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Abstrakt 
“If I think mathematics is fun then I hope I will pass it on to the children”- a qualitative 

study of preschool teachers´ attitudes impact on children´s mathematical learning 

 

Syftet med undersökningen är att synliggöra förskollärares attityder till matematik och 

hur attityderna påverkar barns matematiska lärande i förskolan. Detta undersöks genom 

ett sociokulturellt perspektiv och med fokus på de teoretiska begreppen kultur, 

mediering, språk, den proximala utvecklingszonen, matematik enligt Bishops modell, 

attityd och matematisk subjektivitet. Studien följer en kvalitativ ansats och empirin har 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Resultaten visar att förskollärarna har 

positiva attityder till matematik och att de är medvetna om att deras attityder till 

matematik påverkar barns lärande och prestationer i matematik. Vidare visar resultaten 

att förskollärarna betonar miljön som viktig för barns lärande där de själva och konkret 

material ingår i miljön. 

 

Nyckelord 
Attityd, förskola, förskollärare, matematik, semistrukturerade intervjuer, sociokulturellt 

perspektiv 
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Förord 
 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Bettina Vogt som har stöttat 

och uppmuntrat oss under arbetets gång. Tack för snabb respons, värdefulla synpunkter 

och inspiration. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till er förskollärare som har deltagit i denna studie. Det är 

tack vare er som vi har haft något att skriva om. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till hunden Nemo som har tvingat oss att pausa från vårt arbete 

och få frisk luft.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, stöttning samt för 

stundtals jobbiga men ändå roliga dagar tillsammans. Även tack till våra nära och kära 

för all stöttning under arbetets gång. 

 

Tack! 

Amanda Johansson och Elin Gustafsson  
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1 Inledning 
 

I vår kultur har matematik en betydande roll, vilket det går att läsa om i Statens 

Offentliga Utredning med titeln “Tydliga mål och kunskapskrav i grundskola - förslag 

till nytt mål - och uppföljningssystem” (SOU 2007:28). Att skolan och utbildningen ska 

bidra med kunskap om matematikens utveckling och roll i samhället är en annan aspekt 

som lyfts fram i utredningen. Likaså har matematiken fått en mer framträdande och 

förtydligande roll i förskolans verksamhet i och med revideringen som genomfördes av 

läroplanen för förskolan år 2010 då matematikmålen utökades rent antalsmässigt från 

två till fyra stycken (Utbildningsdepartementet 2010). Revideringen kan förstås i skenet 

av att vi lever i en värld där matematik har en stor betydelse för ett lands tillväxt och 

utveckling (se exempelvis Unga 2013). Därmed tillfaller också förskolan en viktig 

funktion nämligen att bland annat bidra med en utveckling av bredare och 

grundläggande kunskaper och kompetenser hos små barn (Unga 2013), till exempel i 

förhållande till matematik.  

 

Matematikens betydande roll i samhället betonas också av exempelvis Andersson, 

Lundh och Jäntti (2013) som i en artikel i tidningen Svenska Dagbladet skriver att 

“Goda baskunskaper i matematik hos befolkningen är fundamentalt för ett demokratiskt 

samhälle”
1
. Anledningen till att dagens samhälle kräver goda baskunskaper i matematik 

är att människor ska fungera i sin vardag och klara av allt ifrån att hantera 

mobiltelefoner till att ansvara för sin privatekonomi (2013). Författarna argumenterar 

dessutom vidare att, för att Sverige ska följa med i utvecklingen och inte hamna efter 

resten av världen krävs en satsning på ett intresseväckande för matematik och utbildning 

av unga i matematik (2013). I relation till detta verkar det enligt Statens offentliga 

utredning med titeln ”Utbildning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2015:90) vara så 

att matematik är ett av de skolämnen som svenska elever under en lång period har visat 

fallande resultat i. Även PISA-undersökningen år 2012 visade att Sverige hade bland de 

sämsta resultaten i matematik mellan åren 2009 och 2012 (PISA 2015. 15-åringars 

kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik, 2016)
2
. I Statens Offentliga 

Utredning (SOU 2015:90) poängteras dessutom att förskolan och förskoleklassen är de 

första och mest betydelsefulla instanserna i utbildningssystemet för att utjämna de 

ökande kunskapsskillnader inom exempelvis matematik.  

 

Barns rätt till utveckling och lärande i sina tidiga år betonas även i Skollagen (SFS 

2010:800) och i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (2016). I 8 kap. av Skollagen (SFS 

2010:800) som handlar om förskolan, står det exempelvis att förskolan ska stimulera 

barns lärande och utveckling samt lägga grunden för fortsatt utbildning hos barn. 

Dessutom ska matematik enligt Lpfö98 (2016) vara en del av arbetet i förskolan och det 

betonas även att förskolan har en viktig roll i att skapa lust och nyfikenhet för 

matematik som ämne. Enligt Lpfö98 (2016) är det förskollärare som har ansvar för hur 

arbetet i matematik ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som formulerar det 

matematiska lärandeinnehållet och som ska realiseras i verksamheten. Det matematiska 

lärandeinnehållet som ska realiseras i verksamheten kommer till uttryck i bland annat 

följande citat  

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för ru m, 

form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, 

                                                 
1
 Sidnummer saknas. 

2
 I PISA 2015 har resultaten i matematik i Sverige förbättrats med 16 poäng jämfört med PISA 2012.  
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ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, (Lpfö98 2016, 

s.10).  

 

Citatet innebär att de ovan nämnda matematikområdena i form av bland annat antal, 

talbegrepp och mätning ska realiseras i förskolans praktik och barn ska ges möjlighet att 

utveckla ett kunnande om dem. 

 

Betydelsen av förskolans framträdande roll kan enligt Lundström (2015), framförallt 

motiveras med att förskolan bedriver ett arbete med matematik där matematik används 

på ett mer funktionellt sätt. Detta betyder att i förskolan får barn möjlighet att 

kommunicera matematik med andra barn och pedagoger i sociala samspel där de får 

uppleva mening med sin kunskap. Det betonas även att förskolan har betydelse för ett 

utjämnande av skillnader i barns matematiska kunskap, det vill säga att förskolans 

kompensatoriska uppdrag lyfts fram. Barn som inte blir utmanade och stöttade i sin 

matematiska utveckling hemma ska därmed ges möjlighet att få det på förskolan. 

Förskolan kan således bidra med bästa möjliga förutsättningar till en bra start i skolan 

(Lundström 2015).    

 

Vid sidan om matematikens betydelse i den förskolepedagogiska verksamheten finns 

det också en annan dimension att ta hänsyn till som handlar om hur matematiken 

upplevs och erfars. Matematik är ett ämne som väcker starka känslor hos många går det 

att läsa om i Statens Offentliga Utredning med titeln ”Att lyfta matematiken- intresse, 

lärande, kompetens” (SOU 2004:97). Matematik kan hos en människa väcka olika 

känslor, där misslyckanden i matematik tidigt i livet kan leda till att en människa känner 

sig mer eller mindre blockerad i matematiska sammanhang, får ett sämre självförtroende 

samt väljer yrken där matematik inte är framträdande (SOU 2004:97). Västsvenska 

Handelskammaren har år 2016 genomfört en opinionsundersökning i Sverige med titeln 

“Mattekollen, attityden till matte- ett hinder för svensk konkurrenskraft?” (Ohlén 2016) 

där 1000 personer i åldrarna 18-79 har tillfrågats om sin attityd till matematik. Ohlén 

(2016) har i rapporten om opinionsundersökningen sammanställt resultatet där det 

framkommer att en av tre personer anser sig ha haft svårt för att lära sig matematik i 

skolan. En av tre personer tror att talang spelar störst roll när det kommer till att lära och 

förstå matematik. Likaså framkommer det att var tredje person anser att matematiken de 

fått lära sig i skolan inte fyller någon funktion i deras liv samt att kvinnor har sämre 

självförtroende än män kopplat till matematik. Ett citat från en mamma till sin 12-åring 

som framkommer i rapporten är “Jag är ingen mattemänniska, så det är inte konstigt att 

du också har svårt för matten” (2016, s.8). Även om citatet i sig inte behöver vara 

representativt, så kan det dock exemplifiera en kvinnas bristande självförtroende i 

matematik och hur detta i sin tur skulle kunna överföras till hennes barn.  

 

Känslorelaterade aspekter kopplade till matematik kan också tänkas spela roll för 

förskollärare. Några studier har exempelvis under de senaste åren visat att ett flertal 

förskollärarstudenter och förskollärare är osäkra inom matematik (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 1999; Geist 2015; Palmer 2009) samt att de verkar sakna 

förtroende till sig själva och sin matematiska kompetens (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 1999). Kronqvist (2003), verksam som matematiklärare i 

grundlärarutbildningen i Malmö, lyfter att förskollärarstudenter är, utifrån hans egna 

erfarenheter, högt representerade bland de som känner sig osäkra i matematik. Likaså 

lyfter Palmer (2011) utifrån egna erfarenheter som förskollärare, att hon aldrig har 

uppfattat sig själv som en “matte-människa” (Palmer 2011, s.12). Palmer menar att hon 
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upplever det som allmänt accepterat bland kvinnliga förskollärare i ett 

förskolesammanhang att ge uttryck för en negativ attityd till matematik. 

 

Med tanke på betydelsen av barns matematikutveckling och förskolans roll i detta, så är 

det i detta sammanhang mycket viktigt att betona det sociala sammanhangets och 

miljöns betydelse för en människas utveckling till att bli matematisk (se exempelvis 

Palmer 2010). En människa föds inte med matematisk kompetens utan det är en process 

att utveckla det (Palmer 2010). Den processen sker i interaktion med andra människor, 

miljön och materiella ting (2010). Det är även i sociala samspel som ett utmanande av 

ett barns tankar sker (Utbildningsdepartementet 2010). Det är i sociala samspel som 

matematik och matematiska begrepp lärs, undersöks och tillämpas (2010). En människa 

påverkar och påverkas av andra människor i att bli mer eller mindre matematisk (Palmer 

2011). En människa i form av en förskollärare kan därmed påverka ett barn till att bli 

mer eller mindre matematisk (2011). På vilket sätt en människa har upplevt och erfarit 

matematik påverkar vilken syn personen har på vad matematik är (Palmer 2010).  

 

Det är troligt att de första erfarenheterna ett barn har av matematik är relevant för barns 

attityder till och synsätt på matematik, eftersom barns attityder bland annat påverkas av 

omgivningens attityder (SOU 2004:97). Om till exempel föräldrar, media och lärare 

uttrycker en negativ attityd till matematik, finns det en risk för att den attityden kan 

överföras till barnet. För att motverka negativa attityder till matematik hos barn är tidiga 

insatser i matematik i förskolan och de första åren i skolan viktigt för att det ska bidra 

positivt till en människas lärande från förskola till universitet (SOU 2004:97). I 

förskolan finns dessutom möjligheter att arbeta med matematik på olika sätt där 

matematik inte enbart handlar om att komma fram till ett korrekt svar (Kronqvist 2003). 

Arbetssätten i förskolan, som karaktäriseras av lekfullhet, socialt samspel, tålamod och 

inriktning mot förståelse, kan därmed också bidra till en bredare syn på matematik 

(2003). Förskollärare har en avgörande roll i att påverka och skapa möjligheter för barn 

att lära matematik i förskolan (Benz 2012; Utbildningsdepartementet 2010). 

Förskollärares egna attityder och kunskaper i matematik är även betydande för vilka 

områden inom matematik som förskollärarna prioriterar att arbeta med samt för hur de 

utmanar och uppmärksammar barn på den vardagliga matematiken (Emanuelsson & 

Doverborg 2016).  

 

Sammanfattningsvis kan det därmed konstateras att det verkar finnas en osäkerhet kring 

matematik bland förskollärare. Utifrån detta, i kombination med att matematiska 

kompetenser är viktiga och grundläggande för barns utveckling och lärande, så blir det 

intressant att närmare undersöka hur några förskollärare beskriver sina egna attityder till 

matematik och hur de anser att deras attityder, genom det sociala samspelet, i sin tur 

påverkar barns lärande.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggöra förskollärares 

attityder till matematik och hur attityderna påverkar barns matematiska lärande i 

förskolan.  

  

 Hur definierar förskollärarna matematik i förskolan? 

 Vilka känslor och tankar beskriver förskollärarna att de har till ämnet 

matematik? 

 Hur anser förskollärarna att deras egna känslor, tankar och beteenden som är 

kopplade till ämnet matematik påverkar barns lärande i matematik? 
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3 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar kopplade till 

matematik och förskollärares attityder att presenteras. För att få en fördjupad förståelse 

för ämnet attityder till matematik genomfördes en litteratursökning för att få fram 

tidigare forskning. Vid litteratursökningen av vetenskapliga artiklar användes 

Linnéuniversitetets söktjänst OneSearch och databasen Educational Resource 

Information Center (ERIC). Litteratur söktes även i den relaterade studentlitteraturens 

referenser. Alla vetenskapliga artiklar som används i tidigare forskning är “peer-

reviewed” och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vid sökandet av artiklarna 

användes främst sökorden “mathematic”, “preschool”, “attitudes” och motsvarande ord 

på svenska. Vi sökte artiklar både publicerade på svenska och engelska men det var flest 

resultat på engelska. De studier som vi fann relevanta i sammanhanget har vi sedan 

utifrån vårt undersökningsfokus kategoriserat enligt följande teman: Betydelsen av 

barns tidiga möte med matematik, Förskollärares roll i barns matematiska utveckling, 

Förskollärares kunskap i matematik samt Förskollärares attityder till matematik 

 

3.1 Betydelsen av barns tidiga möte med matematik  
Olika studier visar att tidig inlärning och utveckling av matematik hos barn i 

förskoleåldern är grundläggande för barns fortsatta skolutveckling (Krajewski & 

Schneider 2009; Manfra, Dinehart & Sembiante 2014). Barn som deltar i en förskola av 

hög kvalitet innan tre års ålder presterar dessutom bättre i bland annat matematik 

(Sheridan 2009a). Tidiga erfarenheter av matematik som ger en positiv attityd till 

matematik är därutöver också av stor vikt för att bibehålla barns intresse för matematik 

(Linder, Powers-Costello & Stegelin 2011).  

 

Små barn föds som individer som vill lära sig och som ständigt observerar och utforskar 

matematik i sin omgivning, visar en studie genomförd i USA (Clements 2001). Studien 

undersöker och belyser vikten av matematik i förskolan samt beskriver fyra anledningar 

till varför matematik medvetet ska läras ut till barn i förskolan. Den första anledningen 

innefattar att förskolan kan möjliggöra för barn att tidigt lyckas i matematik. Detta kan 

jämna ut klyftorna för de barn som kommer från familjer med låg socioekonomisk 

status och som ofta upplever svårigheter i skolan. Den andra anledningen är att barn är 

naturligt nyfikna och innehar matematiska förmågor som bör bli tillvaratagna. Den 

tredje anledningen är att små barns hjärnor är under en stor utveckling och stimuleras 

mer av komplexa och engagerande lärandeaktiviteter som mer går ut på att uppleva 

hellre än att lära sig något utantill. Den fjärde anledningen är att den amerikanska 

läroplanen innehåller ett begränsat matematikinnehåll och att barn borde få lära sig och 

ta del av mer matematik (2001). Även om denna studie är kopplad till en amerikansk 

läroplan och därför inte direkt kan jämföras med den svenska läroplanen, så visar den 

dock att barn borde få ta del av en mer omfattande matematikundervisning och att 

matematik därmed är viktigt i förskolan.    

 

Sammanfattningsvis belyser dessa studier att barns tidiga möte med matematik är 

mycket viktigt för senare framgångar i matematik och förskolans roll som en 

betydelsefull institution för att lägga grunden för barns matematikutveckling. I 

föreliggande studie har detta betydelse för att studierna poängterar förskolan som en 

viktig del i barns matematikutveckling och därmed blir det viktigt att undersöka 

förskollärares attityder till matematik och dess påverkan på barns lärande i matematik.  
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3.2 Förskollärares roll i barns matematiska utveckling 
Förskollärare har en avgörande roll för hur barns tid i förskolan blir visar resultatet av 

en svensk metaanalytisk studie om pedagogisk kvalitet på 20 förskolor, genomförd av 

Sheridan (2009a). Resultatet visar att barns möjlighet till utveckling beror på lärares 

attityd, barnsyn, hur de tror att barn lär och vad som värderas som viktig kunskap för 

barn att lära. I föreliggande studie blir detta relevant för hur förskollärarna ser på sin 

egen roll i relation till barns lärande i matematik och hur högt de värderar kunskap inom 

matematik.   

