstract. Sedan valdes artiklar och 

avhandlingar ut för att läsas mer ingående och ett intresseurval gjordes för de som 

kändes mest relevanta. När databassökning skedde med enbart aktuella författares 

namn blev träffarna betydligt färre. Under våra matematikkurser i utbildningen har 
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vi stött på flera intressanta artiklar som behandlar förskollärarens roll för 

matematikinlärning, dessa kändes relevanta för vår studie och har därför använts.  

I databasen ERIC användes ordkombinationerna, preschool, early childhood 

education, preschool teacher och preschool, mathematicians, professional 

development” och” early childhood mathematics”. Då hittades två artiklar: ” A 

Professional Development Program to Improve Math Skills Among Preschool 

Children in Head Start” och  ”Toddlers as mathematicians”.  

I databasen SwePub sökte vi på ”att ordna, från ordning till ordning” genom att ange 

författarens namn och avhandlingens titel som ordkombinationer för att hitta 

avhandlingen vi blivit rekommenderade. Vi sökte också efter artiklar eller 

avhandlingar av författaren Camilla Björklund då vi genom vår utbildning fått läsa 

mycket hon skrivit om barns matematik. I databasen SwePub hittades hennes 

doktorsavhandling ”Hållpunkter för de yngsta förskolebarnens lärande av tidig 

matematik. Kerstin Bäckman har skrivit en doktorsavhandling med namnet 

”Matematiskt gestaltande i förskolan”. Denna doktorsavhandling hittades genom 

ordkombinationerna: matematikdidaktik, förskola samt undervisning. En annan 

författare vi läst artiklar av tidigare är Anna Palmer och därför valde vi att söka på 

hennes namn och ordet matematik och hittade då ytterligare en doktorsavhandling 

med titeln ”Att bli matematisk”. Vi har även funnit intressanta artiklar, avhandlingar 

och rapporter genom att titta i referenslitteraturen i böcker vi funnit relevanta genom 

vår utbildning.  
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4 Resultat  

I kommande avsnitt presenteras resultatet utifrån sju kategorier. Detta för att skapa 

en röd tråd och för att tydligt kunna redovisa svaren från våra informanter. Resultatet 

är en sammanställning av samtliga förskollärares svar i relation till undersökningens 

forskningsfrågor utifrån förskollärarnas inställning och kompetenser i olika områden 

kring förskolans matematik.  

4.1 Förskollärarens matematiska kompetenser 

Förskollärarna i undersökningen är mellan 23 år och 56 år gamla. Utbildningarna 

skiljer sig från varandra och sträcker sig från en barnträdgårdsutbildning, den äldre 

förskollärarutbildningen där det inte fanns en läroplan för förskolan, 

lärarutbildningen för yngre åldrar till den senaste förskollärarutbildningen. 

Förskollärarna tog sin examen mellan 1980 och 2015.  Ingen av förskollärarna anser 

sig ha någon utbildning inriktad på förskolans matematik. Under intervjuerna 

framgick dock att hälften hade genomgått kompetensutveckling i form av fortbildning 

så som studiecirklar, kvällskurser och föreläsningar. De förskollärare som inte har 

gått någon fortbildning har inte heller förskolans matematik som prioritet när 

fortbildning erbjöds. Det finns andra områden som lockar mer och anses vara 

viktigare. Förskollärarna är positiva till fortbildning och anser att de alltid finns mer 

att lära. Ingen anser att deras högskole- eller universitetsutbildningar innehöll 

matematik för förskolan. En förskollärare beskriver upptäckten av sin egen 

kompetenshöjning så här: ”så läste vi den där och då gick det upp för mig att starten 

på matematik handlar om språk och då var det ja, självklart och jag köper det här helt 

och fullt”.  

4.2 Inställning till matematik  

Majoriteten av förskollärarna hade en positiv bild av matematiken som barn, för vissa 

var det till och med favoritämnet i skolan. Dessa förskollärare anser fortfarande att 

matematiken är någonting roligt och viktigt. På frågan om vad ordet matematik 

väcker för tankar hos förskollärarna så delades matematiken upp i kategorierna: 

skola och förskola. När förskollärarna pratar om själva ordet matematik med 

koppling till skolans matematik så var majoriteten negativt inställda trots den 

positiva inställningen som barn och förskollärarna kunde inte se att skolans 

matematik hör hemma i förskolan. Begreppet matematik verkar väcka gamla negativa 

känslor från skolgången hos de förskollärare som inte hade en positiv bild av 

matematiken som barn. För dem kopplades matematiken ihop med matematiska 

uträkningar i skrift där hela ämnesområdet komprimeras in i matteboken. 

