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Sammanfattning 

Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare resonerar kring 

matematik i förskolan. Studiens frågeställningar är: Hur resonerar förskollärare kring hur de 

arbetar med matematik i förskolan? Hur resonerar förskollärare kring sin betydelse för barns 

matematiska utveckling i förskolan?  

      Studien utgår från socialkonstruktionism med ett diskurspsykologiskt angreppssätt. 

Genom semistrukturerade intervjuer har sex förskollärares resonemang lyfts fram och 

analyserats. I resultatet framkommer det att förskollärarna innehar en medvetenhet kring 

matematik och vad ett matematiskt arbetssätt innebär i förskolan, där matematiken främst 

berörs i förskolans vardagliga situationer. Det framkommer även att förskollärarna är 

betydelsefulla för barns matematiska utveckling, där närvarande förskollärare bidrar till att 

barnen får matematiska förkunskaper inför skolstarten.  
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Förord 

Först och främst vill vi tacka förskollärarna som har deltagit i vår studie, utan er hade det här 

examensarbetet inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka våra klasskamrater för konstruktiv 

kritik och stöd i arbetet. Under arbetets gång har vi även haft stöd av våra handledare 

Annalena Holm och Carina Stenberg, tack även till er.  

      Det här examensarbetet har resulterat i många skratt, långa dagar, lite sömn och en stor 

mängd socker. När det har varit tungt har vi ändå försökt ha en positiv inställning där vi har 

stöttat varandra. Vi har mestadels skrivit tillsammans för att det har gett oss möjligheter till att 

diskutera och vända och vrida för att kunna få en så välskriven text som möjligt. Det här 

innebär samtidigt att vi båda två har haft full insyn i arbetet, vilket vi finner fördelaktigt. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra familjer för den förståelse ni visat när vi har lyst med vår 

frånvaro. Slutligen vill vi framföra att utan varandra hade det här examensarbetet inte funnits, 

tack till oss. 
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1. Inledning 

I takt med att samhället förändras ställs det enligt Utbildningsdepartementet (2010) och 

Lundström (2015) högre krav på matematiskt kunnande, något som innebär att barns 

kunskaper i matematik behöver utvecklas då matematik är en stor del av vardagen. Dessutom 

visar resultaten från PISA-undersökningen 2012 att 15-åringars matematikkunskaper har 

försämrats (Skolverket, 2013). PISA-resultaten från 2015 visade dock en uppgång i 

jämförelse med 2012 års resultat, men kunskaperna i matematik behöver fortfarande 

förbättras i jämförelse med de flesta nordiska länderna (Skolverket, 2016). Med utgångspunkt 

i aktuellt forskningsläge har vi som skriver det här examensarbetet uppmärksammat att 

förskollärare har betydelse för barns matematiska utveckling. På samma sätt som vi använder 

språket, menar Lundström (2015) att matematiska kunskaper behöver användas och utvecklas 

kontinuerligt för att bibehållas. 

       Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) lyfter fram att barn som tidigt möter 

matematik på ett meningsfullt sätt kan få en positiv inställning till matematik, vilket kan bidra 

till att barns intresse för matematik bibehålls även när barnen blir äldre. Då barns inställning 

till matematik kan påverkas i förskolan, har förskollärare ett ansvar för att konstruera en 

verksamhet där barn på ett meningsfullt sätt får möta och utveckla sina matematiska 

kunskaper (Linder et al., 2011). Förskollärares betydelse lyfts även fram av Piasta, Pelatti och 

Miller (2014) där de i sin studie uppmärksammat skillnader i barns möjligheter till att 

utvecklas inom området matematik. I studien framkom att en del förskolor arbetade med 

matematik men att det även fanns förskolor som inte arbetade med matematik, något som 

stämmer överens med våra egna erfarenheter. Även Skolinspektionen (2017) lyfter fram 

problematiken med att ett matematiskt arbetssätt skiljer sig åt mellan förskolor, där en del 

förskolor inte arbetade med matematik i lika stor utsträckning som andra. Enligt 

Skolinspektionen (2017) resulterar det här i begränsningar i barns möjligheter för att lära sig 

matematik i förskolan. Skollagen (SFS 2010:800) poängterar att “Utbildningen inom 

skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i 

landet den anordnas” (s.3). Skolinspektionen (2017) betonar att det är problematiskt att barn 

inte ges likvärdiga förutsättningar för sin matematiska utveckling. 

      Utifrån ovanstående resonemang ser vi som skriver det här examensarbetet det som 

problematiskt om inte matematiken ges tillräckligt med utrymme i förskolan. Det faktum att 

det även arbetas med matematik i olika stor utsträckning på olika förskolor är ytterligare en 

faktor som vi finner problematisk. Det här skulle kunna bli ett samhällsproblem då 

Utbildningsdepartementet (2010) och Lundström (2015) lyfter fram matematiken och 

kunskaper i matematik som en stor del av vardagen. I aktuellt forskningsläge framkommer att 

förskollärare har betydelse för barns matematiska utveckling samt att Linder et al. (2011) 

lyfter fram att förskollärare bär ansvaret för hur det arbetas med matematik i förskolan. 

Utifrån det här finner vi det intressant att undersöka hur förskollärarna själva talar kring 
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matematik i förskolan. Eftersom en övervägande del av studierna som vi har tagit del av har 

använt observation eller enkät som metod, finner vi det lämpligt att lyfta fram förskollärares 

resonemang kring matematik genom att genomföra intervjuer. Valet av teori baseras också på 

aktuellt forskningsläge då vi inte funnit så många studier gjorda med socialkonstruktionistiska 

utgångspunkter, vilket blir vårt bidrag till det aktuella forskningsläget. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare resonerar kring 

matematik i förskolan. 

• Hur resonerar förskollärare kring hur de arbetar med matematik i förskolan?  

• Hur resonerar förskollärare kring sin betydelse för barns matematiska utveckling i 

förskolan? 

 

2. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

I föreliggande studie undersöker vi hur förskollärarna språkligt uttrycker sig och resonerar 

kring matematik i förskolan, då syftet med vår studie är att genom intervjuer undersöka hur 

förskollärare resonerar kring matematik i förskolan. Vi finner därför socialkonstruktionism 

och diskurspsykologi som ett lämpligt angreppssätt då språket är centralt, vilket det även är i 

vår studie, eftersom varje intervjuad förskollärare talar om sin konstruktion av matematik i 

förskolan. Socialkonstruktionism är enligt Alvesson & Sköldberg (2017) ett perspektiv inom 

samhällsvetenskapen, där den ontologiska utgångspunkten, synen på världen, beskrivs som att 

verkligheten är socialt konstruerad. Burr (2003) skriver fram att det finns en historisk och 

kulturell prägel på hur vi förstår världen och perspektivet innefattar en kritisk ståndpunkt till 

ett förgivettaget sätt att förstå vår omvärld. Burr (2003) lyfter vidare fram att det är i 

interaktionen mellan människor som förståelsen konstrueras samt att språket är centralt i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Likt Burr (2003) beskriver även Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) språket som centralt i ett socialkonstruktionistiskt synsätt och lyfter fram att 

det är med hjälp av språket som människan beskriver och formar sociala relationer, 

världsbilder, samt den sociala världen. Det handlar följaktligen inte om inre mentala processer 

utan ska ses som något som skapas genom social aktivitet. Även Börjesson och Palmblad 

(2007) lyfter fram språkets betydelse och menar att språket ska ses som en handling som inte 

avspeglar verkligheten, utan språket ses istället som en konstruktion i sociala interaktioner. 

När människor använder sitt språk handlar det inte om att återge objektiv fakta, utan det blir 

ett resultat av samtalet mellan människor eftersom språket konstruerar världen. Den 

epistemologiska utgångspunkten, synen på kunskap, beskrivs som att kunskap inte ses som 

konstant utan förändras när människor interagerar med varandra. Det är i social interaktion 

mellan människor som ny kunskap konstrueras utifrån individernas egna verklighetsbilder. 

Det som människan betraktar som sant är det sätt som människan förstår det för tillfället. 
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Därför ses inte sanning som objektiv utan sanningar skapas i den sociala processen och i det 

sociala samspelet med andra människor och är i ständig förändring (Burr, 2003; Börjesson & 

Palmblad, 2007).  

 

2.1 Diskurs 

Ett centralt begrepp inom socialkonstruktionismen är begreppet diskurs. Boréus (2015) 

förklarar att diskurser uttrycks genom språket och innebär bland annat ett regelverk för 

kategorisering och tal. Winther Jørgensen & Phillips (2000) har sin definition av begreppet 

diskurs och beskriver begreppet övergripande som ”…ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen…” (s.7). Allwood och Erikson (2010) har en liknande beskrivning av begreppet, men 

menar att det kan finnas skillnader kring vilken betydelse begreppet har utifrån olika 

författare. 