 

I Björklunds och Barendregts (2016) svenska studie svarade 116 förskollärare i en enkät 

hur de arbetade med matematik i förskolan. Resultatet visar att det finns ett behov av att 

förskollärare får en förståelse för förskollärares roll i utforskandet av matematik som 

stöttande och ledande medforskare. Förskollärare tar ofta till vara på barns egna 

initierade och spontana matematikaktiviteter oftare än att planera för målorienterade 

matematikaktiviteter med fokus på ett visst matematikinnehåll visar resultatet. 

Samtidigt som det står i läroplanen att förskolans praktik ska grundas på barns intresse 

så har även lärare ett ansvar att planera för lärtillfällen gällande specifika områden inom 

matematik. Resultatet visar även att det finns behov av vidareutveckling av vad det 

innebär att lära matematik i barns tidiga år (Björklund & Barendregt 2016). Björklunds 

och Barendregts resultat är relevant för föreliggande studie för att få syn på hur 

förskollärarna ser på sin egen roll kopplat till barns lärande i matematik samt hur 

förskollärarna ser på och arbetar med matematik i förskolan.  

 

I en kvalitativ studie genomförd av Björklund (2008) observerades 23 barn i åldrarna ett 

till tre år med hjälp av videoinspelning. Syftet med studien är att beskriva vilka 

möjligheter små barn har att erfara och lära grundläggande matematik i interaktion med 

sin omgivning. Resultatet visar att språk är en viktig del i att lära sig att använda 

matematik eftersom det främjar kommunikation lika väl som barnets utveckling och 

lärande. De allra yngsta barnen strävar efter att förstå och kommunicera matematik i 

vardagen. För att förstå och kommunicera matematik är interaktion med andra 

människor ett sätt, där olika sätt att se och förstå matematik problematiseras och 

diskuteras menar Björklund. De vuxna som arbetar med små barn har en viktig roll i att 

skapa förutsättningar för barns möjligheter att praktiskt och socialt utforska olika delar 

av matematik. Vuxnas kunskap i hur matematiska idéer och intuitiv förståelse kommer 

till uttryck i barns handlingar, ger vuxna möjlighet att stötta och utmana barns lärande 

visar resultatet. Vuxna kan, beroende på deras egna intentioner och medvetenhet, 

antingen begränsa eller möjliggöra barns förutsättningar att lära. Den vuxna har genom 

att prata matematik en viktig roll i att synliggöra, problematisera och visa på variation 

kring matematik för att stötta barns matematikutveckling (Björklund 2008). Björklunds 

studie är relevant för föreliggande studie eftersom den poängterar den sociokulturella 

och språkliga betydelsen i barns utveckling och lärande i matematik där förskollärare 

har en viktig roll.  

 

3.3 Förskollärares kunskap i matematik 
I relation till innehållet i läroplanen för förskolan verkar förskollärare ha en 

övergripande god kunskap i alla ämnen men känner sig säkrare att arbeta med vissa 

ämnen framför andra. Det visar en svensk kvalitativ studie av Sheridan, Williams, 

Sandberg och Vuorinen (2011), där semistrukturerade intervjuer genomfördes med 30 

förskollärare. Resultatet visar att ämnen som förskollärare känner sig säkra i bland annat 

är barns språkutveckling, lek, drama och musik medan de uttrycker ett behov av mer 
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kunskap inom ämnen som matematik och teknik. Även om matematik har lyfts fram 

som ett viktigt kunskapsområde i läroplanen visar resultatet att förskollärare betraktar 

matematik som ett nytt ämne som är svårt att få in i förskolans lekorienterade 

verksamhet (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen 2011). Detta resultat blir 

intressant i relation till föreliggande studie med tanke på om förskollärarna i 

föreliggande studie också känner sig mindre säkra inom matematik och om de uttrycker 

ett behov av mer kunskap inom matematik. Detta skulle nämligen i sin tur kunna ha 

betydelse för förskollärares attityder till matematik och hur det påverkar barns lärande i 

matematik.  

 

Lärare i barns tidiga år behöver kontinuerlig fortbildning i matematik visar en studie 

genomförd i Australien av Perry, Dockett och Harley (2007). Studien grundas på sju 

förskollärares svar på en enkätundersökning efter deltagande i ett projekt där fokus låg 

på förbättringar av barns matematikutveckling. Resultatet visar att alla deltagare fick en 

mer positiv attityd till och bild av matematik efter projektet. De förvärvade kunskap, 

kompetens och självförtroende kring matematik efter att ha deltagit i projektet. Lärares 

omfattande matematikkunskap och utbildning är nyckeln till effektiv och grundläggande 

matematikinlärning under barns tidiga år. Det är också tydligt att bristande 

ämneskunskap och bristande självförtroende inom matematik begränsar lärares förmåga 

att skapa de bästa förutsättningarna för att engagera barn i matematik (Perry, Dockett & 

Harley 2007). Att se huruvida utbildning och fortbildning är faktorer som påverkar 

förskollärarnas attityder till matematik är en aspekt som kan visa sig vara relevant i 

relation till föreliggande studies undersökningsintresse.   

 

3.4 Förskollärares attityder till matematik 
I en lite äldre men ändå relevant amerikansk metaanalys av 151 studier på barn från 

första klass i grundskolan till vuxna på universitetet visar resultatet att det är vanligt 

med matematikångest
3
 och negativa attityder till matematik (Hembree 1990)

4
. 

Matematikångest har ett samband med dåliga resultat på prov i matematik och högre 

prestationer i matematik för med sig ett minskande av matematikångest visar resultatet. 

Det finns dock inga säkra bevis på att sämre prestationer inom matematik medför 

matematikångest. Studerande med mycket matematikångest uppfattade sina föräldrar 

och lärare som något negativt inställda till matematik. Likaså verkar det inte finnas 

något starkt samband mellan en människas prestation inom matematik och människans 

IQ. Överlag visar resultatet även att kvinnliga studerande verkar ha mer 

matematikångest än manliga studerande (Hembree 1990). Dessa resultat är 

betydelsefulla för vår studie eftersom resultaten visar att det finns en utbredd 

matematikångest och negativa attityder bland flera åldrar. Likaså visar resultaten att det 

inte finns något starkt samband mellan prestation inom matematik och IQ vilket tyder 

på att det finns ytterligare orsaker än genetiska till att matematikångest och negativa 

attityder skapas.  

 

I en enkätstudie med 65 blivande grundskollärare genomförd av Bursal och Paznokas 

(2006) i USA visar resultatet att blivande lärare med omfattande matematikångest
5
 har 

mindre tilltro till sin egen förmåga att undervisa i matematik. Matematikångest påverkar 

självförtroendet och förmågan att undervisa menar Bursal och Paznokas. Detta resultat 

                                                 
3
 Matematikångest är vår översättning och orginalbegreppet lyder mathematics anxiety. 

4
 Resultatet av den studien behöver dock ses i viss omfattning i relation till den historiska kontexten det 

togs fram i. 
5
 Matematikångest är vår översättning och orginalbegreppet lyder mathematics anxiety. 
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har betydelse för vår studie eftersom det antagligen också kan tänkas spela viss roll i 

relation till förskollärarstudenter och förskollärare samt hur det dåliga självförtroendet i 

matematik i sin tur kan påverka undervisningen i matematik.  

 

I en kvalitativ och kvantitativ studie gjord av Sloan (2010) i USA undersöktes 72 

blivande lärares matematikångest
6
 i samband med en femton veckors metodkurs i 

matematik med hjälp av två tester. Testerna mätte de blivande lärarnas matematikångest 

före och efter kursen i matematik. I den kvalitativa delen av studien intervjuades även 

tolv av de blivande lärarna som hade de största skillnaderna i sina resultat i testerna före 

och efter matematikkursen. Resultatet visar att de blivande lärarnas matematikångest 

överlag minskade efter att ha gått metodkursen i matematik. De kvalitativa intervjuerna 

visade att kurslärarens metod och upplägg i kursen, praktik, studiegruppsarbeten samt 

atmosfären i klassrummet var faktorer som bidrog till ett minskande av de blivande 

lärarnas matematikångest. I studien framkommer även att lärares kompetenser och 

attityder gentemot matematik kan ha en stor inverkan på lärares förmåga att utforma och 

skapa en stimulerande lärandemiljö som kan stötta barn i att lyckas i matematik (Sloan 

2010). Sloans studie visar att utbildning inom matematik bidrar till en minskning av 

matematikångest hos lärarstudenter. Detta blir även intressant i relation till föreliggande 

studie med avseende på om och hur utbildning och fortbildning är faktorer som 

påverkar förskollärarnas attityder till matematik. Likaså blir det intressant att utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv undersöka vad förskollärare anser om hur deras attityder till 

matematik påverkar utformningen av miljön för att stötta barn.  

 

En enkätundersökning som besvarats av 31 kvinnliga amerikanska förskollärare med 

syftet att undersöka hur förskollärares matematikångest
7
 påverkar förskollärares 

bedömning av sin matematiska förmåga har genomförts av Geist (2015). Resultatet 

visar att ju mindre matematikångest läraren har desto högre rankar de sin matematiska 

förmåga. Likaså visar resultatet att ju mer en lärare känner sig kompetent inom 

matematik desto mer värdesätter läraren ämnet och känner sig självsäker i användandet 

av matematik. Lärarens självsäkerhet inom matematik påverkar därmed också synen på 

vikten av matematik i förskolan. Om en lärare är tillräckligt självsäker på att hen är 

kompetent nog inom matematik så får matematik en mer självklar roll i undervisningen 

samt att fler utvecklade och lämpliga metoder används för att lära ut matematik. 

Överlag påverkar förskollärares matematikångest och attityd till matematik barns 

möjligheter till prestation och negativa attityder har en tendens att reproduceras till 

barnen. För att arbeta med förskollärares matematikångest betonar Geist (2015) att 

förskollärare behöver stärka sitt självförtroende i matematik genom utbildning och 

reflektion. Innehållsligt liknar denna studie vårt undersökningsintresse, men i 

föreliggande studie används intervju som metod och empirin analyseras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Likaså skiljer bland annat skolsystemen och 

förskollärarutbildningen mellan USA och Sverige sig åt vilket också kan vara ett 

argument för att Geists studie inte per automatik enkelt kan appliceras i en svensk 

kontext och varför det blir relevant att undersöka närmare i Sverige.  

  

I en studie grundad på insamling av sex grundlärares loggböcker i USA gjord av 

Schmidt och Buchmann (1983) undersöktes förhållandet mellan lärarnas avsatta tid till 

de fem ämnena läsning, språkkonst, matematik, naturvetenskap och samhällskunskap i 

klassrummet, lärarnas attityder till de fem ämnena samt lärarnas kompetens att lära ut 

dessa ämnen. Utöver att lärarna skrev loggböcker över en tremånadersperiod så gjorde 

                                                 
6
 Matematikångest är vår översättning och orginalbegreppet lyder mathematics anxiety. 

7
 Matematikångest är vår översättning och orginalbegreppet lyder mathematics anxiety. 
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även forskarna strukturerade fältanteckningar under åtta slumpmässigt valda dagar i 

varje klassrum. I studien framkommer ett samband mellan hur mycket tid lärarna ansåg 

skulle avsättas för matematik i klassrummet och tiden som faktiskt avsattes till 

matematik i klassrummet. Lärare som inte hade en bra relation till matematik 

undervisade 50 procent mindre i matematik än de lärare som hade en bra relation till 

matematik (Schmidt & Buchmann 1983). Resultatet från Schmidt och Buchmanns 

studie blir relevant för vår studie eftersom lärarnas relation och attityd till matematik 

medförde en mindre mängd undervisning i matematik. Det blir därmed intressant om 

liknande samband även kan tänkas spela roll i svenska förskolor bland förskollärare.    

 

I en studie genomförd i Turkiet med 30 lärare och 120 sexåringar har lärarnas attityder 

till matematik kartlagts med hjälp av ett kvantitativt underlag och hur attityderna 

påverkar barns lärande med hjälp av ett matematiktest (Celik 2017). Resultatet visar att 

lärares positiva attityder till matematik medförde högre prestationer i matematik hos 

barnen (2017). I föreliggande studie blir detta relevant för att i en svensk kontext se om 

förskollärarna själva anser att deras attityder har en avgörande roll för barns lärande i 

matematik.  

 

En studie har genomförts med Tysklands yrkesmotsvarighet till Sveriges förskollärare 

som grundas på enkätundersökningar besvarade av 110 förskollärare och intervjuer med 

344 barn (Thiel 2010). Resultatet visar att de flesta förskollärare är öppna för matematik 

och betonar vikten av matematik i vardagen. Många förskollärare anser att 

matematikuppgifter enbart involverar användningen av siffror och former. Resultatet 

visar även att det finns ett inbördes förhållande mellan förskollärares generella attityd 

gentemot matematik och deras kunskap i samt syn på matematik. Förskollärares 

attityder är faktorn som är viktig att arbeta med för att främja matematikundervisningen 

i barns tidiga år. Attityden hos lärare gällande matematik överförs till barn och det 

behöver därför arbetas med ett breddande av lärares syn på matematik i 

lärarutbildningen. Förskollärare bör få uppleva matematik som något lekfullt för att 

kunna lära ut matematik på ett lekfullt sätt till barnen (Thiel 2010). Thiels studie har 

genomförts i Tyskland och innehåller en kvantitativ del där förskollärarna fick svara på 

en enkät. Föreliggande studie genomförs i Sverige och är en kvalitativ studie där 

förskollärare intervjuas istället för att svara på en enkät. Thiels studie berör 

förskollärares attityder till matematik likt vår studie men förskollärarnas egna tankar 

och uppfattningar kring sina attityder berörs inte på samma vis. Därmed kan Thiels 

studie eventuellt utgöra en intressant bakgrund till vår undersökning.   
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4 Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel redogörs för den teori och de teoretiska begrepp som är centrala för 

föreliggande studie. Den teori som är central för föreliggande studie är det 

sociokulturella perspektivet med de tillhörande begreppen kultur, mediering, språk och 

den proximala utvecklingszonen. Likaså används de teoretiska begreppen matematik 

utifrån Bihops modell om sex matematiska aktiviteter, attityd och matematisk 

subjektivitet som en kompletterande del i det sociokulturella perspektivet för att få svar 

på föreliggande studies samtliga frågeställningar.  

 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 
Enligt Jakobsson (2012) innefattar det sociokulturella perspektivet flera olika teorier om 

utveckling och lärande hos människor. Jakobsson menar att den ryske psykologen Lev 

Semenovich Vygotskij kan ses som ursprunglig företrädare för de olika teorierna i 

perspektivet. Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker utveckling och lärande i sociala 

sammanhang och samspel (Jakobsson 2012; Säljö 2000). Samspelet sker mellan en 

individ och en grupp i en miljö där samspel och kommunikation blir avgörande för vad 

en människa lär (Säljö 2000). Detta går följaktligen att omsätta i förskolans praktik där 

samspel mellan barn och barn samt mellan barn och förskollärare i sociala sammanhang 

har betydelse för vilket lärande som möjliggörs ur det sociokulturella perspektivet. 

Förskollärare har därmed en del av ansvaret för att möjliggöra för barn att lära i samspel 

med andra. I föreliggande studie blir detta relevant att använda för att försöka få syn på 

hur förskollärarna beskriver sina attityders påverkan på barns lärande i matematik. 

Närmare belyser det sociokulturella perspektivet därmed hur det sociala sammanhanget 

spelar roll för vad och hur barn kan lära. Vi är medvetna om att det finns andra teorier 

som belyser andra sätt en människa kan lära på, det sociokulturella perspektivet är 

därmed inte den allenarådande teorin för att belysa hur en människa lär. Föreliggande 

studie utgår dock ifrån det sociokulturella perspektivet och därför påverkar det vad vi 

letar efter i den insamlade empirin. Detta påverkar föreliggande studies resultat och 

analys av den insamlade empirin.   

 

Inom det sociokulturella perspektivet finns det ett antal centrala begrepp förankrade 

som är relevanta i föreliggande studie. Dessa inbegriper kultur, mediering, språk och 

den proximala utvecklingszonen som presenteras i det följande.  