Matematiken ansågs svår och stundvis även skrämmande. Matematik i skolan 

upplevs vara väldigt situerad och förskollärarna beskriver detta med ord som läxor 

och läxhjälp. De fåtal förskollärare som fortfarande har en negativ inställning till 

matematiken anser att den är jobbig och svår. Samtliga förskollärarna har en mer 
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positiv bild av den matematik som bedrivs i förskolan. Inom förskolan upplevs 

matematiken representera vardagen och finnas med i allt som händer. Endast ett 

fåtal förskollärare beskriver matematik i förskolan som ett sätt att kunna hitta 

lösningar på problem, vidga sin kroppsuppfattning, organisera sin vardag, 

konstruera, sortera, kategorisera och förstå tid och förändring. Förskollärarna som 

hade en negativ inställning till matematik i förskolan ändrade efter fortbildningen sin 

inställning och ser det nu som något roligt och lärorikt. Före fortbildningen 

upplevdes matematiken svår och tråkig men efter fortbildningen kunde 

förskollärarna sammankoppla språket med det matematiska lärandet och betydelsen 

för lägesord fick en annan innebörd. Matematiken blev en självklar del av 

verksamheten. Inställningen till matematik kunde under intervjuerna variera hos en 

och samma förskollärare och utrycktes exempelvis på detta sätt ”jag tycker inte att 

det är läskigt när vi pratar matematik på förskolan men för min egen skull är 

matematik, ja då är det läskigt”.  

4.3 Undervisning i förskolans matematik 

Majoriteten av förskollärare ställer sig positiva till att undervisa barnen i förskolans 

matematik. Förskollärarna ser det som en självklarhet att genom leken lära barnen på 

ett lustfyllt sätt. Undervisningen finns både i planerade aktiviteter som i den vanliga 

vardagsrutinerna och i spontana situationer. Förskollärarna uppfattar sig själva som 

viktiga i barns matematiska lärande, att det är förskollärarens roll att skapa 

matematisk lärande. Det blir en stor kontrast mellan de förskollärare som är positiva 

till undervisning och de förskollärare som inte kan se att det sker undervisning i 

förskolans matematik, eftersom de förskollärarna kopplar undervisning till skolans 

matematik. Förskollärarna ser på matematiken som ett ämne och kan inte 

sammankoppla sin lärarfilosofi med undervisning i matematik. En förklaring som 

anges är: ”inte lära dem utan som jag sa det ska ske naturligt och det gör vi inne hos 

oss ”. Dessa förskollärare pratar ändå om matematiska lärandesituationer men kan 

inte sammankoppla det med begreppet lärande och undervisning. En förskollärare 

pratar om vikten av sin egen kompetens i undervisandet av matematik: 

”utmaningarna kan inte vara lika för alla, det måste vara meningsfullt och barnen 

måste känna att de kan klara det. Förskollärare måste kunna individanpassa 

utmaningarna och byta strategier om det inte fungerar.”  

4.4  Vilka konsekvenser ger inställningen och kompetenser för 

barns möjlighet till matematiskt lärande 

Alla förskollärarna anser att deras inställning har stor påverkan på barnens 

möjligheter att lära matematik. Detta även när vissa anser att de inte lärde ut 

matematik. Förskollärarna menar att deras positiva inställning smittar av sig på 

barnen och även de förskollärare som har en negativ syn på delar av matematiken är 

medvetna om att ändå försöka förmedla en positiv syn på matematiken. Skillnaderna 

blir i lyftandet och betonandet av matematiska begrepp och själva ordet matematik 
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men även på vilket sätt barnen får matematiken presenterat för sig. De förskollärare 

som har inställningen att matematik inte ska lyftas som separat ämne betonar inte 

matematiken i verksamheten, någonting de andra förskollärarna gör. Dessa 

förskollärare har inte fått någon kompetensutveckling inom förskolans matematik. 

När vi frågar om matematiken som ämnesområde så vill några förskollärare inte lyfta 

matematiken som ett separat ämne utan de ser att matematiken hör ihop med ett 

projekt och inte ska särskiljas.  

4.5 Läroplanen  

Alla förskollärare ställer sig positiva till förskolans läroplan. Hälften av förskollärarna 

saknade en läroplan i sin förskollärarutbildning men ser förskolans läroplan som ett 

efterlängtat dokument. För dessa fick läroplanen pedagogiska konsekvenser för 

verksamheten. En förskollärare uttrycker sina tankar om vilka konsekvenser 

läroplanens intåg har fått i förskolans verksamhet.   

”man tog det mer på allvar det var mer barnen som hade rätt till en pedagogisk verksamhet och 

kanske inte i lika stor utsträckning att föräldrarna hade rätt till barnomsorg. Sen är det ju så i 

Sverige det är ju en mix av omsorg och lärande men på ett annat sätt så blev det ju barnens 

rättighet till en pedagogiska verksamhet som kom i fokus, innan var det ju mer fokus på 

omsorg”.   