      Vi har i föreliggande studie valt att använda oss av den definition av begreppet diskurs 

som Burr (2003) använder. Hon beskriver att diskurser är ett visst sätt att tala om något 

specifikt och diskurser konstrueras genom att vi uttrycker våra meningar och uttalar oss 

språkligt. I den här studien uttalar förskollärarna sig om ett specifikt ämne, vilket är 

matematik i förskolan. Genom att de använder språket som medel framkommer diskurser 

utifrån deras resonemang. Burr (2003) skriver fram att alla människor bär med sig sina egna 

erfarenheter av världen, vilket gör att det kan förekomma många olika diskurser samtidigt om 

ett och samma ämne eller objekt. Sjöberg (2013) lyfter fram att genom diskurserna 

positioneras människor eller objekt. Det här innebär konsekvenser för synen på människan 

eller objektet då det samtidigt sker en kategorisering utifrån vad som är normalt, onormalt, 

idealiskt eller problematiskt. Börjesson och Palmblad (2007) poängterar att diskurser inte 

innehåller ett facit, utan att diskurserna förändras och konstrueras även utifrån forskarens val 

av metoder. I föreliggande studie är vi medvetna om att vi är medproducenter till hur 

diskurser konstrueras eftersom vi har valt metod och analysverktyg som innebär att hypoteser 

ställs till vår producerade data.  

 

2.2 Diskursanalys 

Diskursanalys som metod är ett vanligt tillvägagångssätt inom socialkonstruktionismen och 

handlar om att upptäcka mönster inom de diskurser som framträder när någon talar (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursanalys innebär att samtal studeras, eller som i 

föreliggande studie, att uttalanden i intervjuer studeras och analyseras. Det handlar därför inte 

om att analysera sådant som ligger utanför det som sägs under intervjun (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Börjesson och Palmblad (2007) beskriver att diskursanalys som metod 

innebär ett likvärdigt angreppssätt eftersom innehållet i olika texter eller intervjuer behandlas 

lika oavsett källa. Sjöberg (2013) lyfter fram att diskursanalyser även kan innebära en kritisk 

granskning av det förgivettagna samt en problematisering av förhållningssätt i relation till vår 
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omvärld. Det finns tre olika tillvägagångssätt inom diskursanalys, vilka Winther Jørgensen & 

Phillips, (2000) benämner som diskursteori, kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi. 

Bolander och Fejes (2015) menar att forskare som använder sig av diskursteori och kritisk 

diskursanalys utforskar de lite större diskurserna ur ett större samhällsperspektiv. Forskare 

som istället använder sig av diskurspsykologi utforskar mindre diskurser, exempelvis 

relationen mellan människor och skola. Vi finner därför diskurspsykologin som ett lämpligt 

angreppssätt för att analysera våra intervjuer då vi är intresserade av att undersöka hur 

förskollärare resonerar kring matematik i förskolan. 

 

2.3 Diskurspsykologi 

Den här studien har en diskurspsykologisk grund. Diskurspsykologi är en form av 

diskursanalys och förknippas ofta med Margaret Wetherell och Jonathan Potter (Boréus, 

2015). Holmberg (2010) beskriver att en diskurspsykologisk grundtanke är att människor är 

kapabla till att konstruera olika beskrivningar av samma händelse eller fenomen. Det som 

varierar i exempelvis berättelser ses inte som problematiskt utan i stället handlar det om att 

språket används olika. Winther Jørgensen och Phillips (2000) framhäver att analyserna görs 

utifrån hur språket används i de sammanhang där det utvecklas genom människors sociala 

interaktioner. Då syftet med den här studien är att genom intervjuer undersöka hur 

förskollärare resonerar kring matematik i förskolan, är språket i fokus eftersom varje 

intervjuad förskollärare talar om sin konstruktion av matematik i förskolan. Då vi även 

använder olika diskurspsykologiska verktyg för analys innebär det att förskollärarnas språk 

analyseras utifrån hur de i intervjusituationen talade. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

beskriver att forskare inom diskurspsykologin inte fokuserar på de stora diskurserna, utan 

fokuserar istället på sådant som sker i vardagen. Ett diskurspsykologiskt fokus är exempelvis 

att undersöka hur människor väljer att beskriva sig själva språkligt på olika sätt i sociala 

interaktioner med andra människor. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) tar forskare 

inom diskurspsykologin avstånd från att mentala processer och sinnestillstånd enbart är 

kopplade till individer utan ses istället som sociala aktiviteter, ett resultat av social 

interaktion. Winther Jørgensen & Phillips (2000) lyfter att diskurspsykologer ser sitt arbete 

som en del av en konstruktion, vilket innebär att det egna arbetet representerar en version av 

en sanning eller en verklighet. Potter och Wetherell (1987) lyfter att det finns en vetskap om 

att det egna arbetet är en diskursiv konstruktion och att under hela processen fortsätter 

verkligheten att konstrueras.  

      Det finns flera olika begrepp som verktyg för analys som används inom 

diskurspsykologin, i föreliggande studie har vi valt ut flera. Holmberg (2010) skriver fram att 

det finns en flexibilitet i användandet av begreppen samt att studiens syfte är avgörande för 

hur många analytiska begrepp som kan användas. Våra valda analysbegrepp i det här 

examensarbetet är konstruktion, variation, funktion samt effekt, vilka kommer att förklaras 

under avsnitt 4.6.analysverktyg. 
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3. Forskningsläge 

I det här avsnittet redovisas aktuellt forskningsläge inom matematik som är relevant för 

föreliggande studie. Utifrån studiernas innehåll har forskningsläget tematiserats i tre delar, 

Förskollärares kunskap och medvetenhet i ämnet matematik, Förskollärares inställning till 

matematik i förskolan och Förskollärares betydelse för att barnen ska lära sig matematik i 

förskolan. 

 

3.1 Förskollärares kunskap och medvetenhet i ämnet matematik 

I det här avsnittet lyfts forskning som på olika sätt berör betydelsen av förskollärares kunskap 

och medvetenhet i relation till barns matematiklärande.   

      I en studie gjord av Choi och Dobbs-Oates (2014) deltog 31 förskollärare i en 

enkätundersökning som undersökte om barns tillägnande av matematiska kunskaper hade ett 

samband med kvalitén på verksamheten. Syftet med studien berörde sambandet mellan antalet 

matematiska aktiviteter och relationen mellan förskollärare och barn. Vidare undersöktes 

sambandet mellan förskollärarens kompetens att lära ut i relation till förskollärarens 

utbildning. Enkätfrågorna inbegrep även barns möjligheter att öka sina matematiska 

kunskaper under en halvårsperiod. Slutligen undersöktes om det fanns ett samband mellan 

förskollärarens utbildning och erfarenhet i relation till frekvensen i hur många matematiska 

aktiviteter som förskolläraren iscensatte. För att upptäcka skillnader i barns matematiska 

kunnande genomfördes ett test i matematik under både höst- och vårterminen, där totalt 129 

barn i åldern 3–5 år deltog. Studiens resultat lyfte å ena sidan att en nära relation mellan barn 

och förskollärare hade betydelse för barns förutsättningar att lära sig matematik. Å andra 

sidan menar Choi et al. (2014) att andra faktorer kan influera resultatet. Exempelvis, barn som 

har hög potential att lära sig matematik har en mer nära relation till förskolläraren eftersom 

förskolläraren känner sig tillfreds med barnets kunskaper inom ämnet. Avslutningsvis 

indikerar resultatet att förskollärarens utbildning inte hade något signifikant samband med 

barns möjligheter att lära sig matematik. Författarna till studien poängterar att det kan betyda 

att förskollärarens egen utbildning i matematik inte räcker till för att barnen ska öka sina 

matematiska kunskaper. 

      Till skillnad från Choi et al. (2014) har Piasta et al. (2014) funnit att förskollärarnas 

utbildning har betydelse för hur barn lär sig matematik, men lyfter samtidigt likt Choi et al. 