 
4.1.1 Kultur 

En människa kan enbart utföra vissa saker till en viss gräns biologiskt sett men med 

hjälp av andra människor samt fysiska och språkliga redskap kan människan klara mer 

utöver sina biologiska förutsättningar (Säljö 2000). Ett exempel kan vara att använda en 

tång när människan inte kan gripa tag i något med sin egen hand. Människan kan 

utveckla och använda redskap för att klara nya saker som en människa biologiskt inte 

hade klarat av utan ett redskap. Lärande- och tankeförmågor handlar därmed om att 

klara av och tänka bortom det människan biologiskt klarar av (2000). De fysiska och 

språkliga redskapen samt hjälpen av andra människor är faktorer som en människa 

behöver för att kunna tänka och lära sig något. Ett gemensamt begrepp för detta är 

kultur menar Säljö (2000). Med andra ord innebär kultur de värderingar, kunskaper och 

idéer som en människa skaffar sig genom samspel med sin omgivning hävdar Säljö. Om 

kulturbegreppet appliceras på föreliggande studie och det den ska undersöka, så innebär 

det att barn utifrån ett sociokulturellt perspektiv förvärvar kunskaper, värderingar och 

idéer kopplat till matematik i samspel med bland annat förskollärare. En förskollärares 
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kunskap, värderingar och idéer är en del av förskollärarens attityd som kan föras över 

till barn. Förskolan kan ses som en kultur där kunskap, värderingar och idéer skapas i 

interaktion med andra och överförs mellan människor. Begreppet kultur används för att 

bidra till att få svar på föreliggande studies andra och tredje frågeställning.    

 
4.1.2 Mediering 

I det sociokulturella perspektivet är mediering ett grundläggande begrepp skriver Säljö 

(2014). Mediering innebär att en människa brukar redskap för att kommunicera, för att 

få en förståelse för sin omgivning och därmed kunna handla i den. Redskapen som en 

människa använder för att förstå sin omgivning är språkliga och fysiska. Språkliga 

redskap innebär bland annat bokstäver, symboler och siffror. Fysiska redskap kan 

exempelvis vara en skylt, en bok, ett tangentbord och ett papper. Språkliga och fysiska 

redskap kan skrivas om till det gemensamma begreppet kulturella redskap. En bok som 

ett fysiskt redskap fyller exempelvis ingen funktion utan det språkliga redskapet i form 

av bokstäver (Säljö 2014). En människa brukar kulturella redskap för att kommunicera, 

tänka, lösa problem och skapa förståelse för sin omgivning (Smidt 2010; Säljö 2014). 

Kulturella redskap är dock inte medfödda utan är, likt det sociokulturella perspektivets 

grundtanke, skapade i sociala sammanhang (Smidt 2010). Ett exempel som Säljö (2014) 

lyfter är att vi kan betrakta en bild på en triangel som ett kulturellt redskap på olika sätt 

beroende på vilken kultur vi är en del av, var i världen vi bor eller i vilken tid vi lever. 

Kunskapen om hur en triangel ser ut är därmed inte medfödd utan det är något vi 

förvärvar i en kultur tillsammans med andra.   

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet och kulturella redskap ses kunskap och lärande 

som både teoretiskt och praktiskt. Detta innebär att vårt tänkande och agerande hör ihop 

och påverkar varandra (Säljö 2014). I föreliggande studie och kopplat till förskolans 

praktik innebär detta tolkningsvis att förskollärares beteenden, tankar och känslor kring 

matematik påverkar hur matematik kommer till uttryck praktiskt i förskolan i form av 

förskollärares ageranden. Ageranden innefattar här handlingar i form av allt som görs 

praktiskt; muntligt och/eller fysiskt. Ageranden kan exempelvis även vara val av 

aktiviteter och matematiska områden utifrån läroplanen, planering av arbetet med 

matematik, material och utformningen av miljön. Det innebär att ageranden är allt som 

inte enbart finns inom oss i våra egna tankar. Begreppet mediering bidrar till att få svar 

på den tredje frågeställningen i föreliggande studie.  

 
4.1.3 Språk 

Språket är enligt Vygotskij det främsta redskapet (medierande redskapet) för att 

kommunicera, få förståelse och för att kunna agera (Säljö 2014). Genom språket lär 

människor om varandra samt om sin omgivning. Språket är ständigt under utveckling 

och innefattar inte enbart skrift och tal utan även exempelvis bilder och kroppsspråk 

menar Säljö. Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikation, språk och 

tänkande nära sammanlänkade utan att vara identiska skriver Säljö (2000). En människa 

formas som en tänkande individ och lär sig nya sätt att tänka, samtala och agera när den 

deltar i språklig kommunikation och samspel med andra (2000). I en 

förskoleverksamhet blir kommunikationen mellan barn och förskollärare därmed viktig 

för vilken syn barn får på omvärlden och vad och hur barn lär sig. I föreliggande studie 

strävar vi efter att få förståelse för hur förskollärare själva anser att deras egna tankar, 

känslor och beteenden kopplade till matematik påverkar förskolans praktiska 

verksamhet och därmed barns lärande. I och med att kommunikation mellan människor 

spelar roll för vad en människa lär och tar till sig utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

blir hur och vad som kommuniceras kring matematik mellan förskollärare och barn 
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avgörande för vilket lärande som sker och vilken syn barn får på matematik. Begreppet 

språk används därmed för att bidra till att få svar på den tredje frågeställningen. Likaså 

används begreppet språk för att bidra till att få svar på första frågeställningen om hur 

matematik definieras av förskollärarna.  

 
4.1.4 Den proximala utvecklingszonen  

I de sociala samspelen är den människa som besitter mer kunskap den som leder och 

hjälper den människa som har mindre kunskap (Säljö 2000). Det handlar därmed om att 

få hjälp av mer kunniga för att sedan kunna genomföra något på egen hand. Att mer 

kunniga vägleder och hjälper mindre kunniga går sedan att koppla till det som Vygotskij 

kallar för den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen handlar om 

att se barn och vuxnas potential utöver deras kompetens (Säljö 2000). Den mindre 

kompetenta kan med hjälp av den mer kompetenta lära och utveckla sin kunskap om 

något, vilket innebär att den mindre kompetenta kan höja sig över den kunskapsnivå 

som den befinner sig på (Säljö 2000). Eftersom olika barn befinner sig på olika 

kunskapsnivåer, har barnen olika proximala utvecklingszoner (Vygotskij 1999).  I 

relation till studiens undersökningsintresse betyder det att den proximala 

utvecklingszonen har betydelse för hur barn lär och vilken roll förskollärare har i 

förhållande till barns lärande i matematik. Förskollärares kunskap inom matematik blir 

därmed viktigt för om och hur barn utmanas i sin proximala utvecklingszon. Begreppet 

den proximala utvecklingszonen används för att bidra till att få svar på den tredje 

frågeställningen i föreliggande studie.  

 

4.2 Matematik 
För att kunna svara på föreliggande studies första frågeställning om hur förskollärarna 

definierar matematik i förskolan använder vi oss av Bishops modell om sex 

matematiska aktiviteter. De matematiska aktiviteterna kan användas för att beskriva hur 

matematik kan upptäckas, studeras och uppfattas i olika matematiska situationer 

(Utbildningsdepartementet 2010). Aktiviteterna ligger till grund för utformningen av 

läroplanens mål gällande matematik. Att arbeta med aktiviteterna innebär att alla 

matematikmålen i läroplanen för förskolan inkluderas. Exempelvis kan aktiviteten att 

räkna både visa på behovet av att kunna räkna i en viss situation men även vilket 

innehåll läroplansmålet har.  Aktiviteten att räkna innefattar därmed både ett mål (vad) 

och motiv (varför) som gör det möjligt att uppnå förskolans mål gällande matematik 

(Utbildningsdepartementet 2010).  

 
4.2.1 Bishops modell om sex matematiska aktiviteter 

Bishop (1988) skriver om matematik som en kulturell produkt skapad av människor 

som ett resultat av olika aktiviteter. De olika aktiviteterna är sex stycken till antalet och 

är grundläggande för alla människors matematiska utveckling i olika kulturer. 

Aktiviteterna är:  

 

Räkna används som en systematisk metod för att exempelvis jämföra och organisera tal 

eller namn. 

 

Lokalisera innebär ett utforskande, karaktäriserande och begreppsliggörande av den 

rumsliga miljön. Detta görs med hjälp av diagram, ord, mönster med mera. 

 

Mäta används för att fastställa antal eller storlek i syfte att organisera och jämföra. 

Instrument för att mäta är tecken eller föremål tillsammans med måttenheter. 
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Att designa innebär att mentalt eller konkret ge ett föremål eller något annat i miljön 

mönster eller form.   

 

Lek innebär att uppleva, delta i och skapa något. För att delta och skapa i spel och lekar 

behöver alla som deltar följa vissa regler.  

 

Att förklara innebär att finna beskrivningar av befintligheten av olika sorters fenomen.  

 

Bishop (1988) menar att matematik som en kulturell produkt är skapad av människor. 

Detta indikerar att matematik kan skapas av människor i sociala sammanhang och 

samspel vilket i föreliggande studie kopplas till det sociokulturella perspektivet.  
 

4.3 Attityd 
Begreppet attityd är nära besläktat med närliggande begrepp så som till exempel 

uppfattning och kan, enligt Sheridan (2009b), innefatta en människas inställning och 

förhållningssätt till något. Attityder inkluderar aspekter som kunskaper, värderingar och 

handlingssätt utan att dessa aspekter behöver vara förbundna med varandra. Det handlar 

därmed alltså om hur en människa uppfattar och värdesätter något, står i förhållande till 

det och handlar utifrån det (Sheridan 2009b).  

 

Både negativa och positiva känslor och sätt att agera är en del av begreppet attityd 

(Sheridan & Williams 2007). Attityd innefattar tre delar i form av en tankekompontent, 

en känslokomponent samt en beteendekomponent. Tankekomponenten handlar om att 

en människa tänker på ett visst sätt om någonting, till exempel att en människa tänker 

och ser positivt eller negativt på något i förskolan. Objektet som en människa har en 

attityd till är kopplad samman med känslokomponenten. Detta innebär att en människa 

tycker att exempelvis ett arbete med matematik med barn i förskolan är bra eller dåligt, 

roligt eller tråkigt. Beteendekomponenten består av en människas sätt att handla vilket 

innefattar att ge uttryck och att agera (2007). Hur en attityd sedan kommer till uttryck i 

ord i exempelvis en intervjusituation är beroende av vem som frågar och i vilken 

situation det sker menar Allwood, Franker och Kós Dienes (1987). En huvudsaklig och 

alltid befintlig attityd är därmed inte möjlig att förvänta sig att få syn på om det ens är 

möjligt att påstå att en människa har en huvudsaklig attityd. Relationer är nära 

sammankopplat med attityder (Sheridan 2009b). Det handlar inte endast om relationen 

mellan en människa och ett fenomen, det vill säga mellan en människa och något som vi 

upplever med våra sinnen (Denscombe 2009). Människor i en relation har bland annat 

olika arbets- och levnadsförhållanden, behov och resurser vilket påverkar relationen och 

gör människors attityder komplexa att analysera (Sheridan 2009b). Attityders 

komplexitet, påverkan av levnadsförhållanden och nära koppling till relationer kan 

utifrån det sociokulturella perspektivet kopplas till att omgivningen och miljön har en 

stor påverkan på attityders karaktär. Det går därmed att se en koppling mellan attityd 

och det sociokulturella perspektivet.   

 

Definitionen av begreppet attityd används i föreliggande studie för att få syn på 

förskollärarnas känslor, tankar, beteenden, kunskaper och värderingar kopplade till 

matematik i den insamlade empirin och därmed för att kunna få svar på den andra 

frågeställningen.  
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4.4 Matematisk subjektivitet 
I föreliggande studie används begreppet matematisk subjektivitet för att bidra till att få 

svar på den tredje frågeställningen. Med hjälp av begreppet matematisk subjektiviet 

försöker vi förstå hur förskollärarna pratar om känslor, tankar och beteenden kopplade 

till matematik, sin relation till matematik samt hur förskollärarna ser på sin egen roll i 

förhållande till barns lärande i matematik. Detta inkluderar exempelvis också huruvida 

matematiska kompetenser anses medfödda eller utvecklingsrelaterade i förhållande till 

omgivningen.   

 

En människa föds inte som matematiker utan uppfattar sig själv som mer eller mindre 

matematisk i olika sammanhang (Palmer 2011). Matematisk subjektivitet eller 

matematisk självförståelse innebär att en person har en förståelse för sig själv som mer 

eller mindre matematisk i olika sammanhang (Palmer 2010). Likaså innebär det hur 

andra människor uppfattar personen i förhållande till matematik. Matematisk 

subjektivitet bildas i interaktion med andra människor i matematiska sammanhang där 

matematik erfars på olika sätt med sinnena. Hur vi förhåller oss, samtalar och blir 

bemötta av andra i förhållande till matematik som ämne har således en avgörande roll 

för hur matematisk subjektivitet bildas och behålls. En människa kan uppfatta sig själv 

och uppfattas av andra som matematisk i olika omfattning, i olika kontexter. Det 

innebär att en människa inte alltid är matematisk i alla kontexter utan omgivningen i 

form av exempelvis handlingar, språk och kommunikation samt miljön, spelar en 

avgörande roll för att människan ska känna sig matematisk. Att förstå sig själv som 

matematisk och uppleva sig själv som självsäker i problemlösning av matematiska 

problem samt i diskussion, är inte det samma i alla kontexter (Palmer 2010). 

Följaktligen är lärare som är medvetna om hur deras egna komplexa matematiska 

subjektivitet har skapats, kapabla till att uppmärksamma utvecklingsprocessen av 

matematisk subjektivitet hos barn i förskoleåldern (Palmer 2009). 

 

Utifrån att matematisk subjektivitet bildas i interaktion med andra människor och att 

omgivningen har en betydande roll i en människas uppfattning om sig själv som 

matematisk eller inte går det att se tydliga kopplingar till det sociokulturella 

perspektivet. Det sociokulturella perspektivet poängterar miljöns stora påverkan på en 

människas utveckling och lärande.  
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5 Metodologiskt ramverk 
 

I detta kapitel kommer metod för insamling av empiri och urval att redogöras för. 

Likaså kommer en beskrivning av genomförandet, bearbetningen av den insamlade 

empirin samt etiska överväganden att presenteras.                                            

 

Det centrala i en studie med en kvalitativ ansats är bland annat att få syn på nyanser, 

detaljer och rika beskrivningar i människors liv menar Denscombe (2009). En kvalitativ 

ansats är därmed bra att använda för att handskas med komplexa situationer i det sociala 

livet. Den empiri som samlas in blir riklig, detaljerad och visar på flera olika sätt att se 

på ett objekt betonar Denscombe. För att nå detta behöver forskaren komma nära 

respondenterna. Empirin som samlas in är i form av ord, bilder och beskrivningar som 

sedan analyseras och tolkas (2009). Utifrån föreliggande studies frågeställningar där vi 

vill komma nära förskollärares attityder till matematik blev därför en kvalitativ ansats 

passande. Frågeställningarna är formulerade för att komma nära förskollärarnas egna 

perspektiv. Den empiri som vi samlade in behövde vara detaljerad och innehållsrik för 

att vi sedan skulle kunna analysera och se hur förskollärarnas attityder verkar påverka 

förskolans praktik och barns lärande i arbetet med matematik. En kvantitativ ansats 

hade inte varit aktuell i denna studie eftersom det inte hade givit ett sådant detaljerat och 

innehållsrikt material som krävs för att få svar på frågeställningarna. Det centrala i en 

kvantitativ ansats är att använda siffror som data och det som ska analyseras samt 

synliggöra generella samband betonar Denscombe (2009). Eftersom föreliggande studie 

undersöker förskollärares egna perspektiv på matematik, är denna studie inspirerad av 

det vetenskapsteoretiska perspektivet fenomenografi. Inom den fenomenografiska 

ansatsen är det huvudsakliga syftet att beskriva hur fenomen eller företeelser uppfattas 

på olika sätt av människor (Allwood & Erikson 2017). Ett fenomen är något som vi 

upplever med våra sinnen (Denscombe 2009). Fenomenet i föreliggande studie är 

attityder till matematik.     

 

5.1 Den semistrukturerade intervjun som metod för insamling av 
empiri  
I studien användes en kvalitativ metod för insamling av empiri, nämligen 

semistrukturerade intervjuer, som gör det möjligt att närma sig en människas subjektiva 

perspektiv. Intervju som metod möjliggör ett undersökande som fångar det komplexa i 

en situation och som synliggör människors känslor, tankar och upplevelser (Denscombe 

2009). Vid en semistrukturerad intervju finns förutbestämda frågor som ställs till 

respondenten, dock är den som genomför intervjun följsam när det gäller respondentens 

utvecklande av egna tankar utan att tappa fokus på det som ska undersökas (2009). 

