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Förord 

 
Vi vill tacka alla som på något sätt bidragit till att vi kunnat genomföra detta examensarbete. 

Först vill vi tacka alla medverkande pedagoger för er tid och ert engagemang i studien. Vidare 

vill vi rikta ett stort tack till våra två handledare, Annika Elm Fristorp och Tina Kullenberg 

som genom konstruktiv kritik och stöttning har hjälpt oss framåt med arbetet. Vi vill även 

tacka våra familjer och våra vänner för alla uppmuntrande ord och all omtanke genom hela 

examensarbetet.  

 

Vårt intresse för matematik grundades i matematikkursen på utbildningen för drygt två år 

sedan och fokus har gått från barn i åldern tre till fem, vidare till barn i ett till tre års ålder, till 

att i examensarbetet handla om förskollärares, barnskötares och personer med annan 

utbildnings roll för matematikens användning i förskolan. Det som uppmärksammat oss på 

deras roll var utvecklingsarbetet som genomfördes i föregående kurs, där deltagarnas 

engagemang och prioriteringar påverkade matematikens användning på förskolan. 

 

Vår inbördes fördelning av arbetet har inneburit att vi enskilt har gjort varsin 

forskningsöversikt som ligger till grund för den tidigare forskningen samt skrivit de andra 

delarna gemensamt.  

 

 

Vi önskar er en trevlig läsning! 

 

Halmstad 7 januari 2015 

Linda Ericsson och Jessica Gunnarsson 
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Sammanfattning 
Det finns ett behov av att belysa exempelvis förskollärares och barnskötares perspektiv på 

matematik, hur de beskriver att de arbetar med matematik i förskolan. Vi har utgått ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv som teoretiskt perspektiv med fokus på kommunikation, 

människans utveckling och samspel. Semistrukturerade intervjuer genomfördes på en förskola 

där sex personer deltog. Resultatet visar att deltagarna har olika erfarenheter av matematik, 

dock är alla deltagare eniga om att arbetet med matematik på förskolan är viktigt. Deltagarna 

var eniga om att det inte finns några nackdelar för barnen med matematikanvändande i 

förskolan. Mer än hälften av deltagarna uttryckte en önskan om ytterligare kunskaper i 

matematik till de yngsta barnen på förskolan. Därutöver visar resultatet att det föreligger ett 

utbildningsbehov som inkluderar såväl ämneskunskaper inom matematik som didaktik. Det 

senare handlar om att arbeta med matematik för att främja de yngre barnens lärande. Vidare 

framgår det i resultatet att matematiska begrepp användes olika mycket av deltagarna, samt på 

skiftande sätt. Exempelvis framkom det att matematiska begrepp användes dagligen och i 

form av att räkna samt benämna former med korrekta ord. 

 

 

Nyckelord: deltagare, förskola, matematikanvändning.  
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Abstract 

There is a need to highlight, for example, preschool teachers and childcare workers 

perspective on mathematics, how they describe their work with mathematics in kindergarten. 

We have assumed a sociocultural perspective as a theoretical perspective, focusing on 

communication, human development and interaction. Semi-structured interviews were 

conducted in a preschool where six people attended. The results show that participants have 

different experiences of mathematics, however, all participants agree to work with math in 

preschool is important. Participants agreed that there are no disadvantages for children with 

math use in preschool. More than half of the participants expressed a desire for further 

knowledge of mathematics to the youngest children at the preschool. In addition, the results 

show that there is a need for training that includes subject knowledge in mathematics 

didactics. The latter involves working with math to promote the younger children's learning. 

Furthermore, it appears in the result that the mathematical concepts used different amounts of 

the participants, as well as in various ways. For example, it appeared that mathematical 

concepts are used daily and in the form of counting, and the term forms with the correct 

words. 

 

 

Keywords: participants, preschool, use of mathematics.  
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”Mycket. Jag brinner för det. Jag gillar det.  Det är roligt. Livet handlar om matematik.” 

 (Katarina) 

1. Inledning 

Det här examensarbetet handlar om hur förskollärare, barnskötare och personer med annan 

utbildning beskriver att de arbetar med matematik i förskolan. Grunden till vårt 

kunskapsintresse kommer av ett tidigare utvecklingsarbete som handlade om matematik med 

inriktning på de geometriska formerna. I utvecklingsarbetet framkom att de vuxna deltagarnas 

prioriteringar och engagemang påverkade arbetet med det dagliga matematiklärandet i 

förskolan. Detta medför att deras beskrivelser av hur de arbetar med matematik i förskolan 

blev ett intressant och viktigt område att gå vidare med, vilket även framkommer i tidigare 

forskning och läroplanen för förskolan. Engdahl (2011) uttrycker att interaktionen mellan 

människor ligger till grund för lärandet, exempelvis utvecklas matematiska resonemang i 

samspel med andra personer. Delacour (2013) tar upp betydelsen av pedagogernas inställning 

till matematik och menar att det finns pedagoger som anser att matematiken inte ska vara i 

förskolan. Författaren lyfter att det finns en problematik i form av en brist på kunskap inom 

matematik hos pedagogerna samt att pedagogerna inte har de verktyg som de behöver för att 

kunna lära ut matematik. Skolverkets (2011) läroplan för förskolan anger att förskolan ska 

lägga grunden till barnens lärande och att lärande sker i samspel med andra. Vidare uppger 

läroplanen för förskolan i strävansmålen att förskolläraren ska använda matematik i 

verksamheten. Det innebär att barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla sina förmågor 

inom matematikanvändning. Dessutom anges det i läroplanen för förskolan att det är 

förskolläraren som ska stimulera barnens nyfikenhet och förståelse för matematik. 

 

I examensarbetet har vi valt att använda begreppet ”deltagare” för de förskollärare, 

barnskötare och personer med annan utbildning som deltar i studien. Även begreppet pedagog 

framkommer och en pedagog är en person med pedagogisk utbildning, exempelvis en 

förskollärare. I Nationalencyklopedin (2014)  anges att en pedagog är en person som sysslar 

med pedagogik.  

Disposition  

Det första kapitlet lyfter vilket fokus som valts till examensarbetet med en inledande text. I 

kapitel två presenteras litteratur från tidigare forskning på området samt examensarbetets 
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problemområde. Det efterföljande kapitlet innehåller syfte och frågeställning. Det fjärde 

kapitlet tar upp det teoretiska perspektivet och i det femte kapitlet redogörs val av metod samt 

hur undersökningen genomförts. Det sjätte kapitlet synliggör resultat och analys. I det 

avslutande kapitlet diskuteras metod samt resultat och sist i kapitlet synliggörs slutsats samt 

didaktiska implikationer och framtida forskningsområde.  

2. Bakgrund  

I detta kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet samt en avgränsad del av tidigare 

forskning. De artiklar och avhandlingar som används i examensarbetet är svensk och 

internationell. I tabellen (se bilaga 1) finns en detaljerad beskrivning av hur den tidigare 

forskningen sökts, vilka sökbegrepp som använts, antalet träffar på valda sökbegrepp och 

även vilka databaser som använts. Övrig litteratur och referenser finns i referenslistan i punkt 

åtta.  

 

Det är i förskolan som det livslånga lärandet börjar, vilket även uttrycks i den reviderade 

läroplanen. Exempelvis anger läroplanen för förskolan i strävansmålen att förskolläraren ska 

använda matematik i verksamheten. Vårt intresse till examensarbetet kommer dels ifrån ett 

tidigare utvecklingsarbete som vi genomfört på en förskola, där det framgick att deltagarnas 

prioriteringar och engagemang påverkade arbetet med det dagliga matematiklärandet. 

Behovet kommer även ifrån den tidigare forskningen, där det finns mycket fokus på barnens 

användande av matematik och inte lika mycket på pedagogernas perspektiv på 

matematikanvändning. Pedagogens roll lyfts av Björklund (2007) som menar att det är 

fördelaktigt att som pedagog vara medveten och uppmärksam på matematiska situationer och 

ge möjligheter för stöttning till barnen. Barnen möter situationer dagligen där nya utmaningar 

dyker upp tillsammans med möjligheten att samspela kring matematiken. Fördelar för 

samhället och för barnen med att synliggöra matematiken i förskolan kan bli ett ökat intresse 

och kunskap för matematik och annan konstruktionslek. Palmer (2010) påpekar att ett ökat 

intresse för matematik i tidig ålder kan ge större möjligheter att behålla intresset för 

matematik. Detta leder fram till att det är av intresse att ta reda på hur ett urval deltagare 

beskriver att de arbetar med matematik i förskolan. 

2.1 Litteraturgenomgång 

Här presenteras en avgränsad del av tidigare forskning som behandlar matematik på 

förskolan. Studierna genomfördes under en tidsperiod som omfattar åren 2003- 2013. Den 
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avgränsade tidigare forskningen presenteras med olika underrubriker och avslutas med en 

sammanfattning av kapitlets övergripande innehåll. 

2.1.1 Pedagogers engagemang och matematisk medvetenhet 

Granskningen som Lindqvist, Emanuelsson, Lindström & Rönnberg (2003) gjort visar bland 

annat att det finns omsorg, trygghet och utrymme i förskolan att vara nyfiken och kreativ där 

barnen ofta lyckas. I förskolan menar författarna att spontana situationer tas tillvara av 

pedagogerna, till exempel när barnen intresserar sig för siffror. En spontan situation kan 

uppkomma vid leksituationer men också vid måltider och/eller utelek. Unga (2013) 

instämmer i att det är betydelsefullt för pedagoger att ta till vara på de experiment som barnen 

gör och uppmuntra istället för att stoppa. Experimenterande i grupp är enligt författaren något 

positivt som bidrar till lärande. Tillsammans och samspel nämns ofta i studien, vilket 

poängteras som en del i lärandet för både individen och gruppen. Unga påpekar att om barnen 

stoppas får barnen inte utlopp för sin fulla potential. Samtidigt belys en annan faktor, miljön, 

som behöver vara inbjudande för att främja barnens matematiklärande.  