(2014) att variationer i matematikundervisningen kan bero på att förskolläraren behöver utöka 

sina matematiska kunskaper. Studien gjord av Piasta et al. (2014) har genomförts genom att 

lärarledda aktiviteter observerades på 35 förskolor i Ohio. Observationsstudien genomfördes 

på 65 avdelningar med barn i 3–4 årsåldern. Syftet med studien var att observera barns 

möjligheter till att möta matematik i förskolan. Piasta et al. (2014) lyfter fram att det inom 

forskningsläget finns en gemensam syn på att matematik behövs tidigt i barns liv för att 

främja deras matematiska utveckling i senare skolår och senare i livet. Även om det finns en 
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gemensam syn kring vikten av matematik i förskolan, så menar Piasta et al. (2014) att det 

behövs mer forskning kring vilka möjligheter till matematiklärande det finns i förskolor. Det 

här för att forskning lyfter fram en mer allmän bild av vilka erfarenheter barn har av 

matematik. 

      Ett resultat i Piasta et al. (2014) studie var att det fanns variationer på områden inom 

matematik som barnen fick erfara i förskolan. Barnen fick bland annat möta aktiviteter med 

geometri, mönster, rumsuppfattning, mätning, siffror och talförståelse. Ytterligare ett resultat 

var att en del förskolor arbetade och skapade möjligheter för barnen att lära matematik och 

naturvetenskap, medan några förskolor inte arbetade med matematik alls. Piasta et al. (2014) 

lyfter fram att en anledning till att möjligheterna för matematik i förskolan varierade är ett 

resultat av förskollärarnas erfarenhet och utbildningsnivå. Sammanfattningsvis lyfter Piasta et 

al. (2014) fram att det fanns möjligheter för barn att lära matematik och naturvetenskap i 

förskolan. För att öka möjligheterna behövs mer kunskap och förståelse hos förskollärarna om 

hur undervisning kan utformas för att ge alla barn möjligheter till att lära och utveckla 

matematiska och naturvetenskapliga kunskaper. 

      En annan studie som berör utbildning inom matematik är gjord av Karatas, Guven, 

Öztürk, Arslan och Gürsoy (2017). De har genomfört en enkätundersökning i Turkiet där de 

undersökte 139 förskollärares samt annan pedagogisk personals inställning till undervisning i 

matematik, både utifrån deras erfarenheter som lärare samt deras pedagogiska bakgrund. Likt 

studien gjord av Piasta et al. (2014) lyfter Karatas et al. (2017) i resultatet av sin studie att 

utbildning är en faktor för hur matematikundervisning i förskolan iscensätts. Utbildade 

förskollärare har fler möjligheter att delta i kurser i matematik vilket innebär ett förändrat 

kunnande som ökar det matematiska tänkandet. Det här innebär att förskollärare med en högre 

utbildning uppmärksammar matematiken i högre grad än annan personal med lägre 

utbildning. Det här innebär en skillnad för hur förskollärarna väljer att genomföra matematisk 

undervisning i förskolan, vilket redan har uppmärksammats genom studierna gjorda av Piasta 

et al. (2014) och Choi et al. (2014). 

      Även Bäckman (2015) berör förskollärares kunskap, men då i relation till arbetet med 

matematik i förskolan. Studiens syfte var att undersöka hur förskolebarn kommer i kontakt 

med matematik genom olika aktiviteter samt hur förskollärare möjliggör och utformar 

undervisning med matematiskt innehåll. Vidare undersöktes vilken avsikt förskolläraren har 

med matematikundervisningen i förskolan. Slutligen undersöktes även förskollärarnas 

uppfattningar om vilken kunskap som behövs för att få barnen uppmärksamma på matematik i 

förskolan. Empirin har samlats in genom att göra videoobservationer samt genom att intervjua 

förskollärare. 

      Resultatet av Bäckmans (2015) studie indikerade å ena sidan att när förskollärare väljer att 

arbeta med matematik tillsammans med barnen, möjliggör det även att barnen själva kan 

upptäcka ett matematiskt innehåll och därmed fördjupa sina matematiska kunskaper. Å andra 

sidan indikerade resultatet att om förskollärare har kunskaper i matematik möjliggör det att 
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förskollärarna uppfattar ett matematiskt innehåll i de aktiviteter som barn engagerar sig i med 

utgångspunkt i barnens intresse. Har förskollärare kunskaper i matematik möjliggör det även 

att de i större mån kan stödja barnet i att få syn på matematiken och använda sig av olika 

matematiska begrepp i den sociala interaktionen med barnen. En didaktisk implikation som 

Bäckman (2015) lyfter fram i sin studie är att förskollärare behöver förbättra sina kunskaper 

inom ämnet matematik. Förväntningen är att förskolläraren ska bidra till att barn utvecklar 

grundläggande kunskaper inom ämnet. Förskollärarna gav även uttryck för en svårighet med 

att upptäcka vardagsmatematiken och att det behövs ett medvetet matematisk fokus för att 

uppmärksamma barns möten med matematik i vardagen. 

      Björklund och Barendregt (2016) har även de likt Bäckman (2015) undersökt 

förskollärares medvetenhet kring matematik, men till skillnad från Bäckman (2015) har de 

istället genomfört en enkätundersökning. Enkäterna riktade sig till 147 förskollärare som 

arbetar i förskolan och förskoleklass, där frågorna berörde förskollärarnas vanor kring ett 

matematiskt arbetssätt. Forskarna kom fram till att förskollärare arbetade med matematik när 

det uppkom i barnens lek utifrån deras intresse. Målinriktade aktiviteter med fokus på 

matematik var ovanligare. Vidare förklarar Björklund et al. (2016) att förskollärare har en 

utmaning i att organisera matematiska aktiviteter då läroplanen lyfter fram att verksamheten 

ska utgå från barns intresse och tankar. Även om verksamheten ska utgå från barns intresse 

menar forskarna att förskollärarna har ett ansvar att skapa möjligheter för barn att utveckla 

sina matematiska kunskaper genom att planera olika aktiviteter. Ett annat resultat som lyfts 

fram i Björklunds et al. (2016) studie är att förskollärarna kommunicerar matematik 

tillsammans med barnen, men den fysiska miljön används inte för att utforska matematik. 

Material finns för att lära och utveckla matematiska kunskaper, men förskollärarna i studien 

använder inte materialet på sätt som är nya för barnen. Det var även få förskollärare som 

svarade att de hade siffror synligt för barnen, där de kan lära sig talföljd. Anledningen till det 

är bland annat saknad av kunskap om hur det kan göras men även att det kan finnas en rädsla 

hos förskollärarna om att det är likt skolan.  

 

3.2 Förskollärares inställning till matematik i förskolan 

I följande avsnitt presenteras forskning som berör förskollärares inställning till matematik i 

förskolan. 

      Thiel (2010) genomförde i sin studie en enkätundersökning, vars syfte var att undersöka 

110 förskollärares inställning till matematik i förskolan. Genom enkätundersökningen fick 

förskollärarna besvara frågor som berörde deras inställning till matematik, samt vilken syn de 

hade på matematik, utifrån en rad olika påståenden. Resultatet indikerar att de flesta 

förskollärare känner en öppenhet inför att arbeta med matematik i förskolan. Bland de som 

svarade att de känner ett motstånd till att arbeta med matematik, var de flesta yngre 

förskollärare. Thiel (2010) drog slutsatsen att det kunde bero på att yngre förskollärare bar på 

egna negativa erfarenheter av matematik. Ett annat resultat av studien var att alla förskollärare 
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gav uttryck för att matematiska kunskaper var användbara både i vardagen och ur ett 

samhällsperspektiv. Utifrån studiens resultat argumenterar Thiel (2010) för att utbildning 

inom matematik innebär en skillnad för hur barnen lär sig matematik. 

      I en studie gjord av Benz (2012) framkommer det likt Thiel (2010) att förskollärare 

känner en öppenhet inför att arbeta med matematik i förskolan. Studien gjord av Benz (2012) 

har även den genomförts genom att använda sig av enkätundersökning som metod. Syftet med 

studien var att undersöka vilka erfarenheter, förkunskaper och attityder 281 förskollärare och 

308 blivande förskollärare har till matematik och matematikundervisning i förskolan. 

Resultatet indikerade att en stor del av deltagarna hade en positiv inställning till matematik i 

förskolan, däremot menar Benz (2012) att den tredjedel som såg matematik som förvirrande 

inte får förbises. 

      Bates, Latham och Kim (2013) har genomfört en enkätundersökning där förskollärarna 

fick svara på frågor vilka berörde om de kände rädslor inför att lära ut matematik i relation till 

deras kunskap i ämnet. Resultatet skiljer sig åt i jämförelse med Thiel (2010) och Benz (2012) 

där Bates et al. (2013) istället kom fram till att ca 40% av förskollärarna uttryckte en rädsla 

kring att lära ut i ämnet. Det framkom även ett samband mellan rädsla och kunskap i ämnet, 

vilket på så vis innebar att förskolläraren hade mindre självförtroende inför att lära ut 

matematik. 