Intervjuerna som genomfördes i föreliggande studie utgick från förberedda frågor men 

förhoppningen var att intervjuerna skulle bli till följsamma samtal. Kihlström (2007) 

menar att öppna frågor som utgår från respondentens egna erfarenheter är bra att ställa 

för att undvika frågor där enbart svar som ja och nej förekommer. Intervjufrågorna i 

intervjuguiden (se Bilaga B) formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar 

och var främst öppna frågor. Ett argument för valet av intervju som metod är att det gör 

det möjligt för forskaren att ställa följdfrågor och på det viset kan respondenten utveckla 

sina svar vilket ger forskaren en djupare förståelse för innehållet. Detta hade inte varit 

möjligt i en kvantitativ metod i form av exempelvis en enkätundersökning. Intervjuerna 

som genomfördes var individuella, eftersom att det var lättare att arrangera än 

gruppintervju. Likaså blir empirin mer omfattande och djupare när det enbart är en 

respondent i taget som intervjuas och får utrymme till att komma till tals, vilket även 
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underlättar vid transkribering av empirin. Dessutom är ett argument för individuella 

intervjuer att alla respondenter kanske inte hade känt sig bekväma i att delta i en 

gruppintervju och diskutera personliga erfarenheter av matematik tillsammans med 

okända människor. Utöver det hade det funnits en risk att respondenterna hade kunnat 

påverka varandras svar i en gruppintervju.     

 

5.2 Urval 
Utifrån förutsättningarna för att genomföra föreliggande studie gällande tid och resurser 

valdes fyra kvinnliga verksamma förskollärare som respondenter genom ett subjektivt 

urval. Ett subjektivt urval innebär att urvalet medvetet görs utifrån deltagares relevans 

för att bidra med viktig empiri och för att passa syftet med studien (Denscombe 

2009).  Alla respondenter är kvinnor men kön har inte varit ett urvalskriterium i denna 

studie då vi valde respondenter utan det har slumpmässigt blivit så i samband med det 

subjektiva urvalet. En tänkbar orsak till att alla respondenter är kvinnor är att 

majoriteten av Sveriges förskollärare är kvinnor. Vi är dock medvetna om att det kan 

påverka resultatet i studien eftersom forskning enligt bland andra Palmer (2010) visar 

på att kvinnor generellt tilltalas mindre av matematik än män. Likaså är respondenterna 

i ungefär samma ålder vilket också slumpmässigt blev så i samband med det subjektiva 

urvalet.  

 

Förskollärarna arbetar på fyra olika förskolor i två medelstora städer i södra Sverige. 

Förskollärarna har olika lång arbetslivserfarenhet från att ha arbetat i förskola sedan de 

avslutade en förskollärarutbildning. Dessa kriterier tog vi hänsyn till då vi strävade efter 

ett så variationsrikt urval som möjligt utifrån vår kvalitativa ansats. Alla förskollärarna 

arbetar med barn i åldrarna 3-6 år. Ett argument för valet av respondenter var att de alla 

fyra arbetar på olika förskolor eftersom risken annars kunde ha varit att förskollärare på 

samma förskola hade beskrivit arbetet med matematik på liknande sätt på grund av en 

gemensam kultur kring matematikundervisningen. Det skulle kunna ha bidragit till ett 

mindre variationsrikt resultat eftersom de förmodligen har gemensamma 

referenspunkter i sitt arbete med matematik. Vi strävade efter att reducera de faktorer 

som kunde påverka att respondenterna svarade på samma sätt förutom att de faktiskt i så 

fall hade samma attityder och arbetssätt i matematik. De fyra förskolorna som valdes 

ligger som tidigare nämnt i två olika medelstora städer vilket bidrog med en större 

geografisk bredd än om alla fyra förskolor hade funnits i samma stad. Förskolorna kan 

anses vara placerade i områden med medelhög socioekonomisk status. Förskolorna har 

goda förutsättningar vad gäller bland annat utbildad personal, material och 

barngruppsstorlek för att kunna arbeta med matematik, detta är något som läsaren 

behöver ha i åtanke när hen läser studien. Det kan samtidigt ses som positivt för vår 

studie då förskolorna och förskollärarna har goda förutsättningar.  

 

Fyra förskollärare intervjuades för att samla in empiri till studien. Förskollärarnas 

personuppgifter har behandlats konfidentiellt och därför har förskollärarna fått fiktiva 

namn. I följande text beskrivs förskollärarna och de förskolor de arbetar på.  

 

 Respondent 1 benämndes som Anna. Anna är 52 år och har arbetat som 

förskollärare i 12 år. Anna arbetar på en privat förskola i en medelstor stad i 

södra Sverige. Förskolan består av en avdelning med barn i åldrarna 1-6 år. Det 

går 19 barn på förskolan.  

 

 Respondent 2 benämndes som Karin. Karin är 57 år och har arbetat som 

förskollärare i 34 år. Karin arbetar på en kommunal förskola i en medelstor stad 
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i södra Sverige. Förskolan består av fem avdelningar och avdelningen där Karin 

arbetar är barnen i åldrarna 3-4 år. Det går 17 barn på avdelningen.  

 

 Respondent 3 benämndes som Cecilia. Cecilia är 52 år och har arbetat som 

förskollärare i 32 år. Cecilia arbetar på en kommunal förskola i en medelstor 

stad i södra Sverige. Förskolan består av tre avdelningar och avdelningen där 

Cecilia arbetar är barnen i åldrarna 3-4 år. Det går 20 barn på avdelningen.  

 

 Respondent 4 benämndes som Sara. Sara är 52 år och har arbetat som 

förskollärare i 30 år. Sara arbetar på en privat förskola i en medelstor stad i södra 

Sverige. Förskolan består av två avdelningar och avdelningen där Sara arbetar är 

barnen i åldrarna 3-6 år. Det går 17 barn på avdelningen.  

 

5.3 Genomförande 
Inför de semistrukterade intervjuerna behövdes ett tillstånd från förskolecheferna för att 

få genomföra intervjuer på de förskolor som vi hade tänkt. Därför skickades ett missiv 

(se Bilaga A) till förskolecheferna som innehöll en kort presentation om vad studien 

handlar om, vilka vi som genomför studien är, de forskningsetiska principerna som vi 

tar hänsyn till samt passande plats att genomföra intervjun på. Efter det behövde 

förskollärarna som skulle intervjuas ge sitt tillstånd till att bli intervjuade med 

ljudinspelning vilket även skedde skriftligt. Efter detta bestämdes datum och plats för 

intervjuerna.  

 

Under varje intervju skedde först ett förtydligande av de forskningsetiska principerna 

innan intervjun startade. Under intervjun som spelades in med två mobiltelefoners 

ljudinspelningsfunktion var två personer som genomförde intervjun och en respondent 

närvarande. I föreliggande studie såg vi det som fördelaktigt att vara två som 

intervjuade eftersom vi kunde uppmärksamma olika saker och därmed bidra till en 

bredare empiri. Det var också en säkerhet för oss att vara två stycken under intervjuerna 

för att sedan kunna säkerställa transkriberingen och analysen av empirin då vi fick en 

gemensam syn på vad som sades. Vi var medvetna om att respondenterna kunde känna 

sig utsatta om vi var två som intervjuade eller att det kunde upplevas som rörigt. För att 

motverka detta hade vi förutbestämda roller där den ena främst ledde intervjun och den 

andra förde anteckningar. Vi ledde två intervjuer var och intervjuerna varade mellan 30-

80 minuter.  

 

Anteckningsblock och penna fanns tillgängligt under intervjuerna för att kunna anteckna 

stödord, tankar och gester. Kihlström (2007) lyfter att anteckningar av minnesord av 

den som intervjuar under en intervju är gynnsamt. Innan en intervju startar är det 

fördelaktigt om respondenterna får reda på intervjuns upplägg samt att några 

uppvärmningsfrågor ställs om exempelvis yrke, arbetsplats och arbetslivserfarenhet 

menar Kihlström. Vi valde att strukturera våra intervjuer utifrån det Kihlström betonar 

som fördelaktigt vid en intervju. Genom att ha några uppvärmningsfrågor strävade vi 

efter att få en mer avslappnad stämning och samtidigt få bakgrundsinformation om 

respondenterna. Intervjuerna avslutades med att respondenterna gavs möjlighet att 

förtydliga eller tillägga något till det som sagts. Respondenterna fick även sammanfatta 

det som tagits upp under intervjun samt belysa något som de tyckte var extra intressant 

för att vi som genomfört intervjuerna skulle kunna försäkra oss om att vi har förstått 

respondenten.  
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5.4 Bearbetning av empiri 
Den analys som genomfördes var deduktiv till sin karaktär, vilket enligt Denscombe 

(2009) innebär att analysen av den insamlade empirin utgår från en vald teori eller 

teoretiska begrepp. Bearbetningen och analysen av empirin utgick ifrån de fem steg 

Denscombe (2009) beskriver som förberedelse av data, förtrogenhet av data, tolkning av 

data, verifiering av data samt presentation av data. Efter genomförda intervjuer 

säkerhetskopierades ljudinspelningarna och intervjuerna lyssnades igenom minst två 

gånger som ett första steg. Som ett andra steg transkriberades intervjuerna på datorn där 

det i dokumentens sidmarginal även gavs plats för egna anteckningar och kommande 

kodning. Likaså avidentifierades empirin och dokumenten formaterades i ett 

kompatibelt format. Som nästa steg upprepades läsningen av transkriberingen noggrant 

för att bli förtrogen med empirin och sedan påbörjades kodning av empirin utifrån, till 

empirin passande, analysbegrepp i dokumentens sidmarginaler. Analysbegreppen som 

användes var begreppen kultur, mediering, språk samt den proximala utvecklingszonen 

som alla är centrala utifrån det sociokulturella perspektivet. Likaså användes 

analysbegreppen matematik enligt Bishops modell, attityd och matematisk subjektivitet. 

Efter det grupperades koderna i olika kategorier med hjälp av bland annat citat för att 

hitta likheter och skillnader i empirin. Bland kategorierna och koderna urskiljdes 

skillnader och kopplingar till varandra som sedan resulterade i teman. Här fångades det 

relevanta för studien upp och generella slutsatser i form av teman framträdde. 

Framställningen av teman är analysens övergripande syfte och resultatet i form av 

teman kom att diskuteras i förhållande till vald teori, teoretiska begrepp och tidigare 

forskning.  

 

5.5 Etiska överväganden 

I forskningssammanhang har forskaren ett ansvar mot personerna som direkt och 

indirekt ingår i forskningen (Vetenskapsrådet 2017). I strävan efter ny kunskap och 

utveckling är det viktigt att visa hänsyn och inte skada de personer som ingår i 

forskningen (2017). Forskaren behöver beakta fyra forskningsetiska principer för att 

värna om de deltagande personernas integritet och skydd (Vetenskapsrådet 2002). De 

fyra forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera respondenterna om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna i en studie har rätt att bestämma om de vill delta eller inte. 

Konfidentialitetskravet innefattar att respondenterna i en studie ska få konfidentialitet i 

den mån det går vilket innebär att personuppgifter ska skyddas. Nyttjandekravet innebär 

att den insamlade datan endast används för studiens syfte (2002).  

 

I föreliggande studie har Vetenskapsrådets (2002)
8
 forskningsetiska principer tagits i 

beaktande. Respondenterna i föreliggande studie har blivit informerade om studiens 

syfte i det missivbrev som skickades ut inför genomförande av intervjuerna. Likaså 

poängterades att respondenterna när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan i 

studien. Följaktligen uppfyller detta informationskravet. Respondenterna har fått ge sitt 

samtycke till att delta som har skett både skriftligt i missivbrevet och muntligt vilket 

uppfyller samtyckeskravet. Respondenternas namn och arbetsplats har blivit fingerade i 

den insamlade empirin vilket uppfyller konfidentialitetskravet. Respondenterna blev 

även informerade om att materialet endast kommer att användas i ändamål för studien 

                                                 
8
 Vi har även tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) God forskningsed när vi planerade och 

genomförde vår studie. 
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och inget annat vilket uppfyller nyttjandekravet. Allt material som samlades in förvaras 

på ett sätt som hindrar obehöriga från att ta del av materialet.    
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6 Resultat och analys 
 

Det här kapitlet syftar till att utifrån teori och tidigare forskning redovisa den insamlade 

och analyserade empirin i form av teman utifrån studiens frågeställningar. Kapitlet 

avslutas med en resultatsammanfattning. Kapitlet innehåller följande teman: 

Förskollärares definition av matematik i förskolan, Förskollärares positiva attityder till 

matematik, Attityders föränderliga karaktär, En människas matematiska kompetens som 

föränderlig eller medfödd, Vikten av socialt samspel i lärandet av matematik, 

Förskollärares roll i att stödja barns lärande i matematik, Förskollärares attityders 

påverkan på barns lärande och Gemensam matematikkultur på den egna förskolan. 

 

Temat Förskollärares definition av matematik i förskolan svarar på den första 

frågeställningen om hur förskollärarna definierar matematik i förskolan. 

 

Temana Förskollärares positiva attityder till matematik samt Attityders föränderliga 

karaktär svarar på den andra frågeställningen om vilka känslor och tankar förskollärarna 

beskriver att de har till ämnet matematik. 

 

Temana En människas matematiska kompetens som föränderlig eller medfödd, Vikten 

av socialt samspel i lärandet av matematik, Förskollärares roll i att stödja barns lärande i 

matematik, Förskollärares attityders påverkan på barns lärande och Gemensam 

matematikkultur på den egna förskolan svarar på den tredje frågeställningen om hur 

förskollärarna anser att deras känslor, tankar och beteenden kopplade till matematik 

påverkar barns lärande i matematik.   

 

6.1 Förskollärares definition av matematik i förskolan 
Alla fyra förskollärarna var eniga om att matematik är ett brett ämne och som kan ses i 

allt. Detta kom exempelvis till uttryck i ett citat från Karin “Det är jättemycket, så när 

jag hör matematik så tänker jag att det är jättebrett ämne”. De poängterade alla att 

matematik främst kommer in spontant i vardagssituationer och aktiviteter och att de i 

efterhand ser att olika situationer har innehållit matematik vilket kom till uttryck i citatet  

 
[...] man ser det nog mer efteråt sen att men där använde vi matte och där 

använde vi matte men kanske inte att man, att jag använder mycket matte när 

jag, när jag planerar en situation. (Sara) 

 

Cecilia påpekade dock att hon som förskollärare ibland måste ha planerade 

matematikaktiviteter. Anna berättade om planerade matematikaktiviteter i samband med 

ett tidigare temaarbete gällande matematik. Karin betonade att planerad 

matematikundervisning främst förekommer när de har matematik som ett prioriterat 

mål. Detta kom till uttryck i citatet “ [...] vi har ju inte haft matte som vårt prioriterade 

mål men skulle vi ha det så har man ju såklart förberedda aktiviteter”. Detta går att 

betrakta i likhet med resultatet från Björklunds och Barendregts (2016) studie att 

förekomsten av planerade matematikaktiviteter inte är lika vanligt som att förskollärare 

tar tillvara på spontana matematikaktiviteter. 

 

Alla förskollärarna menade att matematik i förskolan är lekfullt. Detta kom till uttryck i 

ett citat från Cecilia “Vi leker ju matte”. För Anna och Cecilia innebar matematik bland 

annat problemlösning tillsammans med andra. Cecilia och Sara beskrev att matematik är 

en form av språk där Sara poängterade rumsuppfattning och användningen av 
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matematiska begrepp som bland annat innefattar lägesord till exempel bakom och 

framför. Sara och Karin lyfte antal och siffror som en del av matematik. Vidare menade 

Karin att matematik innefattar mönster, att mäta och att beskriva. Anna lyftte även de 

fyra räknesätten bland annat addition och subtraktion. Förskollärarnas uttryck för 

definitionen av matematik i förskolan är i enighet med Bishops sex matematiska 

aktiviteter som ligger till grund för förskolans läroplan. Dessa matematiska aktiviteter är 

räkna, lokalisera, mäta, designa, lek och förklara (Bishop 1988).  