 

Lindqvist, Emanuelsson, Lindström & Rönnbergs (2003) granskning synliggör ett problem i 

barnens matematiklärande vilket utgörs av medvetenheten hos pedagogen om hur hen ska gå 

tillväga för att stötta och utveckla barnens kunskaper i matematik. Björklund (2007) har ett 

annat synsätt på medvetenhet, då hon lyfter det som fördelaktigt att som pedagog vara 

medveten och uppmärksam på matematiska situationer och ge möjligheter för stöttning till 

barnen. Lindqvist, Emanuelsson et alt. (2003) tar upp att pedagogerna inte vet hur de ska göra 

medan Björklund (2007) uppmanar att vara uppmärksam på de matematiska situationer som 

finns och stötta barnen i en gynnsam miljö.  

 

Palmer (2010) menar att den negativa inställning som många har till matematiken beror på 

dåliga minnen och erfarenheter eller okunskap. Denna negativa inställning som råder spelar 

stor roll i barnens matematiklärande. Många deltagare var, enligt Palmer (2010), negativa till 

att testa ett mer kreativt sätt att arbeta med matematiken i början. Efter avslutad studie 

framgick en mer gynnsam inställning till matematiken och därmed betonar Palmer att en 

förändring av tankesätt är möjlig. Till skillnad från Palmers studie var deltagarna i Thiels 

(2010) studie mer öppna och positivt inställda till matematiken. Mindre än hälften av 

respondenterna kände motvilja mot ämnet. Thiels resultat berättar även att majoriteten ansåg 

att matematiken var nyttig att ha med sig i vardagen men även i yrket och övriga samhället. 
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Det framkom att de flesta respondenter kopplade matematiken till tal och siffror. Författaren 

lyfter barnens användande av matematik i leken som viktigt för lärandet och det kommer även 

skapa en bred kunskap samt en öppenhet för matematik hos barnen. Studier gjorda av 

Björklund (2008, 2012) synliggör att vuxna som arbetar med yngre barn har en viktig roll i att 

fastställa vilka erfarenheter och möjligheter barnen har i den sociala och fysiska miljön. 

Författaren påpekar att en ökad matematisk medvetenhet behövs i förskolan tillsammans med 

förmågan att kunna ta barnens initiativ. Pedagogerna behöver stötta barnens utveckling och 

förståelse för begrepp både i vardagen och mer specifikt i leken.  

 

Spontana experiment och idéer ser Björklund (2008, 2012) som ett centralt verktyg för 

lärandets utveckling. Det framgår även att om barnet känner sig bekvämt så är det lättare för 

hen att utmana sig själv och det hör ihop med betydelsen av att bygga upp ett bra 

självförtroende. Delacour (2013) beskriver självförtroendet som den inställning pedagoger har 

till olika saker och situationer. Författaren kom fram till att matematik kommuniceras på olika 

sätt, där första sättet är ett barn- initierat sätt. Det barn- initierade kommunikationen förklaras 

som att hela kroppen används och där tankesättet är ”göra för att lära”. Ett lärar- initierat sätt 

att kommunicera matematik på innebar istället att känna igen och benämna former, mönster, 

att ”lära för att förstå”. Delacour konstaterar att förskollärare har skilda tankar och synsätt när 

det kommer till sitt uppdrag som förskollärare men även på matematiklärandet. Alla 

förskollärare är inte överens om varför och hur matematiken ska tas an. Några respondenter 

föredrog det barn- initierade spåret medan andra valde det lärar- initierade och detta menar 

Delacour var en utmaning. 

2.1.2 Synliggörandet av matematik 

Lindqvist, Emanuelsson, Lindström & Rönnberg (2003) lyfter att barnen alltid lär sig, vilket 

granskningen inte ifrågasätter, däremot önskas ett synliggörande av matematiken i barnens 

värld. En mer synlig matematik skulle resultera i att barnen träffade på ämnet varje dag, vilket 

skulle inneburit att det blev en del av deras liv på ett annat sätt än tidigare. Synliggörandet 

medför enligt författarna att pedagogerna på förskolan har ett mer medvetet förhållningssätt 

till barn, matematik och att pedagogerna inte glömmer att matematik är mer än tal och siffror. 

Granskningen uppmärksammar behovet av kompetensutveckling i just matematik för att 

förstärka och skapa trygghet hos pedagogerna att använda sig av matematik i verksamheten. 

Detta ses som fördelaktigt för att motverka det Palmer (2010) berättar om en ogynnsam 

inställning till matematiken. En mer synlig matematik på förskolan och en större medvetenhet 



Högskolan i Halmstad Linda Ericsson och Jessica Gunnarsson Examensarbete 

Lärarutbildningen  2015-01-07 

Examensarbete  

5 
 

i tankesättet kring matematiken önskar Björklund (2012) samtidigt som Reis (2011) menar att 

matematikens alla användningsområde borde synliggöras. Reis betonar att nya erfarenheter 

skapas när barnen lär sig skilja på vilka saker som liknar varandra och vilka som är helt olika. 

Detta borde tas tillvara på både i vardagen men även specifikt i lek och vid konflikter. Både i 

lek och konflikter finns kommunikationen och samspelet som uttrycks av Reis som viktigt i 

allt lärande. En stor vikt läggs vid att även de yngsta barnen ska få möjligheten att utveckla 

matematiska förmågor. 

2.1.3 Samspel, kommunikation och tidigt möte med matematik 

Tryggheten med och förståelsen av matematik är en viktig del i Palmers (2010) studie för 

både barn och vuxna. Författaren menar att det är i samspelet, via samtal och upplevelser, som 

matematiken formas. Ett ökat intresse för matematik i tidig ålder kan ge större möjligheter att 

behålla intresset för matematik. De tester som Wolfgang, Stannard & Jones (2003) gjort 

beskriver en koppling mellan matematik och konstruktion i förskolan och senare i livet. 

Testerna synliggör att matematik i tidig ålder har betydelse och att barn som leker med lego 

och andra konstruktionsmaterial i tidig ålder har lättare att förstå, hantera och ta till sig ämnet 

som äldre. Björklund (2007) kom bland annat fram till att barn hade förmågan att se likheter 

och skillnader mellan olika föremål samt mönster och helheter som kan ha ett varierat 

utseende. Författaren menar att barnen skapar hållpunkter genom tidigare erfarenheter för att 

nå en gemensam förståelse för olika aspekter av matematik. Barnen möter situationer dagligen 

där nya utmaningar dyker upp tillsammans med möjligheten att samspela kring matematiken.  

 

Barnens handlingar, strategier och barnens förmåga att sortera i olika storlekar framgår i Reis 

(2011) studie. Författaren lyfter att tillgängligheten av material och aktiviteter bör finnas i 

verksamheten för att utveckla samspelet mellan barnen. Björklund (2010) rapporterar att 

barnen möter situationer i vardagen hela tiden där nya utmaningar dyker upp tillsammans med 

möjligheten att samspela kring matematiken. Det lyfts som fördelaktigt att som pedagog vara 

medveten och uppmärksam på detta vilket ger möjligheter för stöttning till barnen. 

2.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar studierna vikten av att synliggöra matematiken i förskolan samt att 

öka pedagogers medvetenhet i ämnet. Betydelsen av samspelet i lärandet och pedagogers 

engagemang nämns som viktiga delar i matematiklärandet på förskolan. Slutligen ses 

matematik i tidig ålder som betydelsefullt för lärande i matematik och annan konstruktion. 
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2.2 Problemformulering 

Utifrån den tidigare forskningen på området finns det behov av att genomföra fler studier 

kring pedagogers perspektiv av matematik i förskolan, med utgångspunkt i vad pedagogerna 

själva berättar. Detta behov finns eftersom intervjuer med pedagoger inte haft något större 

fokus i den tidigare forskningen, utan där har pedagogernas synsätt framgått utifrån enkäter 

med och observationer av pedagogerna. Dessutom framkommer det ett behov av att 

ytterligare synliggöra matematiken i förskolan ur ett pedagog perspektiv. Behovet finns därför 

att den tidigare forskningen kring matematiken i förskolan är inriktad på barnens perspektiv 

och inte på pedagogernas. Vi har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv, där 

kommunikation och människans utveckling samt samspelet mellan individer är centralt.  

3. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur förskollärare, barnskötare och personer med 

annan utbildning beskriver sitt arbete med matematik i förskolan. Som teoretiskt perspektiv 

används det sociokulturella perspektivet, där fokus ligger på människans utveckling, 

kommunikation och samspel. I de nästkommande kapitlen beskriver vi närmare vilken metod 

vi valt samt en djupare inblick i det teoretiska perspektivet.   

 

 Hur beskriver förskollärare, barnskötare och personer med annan utbildning att de arbetar 

med matematik i förskolan? 

4. Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet i examensarbetet är det sociokulturella perspektivet. Anledningen 

till det valda perspektivet är att (de centrala delarna i perspektivet) samspel, kommunikation 

och språk är förutsättningar för att deltagarna i dialogerna med intervjuaren ska kunna 

beskriva sitt arbete med matematik i förskolan, vilket leder till att examensarbetets syfte och 

forskningsfråga besvaras. Vidare är pedagogik och utveckling centralt i det sociokulturella 

perspektivet, vilket de även är i vårt examensarbete.  

 

Kroksmark (2011) härleder det sociokulturella perspektivet till utvecklingspsykologen Lev 

Vygotskij som levde mellan år 1896 och 1934. Vygotskij är känd för sin påverkan på 

pedagogik och didaktik, dock blev han inte känd under sin levnadstid. Det framkommer då 

Vygotskij skrivit över 200 arbeten, men endast ett arbete blev publicerat innan hans död enligt 

Kroksmark. I Sverige började intresset för Vygotskij komma på 1980-90- talen och det bidrog 
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till att pedagogiken började influeras av hans teori. Vygotskij har utökat flera andra personers 

teorier som exempelvis Piagets teori som handlade om den mentala utvecklingen hos barn. 

Vygotskij arbetade fram en utvecklingspsykologisk teori med fokus på lärande och mänskligt 

tänkande. Enligt Säljö (2011) menade Vygotskij att de tidigare teoribildningarna inom 

området inte var tillräckliga. Vygotskij var kritisk mot bland annat Ivan Pavlov och hans 

studier av betingningar. Kroksmark (2011) betonar att det kan ha berott på att Vygotskij var 

intresserad av pedagogik och tankeförmågan hos människan. Vygotskij betonade att all 

aktivitet som sker hos individen är humanistisk. De inre funktioner som människan har 

exempelvis problemlösning, känslor och tänkande, utvecklas och förändras via de kulturella 

verktyg som finns. Vygotskijs teori kom att kallas det sociokulturella perspektivet.  