Innan läroplanen implementerades var fokus riktat på omsorgsbehovet men efter 

blev förskolan en del av skolverket och lärandet lyftes in. Förskollärarna anser att 

läroplanen stödjer dem i deras uppdrag och de vet vilken matematik som barnen har 

rätt till. De förskollärarna som saknade en läroplan i sin utbildning upplevde att 

förskolans läroplan bara kom och blev en del av deras uppdrag. Dessa förskollärare 

har olika erfarenheter kring introduktionen av läroplanen från ingen introduktion 

alls till att de har gått igenom den på arbetsplatsen. Innan läroplanens inträde i 

förskolan hade förskollärarna socialstyrelsens allmänna råd att ta stöd i. Förskolan 

och förskollärarna upplevdes få en annan status när förskolan bytte namn från 

daghem. Läroplanens betydelse uttrycktes av en förskollärare ”För all kunskap måste 

ha en bra bas för att kunna utvecklas till en spetskompetens någon gång i världen och 

då behövs grunden något läroplanen ger.” Läroplanen ses som ett verktyg för barnen 

och för vilka kunskaper de behöver ta del av innan de slutar på förskolan. Men ändå 

kan en del av förskollärarna känna en press kring att hinna med att uppnå samtliga 

strävansmål. En strategi flera förskollärare använder sig av är att reflektera kring 

strävansmålen och ta ner målen på en genomförbar nivå i den verksamheten de 

befinner sig i nu. En förskollärare beskriver sina tankar om strävansmålen så här: 

”det är ju inte så att jag tänker att de ska ha gjort allt det här i alla åldrar men när de 

slutat här ska de fått erfarenheter av de här sakerna”. Hälften av förskollärarna 

jobbar i projektinriktat arbetssätt och de andra förskollärarna beskriver att de arbetar 

i teman. Samtliga ser att de arbetar med många mål samtidigt och beskriver tema och 

projekt med samma ord. De förskollärare som arbetar i projekt beskriver dock att de 

inte lyfter matematiken utifrån strävansmålen som ett enskilt ämne. En förskollärare 

berättar att hon inte läser eller direkt använder sig av läroplanen då hon anser att hon 
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gjort alla målen till sin egen praktik. Förskolläraren anser att läroplanen hör till 

planeringar och att arbetslaget inte utgick från läroplanen utan enbart bedriver 

verksamheten utifrån barnens intressen.  

4.6 Hur stimuleras barns matematiska lärande  

Samtliga förskollärare ser språkets framträdande roll för det matematiska lärandet. 

Några förskollärare uttrycker att språk och matematik finns i allt de gör på förskolan. 

Barnen skapar nya matematiska erfarenheter med hjälp av språket. I alla former av 

aktiviteter, fria leken, planerade aktiviteter, samling, matsituationen så finns 

möjligheten att stimulera barnens matematiska lärande. Många nämner samlingen 

som ett konkret tillfälle där hela barngruppen får samma tillfälle att lära en viss typ 

av matematik som exempel nämns att räkna barnen som är närvarande. Majoriteten 

av förskollärarna lyfter fram att de belyser matematiska begrepp i vardagen, 

exempelvis former, lägesord och talföljden. Alla berättar om olika tillfällen under 

dagen då de ger barnen möjlighet att räkna saker eller personer. Flera av 

förskollärarna nämner vikten av att lära i meningsfulla sammanhang där barnen kan 

lära av varandra. Som en förskollärare uttrycker: 

”vi tror barn lär när dem är redo i den proximala zonen som jag antar ni läst om i skolan. Och 

den är min bästa zon jag älskar det uttrycket att man märker att någon är sugen på att när man 

närmar sig att nu minsann är det dags då kan man plocka in det där och leka med.”   

En annan förskollärare beskriver en situation där betong skulle röras i sju minuter 

och barnen tillsammans hade kommit fram till att tid kunde mätas med äggklocka 

och telefon.  

”för ett barn blir det ju jätteviktigt att sitta med telefonen hela tiden och ha koll på tiden. Där 

räknade ju han på varje minut. Noll, är det riktiga nollan nu undrade de andra barnen han bara 

nej det är det inte det är fyra kvar ”. 

Förskolläraren berättar att detta pågick på samma sätt tills alla sju minuter gått och 

barnen fick uppleva ett lärande mellan varandra i ett meningsfullt sammanhang.  

4.7 Matematisk reflektion  

Samtliga förskollärare anser att de reflekterar medveten kring matematiken. 

Förskollärarna beskriver att de reflekterar inför planerade aktiviteter och efter 

genomförandet. Ett fåtal nämner att de sker en medveten reflektion kring materialets 

betydelse för barnens matematiska lärande. På frågan ”reflekterar du medvetet kring 

matematik” svarar endast en förskollärare att delar av reflektionen sker tillsammans 

med barnen. De andra förskollärarna nämner att reflektion sker i grupp men 

beskriver inte vidare vilka som ingår i dessa grupper.  
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5 Analys  

Inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet i Vygotskys proximala 

utvecklingszon. En förskollärare uttrycker att det matematiska lärandet sker när 

barnen befinner sig mycket nära nästa nivå i sin kunskap och är sugna på ytterligare 

matematik. Förskolläraren anser att det tillhör den pedagogiska rollen att utmana 

barnet i sitt lärande. Vidare anser förskolläraren att det krävs en bred kompetens i 

matematik för att kunna se matematiken i vardagen och en närhet till barnen för att 

hitta ögonblicken där vidare utmaning kan ske. Doverborg m.fl. (2013) menar att de 

mest kritiska faktorerna som krävs för att barn ska lära sig matematik är 

förskollärarens matematiska kompetenser och didaktiska kunskaper.  