 

3.3 Förskollärares betydelse för att barnen ska lära sig matematik i 

förskolan 

I nedanstående avsnitt presenteras forskning som berör förskollärares betydelse för hur barn 

ska lära sig matematik i förskolan.  

      Edo, Planas och Badillo (2009) har genomfört en studie där de undersökte om matematik i 

kombination med lek och sociala interaktioner kunde utveckla barns matematiska kunskaper. 

Data samlades in genom observationer, ljud- och videoupptagning, intervjuer och 

anteckningar som sedan analyserades. Studiens deltagare var 26 barn i åldern 5–6 år på en 

förskola i Spanien. Barnen skapade tillsammans med förskollärare ett bageri på förskolan där 

de kunde leka och lära matematik. Tillsammans besökte de ett riktigt bageri för att hämta 

inspiration till sitt egna projekt. I barnens bageri på förskolan hade de bland annat en 

kassaapparat, leksakspengar och bröd som de köpte och sålde. Ett resultat var att barnen 

inledningsvis inte använde leksakspengarna men att barnen i ett senare skede började använda 

leksakspengarna för att beräkna priser. Edo et al. (2009) lyfter utifrån sin studie fram att 

aktiviteter som de här kan utveckla barns matematiska förmågor. Ytterligare ett resultat var att 

barn och förskollärare genom social interaktion kunde utmana och leka med matematik och 

matematiska begrepp som utvecklade barnens matematiska förmågor. Genom att 

förskolläraren var närvarande och möjliggjorde ett projekt där barnen kunde möta matematik 

på ett lekfullt sätt, kunde förskolläraren också uppmärksamma barnen på ett matematiskt 
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innehåll, vilket enligt Edo et al. (2009) är betydelsefullt för att barnen ska utveckla 

matematiska kunskaper. 

      En annan studie som också studerade interaktionen mellan barn och förskollärare var 

Vandermaas-Peeler och McClain (2015) som under ett år studerade aktiviteter på förskolans 

gård där odling var i fokus. I den här studien undersöktes vilka möjligheter som gavs för att 

barnen skulle få lära matematik och naturvetenskap genom odling. Studien genomfördes med 

observationer och intervjuer med både barn och förskollärare som metod. Vandermaas-Peeler 

et al. (2015) lyfter fram att i en planerad miljö skapas möjligheter för barnen att lära samt att 

tidigt möta matematik tillsammans med förskollärare. Ett resultat var att barnen gavs många 

möjligheter till lärande på gården i bland annat matematik och naturvetenskap. Förskollärarna 

vägledde barnen i deras lärande och utveckling som skapade djupare samtal och förståelse, 

vilket även bekräftar resultatet av Edo et al. (2009) studie. Vandermaas-Peeler et al. (2015) 

lyfter även fram att förskollärarna vägledde barnen genom att ställa frågor, hypoteser och att 

lyssna in deras förslag. Resultatet indikerade även att barnens kunskaper utvecklades då 

odling som aktivitet var meningsfullt för barnen. Slutligen lyfter Vandermaas-Peeler et al. 

(2015) fram i sina resultat att aktiviteter där barnen får vägledning av förskollärare utvecklar 

matematiska kunskaper. 

      Till skillnad från Edo et al. (2009) och Vandemass-Peeler et al. (2015) studier har 

Lundström (2015) genomfört en observationsstudie där syftet var att beskriva hur matematik 

används i kommunikationen mellan barn på förskolan. Lundström (2015) undersökte hur 

barnen använde matematik, hur kommunikationen var mellan barnen men även mellan barn 

och förskollärare. I studien deltog totalt 31 barn i åldrarna 3–6 år. Ett resultat var att barnen 

genom varierade aktiviteter mötte matematik och att de kommunicerade matematiska begrepp 

på olika sätt. Aktiviteter där barnen kommunicerade matematik var bland annat i olika 

bollsporter och när de spelade spel. Matematiken uttrycktes genom verbalt språk, genom 

kroppen men även genom bild och skrift där barnen skrev siffror och symboler när de 

exempelvis skrev och räknade poäng i spelen. Resultatet indikerade också att barnen hjälpte 

varandra att kommunicera matematik, där barn med mer matematisk kunskap hjälpte de barn 

som har mindre kunskap inom området. Lundström (2015) kom, precis som Edo et al. (2009) 

och Vandermaas-Peeler et al. (2015), också fram till att förskollärare har en betydelse för att 

barn ska möta matematik i förskolan. Det kan vara att erbjuda material och situationer där 

barns matematiska kunskaper utmanas och utvecklas i sociala sammanhang med både 

kamrater och vuxna. En slutsats i studien var att barnen själva använde sig av matematik i 

olika situationer, men för att barnen ska få kunskaper till att upptäcka matematik på egen hand 

behöver de ha närvarande förskollärare som lyfter fram matematiken och dess begrepp. En 

annan slutsats i studien var att förskollärare borde vara närvarande för att barnen ska utveckla 

sina matematiska kunskaper. Även förskollärares förhållningssätt och möjliggörandet för ett 

matematiskt innehåll är betydande för barns utveckling inom matematik. Förskollärares 

kompetens inom området är en avgörande faktor för hur en matematisk verksamhet utformas. 
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3.4 Sammanfattning 

I aktuellt forskningsläge har vi redogjort för olika delar som berör barns möjligheter att lära 

sig matematik i förskolan. Piasta et al. (2014) lyfter fram att förskollärares utbildning har 

betydelse för hur barn får lära matematik i förskolan. Piasta et al. (2014) kommer även fram 

till att det finns variationer på hur det arbetas med matematik på olika förskolor, vilket kan 

vara ett resultat av vilken utbildning förskollärare har. Bäckman (2015) har i sin studie berört 

förskollärares kunskaper inom matematik, där det framkom att deras kunskaper har en 

betydelse för hur förskollärarna arbetar med matematik i förskolan. Bates et al. (2013) har i 

sin studie kommit fram till att förskollärares rädsla för matematik kan ligga till grund för hur 

matematik används i förskolan. Sammanfattningsvis framkommer det i studier gjorda av Edo 

et al. (2009) och Vandermaas-Peeler et al. (2015) att närvarande förskollärare i social 

interaktion med barnen utvecklar barns matematiska kunskaper. 

 

4. Metod 

I nedanstående avsnitt kommer vi presentera studiens tillvägagångssätt, urval, pilotstudie, 

produktion av data, transkribering och kodning av producerad data, analysverktyg, 

tillförlitlighet och etiskt förhållningssätt. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Eftersom studiens syfte är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare resonerar kring 

matematik i förskolan, valde vi att producera data genom att intervjua sex verksamma 

förskollärare på fyra olika förskolor i södra Sverige. Kontakten med berörda förskollärare 

togs dels genom att vi ringde till de berörda förskolorna, men även genom att vi besökte en av 

förskolorna för att få förskollärarnas medgivande till att delta i studien. Ytterligare kontakter 

togs via telefon för att boka tid för intervjuerna samt för att samla in mejladresser för att 

kunna skicka ut samtyckesblanketter, vilka även innehöll information om studiens syfte och 

etiska riktlinjer (se bilaga 1). En av förskollärarna uttryckte att det hade varit bra att få 

intervjufrågorna mejlade i förväg. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter fram att 

intervjuer framhäver hur den som blir intervjuad förstår och språkligt uttrycker sig om ämnet i 

den aktuella stunden. Patel och Davidsson (2011) beskriver intervjusituationen som en 

situation som innebär ett samtal mellan den som intervjuar och den intervjuade. 

Intervjufrågorna skickades därför inte ut i förväg för att den som intervjuas inte ska känna att 

det behövs ett visst svar på varje fråga.  

      Intervjuerna genomfördes i avgränsade rum på förskollärarnas arbetsplatser, vilket 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver som en lämplig plats för intervjun då 

intervjun är kopplad till deras arbete. Kvale och Brinkmann (2014) och Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) skriver fram att information om studien bör ges innan intervjun börjar för 

att förbereda intervjupersonen på hur intervjun kommer iscensättas, vilket kan inge 
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förtroende. Innan intervjuerna startade informerades förskollärarna om studiens syfte, hur 

intervjun skulle gå till och att inspelningen skulle ske via mobiltelefon om de gav sitt 

samtycke till det. Bryman (2011) beskriver att ljudinspelning är nödvändigt när språket är i 

fokus. Därför valde vi att spela in ljud med mobiltelefon under intervjuerna, då syftet med vår 

studie är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare resonerar kring matematik i 

förskolan. För att styrka valet att använda mobiltelefon hänvisar vi till Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) som beskriver att mobiltelefon kan användas som inspelningsverktyg för att 

producera data. Förskollärarna gav även sitt skriftliga samtycke till att delta i studien genom 

att skriva på samtyckesblanketten som de hade fått i förväg. Intervjuerna genomfördes enskilt 

och pågick i 10–22 minuter, där den totala empirin uppgick till 76 minuter. Vid varje 

intervjusituation deltog en förskollärare och en av oss som intervjuade.   