 

Det centrala innehållet i det sociokulturella perspektivet är kommunikation, språk, interaktion 

och samspel. Enligt Säljö (2000) uttryckte Vygotskij att människan är kommunikativ från 

födseln och kommunicerar både verbalt och fysiskt med andra personer. Säljö (2012) menar 

att en person uttrycker sig genom kommunikation med andra människor och det är också den 

process som formar personens tänkande. Det finns enligt författaren flera sätt att 

kommunicera och uttrycka sig på, exempelvis genom språket, bilder och symboler. De olika 

uttryckssätten som finns kan utvecklas hela tiden, eftersom människor är uppfinningsrika när 

det kommer till att framställa nya kommunikationssätt. Vidare lyfter Säljö språket, där det 

finns både inom människan och mellan människor. När språket finns emellan människor är 

det ett medel för kommunikation. De språkliga kunskaper som barnet tillägnar sig sker genom 

samspel med människor i barnets närmsta omgivning. Språket är det redskap som enligt 

författaren har mest betydelse för människan när det gäller förmedlingen med sin omgivning. 

Det beror på att det är genom det talade och det skriftliga språket som kommunikationen med 

omvärlden sker. Säljö (2000) påpekar att språket har en betydande roll för det mänskliga 

lärandet. Det är genom språket som människan skapar mening och tillsammans med 

samspelet medför språket att erfarenheter kan delas samt frågor uttryckas till andra personer 

om olika saker. Även i barnets utveckling har språket betydelse, då Vygotskij enligt Øzerk 

(1998) menade att barnets förmåga att använda språket hänger samman med barnets kognitiva 

utveckling. Vygotskij påpekade enligt Strandberg (2006) att interaktion är en stor bidragande 

faktor till lärande samt utveckling. Först sker interaktionen med andra människor och övergår 

sedan till att fortsätta som ett tankearbete i hjärnan hos individen. När interaktionen sker med 

andra människor uttrycks detta som samspel. Enligt Kroksmark (2011) betonade Vygotskij att 
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människan tillägnar sig kunskaper och erfarenheter genom samspel med andra personer. Även 

barnens lärande sker i samspel, exempelvis med vuxna personer menar Säljö (2000). De tidiga 

erfarenheter som barnen får i sina liv av samspel kommer vara med dem i deras fortsatta liv 

påpekar Matthews och Cobb (2005). Vidare uttrycks de vuxnas lärande och att det är en aktiv 

process i grupp, där lärarna exempelvis kan lösa problem och dela förståelse av olika 

erfarenheter. Vygotskij (1995) liknar lärandet med ett pepparkaksbygge och menar att där 

degen blir vikt blir det ett spår. Enligt Gan och Zhu (2007) innebär lärande att få ny kunskap 

och att använda kunskapen i mötet med omvärlden.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet finns det centrala begrepp och här tas den närmsta 

utvecklingszonen och mediering upp. Säljö (2011) lyfter den närmsta utvecklingszonen som 

på engelska heter Zone of proximal development (ZPD). Barnet befinner sig inte i den 

närmsta utvecklingszonen när barnet redan bemästrar exempelvis en kunskap. Däremot är 

barnet i den närmsta utvecklingszonen när kunskapen inte klaras av helt på egen hand och 

barnet genom stöttning kan bemästra kunskapen. Stöttningen som barnet får behöver enligt 

Kroksmark (2011) göras av en individ som är mer kompetent som exempelvis en vuxen 

person. När en kunskap bemästrats uppkommer det en ny utvecklingszon och det fortsätter på 

det viset genom hela livet uttrycker Säljö (2011).  

 

Enligt Säljö (2011) menade Vygotskij att människan både har en biologisk utveckling och en 

sociokulturell utveckling. Den biologiska utvecklingen innebär att barnet vid födseln 

utvecklar olika förmågor, exempelvis att gå. Den biologiska utvecklingen är liknande för alla 

individer, medan den sociokulturella utvecklingen skiljer sig åt. Den sistnämnda skiljer sig åt 

beroende på i vilken kultur som människan befinner sig samt i vilken grad personen använder 

språket med sin omgivning.  

 

Säljö (2012) lyfter mediering, vilket är ett begrepp som kommer från skrifter av Karl Marx 

och betyder förmedling. Det är när människan använder sig av olika redskap och verktyg för 

att begripa världen runt omkring och handla i den, som mediering sker. De redskap som 

används i kontakt med omvärlden är både språkliga och materiella. Det språkliga redskapet 

består av till exempel siffror och bokstäver, medan det materiella redskapet innehåller 

exempelvis ett tangentbord. Författaren menar att de språkliga och de materiella redskapen är 

sammankopplade och att det ena redskapet behöver det andra. Exempelvis kan en 
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hastighetsmätare utan siffror inte avläsas. Säljö (2000) betonar att människans tänkande och 

föreställningar om olika saker påverkas av den kultur som människan lever i samt vilka 

mentala och fysiska redskap som finns. Vidare får det följden att barnets uppfattning om sin 

omgivning beror på var barnet växer upp. Det medför enligt Smidt (2010) att barnens 

mediering sker genom samspel med fysiska och sociala miljöer, där symboler och redskap 

finns med som hjälpmedel.   

 

Sammanfattningsvis utgår examensarbetet ifrån det sociokulturella perspektivet med speciellt 

fokus på samspel, människans utveckling och kommunikation. I följande kapitel presenteras 

de olika metodval som gjorts.  

5. Metod 

I det här kapitlet redogör vi för vilka metoder vi valt och hur vi gått tillväga när vi gjort 

studien. Därutöver redovisas urval, bearbetning av data och analys samt etiska 

ställningstaganden.  

5.1 Metodval 

I det här examensarbetet har vi valt att arbeta med utgångspunkt i en kvalitativ ansats. Det 

innebär att undersökningsgruppen består av ett få antal deltagare och att frågeställningen med 

öppna frågor är utgångspunkten. Studien har specifikt inriktat fokus på val av deltagare samt 

på val av miljö, där både likheter och skillnader framkommer samt att en övergripande bild 

synliggörs. Valet att välja bort kvantitativ ansats berodde bland annat på att det skulle vara 

fler antal deltagare samt att en studie som genomförts med enkät inte skulle gett möjligheten 

för oss att få en bättre förståelse av respondenternas utsagor genom att ställa följdfrågor i de 

sammanhang som frågorna uppstod i. Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning är en 

öppen forskningsstrategi, där den sociala miljön är i fokus samt synliggörandet av människors 

uppfattningar om olika ting. Kvalitativ forskning är enligt Ekström och Larsson (2010) mer 

djupgående, eftersom ansatsen är mer specifikt inriktat på något, exempelvis ett samtal. 

Vidare uttrycks det att kvalitativ forskning synliggör likheter och skillnader samt det som 

övergripande framkommit.  

 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) menar att intervjuer är vanliga inom 

samhällsvetenskaplig forskning och speciellt inom den kvalitativa ansatsen. Intervjuer har 

valts som metod för insamlingen av data till föreliggande studie, för att få deltagarnas 
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perspektiv på matematik i förskolan. Begreppet intervju tas upp av Kvale och Brinkmann 

(2009) som uttrycker att intervju är en dialog mellan två personer, där forskaren får en 

förståelse om vardagen utifrån respondentens perspektiv. Vi strävar efter att få insikt i 

pedagogernas kunskaper och erfarenheter, vilket innebär att intervjuer har valts. Ett liknande 

resonemang lyfts av Larsson (2010) som betonar att när forskaren vill få fram människors 

kunskaper, erfarenheter samt åsikter av något är intervju en användbar metod.  

 

I föreliggande studie används semistrukturerade intervjuer, där en intervjuguide (se bilaga 2) 

gjorts med frågor i olika teman. Frågorna handlar om hur deltagarna beskriver att de arbetar 

med matematik i förskolan. Semistrukturerade intervjuer används i studien därför att 

respondenternas berättande är i fokus samt att intervjuformen innebär att följdfrågor kan 

uttryckas. Bryman (2011) tar upp semistrukturerad intervju och att denna intervjuform 

innebär att forskaren inför intervjun utformar en intervjuguide med frågor i olika teman samt 

att respondenten har stor frihet att uttrycka sig på sitt sätt under intervjun. Inom den 

semistrukturerade intervjun finns det enligt författaren även möjligheter till följdfrågor. 

Vidare tas begreppet standardisering upp av Trost (2010) som menar att standardisering visar 

om frågor och situationer är liknande för alla respondenter. Vid låg standardisering betonar 

Trost att frågor och situationer varierar och intervjuaren har en stor valfrihet exempelvis finns 

möjligheten att ställa följdfrågor. I intervjuerna som har genomförts i studien har det 

förekommit låg standardisering, eftersom intervjuaren har förklarat frågor och ställt 

följdfrågor utifrån varje respondent.  

5.2 Tillvägagångssätt 

Undersökningen i studien har skett på en förskola som vi besökt tidigare i andra sammanhang. 

Franzen (2014) uttrycker att om forskaren väljer att genomföra undersökningen på en plats, 

där hen varit tidigare, kan detta påverka forskningens resultat. Valet att ändå utföra 

intervjuerna på en för oss känd förskola bottnar i att vi varit där tidigare och med hjälp av 

aktionsforskning försökte synliggöra matematiken på förskolan. Utifrån 

aktionsforskningsstudien fanns en nyfikenheten hos oss beträffande hur förskollärare, 

barnskötare och personer med annan utbildning beskrev att de arbetade med matematiken på 

förskolan. 