 

Sammantaget visade ovanstående resultat att matematik är ett brett ämne som kan hittas 

i allt och främst används spontant enligt förskollärarna. Utifrån Bishops sex 

matematiska aktiviteter lyfte förskollärarna lite olika aktiviteter som defintionen av 

matematik i förskolan. Problemlösning kan ses som Bishops aktivitet förklara och det i 

sin tur kan betraktas utifrån ett sociokulturellt perspektiv där samtal och samarbete 

poängteras i vilket en människa lär. Matematik betraktades även som ett språk enligt två 

av förskollärarna. Detta kan utifrån det Säljö (2000) skriver om att en människa lär sig 

nya sätt att tänka och samtala med hjälp av språk i samspel med andra medföra att 

matematik används som ett språk för att lära sig nya sätt att tänka. Om matematik 

betraktas som ett språk och något som lärs i sociala sammanhang men främst ses som 

något spontant skulle en slutsats kunna vara att alla barn inte omfattas av ett lärande i 

matematik. Om matematik främst är något spontant och sällan planerat skulle vissa barn 

alltid kunna bli uppmärksammade på matematik av förskolläraren i sociala sammanhang 

och att vissa barn inte får möjlighet att lära matematik i sociala sammanhang. Däremot 

skulle förskolläraren med planerad matematikundervisning kunna utmana alla barn 

medvetet i varierade matematiska aktiviteter utifrån läroplanens matematikmål och 

möjliggöra för lärande i sociala sammanhang.    

 

6.2 Förskollärares positiva attityder till matematik  
Cecilia, Karin och Anna antydde att de tror att det generellt finns en negativ attityd till 

matematik bland förskollärare och människor i allmänhet. Cecilia menade att matematik 

är ett känsligt ämne och att hon upplever att en stor andel av personal inom förskola är 

negativa till matematik. Karin beskrev att hon generellt tror att språk är lättare och 

kommer mer naturligt i arbetet ute i förskolor än vad matematik gör. Hon tror att många 

drar sig för och upplever det som jobbigt att arbeta med matematik i förskolan i 

jämförelse med språk. Detta är i enighet med Sheridan, Williams, Sandberg och 

Vuorinen (2011) vars resultat visar att matematik är ett ämne som många förskollärare 

känner sig osäkra i och känner att de behöver mer kunskap i. Däremot verkar språk vara 

ett ämne som förskollärare kände sig säkra i. Anna lyfte utifrån egna erfarenheter att 

matematik var ett ämne i skolan som många tyckte var svårt “Ah, för man det kommer 

man ju ihåg asså antingen det var ju många som tyckte att matten var jättesvårt och 

jättetråkigt [...].”. Dock gav alla förskollärarna personligen uttryck för en positiv attityd 

till matematik. 

 

Cecilias förknippar matematik med känslan glädje. Hon tänker spänning, nyfikenhet, 

utforskande och att uppleva tillsammans, i allmänhet positivt när hon hör ordet 

matematik. Hon känner sig bekväm i undervisning som berör matematik. Cecilia gav 

dock uttryck för att hon inte alltid har haft de tankar och känslor kring matematik som 

hon har idag.  

 
Nej men alltså jag, när jag gick i grundskolan så hade jag det jätte 

jättejobbigt med matten, jag tyckte det var jättejobbigt. Och jag har 

fortfarande det här liksom när jag vet när mina barn som är i er ålder liksom 
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när dom gick i skolan så säger jag liksom att amen ta matten med pappa jag 

har ju haft jättesvårt för matten liksom. (Cecilia)  

 

Karin uttryckte att matematik inte är hennes favoritämne men hon känner sig bekväm i 

undervisningssituationer gällande matematik. Under sin egen skolgång hade hon inte 

svårt för matematik men hon tyckte inte att det var speciellt roligt. I förskolan tycker 

hon dock att det är ett väldigt viktigt ämne. 

 
[…] när jag gick i skolan så jag hade visserligen inte så svårt för matematik i 

skolan men det var inte så att jag tyckte det var så kul så att och i förskolans 

värld så är det ju, det här med matematiska förmågor väldigt mycket, så att, 

nu tycker jag i och för sig att det är ett jätteviktigt ämne […]. Och sen måste 

man ju kunna det som vuxen så måste man ju kunna matematik. (Karin) 

 

Sara beskrev att matematik under hennes egen skolgång var rätt så bra. Sara tycker att 

matematik är en viktig och grundläggande kunskap för barn att få med sig i sin ryggsäck 

när de lämnar förskolan och som en del i det livslånga lärandet. Matematik ska kunna 

användas som ett uttryckssätt som ger välbefinnande hos barn betonade Sara. Hon 

betonade även vikten av användandet och möjligheten att uttrycka sig med hjälp av 

matematik vilket kommer till i uttryck i “man pratar mycket om den 

hundraspråkligheten så ska ju matematik vara en del i den och dom begreppen man 

använder med”. För att känna sig bekväm i undervisningssituationer lyfte Sara 

läroplanen och erfarenhet som en trygghet. Med läroplanen och erfarenhet i ryggen 

känner hon sig bekväm i att lära ut matematik.  

 

Anna förknippar matematik med känslan av att det är roligt och att alla kan lära 

matematik vilket kommer till uttryck i citatet ”jag tycker ju att det är roligt. Ah, äh, och 

att alla kan verkligen på sitt sätt”. Anna har likt Cecilia inte alltid känt så då hon 

uttryckte att hon hade det svårt med matematiken på gymnasiet. Hon berättade att det är 

roligt att utbilda yngre barn i matematik och att det inte är svårt att arbeta med 

matematik med de yngre barnen i förskolan. Anna betonade att matematik är ett viktigt 

ämne och att hon känner sig självsäker och ivrig att få lära ut i undervisningssituationer 

gällande matematik.  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet att Cecilia och Anna gav uttryck för känslan 

glädje kopplat till matematik medan alla förskollärarna hade känslan av att vara trygga 

och bekväma i matematikundervisning. Sara och Karin gav uttryck för tankar om att 

matematik är viktigt för fortsatt utbildning och för att klara av vardagen. Cecilia och 

Anna uttryckte tankar om att matematik är roligt och viktigt. Utifrån defintionen av 

begreppet attityd som innefattar en tankekomponent och en känslokomponent (Sheridan 

& Williams 2007) kan förskollärarnas attityder synliggöras. En känslokomponent 

innebär att matematik uppfattas som roligt eller tråkigt medan en tankekomponent 

innebär att en människa tänker på ett visst sätt om någonting (Sheridan & Williams 

2007). Förskollärarnas attityder till matematik kan därmed ses som positiva och ganska 

lika varandra.   

 

Resultatet som innefattar att förskollärarna har positiva attityder till matematik är inte i 

likhet med resultatet från Hembrees (1990) studie som visar att matematikångest och 

negativa attityder till matematik är utbrett bland studerande i flera åldrar från barn till 

vuxen. Vår studies resultat kan istället delvis ses i likhet med Thiels (2010) resultat som 

visar att förskollärare generellt är öppna för och positiva till matematik. Att alla 

förskollärarna känner sig trygga och bekväma i att undervisa i matematik går att koppla 



  
 

27 

till Geists (2015) resultat som visar att lärares känsla av att vara kompetent och 

självsäker i användandet av matematik påverkar matematikens roll i förskolan. En 

självsäkerhet medför att matematik får en mer självklar roll i förskolan (2015). 

Följaktligen kan förskollärarnas känsla av trygghet och att vara bekväm i 

matematikundervisning i föreliggande studie medföra att matematik får en självklar roll 

i förskolan.  

 

Förskollärarnas attityder till matematik i vårt resultat kan utifrån det sociokulturella 

perspektivet kopplas till begreppet kultur. Kultur innefattar enligt Säljö (2000) de 

värderingar, kunskaper och idéer som en människa skaffar sig genom samspel med sin 

omgivning. Förskolan kan därmed ses som en kultur där kunskap, värderingar och idéer 

skapas och överförs mellan pedagoger. Den kunskap, de värderingar och idéer som 

skapas blir därmed en del av pedagogers attityder till matematik. Förskollärares attityder 

till matematik kan i sin tur i samspel föras över till barnen som blir en del av förskolans 

kultur. Därmed är förskollärares attityder till matematik en viktig faktor för vilken 

attityd ett barn förvärvar till matematik i förskolan. Geists (2015) och Thiels (2010) 

resultat styrker detta och visar att lärares attityder till matematik överförs till barnen. 

Slutsatsen blir följaktligen att förskollärares attityder spelar en stor roll för hur barn får 

erfara matematik i förskolan och vilka attityder barn får till matematik.  

  

6.3 Attityders föränderliga karaktär 
Cecilia uttryckte att hennes tankar och känslor, attityd, kopplat till matematik 

förändrades när hon läste kursen Små barns matematik och språkutveckling under två 

terminer på universitetet. I kursen fick hon lära sig att tänka på matematik på ett helt 

annat sätt än hon gjort tidigare. Plötsligt fick hon syn på att matematik finns i förskolans 

alla aktiviteter och beskriver att “Det var en riktig såndär aha upplevelse för mig ah 

verkligen. Så efter det så blev jag nog fullständigt mattenörd”. Cecilia menade att hon 

antagligen hade haft kvar en negativ attityd till och begränsad syn på matematik om hon 

inte hade gått fortbildningen. Anna beskrev att fortbildningen hon har gått i matematik 

var väldigt givande och medförde att matematik blev roligare att arbeta med. Ett citat 

som visar detta är ”Och det är ju utbildningens och det kan jag ju känna liksom att det 

har ju gjort att det är roligt att jobba med det”. Annas uttalande kan ses som ett uttryck 

för att fortbildning har förändrat och bidragit till att hennes tankar och känslor kopplade 

till matematik har förändrats till att bli mer positiva. Annas attityd blev därmed mer 

positiv i samband med fortbildning. Karin gav uttryck för att fortbildning skulle kunna 

medföra ny kunskap som skulle kunna hjälpa henne i hennes arbete för att hålla sig 

uppdaterad. Hon uttryckte ”Vad som kommer med nya forskningen, […] det skulle 

säkert kunna vara värdefullt, för att få det lite som input igen och aha, så är det och man 

friskar upp sina kunskaper”. Karins uttryck kan betraktas i ljuset av resultatet från 

Perrys, Docketts och Harleys (2007) studie där fortbildning inom matematik gynnande 

deltagarna på flera sätt. Deltagarna fick bland annat mer kunskap, kompetens och 

självförtroende samt en mer positiv attityd till matematik. Karin verkade medveten om 

att fortbildning skulle kunna ge henne en mer uppdaterad och positiv attityd till 

matematik. Sara poängterade inte något behov av fortbildning hos sig själv utan menade 

att arbetslivserfarenhet har bidragit till större kunskap och trygghet i matematik. Likaså 

har läroplanen fungerat som ett verktyg som arbetslaget har kunnat diskutera samt 

arbeta ihop sig kring och som därmed bidragit till en förändrad attityd till vad 

matematik är. Sara beskrev “Ju mer man jobbar ju mer man, man lär sig alltså man har 

ju läroplanen hela tiden så att, så att man blir ju medveten om det också”.   
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Sammanfattningsvis visade resultatet att Cecilias och Annas attityder till matematik 

förändrades positivt i samband med fortbildning. Karin beskrev att fortbildning skulle 

kunna medföra mer kunskap inom matematik och därmed en förändrad attityd till 

matematik. Saras attityd till matematik har förändrats i takt med ökad 

arbetslivserfarenhet. Sara lyfte även att samspel tillsammans i hennes arbetslag kring 

läroplanen har breddat hennes syn på vad matematik är och därmed hennes attityd till 

matematik. 

 

Resultaten visade att attityder till matematik är föränderliga till sin natur och att denna 

förändring sätts igång av olika faktorer. Saras förändrade attityd till matematik kan 

kopplas till begreppet kultur utifrån det sociokulturella perspektivet. Kultur innefattar 

enligt Säljö (2000) de värderingar, kunskaper och idéer som en människa skaffar sig 

genom samspel med sin omgivning. Saras attityd till matematik förändrades i samspel 

kring läroplanens innehåll tillsammans med kollegor i arbetslaget. I arbetslaget som en 

kultur har Saras attityd till matematik förändrats. Cecilias och Annas attityder till 

matematik förändrades positivt i samband med fortbildning. En förändrad attityd till 

matematik hos lärare i samband med utbildning och fortbildning visar även resultaten i 

Thiels (2010), Sloans (2010), Geists (2015), Perrys, Docketts och Harleys (2007) 

studier. Slutsatsen blir att utbildning och fortbildning inom matematik verkar vara 

betydande för förskollärares attityder till matematik. Det visar på betydelsen av att 

förskollärare får möjlighet till utbildning och fortbildning inom matematik för att få en 

förändrad attityd till matematik och för att ge barn bästa möjliga förutsättningar för att 

utvecklas och lära i matematik.  

 

6.4 En människas matematiska kompetens som föränderlig eller 
medfödd  
Cecilia uttryckte att människan föds som matematisk men att miljön är en jättestor 

förutsättning för att barn ska bli matematiska och känna att de kan. Cecilia uttryckte 

“Om en människa föds matematisk, ah det tror jag att alla gör. Miljön tror jag är en 

jättestor förutsättning.”. Anna menade att en människa föds nyfiken och med 

förutsättningar för att lära matematik. Miljön nämnde hon som en påverkande faktor för 

att en människa ska bli mer kompetent och känna sig kompetent inom matematik. Sara 

berättade att hon också tror att en människa föds matematisk men att människan är 

omedveten om vad som är matematik. För att synliggöra matematiken blir 

sammanhanget runt människan genom språk och begrepp viktigt menade Sara. Karin 

hade svårt att bestämma sig om en människa föds matematisk eller inte men hon 

landade i att en människa inte föds som matematiker och att vissa människor genetiskt 

har större fallenhet för matematik. Hon poängterade dock även miljön och människorna 

runt ett barn för att barnet ska få en känsla av att kunna matematik. Karin uttryckte  

 
Såatte, ehm, det är en väldigt svår fråga, [...] jag tror inte man föds som 

matematiker men man kan nog om man stöter på problem och inte blir 

stöttad eller inte får den hjälp man behöver då kan man nog känna usch [...]. 

Så att jag tror, sen tror jag i och för sig att vi har olika gener, att vi har olika 

eh, intelligenser, att vissa är, det finns ju många olika intelligenser eh, vad 

man nu kan va, man är olika kompetenser och intelligenser så klart så att 

kanske dom som har mer, analytisk ju mer eh, ja eller analytisk man har mer 

det här för siffror och tycker det är roligt, har fallenhet för det. (Karin) 

 

Sammantaget visade resultatet att Cecilia och Sara menade att en människa föds 

matematisk. Anna menade att en människa föds med förutsättningar att bli matematisk. 
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Karin ansåg att en människa inte föds som matematiker men att vissa människor föds 

med större genetisk fallenhet för matematik än andra. Alla förskollärarna betonade 

miljöns stora betydelse för barns matematiska utveckling.  

 

Alla förskollärarnas syn på om en människa föds matematisk eller inte går att koppla till 

begreppet matematisk subjektivitet. Matematisk subjektivitet innebär enligt Palmer 

(2010) att en människa blir mer eller mindre matematisk beroende på vilket 

sammanhang människan befinner sig i. En människa föds alltså inte som matematiker 

utan sammanhangen i form av språk, kommunikation, handlingar och miljön spelar en 

avgörande roll för att en människa ska känna sig som matematisk menar Palmer. Karins 

syn på om en människa föds matematisk stämmer till stor del överens med Palmers syn 

på matematisk subjektivitet om att en människa inte föds som matematiker och att 

miljön spelar en avgörande roll för en människas matematiska utveckling. Annas syn på 

att en människa föds med förutsättningar att bli matematisk samt Cecilias och Saras syn 

på att en människa föds matematisk skiljer sig från Palmers begrepp matematisk 

subjektivitet i avseendet att en människa inte föds som matematisk enligt Palmer. 

Däremot betonade alla förskollärarna likt Palmer miljöns betydelse för utveckling av 

matematisk subjektivitet. Ur ett sociokulturellt perspektiv är miljön med samspel och 

kommunikation mellan människor avgörande för människors lärande (Säljö 2000). 