Språket har en mycket framträdande roll inom det sociokulturella perspektivet där 

det ses som grunden och nyckeln till lärandet. Med språkets hjälp kan människan 

förstå sin omvärld och göra den begriplig. Samtliga förskollärare i undersökningen 

anser att matematik och språk hör ihop och flera av förskollärarna anser att 

matematik och språk finns i allt de gör. De kan se att det var i samtal med barnen och 

mellan barnen som matematiken kan lyftas i ett för barnen meningsfullt 

sammanhang. I förskolans läroplan framgår det att språk och matematik inte kan 

skiljas åt (Skolverket, 2010). Doverborg m.fl. (2013) hävdar att barn utvecklar en 

förståelse för någonting nytt genom kommunikation och interaktion med andra barn 

på förskolan och utifrån sin kultur. Både Björklund (2008)  och Doverborg m.fl. 

(2013) anser att barn lär sig matematik i samspel med andra barn och vuxna. Under 

intervjuerna betonar förskollärarna att förskolan är en plats där lärandet sker i 

samspel med andra och flera förskollärare beskriver att det krävs en god 

samspelskultur för att önskvärt lärande ska ske.  

Enligt det sociokulturella perspektivet spelar kulturen och dess normer roll i 

formandet av människan som tänkande individ. Det finns ett samband mellan 

förskollärarnas inställning till matematik som vuxna och den inställningen de haft 

redan som barn. Samtliga förskollärare skiljer den matematiska kultur som råder i 

förskolan från grundskolans matematiska kultur. De förskollärarna som hade som 

norm att matematik är svårt och tråkigt men ändå genomför kompetensutveckling 

ändrade sin syn på matematik och blev mer positivt inställda. Med hjälp från en 

person med mer kunskap i ämnet kunde de nå nästa stadie och öka sin egen 

kompetens i förskolans matematik. Palmer (2010) har sett i sin studie att det finns 

olika relationer till matematik som ger förskollärare olika inställningar och attityder i 

stort. Hon menar att det är viktigt att vara medveten om sina egna inställningar till 

matematik för att skapa nya inställningar som krävs i ens undervisning av 

matematik. Även Björklund (2008) lyfter att matematiklärandet sker utifrån egna 

erfarenheter. Förskollärarna är medvetna om att deras inställning speglar av sig i 

verksamheten och en förskollärare berättar att hon försöker att inte projicera sin 

negativa bild av matematik på barnen.  
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Det framgår av samtliga intervjuer att det råder en stor skillnad mellan 

förskollärarnas syn på begreppet undervisning när det pratar om skolan och 

förskolan. För flera av förskollärarna verkar det vara norm att undervisning inte sker 

i förskolan utan att undervisningssituationer är någonting som används i skolan. 

Läroplanen beskriver lärandet i lustfulla sociala situationer och detta är en 

framträdande del även i det sociokulturella perspektivet. Förskollärarna beskriver i 

olika grad hur de använder sig av leken för att lära barnen eller hur barnen lär av 

varandra med hjälp av leken.  

Inom det sociokulturella perspektivet används ordet artefakt för att beskriva de 

redskap som används i lärandet. En del av förskollärarna beskriver användandet av 

olika artefakter och använder ordet material med hänvisning till det materiella ting 

som finns i verksamheten. Dessa kan vara exempelvis leksaker, klockor eller 

skapande material.  

Reflektion är någonting samtliga förskollärare använder sig av i olika grad kopplat till 

barnens matematiska lärande. Enligt förskollärarna sker reflektionen både i grupp 

och enskilt. Det framgår av svaren att reflektion i grupp anses viktigt och det gäller i 

grupper med såväl barn som kollegor. I det sociokulturella perspektivet är reflektion 

en del av de inre och yttre samtalen. Björklund (2013) menar att utvärdering sker i 

reflektioner med andra vuxna och barn. Reflektionssamtalen är betydelsefulla då de 

ger en direkt respons på hur barnen uppfattar matematik. Förskollärarna kunde se 

att reflektion sker lite hela tiden. Planerad reflektion sker enligt förskollärarna 

tillsammans med kollegor för att utvärdera och vidareutveckla verksamheten.  
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6 Diskussion  

I detta kapitel kommer först undersökningens resultatdiskussion att presenteras. 