 

Intervjuerna i studien har genomförts på förskolan, där de deltagarna arbetar. Detta för att 

deltagarna skulle befinna sig i en miljö, där de kände sig trygga samt att det skulle bli lättare 
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för dem att relatera till sin verksamhet. Enligt Löfgren (2014) finns det en stor betydelse för 

var genomförandet sker, då exempelvis andra ljudkällor kan bli till problem både för samtalet 

och för inspelningen samt att respondenten relaterar till olika saker beroende på var hen 

befinner sig. Intervjuerna i föreliggande studie genomfördes under dagen, en förmiddag och 

en eftermiddag. Det var verksamheten som styrde när intervjuerna kunde genomföras, 

exempelvis kunde de inte utföras under lunchtid. Löfgren (2014) menar att när genomförandet 

sker behöver beaktas därför att både respondent och intervjuare är som mest alerta under 

dagen, men det är även då som personerna som arbetar i förskolan har som mest att göra på 

dygnet.  De intervjuer som genomförts har ägt rum i förskolans kontext, vilket har en viss 

påverkan på respondenten då hen svarar utifrån den pedagogiska värld hen befinner sig i vid 

intervjutillfället. Vi är medvetna om att det inflytandet som kontexten ger och de svaren som 

vi får av respondenterna faller in i den retorik som vi vill höra. Den semistrukturerade 

intervjun lyfts dock av Gillham (2008) som den viktigaste kvalitativa metoden då den 

balanseras av struktur vilket i sin tur visar på en hög empirisk kvalitet. För att möjliggöra en 

tillräckligt trovärdig och giltig intervju måste intervjun vara väl genomförd, då menar Lantz 

(2007) att intervjun kan vara både nyttig och användbar för andra.  

 

I föreliggande studie har det genomförts sex intervjuer med sex olika personer som arbetar i 

förskolan. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) påpekar att en studie bör innefatta minst 

sex intervjuer, för att inte den individuella tolkningen ska bli för framträdande. Dock menar 

författarna att sex intervjuer inte är tillräckligt för att det ska bli representativt. Däremot 

påpekar Larsson (2010) att fem respondenter kan vara tillräckligt, det beror på studiens syfte 

och frågeställning samt bredden på och olikheterna av undersökningspersonerna. Studien i 

examensarbetet innefattar deltagare som arbetat olika länge i verksamheten samt personer 

med olika utbildningar. Med utgångspunkt i deltagarnas olikheter samt deras skiftande 

arbetslängd i verksamheten, framkom det varierande och utförlig information ur intervjuerna, 

vilket medförde att sex informanter var lagom. Vidare finns det belägg för sex intervjuer 

utifrån det som Trost (2010) tar upp, där författaren menar att fyra till åtta intervjuer kan 

genomföras, för att det inte ska bli ett för stort antal intervjuer.  

 

Till intervjuerna i föreliggande studie valdes det att enbart en av oss skulle intervjua och att 

genomföra samtliga intervjuer. Anledningen till att det enbart var en intervjuare var för att det 

inte skulle kännas som ett övertag med antalet intervjuare i förhållande till respondenten. 
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Trost (2010) påpekar att respondenten kan känna sig underlägsen om det är flera intervjuare. 

Vidare tas svårigheten upp med att intervjua ett antal personer på samma gång och författaren 

menar att det ska undvikas att ha mer än en intervjuperson, eftersom det kan bli problematiskt 

att få alla att vara med i dialogen. Under varje intervju som genomfördes i studien var det 

enbart en respondent.  

 

Löfgren (2014) lyfter att intervjuaren ska vara alert under intervjun. I föreliggande studie kan 

det upplevas vara problematiskt då samtliga sex intervjuer genomfördes på samma dag. Dock 

betonar Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) att intervjuaren kan genomföra fyra intervjuer 

på samma dag om varje intervju håller sig inom en timme. Det styrker vårt val av att 

genomföra samtliga sex intervjuer på samma dag, eftersom varje intervju i studien tog ungefär 

30 minuter och inte en timme. Det genomfördes anteckningar emellan varje intervjutillfälle, 

vilket Eriksson- Zetterquist och Ahrne menar är viktigt att få tid till. Varje intervju i studien 

tog ungefär 30 minuter och längden på intervjuerna påverkades av respondenternas svar samt 

antalet följdfrågor som ställdes. Eriksson- Zetterquist och Ahrne lyfter längden på intervjun 

och att den kan variera allt från tjugo minuter till att hålla på i flera timmar, dock är det 

vanligaste att den är runt femtio minuter.  

 

De flesta av intervjuerna i studien har spelats in med hjälp av en mobiltelefon. Eriksson- 

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att inspelning av intervjuer används av forskare och att 

inspelning med mobiltelefon är ett val att använda när det är ett litet antal intervjuer som 

genomförs. I studien gjordes även anteckningar av vad respondenterna sa, i form av stödord, 

för att vara till hjälp under transkriberingen. Eriksson- Zetterquist och Ahrne uttrycker att 

anteckningar är bra att använda sig av och då främst i form av stödord samt som komplement 

till inspelningen. 

 

I föreliggande studie har insamlingen gjorts på ett induktivt sätt, eftersom data har samlats in 

från sex intervjuer, vilket sedan legat till grund för slutsatserna som framkommit. Svensson 

(2011) tar upp begreppet induktion, vilket är när insamling av data gjorts under upprepade 

gånger, exempelvis observationer av samma sak vid flera tillfällen. Sedan har forskaren dragit 

en allmän slutsats ur data.  
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5.3 Urval  

Deltagarna till studien har valts ut därför att de finns tillgängliga för oss som forskare samt att 

de är relevanta utifrån forskningsfrågorna, eftersom deltagarna arbetar i förskolans 

verksamhet. Bryman (2011) lyfter bekvämlighetsurval och målinriktat urval. Ett 

bekvämlighetsurval är när deltagarna valts därför att de finns åtkomliga för forskaren. 

Målinriktat urval innebär att forskaren väljer ut deltagare till undersökningen som är relevanta 

utifrån forskningsfrågan. 

 

Deltagarna i studien är sex kvinnliga personer som arbetar på en förskola. De har olika 

utbildningar, vilka är högskoleutbildning till förskollärare, högskoleutbildning till lärare 

(förskola till femte klass), annan högskoleutbildning inom pedagogik samt högskoleutbildning 

i socialpsykologi. Pedagogerna har arbetat olika länge inom förskolans verksamhet, tre av 

dem har arbetat under fem år, en har arbetat mer än 10 år och de andra två har arbetat över 15 

år. Deltagarnas namn i examensarbetet är fingerade.  

 

När deltagare i en studie inte finns tillgängliga vid undersökningstillfället eller av annan 

anledning inte vill samarbeta förklarar Bryman (2011) att det är ett bortfall. I föreliggande 

studie finns det inget bortfall, eftersom alla de tillfrågade intervjupersonerna har deltagit.  

5.4 Bearbetning av data och analys 

I studien lades ljudinspelningarna in på datorn i en särskild fil när intervjuerna var 

genomförda. Efter att ljudinspelningarna lagts in spelades ljudfilerna upp och det skrevs ner 

ordagrant vad som sades under intervjuerna i ett Word dokument på datorn. Varje intervju 

transkriberades i sin helhet. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) tar upp transkribering och 

att det finns olika sätt att transkribera. Ett sätt som nämns av författarna är att överföra 

inspelningarna från inspelningsutrustningen till datorn, där de sedan spelas upp. När 

transkriberingen är gjord ska materialet analyseras menar Rennstam och Wästerfors (2011). I 

föreliggande studie har kvalitativ innehållsanalys varit grund till analysen av data. Kvalitativ 

innehållsanalys är enligt Bryman (2011) när forskaren ur materialet som analyseras, 

exempelvis dokument, tar fram olika teman. De olika teman som framkommer är inte 

fastställda från början av analyseringen utan det finns möjlighet till att förändra dessa under 

processen. Citat kan plockas ut från materialet för att ge en bild av varje tema som finns.  
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Analysen i föreliggande studie genomfördes i olika steg. Det som gjordes först var att läsa 

igenom de sex transkriberingarna, vilket innebär att varje transkribering lästes flera gånger. 

Centrala ord och meningar plockas därefter ut från transkriberingarna. Grønmo (2006) 

betonar att forskaren utifrån problemställningen kan välja ut ett relevant innehåll från de olika 

dokumenten som behandlas. De ord och meningar som plockades ut i studien fördes in i en 

kodningstabell (se bilaga 3), där varje ord/ mening fick en egen ruta. Kodning innebär enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) att forskaren delar upp data i olika fack, där varje fack består 

av begrepp. Det är de olika uppdelningarna som blir resultatet inom kodning uttrycker 

författarna. Kodningstabellen i föreliggande studie består av olika kolumner och i varje 

kolumn förekommer det rutor med olika begrepp. De olika begreppen i samma kolumn har 

gemensamma drag och det är dessa kolumner som ligger till grund för de olika teman som 

förekommer i resultatdelen. De olika temana och rubrikerna är grundade i empirin och är inte 

förhandsbestämda. Det påpekas av Grønmo (2006) att när gemensamma drag identifieras har 

det gjorts en kategorisering. Efter sorteringen är det enligt Rennstam och Wästerfors (2011) 

tid att reducera materialet, vilket innebär att analytikern väljer ut de delar som ska vara med. 

En viktig detalj som betonas av författarna är att reduceringen ska visa på en representation. I 

föreliggande studie valdes två eller flera utdrag ut från transkriberingarna till varje kategori. 

Det som är utgångspunkten för analysen och vår tolkning, är vad deltagarna uttrycker om de 

olika frågorna. Rennstam och Wästerfors menar att det sista steget i analysprocessen är att 

argumentera för sitt material och betonar att det är då forskarnas egna tolkningar synliggörs, 

samt forskarnas bidrag till forskningsområdet. I diskussionen argumenterar vi för vårt resultat 

i förhållande till tidigare forskning samt synliggör våra egna tolkningar. De övergripande 

kategorierna som framkommer är deltagarnas syn på matematik, matematiska kunskaper, 

matematikanvändning samt matematiska verktyg, vilka redovisas i nästa kapitel.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp begreppet reliabilitet, vilket innebär huruvida andra 

forskare kan genomföra samma studie vid en annan tidpunkt och få samma resultat. Studien är 

genomförd i en förskola, där det sker förändringar exempelvis av personal, miljöer och 

material, vilket innebär att genomförandet av samma studie kan bli svårt. LeCompte och 

Goetz (1982, refererad i Bryman, 2011) anser att upprepning av en undersökning i en social 

miljö är problematiskt, då miljön ändras hela tiden. Det som Kvale och Brinkmann (2009) 

menar är relevant för en studie med intervjuer är om respondenterna kommer ändra sina svar. 