 

4.2 Urval 

Vårt val av intervjupersoner grundade sig i ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) 

betyder att urvalet sker utifrån personer som är relevanta för att besvara forskningsfrågorna. 

Utifrån det här urvalet har vi valt att intervjua verksamma förskollärare då vi ville undersöka 

hur förskollärare resonerar kring matematik i förskolan. Vi valde att intervjua förskollärare 

som vi har haft kontakt med sedan tidigare, vilket Bryman (2011) beskriver som ett 

bekvämlighetsurval. Vi gjorde inledningsvis ett aktivt val att intervjua tre förskollärare. Sedan 

påbörjades transkriberingen och analysen av vår producerade data för att se om vi fått in 

tillräckligt för att kunna besvara våra forskningsfrågor, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) beskriver som en flexibel metod inom kvalitativa intervjuer där analyser kombineras 

med intervjuer. Efter transkribering och analys av empirin valde vi att intervjua ytterligare tre 

förskollärare för att få ett mer omfattande material för att besvara våra forskningsfrågor.  

 

4.3 Pilotstudie 

Innan vi intervjuade verksamma förskollärare genomförde vi en pilotstudie med en person 

som inte ingick vårt målinriktade urval, vilket Bryman (2011) beskriver som en metod för att 

prova om intervjufrågorna går att använda (se bilaga 2). En pilotstudie är enligt Bryman 

(2011) också ett sätt att ge de som intervjuar en känsla för hur intervjun kan genomföras, samt 

om eventuella ändringar i frågor och genomförandet behöver göras. Under pilotstudien 

uppkom att en av intervjufrågorna var svår att förstå samt att den berördes i övriga frågor. 

Därför valde vi att ta bort frågan: “Vilken sorts matematik används i förskolan?” innan vi 

genomförde intervjuerna som ingår i vårt urval för studien. 

 

4.4 Produktion av data 

För att producera vårt material använde vi semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att frågor ställs till respondenten, men att det finns utrymme att ställa 
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följdfrågor. Vi finner den här intervjumetoden lämplig till vår produktion av data då vi vill ha 

en mer flexibel intervju där frågorna kan komma i en ordning utifrån den riktning som 

samtalet tar och att det finns samtidigt möjligheter för att ställa följdfrågor. 

 

4.5 Transkribering och kodning av producerad data 

Efter intervjutillfällena lyssnade intervjuaren på det producerade materialet i sin helhet och 

påbörjade transkriberingen som enligt Bryman (2011) innebär att intervjuerna skrivs ut 

mening för mening. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver fram att det är ett effektivt 

tillvägagångssätt eftersom den som har genomfört intervjun kan ha lättare för att förstå vad 

som har sagts, dessutom blev det producerade materialet bekant. Därefter granskades och 

jämfördes transkriptionerna med varandra för att upptäcka eventuella likheter och skillnader.  

Under granskningen kodades transkriptionerna för att jämföra och kategorisera utifrån 

förskollärarnas uttalanden. Kodning innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att olika 

väsentliga begrepp som syns i transkriptionerna markeras för att det ska vara lättare att hitta 

och kunna återkomma till dem senare under analysen. Utifrån kodningen valdes sedan utdrag 

från transkriptionerna som var väsentliga för att besvara forskningsfrågorna, vilket Thornberg 

och Forslund Frykedal (2015) beskriver som en selektiv kodning. Utifrån den selektiva 

kodningen skapades därefter olika teman för att lättare kunna strukturera vår producerade 

data, vilket Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter fram som en metod inom 

diskurspsykologin för att bearbeta producerad data. Utifrån förskollärarnas resonemang kunde 

vi urskilja mönster där liknande uttalanden framkom, men även skillnader i deras uttalanden, 

där förskollärarna exempelvis talade på olika sätt om ett matematiskt arbetssätt. De mönster 

som framkom i förskollärarnas resonemang delades in i följande tematiseringar: 

Vardagsmatematik, projektarbete och matematik i lärmiljön, Att sätta ord på matematik, 

Förskollärares inställning till arbetet med matematik i förskolan, Förskollärares förändrade 

syn på matematik, Förskolläraren som inspiratör och medhjälpare och Orsaker till att arbeta 

med matematik.  

 

4.6 Analysverktyg 

I föreliggande studie kommer vi att använda oss av fyra olika verktyg för analys som är, 

funktion, effekt, variation och konstruktion, vilket vi även har beskrivit under avsnitt 2.3 

diskurspsykologi. Nedan följer en lite djupare beskrivning av innebörden i analysverktygen 

samt hur vi kommer att använda dem.  

 

4.6.1 Funktion 

Potter och Wetherell (1987) beskriver att för att nå ett visst syfte används språket på olika 

sätt, vilket innebär att olika uttalanden kan ha olika funktion. Det här kan förstås som att 

språket inte uttrycks på ett explicit sätt varje gång utan kan istället användas som medel för att 
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anklaga, begära eller övertala för att nå ett visst mål i en viss kontext. Funktion som begrepp 

kan även ha en annan innebörd enligt Potter och Wetherell (1987) som innebär att människan 

använder språket för att framställa sig själv eller andra människor på ett mer fördelaktigt eller 

på ett ofördelaktigt sätt. Holmberg (2010) skriver fram att analyser av funktionen av 

exempelvis en berättelse kan fördjupas genom att ställa olika hypoteser till det material som 

har producerats, vilket kan innebära att bakomliggande anledningar till uttalandet upptäcks. 

 

4.6.2 Effekt  

Holmberg (2010) beskriver att begreppet effekt kan förstås som att effekterna av en berättelses 

funktion lyfts fram och analyseras med hjälp av hypoteser. Exempelvis kan en berättelses 

effekt analyseras med hjälp av att först analysera en berättelses funktion, men det innebär 

samtidigt att det inte går att analysera texter för sig utan att ta hänsyn till i vilken kontext 

uttalandet har använts. 

      I föreliggande studie ställer vi hypoteser kring både funktionen och effekten av de 

intervjuade förskollärarnas resonemang. Det betyder att vi analyserar hur de intervjuade 

förskollärarna använder språket som medel (funktion) exempelvis för att framhäva sig själva 

eller försöka övertyga under intervjun. Begreppet effekt används på så sätt att följderna av 

funktionen utifrån förskollärarnas uttalanden lyfts fram för att få ytterligare förståelse för det 

som uttalats under intervjuerna.  

 

4.6.3 Variation 

Potter och Wetherell (1987) beskriver att när människor talar sker olika variationer i språket 

utifrån vilket syfte och funktion språket har. Exempelvis så kan människor använda språket på 

varierande sätt för att framställa någon annan människa mer fördelaktigt eller ofördelaktigt. 

En annan variation konstrueras beroende på vem som ingår i den sociala interaktionen. 

Människor väljer att framställa någon eller något på olika sätt, vilket beror på vilken relation 

de har till varandra. 

 

4.6.4 Konstruktion 

Genom att människan varierar sitt språk i relation till vilken funktion som avses innebär det 

samtidigt att människan språkliggör och konstruerar sina versioner av den sociala världen 

(Potter & Wetherell, 1987). Holmberg (2010) skriver fram att begreppet konstruktion kan 

betyda att människor uppfattar samma händelse på olika sätt samt att varje människa då 

konstruerar sin egen verklighet, vilket är ett resultat av olikheter i att använda språket. 