Resultaten kommer här jämförs med hur tidigare forskning har sett på förskollärares 

inställning och kompetenser i förskolans matematik utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Därefter kommer undersökningens metod att diskuteras i relation till 

dess syfte. Syftet är att undersöka på vilket sätt förskollärarens kompetenser och 

inställning påverkar vilken matematik som erbjuds i förskolan. 

6.1 Resultatdiskussion  

I den här studien verkar det inte finnas någon koppling mellan förskollärarnas 

examen eller ålder i relation till förskollärarnas inställning och kompetenser. 

Förskollärarnas inställning till matematik och deras matematiska kompetenser 

kopplas snarare till deras syn på lärande, eventuell fortbildning och tidigare 

erfarenheter.  

En del av förskollärarna lyfter sina projektarbeten som en möjlighet till barnens 

lärande. Förskollärare menar att projektarbetet representerar matematiken 

tillsammans med de andra ämnen som finns med bland förskolans strävansmål. I 

intervjuerna lägger förskollärarna fokus på projektarbetet. Bäckman (2015) kan se en 

fördel med att kunskapsområdet ligger i fokus och eventuella tema används som stöd. 

Bäckman (2015) menar att temat innehåller många kunskapsområden som gör att 

det kan bli svårare för förskollärare att undervisa i matematik. Möjligen kan 

fokuseringen på projektarbetet eventuellt hämma en del av barnens matematiska 

lärande då matematiken inte ges en framträdande roll. Doverborg m.fl. (2013) och 

Björklund (2013) anser att det är viktigt att låta matematiken vara ett lärobjekt. 

Genom lärobjektet kan barnet fördjupa sitt kunnande och sina färdigheter kring de 

förskollärarna se som önskvärt. Att matematiken ingår i projektarbeten behöver inte 

betyda att ett matematiskt lärande sker hos barnen. Då projekten utgår från och följer 

barnens intresse så kan matematiken förloras. Vi ställer oss frågande till avsaknaden 

av ett tydligt lärobjekt i dessa projektarbeten.  

Björklund (2013) påstår att många undviker uttrycket undervisning i förskolan 

eftersom det oftast kopplas ihop med den undervisning som sker i skolan.  Även 

Doverborg m.fl. (2013) och Bäckman (2015) anser att det sker undervisning i 

förskolan. Björklund (2013) menar att förskollärare inte kan dra sig undan det 

pedagogiska ansvar de har i att stödja varje barns utveckling och lärande. Detta 

framgår tydligt hos en del förskollärare under intervjuerna när de beskriver den 

pedagogiska verksamheten. Dessa förskollärare använder inte begreppet 

undervisning och flera av dem anser inte att undervisning sker i förskolan. 

Förskollärarna som inte kan se undervisning i sin verksamhet återberättar ändå om 

flera tillfällen där de betonade att de lärt barnen matematik. På grund av detta 

uppstår förvåning kring användandet av begreppet undervisning som för oss känns 

som ett självklart ord i processen att dela sin kunskap. Hur har denna negativa 
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inställning till begreppet utvecklats då inställningen till matematik i stort var positiv 

hos dessa förskollärare? Det kan möjligen vara så att själva begreppet undervisning 

kopplat till förskolan känns nytt och obekvämt. I stor kontrast till dessa förskollärare 

fanns flertalet förskollärare som ansåg att undervisning sker i förskolan och då främst 

genom leken.  

Bäckman (2015) framhåller i sin studie lekens betydelse för matematikinlärning. I 

studien framgår hur förskollärarna tar tillvara på leken och gör den meningsfull för 

barnen i verksamheten. I intervjuerna beskriver samtliga förskollärare att det i de 

absolut flesta fallen var med i leken och använde den som hjälp när de lär barnen 

matematik. Pramling Samuelsson och Tallberg Broman (2013) menar att grunden för 

lärandet startar i förskolan och ser lärandet som en helhet med leken, omsorg och 

samspel. Lekens betydelse för att barnen ska lära sig matematik startar hos 

förskollärarna och det framgår i intervjuerna oavsett ålder, utbildning och inställning 

att leken och dess läranderoll värdesätts. Förskollärarna pratar om många olika 

leksituationer där matematiken lyfts fram. I Reis (2011) studie framgår det att det är 

viktigt att förskollärare närvarar i leken för att se och utmana barnen i deras 

matematiska handlande. Under intervjuerna beskriver förskollärarna sig som 

framträdande i leken med målet att lära, dock anser inte alla att det är undervisning. 

Doverborg m.fl. (2013) framhåller vikten av att använda begreppet undervisning i 

förskolan. Under intervjuerna talar förskollärarna om lärandet vilket upplevs positivt 

och det viktiga är ju att det faktiskt sker ett önskvärt lärande i förskolan.   