Miljön skulle kunna ses som en kultur vilket enligt Säljö (2000) innebär att en människa 

med hjälp av andra människor kan klara av och lära sig mer utöver sina biologiska 

förutsättningar. Sloans (2010) resultat visar att lärares attityder och kompetenser som en 

del i miljön har stor inverkan på hur lärandemiljön utformas för att barn ska stimuleras 

och känna att de lyckas i matematik. Detta innebär därmed att miljön verkar vara 

avgörande för att en människa ska känna sig matematisk, uppleva sig som matematiskt 

kompetent och få ett självförtroende i matematik. Följaktligen kan detta vara ett villkor 

för barns lärande i matematik utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

6.5 Vikten av socialt samspel i lärandet av matematik  
Cecilia ansåg att barn ska få se och lära av varandra. Barnen ska få ta del av varandras 

resultat vilket kom till uttryck när hon berättade om en situation när några barn byggde 

ett torn “Ta en bild på tornet och låta barnen berätta för dom andra äää att dom ser sig 

som en tillgång och att dom kan lära varandra”. Barnen ska få ta del av olika lösningar i 

matematikuppgifter för att kunna räkna en uppgift på flera olika sätt vilket Cecilia 

menade på gynnar barnen senare i skolan. Även Anna betonade vikten av att samtala 

och diskutera om matematik tillsammans med andra. Att ta del av kompisars tankar och 

olika lösningar på problem möjliggör för barn att lära av varandra menade Anna. Likaså 

betonade Anna att de yngre barnen kan lära av de äldre barnen i sociala samspel. 

Cecilias och Annas uttalande kan ses utifrån begreppet den proximala utvecklingszonen 

vilket enligt Säljö (2000) innebär att en människa som har mer kunskap är den som 

leder och hjälper den människa som har mindre kunskap. Det handlar därmed om att få 

hjälp av mer kunniga för att sedan kunna genomföra något på egen hand vilket framgår i 

förskollärarnas tankar om att barnen ska lära av varandra.  

 

Den proximala utvecklingszonen innefattar även att se barns potential utöver deras 

kompetens (Säljö 2000). Detta innebär att ett barn får hjälp av en vuxen för att lära och 

utveckla sin kunskap om något, vilket innebär att barnet kan höja sig över den 

kunskapsnivå som det befinner sig på (2000). Den proximala utvecklingszonen kom till 

uttryck i Annas uttalande om att barnen är “duktiga och dom är frågvisa och dom är 

liksom dom kan jättemycket och då blir det ju ännu roligare att utmana dom.” där hon 

pekade på sin egen roll i att utmana barnen för att de ska lära och utvecklas.  
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Karin beskrev att de arbetar i mindre grupper som är åldershomogena där det lättare går 

att interagera med barnen. Detta kan ses som ett uttryck för ett möjliggörande för 

lärande i samspel mellan förskollärare och barn utifrån begreppet den proximala 

utvecklingszonen. Likaså kan Saras uttalande betraktas utifrån den proximala 

utvecklingszonen då hon betonade samtal och att sätta ord på upplevelser för att utmana 

barnen samt uttryckte en strävan efter att använda matematik som ett naturligt språk där 

matematiska begrepp används. Hon gav även uttryck för att barn och vuxna lär 

tillsammans i sociala samspel vilket synliggjordes i följande citat “och att man lär sig, 

eeh ja men gör man det tillsammans med barnen så lär man ju sig tillsammans med 

barnen”. 

 

Sammanfattningsvis kan det utifrån det sociokulturella perspektivet påstås att socialt 

samspel enligt förskollärarna är betydelsefullt för barns lärande i matematik. 

Förskollärarna har tankar om att socialt samspel är betydelsefullt för barns lärande i 

matematik vilket kan ses som en del av förskollärarnas attityd till matematik. Det finns 

dock andra sätt för en människa att lära men eftersom det sociokulturella perspektivet 

ligger till grund för föreliggande studie så är det lärande i sociala samspel som resultatet 

och analysen har utgått ifrån. Sociala samspel kan ske både mellan barn men också 

mellan barn och förskollärare vilket utifrån det sociokulturella perspektivet kan 

betraktas som en källa för möjlighet till lärande i matematik. Därmed innebär det att 

förskolan som en social arena (se exempelvis Manfra, Dinehart & Sembiante 2014) är 

viktig för barns tidiga utveckling och lärande samt utgör en stor resurs för barns lärande 

av matematik i sociala samspel. Förskollärare kan i sin tur då utnyttja förskolans sociala 

verksamhet som resurs för barns lärande i matematik. Detta stärks av Björklunds (2008) 

resultat som visar att interaktion med andra människor är ett sätt att förstå och 

kommunicera matematik. I interaktion med andra människor kan olika sätt att se och 

förstå matematik problematiseras och diskuteras.  

 

6.6 Förskollärares roll i att stödja barns lärande i matematik 
Alla fyra förskollärarna lägger stor vikt vid miljön och lyfte att miljön bör vara 

utformad med material som kan användas för att arbeta med matematik på ett naturligt 

sätt. Det ska till exempel finnas linjaler i miljön för att barnen ska kunna mäta. Cecilia 

betonade miljöns betydelse för barns utveckling inom matematik vilket kom till uttryck 

i citatet “miljön är ju jätteviktig absolut, men att skapa den här tillåtande, skapa den här 

tillåtande miljön med tillåtande material”. Detta citat kan ur ett sociokulturellt 

perspektiv kopplas till att det sociala sammanhanget (miljön) och fysiska redskap 

kopplat till begreppet mediering har betydelse för barns lärande i matematik. Mediering 

innebär att en människa brukar redskap för att kommunicera, för att få en förståelse för 

vår omgivning och därmed kunna handla i den (Säljö 2014). Redskapen som en 

människa använder för att förstå sin omgivning är språkliga och fysiska (2014). 

Beroende på vilka material och vilka språkliga redskap som används av förskollärarna 

påverkar det hur och vad barn lär i matematik. Utifrån begreppet mediering använder 

även barn i sin tur fysiska och språkliga redskap för att kommunicera och agera i 

matematik. Därmed blir miljön och vilka material som finns tillgängliga avgörande för 

hur och vilken matematik barn får lära.  

 

Björklunds (2008) resultat visar att de vuxna som arbetar med små barn har en viktig 

roll i att skapa förutsättningar för barns möjligheter att praktiskt och socialt utforska 

olika delar av matematik. Alla fyra förskollärarna poängterade att förskolläraren är en 

viktig del av miljön vilket bland annat synliggjordes i följande citat av Cecilia 
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Naturligtvis så har man en viktig roll. Att skapa den här miljön då, tillåtande 

miljön äää att vara närvarande vara där dom är så att man hör alla dom här 

grejerna. Sen alltid får man inte vara med och det måste man respektera 

också äää men att vara den här sidekicken som pekar på den sen då kanske 
inte just här och nu men du jag såg igår när du stod och tittade på det här 

trädet, vad tänkte du då? Liksom att ställa dom här frågorna. Att utmana 

dom. [...] Men tillåtande och att vara närvarande och att lyssna på dom. 

(Cecilia) 
 

Cecilia beskrev sin egen roll i miljön som att vara en sidekick som synliggör matematik 

samt som är stöttande och utmanande. I Björklunds och Barendregts (2016) resultat 

synliggörs ett behov av en vidare förståelse hos förskollärare kring den egna rollen som 

stöttande och ledande medforskare. Cecilia visar på den förståelsen som Björklund och 

Barendregt efterlyser mer hos förskollärare.  

 

Språket är främsta redskapet för att lära, kommunicera, få förståelse och för att kunna 

agera skriver Säljö (2014). Björklunds (2008) resultat visar att språk är en viktig del i att 

lära sig att använda matematik. Språket främjar kommunikation lika väl som barnets 

utveckling och lärande (2008). Genom att använda språket och ställa frågor 

medvetandegör Sara och Cecilia barnen på matematik och matematiska begrepp. Cecilia 

uttryckte  

 
Att kunna ta en bild precis där och då och sen så kunna knyta an efteråt och 

säga, du vad var det du gjorde där? Kröp du under bordet? Ja det gjorde du, 

kröp du emellan också? Eller vad det nu kan vara och det är ju matematiken 

vet du det kommer du ihåg när vi gjorde det? Kan du krypa över också? 

Liksom att utmana dom och att dom själva får syn på för dom gör ju saker 

och ting utan att dom tänker på det. [...] att synliggöra matematiken att här är 

matten liksom. (Cecilia) 

 

Cecilias uttalande kan kopplas till det Säljö (2000) skriver om att en människa lär sig 

nya sätt att tänka, samtala och agera när den deltar i språklig kommunikation och 

samspel med andra. Likaså kan Cecilias uttalande kopplas till begreppet den proximala 

utvecklingszonen vilket enligt Säljö (2000) innebär att en människa lär av en annan mer 

kompetent människa. Det handlar om att se barns potential utöver deras nuvarande 

kompetens (2000). Cecilia uttryckte att hon såg en utvecklingspotential i barnens 

nuvarande kompetens och genom att ta en bild för att sedan återkoppla tillsammans 

genom samtal om vad barnen gjorde utmanar hon barnen i sitt matematiska lärande.    

 

Sammantaget visade resultatet att alla förskollärarna uttrycker att de lägger stor vikt vid 

miljön, både material och förskollärarna själva med sina attityder som en del av miljön, 

för hur och vad barn lär i matematik. Cecilia beskrev sin roll som närvarande, 

inlyssnande, utmanande och tillåtande. Sara och Cecilia betonade språket som ett 

redskap för att synliggöra och lära matematik. Slutsatsen som går att dra är att 

förskollärarna utifrån det sociokulturella perspektivet ansåg att deras roll och det 

konkreta materialet i miljön spelar en stor roll för vilken matematik, på vilket sätt och i 

vilken utsträckning barn får erfara matematik i förskolan. 

 

6.7 Förskollärares attityders påverkan på barns lärande  
Cecilia beskrev att hon insett att hon fört över sin negativa attityd och att det är svårt 

med matematik till sina barn när de var små. Synen på matematik som något som är 
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svårt är inget Cecilia vill föra över till barn i förskolan. Anna betonade att hon inte vill 

föra över en attityd om att matematik är svårt till barnen i förskolan och hon känner att 

hon har ett ansvar för att matematik ska kännas roligt vilket kom till uttryck i citatet 

“[...] tycker jag att det är kul med matte så hoppas jag att jag för över det till barnen”. 

Cecilia och Anna verkade vara medvetna om sina attityders påverkan på barns lärande. 

Geists (2015) resultat visar att förskollärares matematikångest och attityd till matematik 

påverkar barns möjligheter till prestation och att negativa attityder har en tendens att 

överföras till barnen. Cecilia menade att det sällan är barn som blir ledsna över sina 

egna misslyckanden i matematik i förskolan och att det beror på vilken attityd hon som 

förskollärare har till matematik. Har hon själv attityden till matematik att det går bra att 

göra fel så känner barnen också att det går bra att misslyckas. Glädje till matematik går 

att uppnå genom att skapa en tillåtande miljö där det finns flera rätta lösningar på ett 

problem menade Cecilia. För att kunna lära ut matematik i förskolan betonade Cecilia 

att förskolläraren behöver titta på sig själv och vad hen behöver göra för att göra 

matematik tillåtande och attraktivt för barn.  

 

Cecilias positiva attityd till matematik kan beskrivas som att den karaktäriserades av 

glädje, nyfikenhet, utforskande, spänning och upplevelse. Cecilia lär ut matematik 

under lekfulla former där det inte fungerar att hon som förskollärare sitter och visar och 

berättar en aktivitet utan matematik ska istället läras ut genom experimenterande, 

utforskande och konkreta upplevelser menade hon. Cecilias attityd och tänkande samt 

hennes agerande i lärandesituationer gällande matematik går att koppla till begreppet 

mediering. Säljö (2014) lyfter mediering med innebörden att vårt tänkande och agerande 

hör ihop och påverkar varandra.  

 

Karin gav uttryck för en annan attityd till matematik än vad Cecilia gjorde. Karins 

attityd innefattade tankar om att matematik inte är ett favoritämne och inte speciellt 

roligt men hon ansåg samtidigt att det är viktigt för barn i förskolan. Språk är det 

ämnesområde i läroplanen som Karin värderade högre än matematik vilket kom till 

uttryck i “matte är väl inte om graderar, [...], matte kommer, jag tror att språk, språkmål 

kommer före mattemål.”. Hon beskrev inga personliga känslor kopplat till matematik 

men hon tror att matematik involverar många känslor generellt hos många. Karin 

beskrev att hon inte har matematikaktiviteter inplanerade då de inte haft matematik som 

prioriterat mål i sin verksamhet. Ska ett planerat arbete med matematik förekomma i 

verksamheten så måste de bestämma sig för att de ska ha ett matematikmål som 

prioriterat mål menade Karin. Den matematik som kommer in i verksamheten är i 

vardags- och rutinsituationer till exempel i matsituationer. Detta går också att koppla till 

mediering där Karin gav uttryck för ett tänkande som kom till uttryck i ett agerande. 

Hon har tankar om att matematik är viktigt men att språk är ännu viktigare och arbetar 

inte med matematik i planerad undervisning eftersom de har ett språkmål som prioriterat 

mål.      

 

Saras attityd till matematik karaktäriserades av att matematik är viktigt och att det ska 

fungera som ett sätt att uttrycka sig samt för att känna välbefinnande. Sara beskrev ett 

agerande i att lära ut matematik till barnen där hon poängterade samtal, att vara 

närvarande och att använda matematiska begrepp i leken med barnen. Hennes sätt att 

agera i lärandesituationer kom till uttryck i följande citat 

 
Ehh, dels är det ju och vara där när dom, ja om man säger, när dom räknar 

när dom använder matematiska begrepp så är det ju, alltså man är ju där, 

man försöker ju alltid vara närvarande med barnen och lyssna vad dom säger 

och hur dom pratar och, och ge dom feedback på det dom räknar om då till 
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exempel ute i skogen, nä jag måste ha många kottar så kan man ju bara fråga 

hur många ska du ha och vad ska du ha dom till [...] dom pratar ju matte hela 

tiden med och ändå kunna ah, det blir ju många då och hur många blev det 

då, det blev fyra, ja då hade du fler är förra gången för då hade du ju bara tre. 

Så att man försöker vara där och påpeka att dom använder matte i sin lek 

eller. (Sara) 

 

Utifrån begreppet mediering gav Sara uttryck för ett tänkande och en attityd som kom 

till uttryck i ett agerande. Sara tänkte att matematik ska vara ett uttryckssätt vilket också 

synliggjordes i hennes agerande där hon poängterade att hon använder sig mycket av 

matematiska begrepp i samspel med barnen. 

 

Annas attityd till matematik förknippades med känslan av att matematik är roligt och att 

alla kan lära matematik. Detta kom till uttryck i följande citat “jag måste ju visa att jag 

använder matematik för att få dom att förstå att det är viktigt och för att få dom 

intresserade och tycker jag att det är kul så hoppas jag att jag för över det till dom.”. 

Anna ansåg att hennes agerande och sätt att lära ut matematik innefattar problemlösning 

samt ett laborerande och konkretiserande av matematik vilket synliggörs i följande citat 

“den konkreta problemlösningen liksom ah men det står några i bondgården där är sex 

ben till exempel hur många djur kan det vara då? Och att dom då kan komma med olika 

svar?”. Hon gav uttryck för att hon strävar efter att använda matematik så mycket som 

möjligt i vardagen på ett roligt sätt. I ett laborerande i matematik betonade hon att barn 

får samtala och diskutera och inte arbeta med matematik som de sedan kommer att göra 

i skolan. Annas beskrivning av arbetssättet med matematik i skolan kom till uttryck i 

följande citat “Jag hoppas verkligen att det har blivit en förändring från det här sitta och 

räkna i böcker”. Utifrån begreppet mediering syns Annas tänkande och attityd till 

matematik i hennes agerande och sätt att lära ut matematik med barnen.    

 

Alla förskollärarna gav uttryck för att förskolan är viktig och att de som förskollärare 

har en viktig roll i att ge barn en grund i matematik som en förberedelse för skolan och 

för att klara av att leva i samhället. De betonade alla att de vill ge barn en positiv bild av 

matematik och att det är roligt. Cecilia uttryckte vikten av lärarens roll i barns 

matematiska utveckling i citatet “det gäller att hitta sätten att få det roligt och lustfyllt 

och att slippa det här liksom, att matte är jättesvårt. Ah, men då är det kanske fel på den 

som har fått föra ut budskapet för den har liksom inte kunnat göra det på rätt sätt”. 