Till exempel om intervjuaren hade ställt samma fråga igen till respondenten, hade då svaret 
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blivit samma eller hade det uttryckts något annat? I föreliggande studie är det väsentligt att 

diskutera intervjusituationerna och om resultatet blivit annorlunda om det varit en annan 

intervjuare. En annan aspekt som är av intresse att ta upp är om respondenternas svar hade 

varit samma om intervjuerna genomförts igen.  

 

Respondenterna som är med i studien har alla valts därför att de arbetar inom förskolan, som 

är den sociala miljön studien är inriktad på, samt att de visar på en bredd både vad gäller 

utbildning men även hur länge de arbetat inom förskolan. Grønmo (2006) menar att validering 

handlar om i vilken grad intentionen från forskarna och datainsamlingen stämmer överens. 

Detta synliggörs främst i utformandet av undersökningen, exempelvis i urvalet av deltagarna. 

Respondenterna i studien har efter att transkriberingen genomförts fått möjlighet att läsa 

igenom transkriberingen från sin intervju och fått styrka att de blivit rätt citerade. Bryman 

(2011) lyfter respondentvalidering, vilket innebär att forskaren ger respondenterna tillfälle att 

läsa igenom transkriberingen av intervjun. Detta för att respondenten ska få bekräfta att det 

stämmer överens med det hen avsett att få sagt.  

5.5 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter att det finns etiska krav inom forskning, för att skydda 

individen och dess identitet. Vi beaktar fyra etiska krav för samhällsvetenskaplig forskning. 

Ett av dessa är informationskravet som enligt Vetenskapsrådet innebär att forskaren 

informerar de potentiella deltagarna om vad studien kommer att handla om, hur 

undersökningen deltagarna är delaktiga i genomförs samt att det är frivilligt att delta. I 

föreliggande studie har informationsbrev skickats ut till personerna som var aktuella för 

intervjuerna (se bilaga 4). Samtyckeskravet som Vetenskapsrådet (2002) tar upp innebär att 

deltagaren tar ställning till om hen vill medverka, om det förhåller sig så behöver forskaren få 

personens samtycke för att kunna genomföra undersökningen. Kravet innebär också att 

deltagaren får avbryta sin medverkan när och om hen själv vill. Deltagarna i studien har 

muntligt gett sitt samtycke innan intervjuerna genomfördes. Ytterligare ett krav nämns vilket 

är konfidentialitetskravet, som innebär att det forskaren får reda på om olika individer ska 

behandlas och lagras på ett sätt så att obehöriga personer inte kan få tag i det. Materialet som 

insamlats under studiens gång har förvarats på datorer som enbart vi har tillgång till och efter 

studiens avslut har allt material raderats. Även nyttjandekravet tas upp av Vetenskapsrådet 

(2002) och det innebär att uppgifter om personer som har använts i en studie inte får användas 
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till något annat syfte. I föreliggande studie har personernas uppgifter enbart använts till 

studiens syfte.  

 

En annan etisk aspekt som uttrycks av Öberg (2011) är genomförandet av kvalitativa 

intervjuer. Det är enligt författaren viktigt att det finns en bra kontakt mellan intervjuaren och 

respondenten, för att den sistnämnda ska känna sig bekväm med att uttrycka sina åsikter under 

intervjun. I föreliggande studie anpassades intervjutillfällena till när det passade verksamheten 

och pedagogerna, för att deltagarna skulle få möjligheter till att slippa stressa upp sig. 

Intervjuaren har varit på förskolan vid tidigare tillfällen exempelvis besök på förskolan, vilket 

innebar att det inte var en helt främmande person som de mötte under intervjun.  

6. Resultat och analys 

I det här kapitlet redovisas studiens resultat i fyra olika teman, där varje tema innehåller 

utvalda utdrag samt efterföljande analys. De teman som förekommer är deltagarnas syn på 

matematik, matematiska kunskaper, matematikanvändning och matematiska verktyg.  

6.1 Deltagarnas syn på matematik 

Deltagarna beskriver sina erfarenheter av matematik och det framkommer att erfarenheterna 

varierar. Några deltagare relaterar tillbaka till sin egen skolgång och ett par av deltagarna 

uttalar att matematik är roligt. En del deltagare menar att matematik används nästan dagligen, 

medan en deltagare betonar att det används dagligen. Variationen av deltagarnas berättelser 

uttrycks här:  

  

Det är ju bara det i skolan liksom. Matematik är ju liksom asså allt eller vad ska man säga. Det e 

ju, man använder det ju nästan hela tiden. (Gunilla) 

 

Eeh..oj det var en svår fråga emmm… på senare tid när e, när Lpfö kom så kom det mycket med 

matematik och sånt. Matematik har man ju använt innan fast man har ente förstått det på samma 

sätt att man verkligen har använt sig utav matematik och e sen Lpfö kom så e det ju jättemycket 

matematik som man använder och använder sig..i hela sitt vardagliga arbete. Så att det är ju 

dagligen egentligen kan man svara då” (pedagogen skrattar). (Anna) 

 

Gunilla och Anna uttrycker olika erfarenheter av matematik och relaterar till olika saker. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv kan deltagarnas olikheter av matematiska erfarenheter bero på 

vilken kultur som personerna lever i. Exempelvis kan den ena deltagaren vara mer integrerad i 
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förskolans verksamhet, vilket kan få till följd att det är förskolans verksamhet som deltagaren 

relaterar till. Samtidigt kan variationen påverkas ur ett sociokulturellt synsätt av vilka mentala 

och fysiska redskap som de båda deltagarna har.  

 

Deltagarnas olika erfarenheter av matematik framkommer i stycket ovan. Oavsett om de har 

olika erfarenheter av matematik med sig, uttrycker samtliga att det inte finns någon nackdel 

med matematik. Exempelvis berättar Emma, Karin och Anna följande:  

 

Jag ser nog inga nackdelar…nej det gör jag inte. (Emma) 

 

Nej det gör jag inte. Det finns väl ingen nackdel med att lära sig något. (Karin) 

 

Inga. Ähhmm (harklar sig) för jag tror inte att vi i förskolan är så, ehm jo medvetna e vi e det 

handlar inte om det. Ähm jag tror inte man gör det så avancerat för dem, för dem små barnen 

utan att man gör det, asså att vi är så pass skickliga så att vi lägger det på deras nivå. Så det är 

absolut finns inga nackdelar… tycker jag så..nee. (Anna) 

 

Att samtliga deltagare inte ser någon nackdel med matematik kan ur ett sociokulturellt 

perspektiv bero på att de alla befinner sig i samma kultur där matematiken har en stor 

betydelse och där ämnet är viktigt för alla människor. Samtidigt var det matematiken som var 

i fokus under intervjun, vilket kan ha inneburit att deltagarna valt att uttrycka att det inte finns 

några nackdelar. Ett annat synsätt på dessa citat är att deltagarna har olika perspektiv som 

exempelvis samhällsperspektiv och förskole perspektiv, eftersom Karin uttalar att det inte 

finns någon nackdel med att lära sig något, medan Anna menar att det inte finns någon 

nackdel i förskolan. Däremot är Karin och Anna eniga med de övriga deltagarna om att det 

inte finns några nackdelar med matematiken på förskolan.  

 

Deltagarna är eniga om att det inte finns någon nackdel med matematik och detta stärks av att 

samtliga uttrycker att matematik är viktigt på förskolan. Hälften av deltagarna menar även att 

matematiken är väldigt viktig. Detta betonas av följande citat:  

 

Jag tycker det är bra asså det kommer ju precis som språket under hela vardagen så det är ju 

väldigt viktigt kan man säga. Matematiken kommer ju sen komma asså man måste använda 

matematiken på förskolan sen kommer den ju i samhället och överallt. Mer än vad man tror 
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både begrepp och det är ju inte bara att räkna…. vilket man asså så många gånger tror men det 

är ju sortera och mönster och klassificera asså det är massa olika saker som kommer in i 

matematiken som man har nytta av sen när man är vuxen. (Emma) 

 

Väldigt viktigt. Inför skolan, lägger grunden i förskolan. Barnen visar intresse i förskolan. 

Matematik är grunden till allt. Pisas senaste undersökning visade inte ett bra resultat, utifrån det 

blir det viktigare att satsa på matematik i förskolan. Barnen får inte tappa intresset för 

matematik i förskolan. (Katarina) 

 

Emma menar att matematiken finns överallt och att matematik är viktigt, eftersom hon 

betonar att matematik är viktigt för att fungera som en samhällsmedborgare. Samtidigt jämför 

Emma matematiken med språket och poängterar att matematik och språk är lika naturliga i 

verksamheten. Emma uttrycker att många människor tror att matematik endast består av att 

räkna. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det finnas olika sätt att se på exempelvis 

matematik eftersom människor har olika sociokulturella utvecklingar till exempel beroende på 

i vilken kultur som de är uppväxta. Till skillnad från Emma menar Katarina att matematiken 

är väldigt viktig och grunden till allt. Problematiken i det Katarina uttrycker är att det inte 

stämmer överens med verkligheten, eftersom Pisas undersökning (Programme for 

International Student Assessment) visar på låga resultat inom matematik. Katarina uttalar att 

personalen i förskolan ska arbeta för att barnen inte ska tappa intresset för matematik. En 

orsak till bristande intresse hos barnen kan vara rädslan hos personalen när det gäller 

matematikanvändning. Det minskade intresset kan samtidigt bero på att personal i förskolan 

inte har den kunskap och de verktyg som krävs för att behålla intresset hos barnen.  

 

Sammanfattningsvis synliggör resultatet att deltagarna har olika erfarenheter med sig av 

matematik, men att detta inte påverkar deras enighet om att matematiken är viktig.                    