Samtliga förskollärare ställer sig positiva till förskolans läroplan och ser den som ett 

bra verktyg och stöd i sitt pedagogiska arbete med förskolans matematik. De 

förskollärare som genomförde sin utbildning innan läroplanens intåg upplever att 

läroplanen inte fick någon ordentlig introduktion. Palmer (2010) har i en studie med 

förskollärarstudenter låtit studenterna praktisera sina teoretiska kunskaper i 

förskolans matematik. Detta då hon anser att studenterna behöver prova 

matematikundervisning tillsammans med barnen. Även Bäckman (2015) menar att 

teoretiska och praktiska kunskaper har betydelse för hur barn lär matematik. 

Teoretiska kunskaper om vad matematik för förskolebarn är och praktiska kunskapar 

om hur det kan gestaltas i förskolan. Genom läroplanens intåg fick förskollärarna 

med den äldre utbildningen en ny teoretisk utgångspunkt för matematik i förskolan. 

Detta betyder inte att förskollärarna fick ny eller förbättrad kunskap i ämnet. 

Fortbildning kring förskolans matematik visar sig i intervjuerna vara av stor 

betydelse för en förändrad inställning till matematikens roll i förskolan. Denna 

förändrade inställning till matematiken lyfter Palmer (2010) som en del i ledet att 

låta barnen bli matematiska.  

En förskollärare beskriver läroplanen och menar att barnen först så då fick rätt till en 

pedagogisk verksamhet där fokus ligger på lärandet istället för omsorgen. 

Förskolläraren menar att förskolläraryrket fick en annan status och yrket togs mer på 

allvar när läroplanen blev en del av verksamheten. Eftersom lärandet hamnar i fokus 

måste även förskollärarna ha kunskaper i samtliga av förskolans strävansmål. Det 
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livslånga lärandet som beskrivs i förskolans läroplan gäller inte enbart barnen utan 

självklart även förskollärarna. Även Björklund (2013) ser det livslånga lärandet som 

en självklarhet och påpekar att förskolläraren ska kunna utveckla samtliga barn i 

gruppen inom samtliga av förskolans områden. Detta medför enligt henne att 

förskolläraren på grund av barns individualitet aldrig är fullärd.  

I sin undersökning har Brendefur, Strother, Thiede, Lane och Surges-Prokop (2013) 

beskriver vikten av att förskollärare verkligen tillgodogör sig de fortbildningstillfällen 

som erbjuds inom förskolans matematik. De visar att enbart åtta timmars 

fortbildning ger tydliga skillnader i barns matematiska upptäckter. Genom 

fortbildning kan förskollärarna tillämpa matematiken konkret i verksamheten genom 

att synliggöra och belysa den i vardagen. De förskollärare i den här undersökningen 

som inte har fått matematisk kompetensutveckling berättar under intervjuerna att 

matematiken inte var prioriterad vid hittills erbjuden fortbildning. De fåtalet 

förskollärare som kunde se och beskriva en bredare syn på matematik i förskolan var 

också de förskollärare som genomfört fortbildning i ämnet. De uttrycker kunskap 

kring Bishops matematiska aktiviteter som finns beskrivna i bakgrundsmaterialet till 

läroplanen när de beskriver matematik som ett sätt att kunna hitta lösning på 

problem, organisera sin vardag, vidga sin kroppsuppfattning, sortera, konstruera, 

kategorisera och förstå tid och förändring. Till skillnad från dessa förskollärare 

beskriver resterande förskollärare som inte har genomfört någon 

kompetensutveckling matematiken i få och väldigt övergripande ord, så som begrepp, 

lek och att räkna antal. Under intervjuerna gick det direkt att urskilja vilka 

förskollärare som genomfört fortbildning i förskolans matematik, detta då de lyfter 

matematiken i ett betydligt bredare perspektiv. När förskollärarna erbjuds och 

uppmuntras till kompetensutveckling inom förskolans matematik så påverkas deras 

inställning, deras kunskaper i ämnet fördjupas och kompetensen höjs. 

De allmänna råden (Skolverket 2013) framhåller att det är huvudmannens ansvar att 

personalen får fortbildningsmöjligheter som ett led i den kompetensutveckling som 

krävs samt att personalen har rätt till kompetensutveckling för att kunna uppnå 

förskolans uppdrag. Detta gäller självklart även matematiken. Om förskolläraren 

aldrig genomfört någon form av matematisk fortbildning så kan det vara svårt för 

dem att veta om deras teoretiska kunskaper inom matematik samt deras praktiska 

utförande är tillräckliga för att utmana och utveckla barnens lärande. De 

förskollärarna i vår undersökning som inte har genomfört någon fortbildning inom 

förskolans matematik anser sig ändå ha de didaktiska kunskaperna som krävs för att 

lärandet ska ske. Detta stämmer inte överens med Björklund (2013), Doverborg m.fl. 

(2013) och Palmer (2013) som menar att de didaktiska kunskaperna inom 

matematikundervisning inte är nog, de behövs även ämnesspecifikkunskap för att 

skapa ett önskvärt lärande. Sheridan m.fl. (2011) hävdar att förskollärares egen syn 

på sina egna kompetenser upplevs generella och förskollärare saknar djupare 

kunskaper i något ämne. I Skolinspektionens (2011) granskning synliggörs det i vilka 

förskolor som personalen gått någon form av kompetensutveckling i matematik. 