      Variation och konstruktion som begrepp används i den här studien på så sätt att i 

analyserna lyfts det som varierar i förskollärarnas resonemang fram genom hur de uttalar 

(konstruerar) sin syn på matematik i förskolan utifrån de frågor som ställs under intervjun. 
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4.7 Tillförlitlighet 

För att beskriva studiens tillförlitlighet har vi utgått från den förklaring som Bryman (2011) 

ger av de fyra kriterier som en kvalitativ studie innefattar. De här kriterierna är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. För att öka studiens 

trovärdighet har vi genom hela arbetet utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

krav. En annan del av trovärdigheten som Bryman (2011) lyfter fram är att det i kvalitativa 

studier kan förekomma flera olika berättelser om hur verkligheten är. För att uppnå 

trovärdighet i studien har vi använt oss av ljudinspelning som vi har lyssnat på flera gånger 

och transkriberat för att endast återge vad som sagts av förskollärarna vi intervjuade för att 

vara så nära deras berättelser om deras sociala verklighet som möjligt. Överförbarhet 

beskriver Bryman (2011) som att kvalitativa studier många gånger innefattar en mindre grupp 

som exempelvis blivit intervjuade. Det innebär att resultaten presenterar en djupare förståelse 

av vad några få lyfter fram. Vi är medvetna om att vi inte kan uppnå en hög överförbarhet då 

vi inte kan säga att resonemanget vi får fram från våra sex intervjuade förskollärare är 

detsamma som andra förskollärare skulle beskriva gällande samma fenomen. Bryman (2011) 

beskriver att för att studier ska uppnå pålitlighet ska det finnas tydliga beskrivningar genom 

hela studien för de olika processerna. Vi har genom hela forskningsprocessen beskrivit och 

motiverat våra val på ett sätt som gör det enklare för läsaren att följa vårt arbete. I kriteriet 

möjlighet att styrka och konfirmera beskriver Bryman (2011) att forskare behöver vara 

medvetna om att det inte helt går att vara objektiv i kvalitativa studier. Vi är medvetna om att 

det finns en risk med att ens egna tolkningar får för stort utrymme i analyserna, vilket vi har 

haft i åtanke för att undvika allt för stor reflexivitet.    

 

4.8 Etiskt förhållningssätt 

Studien grundar sig i Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När vi tog 

kontakt med de förskollärare som vi ville intervjua så fick de information om studien och dess 

syfte. Genom att information gavs muntligt vid förfrågan och sen även genom en skriftlig 

information angående studien och förskollärarnas medverkan, har vi därmed följt 

informationskravet. Förskollärarna deltar frivilligt och fick en förfrågan om de ville 

medverka. De har också skrivit under en samtyckesblankett där de lämnade sitt godkännande 

att medverka i studien. På samtyckesblanketten står det också att de själva bestämmer över sin 

medverkan och kan när som helst kan avbryta sin medverkan och kommer då inte användas i 

studien, vilket gör att vi följer samtyckeskravet (se bilaga 1). Det producerade materialet 

förvaras med stor försiktighet så ingen obehörig har tillgång till det. Det har förts över till ett 

USB-minne och förvaras inlåst i ett kassaskåp. Vi kommer även använda fingerade namn och 

inte skriva ut var förskollärarna arbetar eller hur länge de har arbetat för att skydda deras 
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identitet, vilket Bryman (2011) också lyfter fram som en etisk aspekt. Genom att vi förvarar 

uppgifter och material på ett säkert sätt följer vi också konfidentialitetskravet då inga 

obehöriga har tillgång till materialet. Förskollärarna fick också information om att materialet 

endast kommer användas till studien och kommer därefter förstöras. Genom att materialet 

endast används till den här studien och inget annat, följer vi nyttjandekravet. 

 

5. Resultat och analys 

I det här avsnittet redovisas och analyseras våra resultat utifrån följande sex tematiseringar: 

Vardagsmatematik, projektarbete och matematik i lärmiljön, Att sätta ord på matematik, 

Förskollärares inställning till arbetet med matematik i förskolan, Förskollärares förändrade 

syn på matematik, Förskolläraren som inspiratör och medhjälpare och Orsaker till att arbeta 

med matematik. Alla namn som förekommer i resultatavsnittet är fingerade som vi beskrivit i 

avsnitt 4.8 etiskt förhållningssätt. Förskollärarna har fått följande namn: Isa, Maria, Klara, 

Eva, Lotta och Emma. I nedanstående utdrag används tecknet (…) för att markera att text har 

valts bort som inte varit relevant för vår studie, vilket Bryman (2011) nämner som en riktlinje 

då delar av ett uttalande valt bort.  

 

5.1 Vardagsmatematik, projektarbete och matematik i lärmiljön 

Nedan följer utdrag där sex förskollärare resonerar kring matematik i förskolans kontext. 

 

Lotta talar om vad ett matematiskt arbetssätt innebär när hon uttrycker sig på följande sätt:  

 

Lotta: 

Ett undersökande. E de. (…) Mycket här då. (…) med sin kropp. Att dom undersöker volym. Å 

mängd, vikt, form. eh, i vardan. I vardagssituationer. 

  

I Lottas konstruktion av ett matematiskt arbetssätt talar hon om att matematik i förskolan är 

ett undersökande med sin kropp i vardagssituationer. Genom att Lotta använder ord som dom 

kan funktionen av ett sådant uttalande förstås som att barnen själva konstruerar situationer i 

vardagen där de undersöker matematik med sina kroppar. Effekten av Lottas resonemang är 

att matematik finns i vardagssituationer i förskolan och därför behöver matematik inte vara i 

fokus i planerade aktiviteter. 

  

Vidare berättar Lotta i vilka situationer som barnen möter matematik i förskolan på följande 

sätt: 

Lotta: 

Annars e det mycket i den fria leken som vi tolkar då de barnen gör. Eh, bygg och konstruera 

asså de bygger med kuddarna. Ehm, klassificering, sortering med bilar och djur. Det är 
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mycket med rumsuppfattning. (...) Bland annat. Och sen e de ju då, asså när vi till exempel.. 

disken hjälper dom ju till med å sätta ner besticken å klassificera och sortera där. Duka, eh 

sen e de ju mycket där ute, med lång, kort pinne när vi e i skogen. 

  

Lotta berättar vidare på ett konkret sätt i sin konstruktion av ett matematiskt arbetssätt att barn 

i förskolan möter matematik på många olika sätt, genom att hon berättar att det exempelvis 

sker i den fria leken men även vid dukning och undanplockande av disken. Funktionen av 

hennes uttalande är att hon framställer sig som medveten om i vilka situationer som barnen 

möter matematik i förskolan. Effekten av Lottas uttalande är att hon använder 

vardagssituationer för att barnen ska få ta del av ett matematiskt innehåll i förskolan. I Lottas 

resonemang använder hon sig av orden när vi till exempel vilket kan förstås som en variation i 

jämförelse med föregående utdrag, där barnen på egen hand utforskande matematik, men att 

hon nu även benämner sin egen betydelse i mötet med matematik.   

  

Precis som Lotta resonerar Maria kring innebörden av ett matematiskt arbetssätt i 

vardagssituationer när hon säger följande: 

Maria: 

Du får ju in matematik i vad du än gör, i det vardagliga, man räknar, man ser antal, (...), 

prepositioner när man är ute och går, framför, bakom, och det är ju det här med rum, och 

rumsuppfattning. 

  

Maria resonerar i sin konstruktion av ett matematiskt arbetssätt om att du får ju in matematik i 

vad du än gör, vilket kan förstås som en variation, då hon i jämförelse med Lotta explicit 

uttrycker att matematik i förskolan inbegriper allt i verksamheten. Funktionen av det 

uttalandet är att Maria framställer sig som medveten om att matematiska situationer i 

förskolan förekommer i alla situationer i förskolans kontext. Effekten av Marias resonemang 

liknar Lottas eftersom hon berättar att det är i det vardagliga barn möter matematik på 

förskolan, vilket kan förstås som att även Maria använder sig av vardagliga situationer för att 

barnen ska få tal del av ett matematiskt innehåll i förskolan. Maria resonerar i sin konstruktion 

på samma sätt som Lotta när hon nämner olika situationer där matematiken berörs exempelvis 

genom att man räknar eller när man är ute och går. 

  

Även Eva talar om vad ett matematiskt arbetssätt i förskolan innebär när hon uttrycker sig på 

följande sätt: 

Eva: 

Det viktiga är inte att man kan räkna 1, 2, 3, 4, 5, 100. (...) Men, utan det handlar om mest, 

främst om det här med problemlösning och det logiska tänkandet. 
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Eva resonerar i sin konstruktion av ett matematiskt arbetssätt om att matematik i förskolan 

berör problemlösning och logiskt tänkandet. Funktionen av Evas resonemang är att hon 

framställer vissa matematiska kunskaper som mer betydelsefulla än andra när hon uttrycker 

att det viktiga är inte att man kan räkna. Effekten av ett sådant uttalande kan förstås som att 

hon i sitt arbete väljer att fokusera på problemlösning och logiskt tänkandet. I Evas 

konstruktion kan funktionen av hennes uttalande förstås som att logiskt tänkande och 

problemlösning berörs i vardagen men att hon inte uttrycker det explicit, vilket innebär en 

variation i jämförelse med Lotta och Marias resonemang om vardagsmatematik. 