6.2 Matematiska kunskaper 

Resultatet visar att det finns deltagare som uppger att de inte behöver någon ytterligare 

kunskap i matematik samtidigt som det finns deltagare som uttrycker att de skulle vilja ha mer 

kunskap om matematik till förskolan och de yngre barnen. Skillnaderna betonas genom 

följande utdrag: 

 

Jag vill ha mer information om matematik när det gäller de yngre barnen, mer kunskap om 

material till de yngre barnen. Jag vill utmana de yngre barnen. (Katarina) 
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[…] jag tror inte jag behöver någon extrautbildning men det kanske jag behöver egentligen när 

jag tänker efter. Ähhhm a kanske, kanske nån kurs om mer matematiska ehm begrepp. Jaa för 

att jobba mer med matematiken i förskolan […] (Anna) 

 

Nee, nee jag tror inte det (skrattar). Det är typ ingenting. Jag har det grundläggande. (Gunilla) 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv befinner sig människan alltid i en utvecklingszon, där ny 

kunskap ska bemästras. Det innebär att människan alltid kan tillägna sig ny kunskap oavsett 

vilken tidigare kunskap som finns inom exempelvis ämnet matematik. Det finns de deltagare 

som menar att de inte behöver ytterligare kunskap i matematik, samtidigt som det finns de 

som vill ha mer kunskap om matematik till de yngsta barnen. Exempelvis uttrycker Anna först 

att hon inte behöver ytterligare kunskap, men kommer sedan fram till att hon behöver mer. Ur 

ett sociokulturellt synsätt kan Annas agerande bero på att hon i mötet med intervjuaren genom 

kommunikation, bland annat via språket, reflekterat över sin egen matematiska kunskap och 

på så sätt uppmärksammat sig själv på att vidare kunskap i ämnet behövs.  

 

Deltagarna uttrycker en oenighet om vidare kunskaper inom matematik och även deltagarnas 

bekvämlighet att använda matematik varierar. En del deltagare betonar att de är mycket 

bekväma med att använda matematik i förskolan, medan andra uttalar att de är bekväma. 

Variationen av deltagarnas svar uttrycks:  

 

Ja eftersom jag tror själv att jag använder matematik varje dag så känner jag mig bekväm med 

det […] (Anna) 

 

Jag är ju bekväm med det som jag, på den nivån som jag är i, där jag arbetar. (Malin) 

 

[…]där kan jag nog lägga mig mitt emellan […] lite mer på medel […] (Emma) 

 

Anna, Malin och Emma uttrycker sig varierat angående sin bekvämlighet av att använda 

matematik i förskolan. Ur ett sociokulturellt perspektiv har den kultur som barnet växer upp i 

en betydande roll för barnets uppfattning om sin omgivning. Exempelvis kan det innebära att 

barnets syn på matematik kan bli en mer avslappnad och positiv om personalen är bekväma 
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med att använda matematik. Samtidigt kan det innebära att barnet får en mindre positiv bild 

av matematik om personalen inte är bekväm med ämnet.  

 

Sammanfattningsvis klargör resultatet att deltagarna har delade meningar angående vidare 

kunskaper inom matematik. Vidare framkommer det att även att graden av bekvämlighet när 

det kommer till matematikanvändning i förskolan varierar hos deltagarna.   

6.3 Matematikanvändning 

Resultatet visar att deltagarna nämner olika sätt att använda de matematiska begreppen på. 

Följande utdrag synliggör detta: 

 

I jättemånga situationer, matsituationer. Ähhmm i lekarna kommer det ju in nästan alltid. Där 

använder man ju ofta med, äh stor och liten ähh å räknar å man delar å det är hela tiden asså 

man gör ju det omedvetet. Mmh men det är ju bra att man får tänka till (skrattar) så man vet att 

man gör det, aa. (Anna) 

 

Mycket. Matsituationer - då räknar vi. Addition och subtraktion vid samlingar. (Katarina) 

 

Det används dagligen och jag hoppas vi använder det medvetet. Det är inte alltid man är så bra 

på det. (tyst) Men det är ju, hela tiden. (Malin) 

 

Framförallt är det väl att vi, säger dem. … Vi har väl inte några uppsatta begrepp på väggarna 

och bord så mycket. Mest är det väl att vi pedagoger som ähm genom pratet. (Karin) 

 

Samtliga fyra deltagare uttrycker att de matematiska begreppen framkommer i verksamheten 

genom kommunikation mellan deltagare och barn. Inom det sociokulturella perspektivet 

kommunicerar personer med varandra och det är där personens tänkande formas. Deltagarna 

menar att matematiska begrepp kommuniceras på varierade sätt som exempelvis genom 

språket, vilket är en likhet med det sociokulturella perspektivet där kommunikationen även 

där kan ske genom språket.  

6.4 Matematiska verktyg 

I resultatet finns en samstämmighet i att det matematiska material som erbjuds är varierat. Ett 

par av deltagarna menar att allt kan vara matematiskt men det gäller bara att kunna se hur. 

Alla deltagare är eniga om att det handlar om vad som finns framme och hur det introduceras. 

Former nämns av både Malin och Katarina som förslag på material som de erbjuder barnen i 
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förskolan. Till skillnad från Malin och Katarina berättar Karin om kameler som kan sorteras 

på olika sätt. Variationen av uppräknade material framgår i följande utdrag:  

 

Vi har äh byggklossar, duplo och lego. Äh. Pärlor, pussel. Vi har lera, små (tyst) kottar och 

pinnar och äh toarullar (skratt). Hur lång tid har vi? Nej, jag tycker vi, man ska ha, vi, jag 

försöker ha varierande material. Sen har vi inget just nu som är specifikt matematisk […] Fast vi 

har ju beställt material, samma som dem har på den andra avdelningen just cirkel och kvadrat 

(tyst) triangel. Med kvadrater och det här, det har vi beställt. Men vi har ju ingen plan på exakt 

hur vi ska jobba med just det. Fast för mig, inom, med de här små barnen är det mycket begrepp 

och förståelse. Lite basic. (Malin) 

 

Ja det är väl att man tar fram. Vi har ju mycket matematiskt material eller så. När man då ibland. 

Det är inte 8ubarnen själva alltid som kanske väljer utan man kan ju presentera för dem. Här har 

vi ah exempelvis dom här sorterings äh, vad är det? Kameler. Man tar fram och visar vad man 

kan göra med dem eller så för att introducera materialet till barnen. Hm det är ju egentligen allt 

material vi har. Mycket material som kanske inte är tänkt matematiskt går ju även att använda 

matematiskt. Man lyfter fram det pedagogiska i allt material vi har. (Karin) 

 

Olika böcker, mig själv genom att räkna på fingrarna, former. Allt kan vändas och utvecklas till 

matematik- ta på sig matematiska glasögon. (Katarina) 

 

Malin uttrycker kommunikationen och språkets betydelse för de små barnen, vilket har en 

betydande roll för barnets tänkande utifrån ett sociokulturellt synsätt. Vidare uttalar Malin 

olika material som exempelvis lego, men att dessa inte var specifikt inriktat på matematik, 

samtidigt menar hon att begrepp och förståelse är det som används för de yngsta barnens 

matematiklärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket och materiella redskap 

sammankopplade, vilket innebär att Malin genom språket kan få till exempel lego att bli 

matematiskt. Malin räknar upp olika material, där de första som uttrycks är byggklossar, 

duplo och lego. Denna uppräkning är av intresse, eftersom leksaker nämns först och material 

sist. Det kan bero på att det är leksaker som används mest i verksamheten, samtidigt kan det 

visa på vad som ligger närmast pedagogen. Malin berättar att de beställt matematiskt material 

exempelvis geometriska former. Till skillnad från Malin uttalar Karin att förskolan redan har 

mycket matematiska material, samtidigt menar Karin att det beror på vad deltagarna tar fram 

och introducerar för barnen. Det handlar om engagemang och kreativitet, för att se matematik 

i material som inte har ett ursprungligt matematiskt syfte. Både Karin och Katarina uttrycker 
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sin egen roll för de matematiska verktygens användning. Det kan ur ett sociokulturellt 

perspektiv uttryckas som att en interaktion sker mellan deltagarna och barnen, vilket har en 

betydande roll för barnens lärande.  

 

Sammantaget är det introduktionen av materialet, alltså vad det används till som deltagarna är 

eniga om. Intressant var att leksaker var en gemensam faktor som lyftes upp före övrigt 

material i uppräkningen av vad som erbjuds när det kommer till matematiklärande. 

6.5 Övergripande resultat 

Resultatet visar att deltagarna har olika erfarenheter av matematik, dock är alla deltagarna 

eniga om att matematik är viktigt och att det inte finns några nackdelar med ämnet. I resultatet 

framkommer en variation i deltagarnas bekvämlighet när det gäller matematikens användning 

på förskolan. Bekvämligheten handlar om deltagarens mod att använda matematiken i 

verksamheten. Bekväm var det som framkom flest gånger av deltagarnas utsagor. Det framgår 

också att deltagarna har olika uppfattningar i frågan om de behöver ytterligare kunskap inom 

matematik. Mer än hälften av deltagarna uttryckte att de ville ha mer kunskaper i matematik 

till förskolan och de yngre barnen. Vidare visar resultatet att matematiska begrepp används 

olika mycket av deltagarna, samt på skiftande sätt. Exempelvis framkom det att matematiska 

begrepp användes dagligen och i form av att räkna. Det matematiska material som erbjuds i 

förskolan är enligt deltagarna varierat, dock nämns leksaker före material. Variationen av 

materialet framgår genom att deltagarna exempelvis nämnde byggmaterial, böcker, 

naturmaterial och geometriska former.   

7. Diskussion  

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur förskollärare, barnskötare och personer med 

annan utbildning beskriver sitt arbete med matematik i förskolan. Den fråga som står i fokus 

handlar om hur förskollärare, barnskötare och personer med annan utbildning beskriver att de 

arbetar med matematik i förskolan. Kapitlet inleds med en metoddiskussion, där val av metod, 

tillvägagångssätt samt undersökningens utformning diskuteras. Vidare följer en 

resultatdiskussion, där tidigare forskning diskuteras i relation till de resultat som redovisats i 

föregående kapitel. Avslutningsvis framkommer vår slutsats samt didaktiska implikationer 

och framtida forskningsområden.  
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7.1 Metoddiskussion 

Inför examensarbetet diskuterade vi vilken metod som skulle användas. Valet stod emellan 

intervju, enkät och observation. Det första vi kom fram till var att en kvalitativ ansats skulle 

väljas. Anledningen till det var att vi strävade efter att synliggöra deltagarnas erfarenheter och 

åsikter om den kontext deltagarna befinner sig i samt en fördjupad förståelse för det 

undersökningsområde vi valt. Vår utgångspunkt har stöd i Brymans (2011) resonemang, då 

författaren betonar att kvalitativ forskning har fokus på hur individer uppfattar och tolkar den 

miljö de lever i. Inom kvalitativ forskning kan intervju och/ eller observation användas som 

metod. Det var deltagarnas perspektiv som stod i fokus och då är det en förutsättning att 

deltagarna får uttrycka sina åsikter och uppfattningar, därför valdes intervju. Larsson (2010) 

menar att när det är människors erfarenheter och åsikter som ska synliggöras är intervju en 

lämplig metod att använda.  