Citatet synliggör hur Cecilia menade att en attityd till matematik påverkar ett barns 

lärande. Sara beskrev också vikten av lärarens roll och hur attityden till matematik 

påverkar barns lärande i matematik  

 
Det tror jag med, vad man har haft för lärare i skolan, att det är litegrann det 

som följer med när man, när man blir äldre. Vad hade man för mattelärare 

[...], och har man haft bra lärare och fått bra så följer det med tror jag och 

tvärtom om man har haft negativa erfarenheter så följer det med också så 

klart. (Sara) 

 

Karin delade denna åsikt om att förskolläraren spelar en viktig roll 

 
Vi som pedagoger och lärare ska väcka barnens intresse och nyfikenhet, att 

det är roligt att man kan lyckas så jag tror att, [...] man kan nog om man 

stöter på problem och inte blir stöttad eller inte får den hjälp man behöver då 

kan man nog känna usch jag kan ju inget matte men det kanske är så att man 

hamnat hos fel pedagog. (Karin) 
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Sammanfattningsvis har vi utifrån det sociokulturella begreppet mediering försökt få en 

förståelse för hur förskollärarnas tankar, känslor och beteenden kopplade till matematik, 

alltså attityder till matematik, påverkar barns lärande i matematik. Förskollärarnas 

attityder till matematik synliggjordes i deras sätt att uttrycka hur de agerar och arbetar 

med matematik. Det i sin tur påverkar barnen på ett eller annat sätt. Resultatet från 

Celiks (2017) studie visar att lärares positiva attityder till matematik medförde högre 

prestationer i matematik hos barnen. Resultatet i vår studie visade att förskollärarna är 

medvetna om att deras attityder till matematik medför en påverkan på barns lärande och 

prestationer i matematik. Alla förskollärarna verkade vara medvetna om sin roll i 

förhållande till barns lärande i matematik. De gav uttryck för att deras egen attityd 

påverkar barns lärande i matematik. Förskollärarna lyfte förskolan som verksamhet, att 

den i sig är viktig för att skapa en grund för barns utveckling och lärande i matematik. 

Förskollärarna ansåg att barnen ska ha fått med sig så mycket som möjligt i sin 

ryggsäck när de lämnar förskolan. En slutsats av detta är att förskollärares attityder 

anses spela stor roll för barns upplevelse och lärande av matematik i förskolan. Detta 

innebär att det beroende på förskollärares attityder kan skilja mycket mellan barns 

möjlighet till lärande i matematik. I och med att det finns olika attityder till matematik 

hos förskollärare på olika förskolor så kan det antas att matematikundervisningen också 

kan se olika ut på olika förskolor. Alla barn får därmed inte samma förutsättningar till 

utveckling och lärande av matematik i förskolan. De får följaktligen inte heller samma 

förutsättningar till likvärdig förskola med avseende på sin matematiska utveckling.   

 
6.8 Gemensam kultur på den egna förskolan 
Cecilia betonade att det är viktigt att det finns ett grundtänk om vad matematik är i 

arbetslaget på förskolan, att de måste veta vad de pratar om och att de använder samma 

begrepp. Med hjälp av det muntliga språket i samtal kan personalen i arbetslaget oavsett 

utbildning komma fram till ett gemensamt tänk i matematik för att därmed kunna ge 

barnen de bästa förutsättningarna i matematik menade Cecilia. En liknande strävan efter 

ett gemensamt tänk i arbetslaget som Cecilia uttryckte beskrevs även av Sara “Och sen 

litegrann också det här prata med kollegor också vad är matematik för dig [...]”. Sara 

poängterade vikten av ett enat arbetslag där pedagogerna kan diskutera och enas i vad 

matematik är för dem. Utifrån det som Cecilia och Sara uttryckte verkar de 

sammanfattningsvis sträva efter och tycker att en gemensam kultur med gemensamma 

värderingar, kunskaper och idéer i arbetslaget gällande matematik är viktigt. Utifrån 

begreppet kultur som enligt Säljö (2000) innebär de värderingar, kunskaper och idéer 

som en människa skaffar sig genom samspel med sin omgivning innebär det att 

värderingar, kunskaper och idéer kring matematik förs över mellan människor i sociala 

samspel. Attityder till matematik kan därmed föras över och det kan bildas en sorts 

matematikkultur. För att exemplifiera detta i förskolan och dra en slutsats kan det 

innebära att attityder förs över från förskollärare till barn och att det påverkar deras 

lärande i matematik. En slutsats av detta blir att förskollärares attityder påverkar vilken 

matematikkultur som råder i ett arbetslag och att en gemensam matematikkultur kan 

gynna arbetet och barns lärande i matematik. Exempelvis kan det innebära att barn får 

höra en konsekvent användning av ett begrepp av alla sina pedagoger i arbetslaget vilket 

för med sig att barnet med större sannolikhet lär sig det begreppet.  

 

6.9 Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att alla förskollärarna ansåg att matematik är ett brett ämne och som 

främst används spontant i förskolans verksamhet. Bishops (1988) sex matematiska 

aktiviteter räkna, lokalisera, mäta, designa, lek och förklara gick att hitta i 
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förskollärarnas olika svar om hur matematik definieras i förskolan. Resultatet visade 

även till skillnad från tidigare forskning att förskollärarna har en positiv attityd till 

matematik, men att de uppmärksammar att det finns en viss problematik om att det finns 

en vanlig och utbredd negativ attityd till matematik, vilket också bekräftas i förhållande 

till tidigare forskning (Hembree 1990). Resultatet från föreliggande studie kan istället 

delvis ses i likhet med Thiels (2010) resultat som visar att förskollärare generellt är 

öppna för och positiva till matematik. Gemensamt för alla förskollärarna var att de 

upplever sig som trygga och bekväma i att undervisa i matematik. Alla förskollärarna 

gav uttryck för de positiva effekter som fortbildning eller arbetslivserfarenhet kan 

medföra på deras attityder till matematik. Detta är i likhet med Sloan (2010), Thiel 

(2010), Geist (2015), Perry, Dockett och Harley (2007) vars resultat visar att lärare får 

en förändrad attityd till matematik genom fortbildning.  

 

Sammantaget visade resultatet att Cecilia och Sara menade att en människa föds 

matematisk. Anna menade att en människa föds med förutsättningar att bli matematisk. 

Karin ansåg att en människa inte föds som matematiker men att vissa människor föds 

med större genetisk fallenhet för matematik än andra. Gemensamt för alla förskollärarna 

var att miljön betonas som en väldigt betydelsefull faktor för barns utveckling i 

matematik. Alla förskollärarna betonade vikten av material och förskollärarna själva 

som viktiga delar i miljön. Likaså poängterade förskollärarna sociala samspel mellan 

barn och barn och mellan vuxna och barn för barns lärande i matematik. Förskolan ses 

här som en viktig verksamhet där detta möjliggörs enligt förskollärarna. Resultatet 

visade även att förskollärarna själva verkade vara medvetna om att deras attityder till 

matematik påverkar barns lärande och prestationer i matematik. Förskollärarnas 

medvetenhet kring sina attityders påverkan kan betraktas utifrån Celiks (2017) studie 

som visar att lärares positiva attityder till matematik medförde högre prestationer i 

matematik hos barn. Cecilia och Sara uttryckte att de strävar efter gemensamma 

värderingar och kunskaper i matematik i sitt arbetslag vilket kan ses som en strävan 

efter en gemensam matematikkultur i arbetslaget.  
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7 Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer studiens resultat och metod att diskuteras och problematiseras. 

I kapitlet kommer även professionsrelevanta konsekvenser och förslag till vidare 

forskning att beskrivas. 

 

7.1 Resultatdiskussion och professionsrelevanta konsekvenser  
Denna studie syftar till att utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggöra förskollärares 

attityder till matematik och hur attityderna påverkar barns matematiska lärande i 

förskolan. Syftet kunde uppnås genom tre frågeställningar som handlar om hur 

förskollärarna definierar matematik i förskolan, vilka känslor och tankar förskollärarna 

beskriver att de har till ämnet matematik samt hur förskollärarna anser att deras egna 

känslor, tankar och beteenden som är kopplade till ämnet matematik påverkar barns 

lärande i matematik. Genom fyra semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma 

förskollärare kunde syftet uppnås. Den insamlade empirin analyserades och 

tematiserades i åtta teman som gav svar på studiens frågeställningar.  

 

Till grund för analysen av den insamlade empirin ligger det sociokulturella perspektivet 

och de teoretiska begreppen kultur, mediering, språk och den proximala 

utvecklingszonen. Det sociokulturella perspektivet fann vi intressant och relevant att 

använda då det inte använts som teoretisk utgångspunkt i någon av de studier som 

presenteras i kapitlet tidigare forskning. Vi kunde dock se att det sociokulturella 

perspektivet med tillhörande begrepp kunde förstärkas med ytterligare tre teoretiska 

begrepp för att få svar på alla frågeställningarna. Därför valde vi att komplettera med de 

teoretiska begreppen matematik utifrån Bihops modell om sex matematiska aktiviteter, 

attityd och matematisk subjektivitet. Dessa begrepp har vi kopplat till det 

sociokulturella perspektivet då vi funnit likheter mellan begreppen och perspektivet. 

Palmers (2010) definition av matematisk subjektivitet fann vi i tidigare forskning som 

relevant vilket innebär att en människa uppfattar sig som mer eller mindre matematisk i 

olika sammanhang. Vi såg en tydlig koppling mellan matematisk subjektivitet, attityd 

och det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet innebär att 

människor lär i sociala sammanhang tillsammans med andra (Säljö 2000) vilket kan ses 

i likhet med innebörden av matematisk subjektivitet. Attityder är nära sammankopplat 

med relationer vilket innebär att en människas attityd till ett fenomen påverkas av en 

människas bakgrund och levnadsförhållanden (Sheridan 2009b). Attityder som nära 

kopplade till relationer stämmer också väl överens med det sociokulturella perspektivet. 

Relationer och attityder skapas i sociala sammanhang. Det sociokulturella perspektivet 

och de teoretiska begreppen har varit till hjälp och finns med i analysen av den 

insamlade empirin och för att kunna svara på studiens frågeställningar. Dock är vi 

medvetna om att det sociokulturella perspektivet har format empirin och påverkat 

resultatet i föreliggande studie i en viss riktning. Andra teorier hade kunnat användas 

för att få syn på en människas lärande, exempelvis hade learning by doing kunnat 

användas som ett analytiskt instrument vilket hade medfört andra resultat och en annan 

syn på lärande. För att inte få ett, utifrån det sociokulturella perspektivet, förutsägbart 

resultat hade vi kunnat vara mer öppna för andra tolkningar vid anlysarbetet av den 

insamlade empirin om vi inte innan påbörjat analysarbete hade bestämt oss för en viss 

teori som grund för föreliggande studie. Resultaten i föreliggande studie ska därför inte 

ses som absoluta sanningar utan snarare uttryck för förskollärarnas egna uppfattningar 

utifrån det sociokulturella perspektivet samt de teoretiska begrepp som används.  
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Resultatet visar att förskollärarna definierar matematik i förskolan som ett brett ämne 

som kan hittas i allt. Förskollärarna ger uttryck för definitionen av matematik i enighet 

med Bishops (1988) modell. Matematik definieras som räkna, lokalisera, mäta, designa, 

leka och förklara av förskollärarna och Bishop. Detta svarar på föreliggande studies 

första frågeställning om hur förskollärarna definierar matematik i förskolan.  

 

Resultatet visar att förskollärarna har positiva attityder till matematik vilket kommer till 

uttryck i deras beskrivande av matematik försknippas med känslan glädje samt tankar 

om att matematik är viktigt och roligt. De känner sig alla trygga och bekväma i 

undervisning som berör matematik. Detta resultat svarar på föreliggande studies andra 

frågeställning om vilka känslor och tankar förskollärare har till ämnet matematik. Detta 

går att koppla till Geists (2015) resultat som visar att lärares känsla av att vara 

kompetent och självsäker i användandet av matematik påverkar matematikens roll i 

förskolan. Följaktligen kan förskollärarnas känsla av trygghet och att vara bekväm i 

matematikundervisning medföra att matematik får en mer självklar roll i förskolan. För 

verksamheten i förskolan innebär detta även att läroplanens mål och riktlinjer gällande 

matematik med större sannolikhet arbetas mot och berörs. Det i sin tur medför att barn 

får en bredare grund med sig från förskolan upp till skolan och som barnen sedan har 

med sig i sin fortsatta matematiska utveckling. Barns breda och grundläggande 

matematikkunskaper gynnar även samhället i stort där matematik enligt exempelvis 

Unga (2013) fyller en viktig funktion för att människor i samhället ska kunna leva och 

klara av vardagen samt för ett lands utveckling.  

 

Resultatet visar att attityder till matematik är föränderliga till sin natur och att en attityd 

kan förändras i samband med fortbildning vilket bidrar till att få svar på föreliggande 

studies andra frågeställning. För att förskollärare ska få chans att förändra sin attityd till 

matematik samt få kunskap om vad matematik innebär i förskolan och hur matematik 

kan läras ut till små barn är utbildning och fortbildning viktigt visar resultatet och 

tidigare forskning (se exempelvis Sloan 2010). Utbildning och fortbildning kan i sin tur 

möjliggöra för förskollärare att ge barn så bra förutsättningar som möjligt för utveckling 

och lärande i matematik. I ljuset av läroplanen innebär detta att förskollärare behöver 

kunskap och förutsättningar inom matematik för att kunna klara av sitt uppdrag och ta 

sig an och arbeta mot mål och riktlinjer på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. I och med 

att förskolans läroplan är ett levande och föränderligt styrdokument över tid ställer det 

krav på förskollärare att hålla sig uppdaterade och fortbildning kan ses som en 

förutsättning för det. För att kunna ge förskollärare möjlighet till fortbildning krävs 

vissa ekonomiska resurser i form av exempelvis finansiering av fortbildningen samt för 

att kunna ordna en ersättare för den som fortbildar sig. På samhällsnivå behöver 

förskolans verksamhet därmed få ekonomiska resurser och förutsättningar för att kunna 

möjliggöra fortbildning för personal.     

Miljön är enligt förskollärarna en faktor som påverkar hur barn upplever matematik som 

ämne och sig själv i förhållande till matematik visar resultatet. Enligt förskollärarna lärs 

matematik i sociala samspel där förskollärarna själva samt konkret material spelar en 

viktig roll. Detta resultat bidrar till att föreliggande studies tredje frågeställning om hur 

förskollärarna anser att deras tankar, känslor och beteenden kring matematik påverkar 

barns lärande. Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär det att förskolan som 

institution kan möjliggöra ett arbetssätt som utgår ifrån sociala samspel där människor 

lär av varandra. Likaså visar resultatet att förskollärarna är medvetna om att deras 

känslor, tankar och beteenden, alltså attityder, kopplade till matematik medför en 

påverkan på barns lärande och prestationer i matematik vilket bidrar till att den tredje 
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frågeställningen besvaras. Förskollärarnas attityder till matematik kan därmed ses spela 

stor roll för barns upplevelse och lärande av matematik i förskolan. En aspekt av det är 

att förskollärarna är medvetna om att de kan föra över sin attityd till matematik till barn 

visar resultatet. Geists (2015) forskning har visat att negativa attityder till matematik 

hos förskollärare har en benägenhet att föras över till barn.  

Likaså visar vårt resultat att två av förskollärarna ger uttryck för en strävan efter ett 

gemensamt grundtänk i arbetslaget kring matematik. Det kan ses som en strävan efter en 

gemensam matematikkultur där förskollärarna vill vara eniga och föra över en 

gemensam positiv attityd till matematik till barnen. Detta bidrar också till att 

föreliggande studies tredje frågeställning besvaras. En annan aspekt av föreliggande 

studies resultat är att beroende på förskollärarnas attityd kan barns möjligheter till 

lärande i matematik skiljas åt mellan olika förskolor. Undervisningen påverkas på olika 

sätt beroende på förskollärarens attityd till matematik. Exempelvis kan en förskollärare 

som har en negativ attityd välja att undervisa betydligt mindre i ämnet matematik 

(Schmidt & Buchmann 1983). Utifrån ett barnperspektiv får barn därmed inte samma 

förutsättningar till utveckling och lärande i matematik och utifrån ett 

verksamhetsperspektiv blir Sveriges förskoleverksamheter inte heller likvärdiga. För att 

betrakta detta utifrån ett samhällsperspektiv kan det bidra till kunskapsklyftor, 

ojämlikhet och socioekonomiska skillnader bland människor i samhället. Följaktligen 

kan förskolans betydande roll för att minska dessa klyftor och skillnader synliggöras. 