  

Vidare berättar Eva i vilka situationer som barnen möter matematik i förskolan när hon 

uttrycker sig på följande sätt: 

Eva: 

Dagligen. Alltid. (...) I hallen. Där sker det ju matematik hela tiden. När vi äter. Proportioner 

på tallrik, orkar jag äta så här mycke?. Är det här rimligt? Hur mycket mjölk kan jag hälla i 

ett glas? Exempelvis, innan det rinner över. Om man nu spiller på bordet, hur mycket papper 

behövs till det här jag spillde för att kunna torka upp det? (...) Det vimlar av matematik 

överallt. 

  

I Evas konstruktion av ett matematiskt arbetssätt talar hon konkret om olika situationer där 

barnen dagligen, alltid möter matematik. Funktionen av hennes uttalande är att hon 

framställer sig som medveten om att barn möter matematik dagligen, alltid. En annan 

funktion av hennes uttalande är att hon ser barnen som kompetenta, då hon exempelvis 

uttrycker om man nu spiller på bordet, hur mycket papper behövs till det här jag spillde för 

att kunna torka upp det. Effekten av Evas uttalande är att hon låter barnen själva få beräkna 

proportioner när de äter och om det är rimligt att orka äta så här mycket samt hur mycket 

papper behövs för att barnen ska få kunskaper i att klara vardagliga situationer längre fram på 

egen hand. Eva redogör även i sin konstruktion att det vimlar av matematik överallt, vilket 

kan förstås som att matematik är ett ämne som är svårt att greppa för att det är omfattande. 

 

Isa talar istället om en matematisk vardag när hon uttrycker sig på följande sätt: 

 

Isa: 

Jag tänker att matematik i vardagen är så oerhört viktig, den är jätteviktig. (...) Använder 

man då alla situationer som dyker upp i vardagslivet så har de otroligt mycket matematik.  

 

Genom Isas resonemang konstruerar hon i sin version en matematisk vardag som oerhört 

viktig. Funktionen av hennes uttalande är att hon framhäver att den matematik som 

förekommer i vardagen på förskolan är viktig. Effekten av hennes uttalande är att Isa i sitt 

arbetssätt väljer att arbeta konkret med matematik i vardagliga situationer i förskolan som på 
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så vis blir mer framträdande än planerade matematiska aktiviteter. En annan funktion av 

hennes uttalande är att hon väljer att förstärka sitt resonemang genom att hon använder ord 

som oerhört viktig, jätteviktig. Det här förstås som att Isa vill framhäva hur viktigt det är att 

använda matematik som finns i vardagen. Ytterligare en funktion framkommer när Isa 

resonerar kring att använda alla situationer som dyker upp i vardagslivet, så har de otroligt 

mycket matematik. Effekten av resonemanget innebär att Isa tar tillvara på alla situationer 

som barnen möter i förskolans vardagliga situationer, vilket förstås som att det räcker för att 

barnen ska utveckla sina matematiska kunskaper.  

 

Även Klara talar om ett matematiskt arbetssätt när hon uttrycker sig på följande sätt: 

 

Klara: 

Jag tänker även att man ser det i lärmiljön. (...) Att det syns i miljön. Vilka områden som vi 

arbetar med. Asså både det visuella och att det finns möjlighet att upptäcka och utforska. Men 

att det då även synliggör siffror. Men matte e ju så mycket. Det e ju inte bara att ramsräkna. 

 

I Klaras konstruktion av ett matematiskt arbetssätt talar hon om ett arbetssätt som innefattar 

förskolans lärmiljö och att det syns i miljön. Vilka områden som vi arbetar med. När Klara 

resonerar framhäver hon det visuella, vilket blir en funktion av hennes resonemang kring 

lärmiljön. Effekten av Klaras uttalande blir att hon anser att miljön är betydelsefull för barns 

matematiska utveckling där barn i förskolan ges möjligheter till att upptäcka och utforska 

matematik i förskolans miljö. Ytterligare en effekt av hennes uttalande är att hon ser barnen 

som kompetenta till att upptäcka och utforska på egen hand då de möter matematik på 

förskolan, exempelvis siffror som synliggörs i förskolans miljö. Likt Eva uttrycker Klara inte 

explicit att matematik sker i förskolans vardag, men det förstås som att matematiken framhävs 

i vardagen då det är en del av förskolans miljö. Precis som i Evas resonemang så framkommer 

ytterligare en funktion av Klaras resonemang när hon uttalar att det e ju inte bara att 

ramsräkna. Det framkommer en variation i Eva och Klaras resonemang när Klara uttrycker 

att att matte e ju så mycket. Effekten av Klaras uttalande förstås som att matematik är ett stort 

och brett ämne. Funktionen av hennes resonemang kan även förstås som att hon vill framhäva 

att hon är medveten om att matematik är mer än bara att ramsräkna.   

 

Även Emma talar om ett matematiskt arbetssätt när hon uttrycker sig på följande sätt: 

 

Emma: 

Man har det ju i projekt. (...) Vi gjorde ju till exempel vi hade både färger och former. Och 

man kan säga det e konkret. Vi letade former. Dom fick ta paddorna och leta ute på gården. 

Samla grejer här inne som dom hittade som dom kunde associera. Nu gjorde vi en liten sång 

då om Cecilia Cirkel och sjöng om det.  
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Till skillnad från Maria, Lotta, Eva, Isa och Klara som i sina resonemang talar om matematik 

i förskolans vardagliga situationer, framkommer det i Emmas konstruktion av ett matematiskt 

arbetssätt en variation då hon istället talar om när de arbetade med färger och former som ett 

projekt. Funktionen av Emmas uttalande förstås som att ett tematiskt arbete framhävs som ett 

sätt att arbeta med matematik i förskolan, exempelvis att dom fick ta paddorna och leta 

former ute på gården och att samla grejer här inne. Effekten av hennes uttalande är att dom, 

barnen på förskolan, ses som kompetenta att på egen hand upptäcka matematik på förskolan 

både inne och ute. Ytterligare en funktion av Emmas uttalande förstås som att hon vill 

framhäva att ett tematiskt arbete innebär att arbeta med matematik på olika sätt, när hon 

uttalar att nu gjorde vi en liten sång då om Cecilia Cirkel och sjöng om det. Effekten av 

hennes uttalande kan förstås som att hon är medveten om att ett varierat arbetssätt ger barn 

fler möjligheter att utveckla sina matematiska kunskaper.  

 

5.1.1 Sammanfattning 

Utifrån förskollärarnas resonemang framkommer det variationer då förskollärarna i sina 

konstruktioner talar om ett matematiskt arbetssätt i förskolan. Förskollärarna talar på olika 

sätt om olika situationer där barnen får möta matematik både själva och tillsammans med 

förskollärare. Funktionen av deras uttalande är att de framhäver och delar en medvetenhet om 

att barn på förskolan möter matematiska situationer varje dag och där merparten av 

förskollärarna lyfter att ett matematiskt arbetssätt sker i vardagen. Effekten av deras uttalande 

är att de i sitt arbetssätt lägger tyngdpunkten vid att arbeta med matematik i vardagliga 

situationer i förskolan, men det framkommer även en variation då en av förskollärarna istället 

lyfter ett arbetssätt där matematiken förekommer i projektarbete. Ytterligare en variation 

framkommer då en av förskollärarna i sitt resonemang lyfter att matematiken även 

förekommer i lärmiljön. 

 

5.2 Att sätta ord på matematik 

Nedan följer utdrag där tre förskollärare resonerar kring ett matematiskt språk. 

 

Lotta resonerar på följande sätt: 

Lotta: 

 Handlar också mycket om att ge barnen begrepp kan jag känna. Matematiska begrepp. 

 

Lotta resonerar i sin konstruktion kring ett matematiskt språk när hon uttrycker att det handlar 

också mycket om att ge barnen begrepp. Funktionen av hennes uttalande är att hon vill 

framhäva sin medvetenhet kring att hon tycker det är viktigt att barnen kommer i kontakt med 

matematiska begrepp. Ytterligare en funktion av Lottas uttalande är att hon vill ge barnen en 

medvetenhet kring matematik då hon uttrycker att hon vill ge barnen matematiska begrepp. 
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Effekten av Lottas uttalande förstås som att hon medvetet väljer att använda olika 

matematiska begrepp när hon talar med barn i förskolan för att barnen ska öka sina 

matematiska kunskaper. 

 

Även Klara resonerar kring ett matematiskt språk på följande sätt: 

 

Klara: 

Att man benämner och använder dom rätta begreppen. Och att man synliggör det för barnen. 