 

Transkriptionerna av intervjuerna har gjorts av oss båda, dock valde vi att enbart ha en 

intervjuare under själva intervjutillfällena och det var samma person som genomförde 

samtliga intervjuer. Valet av att enbart ha en intervjuare var för att deltagaren inte skulle 

uppleva sig vara undertalig i förhållande till intervjupersonerna. Det får vi medhåll ifrån Trost 

(2010) som betonar att respondenten kan känna sig underlägsen om det är flera intervjuare. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv uttrycker Gan och Zhu (2007) att intervjusituationerna kan ha 

bidragit till lärande hos deltagarna, eftersom lärande sker när kunskapen används i mötet med 

omvärlden. Det finns aspekter som kan ifrågasättas inom den valda metoden, exempelvis kan 

intervjuaren omedvetet ha påverkat respondenterna genom responsen som gavs bland annat 

genom nickningar och kroppsspråk. Intervjufrågorna som förekommit i studien anser vi har 

varit relevanta utifrån syftet och den övergripande forskningsfrågan. Samtliga deltagare har 

besvarat alla frågor och har inte haft något vidare att tillägga efter att frågorna besvarats. Det 

kan tyda på att frågorna varit väl formulerade och heltäckande. Vi gör inga anspråk på något 

annat än de tolkningar vi gjort av det respondenterna sagt.  

 

En problematik i studien har varit att det enbart är sex personer som deltagit och det kan 

medföra ett smalare resultat. Dock har deltagarna olika utbildningar med sig, varierande 

arbetslängd inom förskolans verksamhet samt att det ur deltagarnas utsagor framkommit 

variationer. Larsson (2010) betonar att olikheterna av respondenterna kan innebära att fem 

respondenter kan vara tillräckligt. Det är problematiskt med generaliseringen men vi menar att 
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resultatet i sig lyfter fram viktig kunskap om deltagarnas synsätt på matematik och 

användning av matematik i förskolan.  

7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras examensarbetets övergripande forskningsfråga: Hur beskriver 

deltagarna att de arbetar med matematik i förskolan? 

7.2.1 Pedagoger och matematik 

Palmer (2010) lyfter pedagogens roll för matematiklärande i förskola och skola. Författaren 

betonar att pedagogens inställning till matematik samt hens självförtroende påverkar både 

matematikanvändningen och det matematiska lärandet. I examensarbetets resultat framgår det 

att alla deltagare är eniga om att matematiken är viktig och att det inte finns någon nackdel 

med matematik. Utifrån det som Palmer menar borde matematikanvändning och det 

matematiska lärandet ha en framträdande roll på förskolan, eftersom samtliga deltagare 

uttryckte att matematik var viktigt. Ur ett annat perspektiv kan det vara andra faktorer på 

förskolan och hos deltagarna som påverkar i förskolans vardag, vilket kan medföra att 

matematik inte blir framstående. I resultatet framkom att samtliga deltagare hade en gynnsam 

inställning till matematik, vilket är en skillnad emot Thiels (2010) studie. Thiel uttrycker att 

ungefär hälften av pedagogerna hade en positiv inställning till matematik, medan den andra 

hälften av pedagogerna hade en negativ inställning till ämnet. Samtidigt kan den gynnsamma 

inställningen till matematik hos deltagarna som var med i vår studie bero på att informanterna 

vet vilken betydelse matematiken har för barnen. Men även att deltagarna vet hur de kan 

arbeta med matematiken på ett för alla parter roligt sätt. Det kan även vara så att vår studie 

skiljer sig emot Thiels på grund av tidpunkten då undersökningarna gjordes, då deltagarna kan 

ha fått mer kunskaper i ämnet matematik under de fyra år som skiljer. Vidare betonar Palmer 

(2010) att pedagogens inställning till något, exempelvis matematik, kan bero på pedagogens 

erfarenheter av matematik. Det är en skillnad mot det som framkom i deltagarnas utsagor, där 

det framgick att deltagarna hade olika erfarenheter av matematik med sig. Dock var samtliga 

överens om att det inte fanns någon nackdel med matematik. Olika erfarenheter av matematik 

kan ändå visa på en samstämmighet när det gäller att det inte finns några nackdelar med 

matematik. Samtidigt kan deltagarna oavsett tidigare erfarenhet av matematik, vara medvetna 

om ämnets betydelse, dels för dem själva men även för barnen och verksamheten.  

 

I resultatet framkom att en av deltagarna uttryckte att barnen visade intresse för matematik i 

förskolan och att barnen inte får tappa intresset för ämnet i förskolan. Det överensstämmer 
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med det som Palmer (2010) lyfter om barnens tidiga matematiklärande. Författaren menar att 

om barnen tidigt i sina liv får ett intresse för matematik, kan detta ge bättre förutsättningar för 

att behålla intresset för ämnet. Vidare påpekar Palmer att matematiken skapas i samspelet 

med andra. Samspelet nämns även i det sociokulturella perspektivet, vilket uttrycks av Säljö 

(2000) som betonar att barnet lär sig genom samspel med andra personer, exempelvis 

pedagoger. Det kan dels innebära att deltagarna har en viktig roll i barnens lärprocess, men 

även att det är de som ska bidra till att barnens intresse för matematik ska utvecklas. Samtidigt 

behöver förskollärare, barnskötare och personer med annan utbildning arbeta för att barnens 

intresse för matematik ska behållas i förskolan och vidare till skolan.  

 

I resultatet framgår att alla utom en av deltagarna uttalade att de var bekväma eller mycket 

bekväma med att använda matematik. Samtidigt varierade deltagarna utsagor kring ytterligare 

kunskap inom matematik, där fyra av deltagarna menade att de ville ha mer kunskap inom 

ämnet. Palmer (2010) tar upp pedagogernas trygghet vad gäller matematik samt vad som 

ligger till grund för deras framtida utveckling. Författaren betonar att bekvämligheten i 

pedagogens matematikanvändning samt hens egen uppfattning av sin kunskap ligger till grund 

för pedagogens framtida utveckling. Det framkom i några av deltagarnas utsagor att de är 

bekväma med att använda matematik, de vet vilken nuvarande kunskap de har inom ämnet 

samt vilken ytterligare kunskap de kan behöva. Dock framgår det parallellt ur några 

deltagares utsagor att de var bekväma med att använda matematik och inte behövde ytterligare 

kunskap i ämnet, vilket utifrån Palmer kan tolkas som att deltagarnas utveckling kan avstanna. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan inte utvecklingen avstanna, eftersom det enligt Säljö 

(2011) bildas en ny närmsta utvecklingszon, när den föregående bemästrats. Vidare uttrycker 

Matthews och Cobb (2005) ur ett sociokulturellt perspektiv att vuxna lär sig i samspel, då de 

exempelvis kan dela förståelse av olika erfarenheter samt lösa problem. Pedagogernas 

utveckling tas upp av Lindqvist, Emanuelsson, Lindström och Rönnberg (2003) som 

poängterar att pedagogernas bekvämlighet att använda matematik ökar genom mer kunskap i 

ämnet. Det skiljer sig emot det som framkom i resultatet eftersom fem av de sex deltagarna 

menade att de var bekväma med matematik. Enbart två av deltagarna uttalade att de var 

mycket bekväma med ämnet, vilket innebär att bekvämligheten hos deltagarna när det gäller 

matematik ändå kan utvecklas ytterligare.   
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7.2.2 Matematikens synliggörande på förskolan 

I resultatet framgår att matematiska begrepp användes olika mycket och på varierande sätt av 

deltagarna. Exempelvis visar två av deltagarnas utsagor att matematiska begrepp används hela 

tiden. Att det finns variationer i hur de matematiska begreppen används och på vilket sätt, 

överensstämmer med det som Delacour (2013) tar upp om förskollärarens syn på det 

matematiska lärandet. Enligt författaren har förskollärare skilda åsikter och perspektiv vad 

gäller det matematiska lärandet, till exempel visade Delacours studie att det fanns en 

åtskillnad hos förskollärarna när det gällde hur matematiken skulle användas. Det kan vara 

problematiskt för barnens matematiska lärande att deltagarna har olika synsätt på hur 

matematiska begrepp ska användas samt i vilken mängd det ska göras. Samtidigt är alla 

individer olika, vilket innebär att deltagarna har olika områden och ämnen som de för in och 

använder i verksamheten. Dock är det viktigaste för barnens lärande av de matematiska 

begreppen att begreppen används i verksamheten. I en av deltagarnas utsagor framkom det att 

deltagaren hoppades och trodde att de matematiska begreppen användes medvetet. 

Pedagogers medvetenhet när det kommer till barnens matematiklärande lyfts av Björklund 

(2007). Författaren betonar att om pedagogen är medveten ger det möjligheter för pedagogen 

att stötta barnen i det matematiska lärandet. Även inom det sociokulturella perspektivet lyfts 

stöttning, där Säljö (2011) menar att stöttning behövs för barnet när hen befinner sig i sin 

utvecklingszon för att tillägna sig en kunskap. Vidare påpekar Kroksmark (2011) ur ett 

sociokulturellt perspektiv att stöttningen behöver göras av en kompetentare person, 

exempelvis en vuxen person. Deltagarna kan ha en gynnsam inverkan på barnens matematiska 

lärande om de är medvetna. Om deltagarna däremot inte är medvetna kan det istället innebära 

att deltagarna inte stöttar barnen i matematiklärandet, vilket kan få ogynnsamma effekter.  

 

I resultatet framkommer att alla deltagare är eniga om att vilket material som används av 

barnen och introduceras av deltagarna beror på om materialet finns framme på förskolan. Det 

stämmer överens med det som Unga (2013) uttalar om miljön i förhållande till matematik. 