Kompetensutvecklingen visar att förskollärarna kan lära barnen på ett lekfullt, 
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medvetet och meningsfullt sätt. Tidigare upplevde förskollärarna att de använt 

matematiken av bara farten. Granskningen visar även att i de förskolor där 

förskollärarna inte gått någon matematisk kompetensutveckling saknas material som 

stimulerar matematiken hos barnen och förskollärarna reflekterar sällan kring vad 

barnen behöver utveckla ett kunnande om. Resultatet visar tydligt vilken betydande 

roll fortbildningen har för förskollärarens kompetenser i arbetet med barns 

matematiska lärande. Genom fortbildningen i förskolans matematik kan 

förskollärarna utmanas vidare i sitt eget lärande med hjälp av fortbildaren, då denne 

anses ha mer kunskap i ämnet.   

Samtliga förskollärare har en positiv inställning till reflektion och menar att de sker 

medveten reflektion kring matematik i förskolan. Bishop (1988) förklarar betydelsen 

av att vara medveten om den egna rollen när det kommer till matematiskt lärande. 

Bishop (1988) anser att lärarutbildningen är nyckeln till att bevara och utveckla 

matematiken i kulturen. Förskollärarna i intervjun är väl medvetna om den egna 

inställningens roll för förskolans matematiska kultur. Under intervjuerna framgår det 

att reflektionen oftast sker i samband med en planerad aktivitet och i grupp. 

Björklund (2013) ser reflektion som en del av förskolans systematiska 

utvärderingsarbete och menar att reflektion bör ske i samtal mellan barn och vuxna. 

Betydelsen av att lära i grupp framställs tydligt under intervjuerna då samtliga 

förskollärare ser reflektion i grupp som en självklarhet.  Björklund (2013) framhåller 

även vikten av att kunna lyfta fram den matematik och de aspekter som barnen ännu 

inte upptäckt. Att reflektion sker hos samtliga förskollärare ses som mycket positivt, 

men vi undrar om förskollärare som saknar matematisk kompetens inom vissa 

områden i förskolans matematik kan reflektera kring matematiken och dess aspekter 

om de saknar den kunskapen. Det i sin tur leder till att den matematiken kunskaper 

saknas inom inte kan synliggöras för barnen. Vi undrar därför om det verkligen går 

att synliggöra för andra det man själv inte vet.  

6.2 Metoddiskussion  

En nackdel med valet av semistrukturerade intervjuer som metod är att det kan vara 

svårt att förhålla sig opartisk till intervjusvaren. Resultatet kopplas samman med det 

sociokulturella perspektivet och vi försöker till vår bästa förmåga att hålla egna 

normer och värderingar utanför. Olika normer, tankar och värderingar kan påverka 

riktningen samt den senare tolkningen av intervjuerna. Förskollärarnas svar fick till 

viss del olika karaktär beroende på vem som genomförde intervjun. Vi som oerfarna 

intervjuare märkte under transkriberingen av informanternas svar att vi avbröt 

förskollärarna vid enstaka tillfällen och att väsentliga följdfrågor inte ställdes vid ett 

fåtal tillfällen. Endast åtta förskollärare kan inte ge ett övergripande eller generellt 

svar på forskningsfrågorna, då det krävs ett större antal förskollärare för att få ett 

mer sanningsenligt svar, någonting som påverkar tillförlitligheten. I 

semistrukturerade intervjuer kan förskollärarens svar styras så att det teoretiska 

perspektivet som valts får en fördel i frågeställningen. Svaren kan eventuellt bli något 

vilseledande då förskollärarna enbart svarar för stunden och kan glömma saker de 
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annars anser vara viktiga gällande sin inställning och kompetens. Hade 

förskollärarna fått intervjufrågorna tidigare hade det haft möjlighet att reflektera 

kring sin egen inställning och kompetens inom förskolans matematik.  

Urvalet av förskollärare återspeglar den variation av utbildningar som finns 

representerade i dagen förskola, någonting som ökar trovärdigheten kring urvalet.  

Fördelarna med att välja semistrukturerade intervjuer som metodval är att det skapas 

ett samtal och en vidare dialog där följdfrågor kan ställas. Vidare anses varken 

observationer eller enkäter kunna uppfylla syftet eller forskningsfrågorna, detta då 

studien syftar till att undersöka förskollärarnas inställning och kompetenser inom 

förskolan matematik. Pålitligheten i undersökningen är hög då transparensen är stor 

och metod och genomförande är noggrant beskrivet under respektive rubrik.  