Slutsatsen blir därmed att förskollärares kunskaper och fortbildning inom matematik 

återigen kan poängteras för att motverka skillnader, för att kunna arbeta mot läroplanens 

mål och riktlinjer och därmed ge barn i förskolan bästa möjliga förutsättningar till 

utveckling och lärande.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att vi har vi fått svar på föreliggande studies tre 

frågeställningar. Studiens resultat kan sannolikt användas för självreflektion och 

diskussion ute i förskoleverksamheter. Resultatet skulle kunna motivera förskollärare att 

granska sin egen attityd till matematik då tidigare forskning visar att förskollärares 

attityder till matematik påverkar barns lärande. Likaså kan resultatet sannolikt även 

användas till utvärdering av förskoleverksamheter och för att se om det arbetas mot 

läroplanens mål och riktlinjer. Studiens resultat visar att fortbildning eller stöttning i 

arbetet med matematik kan förändra attityder till matematik hos förskollärare. Studien 

kan även bidra med fördjupad kunskap om hur förskollärare ser på matematik och hur 

deras attityder påverkar förskolans praktik och barns lärande. Detta blir relevant även 

för förskolechefer och andra överordnade chefer. Dessa chefer har ansvar för att ge 

möjligheter till fortbildning samt ge förutsättningar till sin personal att kunna arbeta 

med matematik på ett för barns matematiska utveckling så gynnsamt sätt som möjligt.  

7.2 Metoddiskussion 

Den empiri som samlades in har i det stora hela varit tillräcklig för att kunna genomföra 

en analys och svara på studiens frågeställningar. Vi upplever att vi har fått svar på våra 

frågor som ställdes under intervjuerna. Dock kunde vi under genomläsning av 

transkriberingarna och kodning av empirin upptäcka svar som hade kunnat utvecklas 

och förtydligas av respondenten om vi hade ställt ytterligare följdfrågor. Vi hade i 

intervjuguiden kunnat formulera slutna frågor som mer direkt söker svar på vad vi ville 

få svar på. Vi valde dock istället att utforma intervjufrågorna som öppna eftersom vi 

strävade efter att få utvecklade svar. På det sättet ville vi undvika korta ja- eller nej-svar 

samt undvika att påverka respondenternas svar i en viss riktning och därmed missa 

viktig information som inte hade kommit fram om vi hade ställt en sluten fråga. 
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Fördelen med öppna frågor och utvecklade svar är att vi fick mer empiri att analysera 

och mer sanningsenliga svar eftersom respondenten behöver förklara och berätta mer 

utförligt. För att försöka närma sig respondenternas attityd formulerades öppna frågor 

som berörde de olika aspekterna och komponenterna i Sheridans och Williams (2007) 

definition av attityd. Respondenterna har alltså inte fått en direkt sluten fråga angående 

deras attityd till matematik utan vi har utifrån Sheridans och Williams (2007) 

attityddefinition tolkat respondenternas svar. Hur en attityd sedan kommer till uttryck i 

ord i exempelvis en intervjusituation är beroende av vem som frågar och i vilken 

situation det sker menar Allwood, Franker och Kós Dienes (1987). En huvudsaklig och 

alltid befintlig attityd är därmed inte möjlig att förvänta sig att få syn på om det ens är 

möjligt att påstå att en människa har en huvudsaklig attityd (1987). Vi är därmed 

medvetna om att resultatet och framförallt respondenternas attityd till matematik som 

kommit fram har varit beroende av sammanhanget som intervjuerna har ägt rum i. 

Därmed är det svårt att uttala sig om att de attityder som framkommit i resultatet alltid 

är befintliga eller samma i olika situationer. Om intervjufrågorna gällande attityd hade 

formulerats som slutna frågor hade respondenternas svar förmodligen blivit att de har en 

positiv eller negativ attityd till matematik, det hade följaktligen blivit svårt att få en 

bredare förståelse för respondenternas attityder till matematik. Respondenternas 

attityder till matematik hade också kunnat framgå tydligt som antingen positiv eller 

negativ om vi valt exempelvis enkät som metod istället för intervju. I en enkät hade 

respondenterna själva kunnat ange sin attityd på en skala och gjort det mer tydligt för 

oss att definiera deras attityd. Däremot hade vi inte fått de detaljerade och fördjupade 

svaren som kunde synliggöra erfarenheter och orsaker till förändringar i 

respondenternas attityder till matematik. Vi hade inte heller fått ett fördjupat eller 

beskrivande svar om hur och varför barns lärande i matematik påverkas av 

respondenternas attityder till matematik genom en enkät.  

 

I kvantitativ forskning är validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet relevanta 

kvalitetskriterier medan det i kvalitativ forskning är kvalitetkriterierna trovärdighet, 

tillförlitlighet samt överförbarhet som är relevanta (Denscombe 2009). I denna 

kvalitativa studie lyfter vi trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet som 

kvalitetskriterier. Ett första kvalitetskriterie är trovärdighet och innebär i kvalitativ 

forskning att empirin grundas på en etablerad metod för god forskning och att empirin 

undersöks på ett systematiskt vis (Denscombe 2009). Studiens frågeställningar 

konkretiserar studiens syfte och hör även ihop med metoden intervju och studiens 

kvalitativa ansats vilket gynnar studiens trovärdighet. För att sträva efter en så trovärdig 

empiri som möjligt skickades inte intervjuguiden ut till respondenterna innan 

intervjuerna. Intervjuguiden valdes att inte skickas ut till respondenterna för att de inte 

skulle ha möjlighet att läsa in sig på frågorna och kunna ge ett svar som inte är deras 

personliga tankar och känslor. Respondenterna fick sammanfatta sina svar vid slutet av 

intervjuerna för att klargöra om vi förstått varandra och för att få fram så trovärdig 

empiri som möjligt. Detta kan ses bidra till studiens trovärdighet. Denscombe (2009) 

menar att intervju som metod gör det möjligt för en forskare att komma nära 

respondenten och ställa följdfrågor under intervjun. Genom att ställa följdfrågor skapas 

möjlighet för respondenten att utveckla och fördjupa sina svar och därmed kan 

forskaren få en fördjupad förståelse för innehållet och undvika missförstånd. Följdfrågor 

som bidrar med en fördjupad förståelse för innehållet i en intervju gynnar 

trovärdigheten (Denscombe 2009). I föreliggande studie ställdes följdfrågor under 

intervjuerna vilket kan ses gynna studiens trovärdighet.   
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Ett andra kvalitetskriterie är tillförlitlighet som är kopplat till kvalitativ forskning och 

innefattar bland annat att studiens process beskrivs detaljerat så att systematiken blir 

transparant (Denscombe 2009). Föreliggande studies process har beskrivits detaljerat 

och insamlingen av empiri har utgått från en intervjuguide. Genom att intervjuerna har 

utgått från samma intervjuguide bidrar det till en systematisk insamlingsprocess av 

empirin vilket kan ses gynna studiens tillförlitlighet. 

 

Överförbarhet är ett tredje kvalitetskriterie för studier som följer en kvalitativ ansats och 

innebär att den som läser studien kan känna igen sig i resultaten och huruvida resultaten 

även kan vara relevanta i andra kontexter (Denscombe 2009). Föreliggande studies 

resultat omfattar enbart fördjupad kunskap om fyra förskollärares attityder till 

matematik och har en relativt liten geografisk bredd vilket kan få konsekvenser för 

överförbarheten. Genom att föreliggande studies process görs transparent med hjälp av 

detaljerade beskrivningar av processen ökar dock läsarens möjlighet att bedöma 

studiens kvalitet och huruvida studiens resultat kan tänkas vara överförbara till liknande 

kontexter.   

 

En svaghet med intervju som metod är att det finns en risk att personen som genomför 

intervjun feltolkar eller projicerar egna tankar och åsikter på respondenten (Kihlström 

2007). Likaså kan respondenten påverkas av intervjusituationen och därmed ge de svar 

som de tror att intervjuaren vill höra (2007). Detta kan ses hota studiens tillförlitlighet 

och relativa objektivitet, så som den skulle kunna förstås i relation till en kvalitativ 

ansats. Det är viktigt att vara medveten om detta för att undvika att påverka 

respondentens svar. För att undvika att påverka respondenternas svar har vi under 

intervjuerna medvetet lämnat utrymme för tystnad.  

 

En fördel med intervju är att det gör det möjligt att närma sig en människas subjektiva 

perspektiv (Denscombe 2009). Genom intervju möjliggörs även ett undersökande som 

fångar det komplexa i en situation och synliggör människors känslor, tankar och 

upplevelser. Intervju som metod är även fördelaktigt då det endast behövs simpel 

utrustning och intervjuer går att ljudinspela vilket gör det möjligt för forskaren att vara 

mer närvarande och kunna ställa rätt följdfrågor för att få ett utvecklat svar. Att 

ljudinspela intervjun innebär även att forskaren kan lyssna på intervjun i efterhand. 

Ljudinspelning vid en intervju kan dock även medföra en osäkerhet hos och vara 

hindrande för respondenten (Denscombe 2009). I föreliggande studie var ljudinspelning 

till stor fördel då vi kunde fokusera på vad som berördes under intervjuerna och vara 

närvarande istället för att behöva anteckna och därmed förlora fokus. Det har även varit 

fördelaktigt att kunna lyssna igenom intervjuerna i efterhand för att kunna bearbeta och 

analysera empirin. Dock upplevde vi att ljudinspelning stundtals medförde osäkerhet 

hos några respondenter vilket märktes i respondenternas sätt att uttrycka sig verbalt och 

kroppsligt. Trots det tror vi inte att det påverkade empirin i någon stor utsträckning.  

 
7.3 Förslag till vidare forskning 
Det finns mycket internationell forskning gällande lärares attityder till matematik (se 

exempelvis Geist 2015, Thiel 2010 samt Bursal och Paznokas 2006). Däremot har vi 

inte hittat mycket forskning genomförd i Sverige gällande lärares attityder till 

matematik. Den internationella forskningen visar på att lärares kunskap i och attityd till 

matematik spelar en avgörande roll och påverkar barns utveckling och lärande. 

Forskningen visar även på de positiva effekterna av fortbildning inom matematik för en 

förändrad attityd till ämnet. Därmed blir det utifrån den internationella forskningens 

resultat relevant och betydelsefullt att genomföra motsvarande i Sverige. Denna studie 
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kan ses som ett bidrag till detta, om än i en liten skala. Studier likt vår hade behövt 

genomföras i en större omfattning med fler respondenter och under en längre tid för att 

se vilka attityder till matematik lärare runt om i Sverige har och hur det påverkar barns 

lärande i matematik. Beroende på resultatet kan särskilda insatser behöva göras för att 

gynna barns lärande och utveckling i matematik i svenska förskolor och skolor.  

 

Om vi hade fått möjlighet att fortsätta med denna studie hade vi kunnat rikta in oss på 

barnen för att se hur deras lärande i matematik påverkas av förskollärarnas attityder till 

matematik. En annan fortsättning på denna studie hade kunnat vara att genomföra 

observationer för att se hur det förskollärarna har uttryckt förhåller sig till deras 

praktiska agerande.  

 

7.4 Avslutning 
Gemensamt för alla fyra förskollärarna som deltagit i denna studie är att de inte fått med 

sig någon utbildning inom matematik från sin förskollärarutbildning. Två av 

förskollärarna har gått fortbildning i matematik medan de andra två inte har gjort det. 

Detta blir intressant att betrakta utifrån mål, riktlinjer och det ansvar som förskollärare 

har utifrån läroplanen. Förskollärare angriper innehållet i läroplanen utifrån sina egna 

erfarenheter och kunskaper inom matematik vilka skiljer sig mycket åt och påverkar 

barns möjligheter och förutsättningar på olika sätt. En intressant idé vore därför att ta 

fram modeller för att sprida kunskap inom matematik, exempelvis genom att personal i 

olika arbetslag tar del av andra arbetslags sätt att arbeta med matematik. Finns det inte 

möjlighet till fortbildning kan kollegialt lärande här ses som ett sätt att utvecklas och 

lära om vad matematik innebär i förskolan.   

 

Utifrån tidigare forskning och våra egna erfarenheter hade vi uppfattningar om att 

matematik ofta skulle vara sammankopplat med negativa attityder. Dock visar vårt 

resultat snarare på motsatsen och att det finns en relativt positiv attityd till matematik 

bland förskollärarna. Detta kan anses vara positivt med tanke på att matematik enligt 

exempelvis Andersson, Lundh och Jäntti (2013) är och trots allt länge kommer att vara 

ett av de viktigaste ämnena för att en människa ska klara av att leva i samhället vi lever 

i.   
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga A 

 

Missiv 2018-11-23 

 

Hej! 

 

Vi heter Amanda Johansson och Elin Gustafsson och vi är två studenter från 

förskollärarutbildningen på Linnéuniversitet i Växjö. Vi genomför just nu vårt 

examensarbete som är det sista vi gör under vår utbildning. Vårt ämnesområde i 

examensarbetet är matematik där vi vill undersöka hur förskollärare beskriver sina 

attityder till matematik och hur de anser att det påverkar utformningen av deras arbete 

med matematik i förskolan för barn i åldrarna 3-6 år. Vi har fördjupat oss i tidigare 

forskning kring ämnet men vi behöver också hjälp av er verksamma förskollärare 

genom intervjuer. Vi önskar att få genomföra en intervju med dig som förskollärare som 

har kunskap, utbildning och erfarenhet som är värdefullt för oss och vårt arbete. Vi 

önskar att du som förskollärare för tillfället arbetar med barn i åldrarna 3-6 år.  

 

Intervjun kommer att genomföras utifrån ett antal förberedda frågor. Intervjun kommer 

att ta ungefär en timme och vi hoppas att du kommer att kunna delta. Intervjun kommer 

att ljudinspelas.    

 

Under hela intervjuprocessen kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets etiska 

principer. Detta innebär att det är frivilligt för dig att delta i intervjun och att du när som 

helst kan avbryta din medverkan. Om du väljer att delta kommer du att ge ditt skriftliga 

samtycke (se rutan nedan). Det material och den information som samlas in under 

intervjun kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att all personlig 

information och koppling till er förskola kommer att avidentifieras. Allt material 

kommer enbart att användas till denna studie.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

Hoppas vi ses!  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Amanda Johansson         aj223ey@student.lnu.se 

Elin Gustafsson              eg222pq@student.lnu.se    

 

Handledare: Bettina Vogt       

bettina.vogt@lnu.se   

Telefon: +46 470 76 75 32 

 

 

 

 

 

  

 

Jag har härmed tagit del av informationen gällande studien och ger mitt samtycke till att 

delta.  

Datum: ________________ 

Respondentens underskrift: ___________________________________________ 
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9.2 Bilaga B 
Intervjuguide 

  
Inledande frågor 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

 Hur länge sedan tog du examen från förskollärarutbildningen eller motsvarande? 

 Hur många avdelningar är det på förskolan? 

 Hur många barn har du på din avdelning? 

 Beskriv ditt arbetslag, ålder? utbildning? Hur länge har du arbetat med ditt 

nuvarande arbetslag? 

 

Fokusfrågor 

 När du hör ordet matematik, vad tänker du på då? 

 Vilka känslor förknippar du med matematik? Har du alltid känts så? 

 Kan du beskriva dina personliga erfarenheter av matematik? Till exempel från 

din uppväxt, grundskole- och gymnasieutbildning? 

 Berätta om dina erfarenheter av matematik från din förskollärarutbildning? 

 Känner du att du fick tillräckligt med kunskap i matematik i din 

förskollärarutbildning för att kunna arbeta mot mål och riktlinjer i läroplanen? 

 Vad anser du att du behöver för att kunna lära ut matematik i förskolan? 

 Varför ska barn lära sig om matematik i förskolan? 

 Vad tror du matematik innebär för barnen? 

 Hur känner du dig i undervisningssituationer som berör matematik? 

 Hur lär du ut matematik till barn i förskolan? 

 

 Brinner du för något speciellt områden i matematik och i så fall vilket? Varför? 

Undviker du något särskilt område? Varför? 

 Hur värderar du matematik i förhållande till andra ämnesområden i läroplanen? 

 Hur planerar du vilket matematiskt innehåll en undervisningssituation ska ha? 

 

 Vad tror du: Föds en människa som matematisk? Om ja, berätta hur du tänker? 

Om nej, vad är det då som påverkar det enligt dig? 

 Hur ser du på din egen roll i förhållande till barns lärande i matematik? 

 Hur tycker du att du kan utforma miljön för att stimulera barns 

matematikutveckling? 

 Hur pratar ni om matematik i ert arbetslag och på förskolan? 

 Har du fått möjlighet att gå på fortbildning för att utveckla dina kunskaper inom 

matematik med inriktning mot förskolan? 

 

Avslutande frågor 

 Hur skulle du sammanfatta det som vi har samtalat om här idag? 

 Är det något mer som du vill berätta eller tillägga? 

 Tyckte du att det var något under den här stunden som var extra intressant, som 

väckte en tanke hos dig? 

 

 