Miljön har enligt författaren betydelse för matematiklärandet, eftersom det är miljön som 

inbjuder barnen. Reis (2011) lyfter materialets betydelse för samspelet, där det betonas att 

material ska finnas i verksamheten för att utveckla samspelet mellan barnen. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv uttrycker Säljö (2012) att det sker en mediering. Författaren menar 

att mediering är när människan använder sig av olika redskap och verktyg för att begripa 

världen runt omkring och handla i den. Även samspelet betonas inom det sociokulturella 
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perspektivet, där Strandberg (2006) menar att samspel med andra personer har betydelse för 

utveckling och lärande hos barnet. Vidare framgår det i resultatet att det användes 

byggmaterial, exempelvis duplo och lego. Wolfgang, Stannard och Jones (2003) har 

undersökt sambandet mellan lego och prestationer senare i livet. Författarna påpekar att det 

finns en koppling mellan tidigt användande av lego och prestationer inom matematik senare i 

livet. Det tidiga användandet medför att barnen på förskolan som använder lego kan få lättare 

att ta till sig matematik senare i sin skolgång. Samtidigt behöver lego finnas framme på 

förskolan och introduceras av deltagarna för att materialet ska användas av barnen. Dock är 

det viktigaste att material överlag finns i verksamheten för att kunna bidra till samspel både 

mellan barnen och mellan deltagare och barn, för att främja barnens utveckling och lärande.   

 

I en av de sex deltagarnas utsagor framgår det att matematik användes med de yngsta barnen 

och då handlar det om begrepp och förståelse. Dessutom visar resultatet att fyra av sex 

deltagare vill ha mer kunskap om de yngsta barnens matematiska lärande. Reis (2011) betonar 

att de yngsta barnens matematiklärande är viktigt, för att de ska få utveckla matematiska 

förmågor. Vidare menar författaren att för alla barns lärande är kommunikation och samspel 

betydelsefullt. Även inom det sociokulturella perspektivet är kommunikation och samspel 

centrala delar. Vygotskij menade enligt Säljö (2000) att människan är kommunikativ från 

födseln och kommunicerar både verbalt och fysiskt med andra personer. Ytterligare betonade 

Vygotskij enligt Kroksmark (2011) att människan tillägnar sig kunskaper och erfarenheter 

genom samspel med andra personer. Då Reis (2011) menar att de yngsta barnens 

matematiklärande är viktigt samtidigt som det sociokulturella perspektivet påpekar att barn är 

kommunikativa från födseln, kan det problematiseras varför inte de yngsta barnens 

matematiklärande fått mer fokus i verksamheten. Parallellt vill mer än hälften av deltagarna 

ha mer kunskap om matematik till de yngsta barnen, vilket visar på att deltagarnas intresse för 

matematik till de yngsta barnens matematiklärande finns. Dock vet inte deltagarna hur de ska 

använda eller anpassa matematiken till de yngsta barnen. Samtidigt framgår det i en av 

deltagarnas utsagor att matematik användes med de yngsta barnen genom begrepp och 

förståelse, vilket kan innebära att deltagarna är på väg till att anpassa matematiken till de 

yngsta barnen. Om deltagarna utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på samspel 

kan deltagaren som vet hur matematiken kan anpassas till de yngsta barnen genom samspel 

med de andra deltagarna dela kunskaper och erfarenheter.  
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7.3 Slutsats 

Resultatet i det här examensarbetet visar att deltagarna har en positiv inställning till 

matematik och ser inte några nackdelar med ämnet. De tidigare erfarenheter av matematik 

som deltagarna har med sig påverkar inte betydelsen för ämnet, då alla deltagare är eniga om 

att matematiken är viktig. Deltagarna upplevde överlag att de var bekväma med att använda 

matematik i förskolan, dock eftersträvades ytterligare kunskap i ämnet av de flesta. När det 

kommer till matematikens synliggörande i förskolan sker den genom användningen av 

begrepp och material. Begreppens användning varierade i hur mycket de användes samt på 

vilket sätt och när det gällde materialets användning berodde den på vilka material som fanns 

tillgängliga. Vår slutsats är att det finns en problematik när det gäller matematikens 

synliggörande i förskolan, vilket berör de yngsta barnens matematiklärande. Problematiken 

består av att deltagarna inte vet hur de ska använda matematiken med de yngsta barnen samt 

hur ämnet ska anpassas till dem.    

7.4 Didaktiska implikationer och framtida forskningsområden 

Resultatet i vår studie visar att deltagarnas uttalade förhållningssätt till matematik exempelvis 

när det gäller bekvämlighet behöver inte stämma överens med deltagarnas kunskaper inom 

ämnet. Dessutom är det materialet som finns framme i verksamheten som används av barnen 

och deltagarna, vilket synliggör vikten av att ha materialet tillgängligt samt varierat. I 

resultatet berättar respondenterna om flera saker som kan användas för matematiklärandet 

däribland byggklossar och tågbanor. Skolverkets (2011) läroplan för förskolan anger i 

strävansmålen att förskolläraren ska använda matematik i verksamheten, vilket innebär att 

barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla sina förmågor inom matematikanvändning. 

Utifrån vår studie finns en nyfikenhet att forska vidare på de yngsta barnens 

matematikanvändning eller vilken roll tidigare erfarenheter av matematik har i förhållande till 

hur matematiken används. Förslagsvis kan det även vara intressant att jämföra manliga och 

kvinnliga pedagogers utsagor om förhållningssätt till matematik och synliggörandet av 

matematik. 
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Bilaga 1- Tabell över tidigare forskning 
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Bilaga 2- Intervjuguide 

Forskningsfråga: 

 Hur beskriver förskollärare, barnskötare och persoer med annan utbildning att de 

arbetar med matematik i förskolan? 

 

Allmänt 

1. (A) Vad har du för utbildning?  

(B) Hur länge har du arbetat i förskolan?  

□ Mindre än 5 år □ 5- 10 år □ 10-15 år □ Mer än 15 år 

2. Vad har du för erfarenheter av matematik?  

3. Vilken kunskap skulle du vilja ha som du inte redan har i ämnet?  

4. Hur bekväm är du med att använda matematik i förskolan?  

5. På vilka sätt är matematik viktigt på förskolan?   

6. På vilka sätt inbjuder förskolans miljö till matematik?  

7. Vad ser du för fördelar med att använda matematiken redan i förskolan?  

8. Vad ser du för nackdelar med matematik?  

Material 

9. Vad erbjuder du barnen för material vad gäller matematik? 

10. Vilka material/ leksaker har ni som är inriktade på matematik? 

Begrepp 

11. Hur används matematiska begrepp i verksamheten?  

Fria leken 

12. Hur använder barnen matematik i den fria leken? 

Planerade aktiviteter 

13. På vilka sätt används matematik i planerade aktiviteter? 

14. Hur inkluderar du matematik i olika planerade aktiviteter? 
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Bilaga 3- Kodningstabell 

 

Kategorier 

Deltagarnas syn 

på matematik 

Matematiska 

kunskaper 

Matematikanvändning 

(när? hur?) 

Matematiska 

verktyg 

”[…] man måste ju 

använda 

matematiken på 

förskolan sen 

kommer den ju i 

samhället och 

överallt.” 

” […]eftersom jag tror 

själv att jag använder 

matematik varje dag 

så känner jag mig 

bekväm med det[…]” 

”I jättemånga 

situationer.. 

matsituationer […] ” […] 

”Det är inte barnen själva 

alltid som kanske väljer 

[…]” 

”Mycket material 

som kanske inte är 

tänkt matematiskt 

går ju även att 

använda 

matematiskt.” 

”Väldigt viktigt. 

Inför skolan, 

lägger grunden i 

förskolan ….” 

”Matematik är 

grunden till allt.”  

 

”Jag är jättebekväm” ”Dom använder den 

matematiken dom har 

kunskap och uppfattning 

om.” 

”Vi har e 

byggklossar, duplo 

och lego.” 

”Matematik är ju 

liksom asså allt 

eller vad ska man 

säga.” 

”Väldigt. Jag känner 

mig trygg och säker.” 

”[…] i alla fall inte i våra 

planeringar att vi 

medvetet faktiskt har 

tänkt på matematiken.” 

”Allt byggmaterial 

är ju matematiskt.” 

”Inga nackdelar.” ”Lite lagom.”[…] 

”Det är en 

tolkningsfråga.” 

”[…]asså man gör ju det 

omedvetet […]” 

”[…] till exempel 

tågbanan så ser 

man att de har ett 

tåg så lägger de till 

ett[…]” 

”När Lpfö kom så 

kom det mycket 

med matematik 

[…]” ”Matematik 

har man ju använt 

 ”Ähhmm i lekarna 

kommer det ju in nästan 

alltid. Där använder man 

ju ofta med, äh stor och 

liten […]” 
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innan fast man har 

ente förstått det på 

samma sätt […]” 
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Bilaga 4- Informationsbrev 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter _______________ och _____________, studenter från Halmstad Högskola. Vi går 

nu sista terminen på förskollärarprogrammet och ska nu börja på vårt examensarbete.  

 

Vi har tidigare genomfört ett utvecklingsarbete med fokus på de geometriska formerna, för att 

synliggöra matematiken på förskolan. I examensarbetet har vi valt att jobba vidare med temat 

matematik. Vårt fokus är pedagogernas förhållningssätt till matematik, matematikens 

betydelse och hur den synliggörs i förskolan.  

 

Vi kommer genomföra intervjuer och vi önskar ert deltagande i dessa. Intervjun innebär att 

det kommer ställas frågor samt följdfrågor beroende på vad intervjupersonen svarar. 

Intervjuerna kommer ske på en förskola under vecka __. Varje intervju beräknas ta ungefär 30 

minuter. Det är frivilligt att medverka men samtlig personal på förskolans två avdelningar 

kommer bli tillfrågade att delta. Med godkännande av den vi intervjuar vill vi spela in 

intervjun men om det inte godkänns använder vi endast papper och penna. Alla som deltar 

kan närsomhelst avbryta sin medverkan.  

 

Material och inspelningar kommer endast att användas till examensarbetet och efter arbetet är 

avslutat kommer det förstöras. I texten kommer fingerade namn förekomma för att ingen 

identifikation ska kunna ske. Examensarbetet kommer slutligen att publiceras i Diva som är 

högskolans databas för examensarbete.  

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss 

_____________: _________@student.hh.se 

_____________: _________@student.hh.se 

 

Ni har även möjlighet att kontakta vår huvudhandledare, ______________ på  

___________@hh.se 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Linda Ericsson

Jessica Gunnarsson