6.3 Fortsatt forskning  

Vidare forskning inom ämnesområdet skulle kunna vara studier av förskolor där 

observationer kunde utgöra metoden. Forskningen följer utvecklingen hos 

förskollärarna genom deras matematiska fortbildning. Genom observationer kan 

eventuella förändringar i förskollärarens matematiska undervisning upptäckas under 

fortbildningens gång. Som komplement till observationerna kan intervjuer användas 

för att synliggöra förskollärarnas egna tankar på utvecklingen av deras kompetens i 

förskolans matematik. Syftet med en sådan studie där metoden utgörs av 

observationer och intervjuer, är att se processen kring hur inställningen till 

förskolans matematik och förskollärares kompetenser förändras på individ- och 

verksamhetsnivå.  

6.4 Pedagogisk relevans  

Undersökningen har pedagogisk relevans då den visar på förskollärarnas inställning 

och kompetens kring förskolans matematik. Undersökningen synliggör vilka 

konsekvenser detta ger för barns möte med matematik i förskolan. Det är 

förskollärarna som skapar förskolebarnens möjlighet till utveckling och lärande i 

matematik. Vi hoppas att undersökningen ska skapa medvetenheten kring betydelsen 

av matematiska kompetenser hos förskolläraren. I vår framtida yrkesroll som 

förskollärare ser vi vikten av att ha ämnesspecifika kunskaper samt betydelsen av att 

vara medveten om hur den egna inställningen påverkar. Barns matematiska lärande 

startar i förskolan med hjälp av en förskollärare som implementerar läroplanens 

strävansmål i verksamheten. 

6.5 Slutsats 

Slutligen vill vi återkoppla till studiens inledande syfte och forskningsfrågor för att se 

om vi uppfyllt syftet och därmed besvarat våra forskningsfrågor. Vilken inställning 

har förskollärare till matematik i förskolan? Och vilken betydelse har förskollärarens 

matematiska kompetenser för förskolans matematik? Studiens resultat bekräftar det 



 27 

tidigare forskning redan visat att förskollärares inställning till matematik i förskolan 

och deras matematiska kompetenser har betydelse för barnens matematiska lärande. 

Det matematiska lärandet sker när förskollärare kan stimulera barnens lust till att 

lära matematik. Studien visade att det inte verkar finnas någon koppling mellan 

förskollärarnas ålder, yrkeserfarenhet eller examen i relation till förskollärarnas 

inställning och kompetenser. Kopplingen verkar snare finnas i förskollärarnas syn på 

lärande, eventuell fortbildning och tidigare erfarenheter.  
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Bilaga 1.  

Missivbrev  

 

Hej! 

Vi är två studenter vid Mälardalens högskola som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Vi skriver nu vårt examensarbete där vi inriktar oss på 

matematik i förskolan. Vi skulle vilja komma i kontakt med förskollärare för att 

undersöka syftet till vårt arbete, som kommer ske i intervjuer. Era svar är viktiga för 

oss. 

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares inställning till matematik och 

vilka matematiska kompetenser förskollärare har. 

 

Datainsamlingsmetoden som används i denna del av studien är intervjuer av 

förskollärare och du tillfrågas härmed om att delta i denna undersökning. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare motivering 

avbryta ditt deltagande. Du kommer vara helt anonym och inget du säger kommer 

kunna kopplas till dig. Intervjun beräknas pågå under 30 minuter och ljudinspelning 

kommer ske. Ingen annan kommer ha tillgång till inspelningen och efter att den blivit 

transkriberad raderas den.  

Efter avslutat arbete kommer studien presenteras i uppsatsformat samt läggas ut på 

databasen Diva via Mälardalens högskola. Om så önskas kommer du få möjlighet att 

ta del av den färdigställda uppsatsen. Din medverkan är betydelsefull för oss och vi 

hoppas därför att du vill medverka i vår undersökning. Vid eventuella frågor eller 

funderingar kontakta gärna oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar  

Hanna Fogelström: xxxxx hbn12002@student.mdh.se  

Jasmina Levin: xxxxx jln12012@student.mdh.se  

Handledare: Benita Berg benita.berg@mdh.se  

 

Ort: Västerås  

Datum: 2015-11-17  

mailto:hbn12002@student.mdh.se
mailto:jln12012@student.mdh.se
mailto:benita.berg@mdh.se
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Bilaga 2.  

Intervjuguide  

1. Hur gammal är du? 

2. När tog du och vilken typ av examen har du?  

3. Vilken ålder har barnen på avdelningen som du arbetar med? 

4. Har du genomfört någon utbildning som är inriktad på småbarns matematik? 

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

6. Hur var din inställning till matematik som barn? 

7. Hur är din inställning till matematik idag? 

8. Hur ser du på att förskollärare ska lära barnen matematik redan i förskolan? 

9. Hur tror du din inställning till matematik påverkar barnens möjligheter att närma 

sig matematiken i vardagen? 

10. Hur arbetar du med att stimulera barns lärande i matematik? 

11. Hur stödjer strävansmålen dig i ditt arbete kring matematik i förskolan? 

12. Reflekterar du medvetet kring matematik?  

13. Är du något som du vill tillägga som vi inte har pratat om?  

 

 

 

 

 

 

 

 