(...) Att man använder sig av dom korrekta begreppen. För det är då man befäster. 

 

Klara resonerar i sin konstruktion kring ett matematiskt språk när hon uttrycker att man 

benämner och använder dom rätta begreppen. Funktionen av hennes resonemang är att hon 

likt Lotta vill lyfta fram sin medvetenhet kring betydelsen av att använda ett matematiskt 

språk. Effekten av hennes uttalande blir att hon likt Lotta väljer att använda matematiska 

begrepp när hon talar med barnen i förskolan. Ytterligare en funktion i Klaras uttalande är att 

hon framhäver att hon vill att barnen ska få en medvetenhet kring ett matematiskt språk när 

hon uttrycker att hon synliggör det för barnen. Ytterligare en funktion i Klaras resonemang är 

att hon framhäver vikten av att man använder sig av dom korrekta begreppen redan i 

förskolan och att det resulterar i att det är då man befäster. Effekten av hennes uttalande är att 

hon medvetet använder matematiska begrepp i mötet med barnen för att de ska få fler 

matematiska kunskaper och att användandet av begreppen innebär att det matematiska språket 

startar i förskolan. 

 

Även Isa resonerar kring ett matematiskt språk på följande sätt: 

 

Isa: 

Det innebär att sätta ord på vad är matematik. Det finns många begrepp som tillhör 

matematiken som många människor inte tänker på.  

 

Isa resonerar i sin konstruktion kring ett matematiskt språk när hon uttrycker att det innebär 

att sätta ord på vad är matematik. Funktionen av hennes uttalande är att hon framhäver sin 

medvetenhet kring vikten av att tydliggöra att det är matematik som berörs. Effekten av 

hennes uttalande blir att hon medvetet väljer att berätta för barnen att det är matematik som de 

möter i olika situation på förskolan. Vidare resonerar Isa kring att det finns matematiska 

begrepp som människor inte tänker på. Funktionen av hennes uttalande är att hon framhäver 

att hon själv har kunskap om många olika matematiska begrepp. Effekten av hennes uttalande 

blir att hon medvetet väljer att använda ett matematiskt språk och att hon inte alltid väljer de 

lättaste begreppen när hon talar med barn i förskolan. 
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5.2.1 Sammanfattning 

Det framkommer variationer i förskollärarnas konstruktioner kring ett matematiskt språk, där 

samtliga förskollärare talar om vikten av att använda matematiska begrepp på olika sätt, 

exempelvis genom att uttrycka att det innebär att sätta ord på vad är matematik. Funktionen 

av samtliga förskollärares resonemang är att de framhäver att de har kunskap och är medvetna 

om betydelsen av att redan i förskolan använda sig av matematiska begrepp i mötet med barn. 

Effekten av deras uttalande är att barnen får möjligheter att utveckla ett matematiskt språk 

tillsammans med de intervjuade förskollärarna. 

 

5.3 Förskollärares inställning till arbetet med matematik i förskolan 

Nedan följer utdrag där fem förskollärare resonerar om sin inställning till att arbeta med 

matematik i förskolan. 

 

Maria resonerar på följande sätt:  

Maria: 

Jag tycker det är roligt, och just det här att man använder rätt begrepp, och då när man ser 

det här när barnen börjar ta efter. 

  

Maria resonerar i sin konstruktion av sin inställning till att arbeta med matematik, att det är 

roligt att arbeta med matematik i förskolan. Funktionen av hennes uttalande är att hon 

framställer sig själv som positiv till matematik i förskolan. Ytterligare en funktion är att Maria 

framhäver att ämnet matematik är någonting roligt i förskolans kontext. Effekten av hennes 

uttalande är att när hon arbetar med matematik i förskolan är hon medveten om att framhäva 

ämnet som något roligt och positivt, vilket kan innebära att barnens inställning till matematik 

i förskolan blir fördelaktig. Maria lyfter vidare i sin konstruktion vikten av att använda sig av 

rätt begrepp. Effekten av hennes uttalande är att hon i kontakten med barnen använder 

matematiska begrepp för att barnen själva ska använda ett matematiskt språk, då hon är 

medveten om att barnen börjar ta efter. 

  

Lotta resonerar på följande sätt om sin inställning till matematik i förskolan: 

  

Lotta: 

 Ja eftersom jag själv har mattefobi och matteskräck. Eh, så tycker jag det här är jätteroligt 

för det e liksom inte matte. De e liksom upptäcka och eh ja men upptäcka och lära i ett. (...) 

  

Lotta talar utifrån sin konstruktion av sin inställning till att arbeta med matematik, om att hon 

själv har mattefobi och matteskräck. Funktionen av ett sådant uttalande är att framhäva att 

hon är rädd för att arbeta med matematik i förskolan och att hon anser att ämnet matematik är 

svårt. Effekten är att det i det här resonemang framträder en motvilja mot att arbeta med 
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matematik i förskolan, vilket kan göra att barnen går miste om matematiska möjligheter. Det 

framkommer dock även en variation i hennes resonemang där hon å ena sidan uttrycker att 

hon har mattefobi och matteskräck, men å andra sidan uttrycker hon att det är jätteroligt. 

Funktionen av hennes uttalande är att hon ändå försöker övertyga att hon är intresserad av 

matematik i förskolan genom att använda ordet jätte som en förstärkning av ordet roligt. 

Effekten av hennes resonemang är att hon, likt Maria, i kontakt med barnen försöker uttrycka 

en positiv inställning till matematik i förskolan. Ytterligare en effekt av Lottas uttalande är att 

rädsla för matematik inte behöver vara ett hinder för att arbeta med matematik i förskolan. 

Vidare i sin konstruktion är funktionen av hennes uttalande att hon vill framhäva att 

matematik inte behöver vara svårt och jobbigt då hon uttrycker för det e liksom inte matte, 

utan upptäcka och lära i ett. Effekten av hennes resonemang är att hon trots sin egen 

mattefobi och matteskräck vill ge barnen förutsättningar att få en annan inställning till 

matematik än hennes egen inställning.   

  

Även Eva resonerar kring sin inställning till att arbeta med matematik i förskolan genom att 

uttrycka sig på följande sätt: 

Eva: 

Jag tycker att det e jättebra. Jag e ju själv väldigt intresserad av det just för att jag har ju 

också skrivit ett examensarbete om matematik i förskolan. 

  

Även Eva talar i sin konstruktion av sin inställning till att arbeta med matematik, att hon 

tycker det e jättebra att arbeta med matematik i förskolan och att hon själv är väldigt 

intresserad. Funktionen av hennes uttalande är att hon aktivt arbetar med matematik i 

förskolan. Eva uttrycker och förstärker sitt resonemang, precis som Lotta, genom att använda 

ordet jätte i relation till att det är bra med matematik i förskolan. Effekten av Evas uttalande 

är att hon ger barnen fler matematiska möjligheter än om hon hade haft en annan inställning 

till matematik, vilket kan främja barns matematiska lärande. Ytterligare en funktion av Evas 

uttalande där hon talar om att hon också har skrivit ett examensarbete, är att hon vill framhäva 

och övertyga att hon har kunskap i matematik som stödjer hennes resonemang. Effekten av 

hennes uttalande är att hon har en fördjupad kunskap om matematik i förskolan vilket kan 

vara en tillgång i arbetet med matematik i förskolans kontext. 

 

Isa resonerar kring sin inställning till att arbeta med matematik i förskolan genom att uttrycka 

sig på följande sätt: 

Isa: 

Jag tycker det är intressant, därför allting hänger ihop för matematik, utan matematiken så 

stannar Sverige, vi behöver det, och så behöver vi inte vara rädda för matematiken. (...) Jag 

är inte längre rädd för matematik det var jag innan.  
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Isa resonerar i sin konstruktion av sin inställning till att arbeta med matematik, att det är 

intressant. Funktionen av Isas uttalande kan å ena sidan förstås som att hon vill framhäva att 

hon är intresserad av matematik. Å andra sidan vill hon framhäva sin medvetenhet om 

betydelsen av ett matematiskt kunnande när hon uttalar därför allting hänger ihop för 

matematik. Effekten av ett sådant uttalande förstås som att Isa, precis som Eva, möjliggör fler 

matematiska möjligheter än om hon inte hade haft ett intresse och en medvetenhet kring 

matematik. I Isas resonemang framkommer ytterligare en funktion där hon framställer 

matematik som betydelsefull för annars stannar Sverige. Effekten av hennes uttalande blir att 

hon gör allt hon kan för att barnen ska få så bra matematiska kunskaper som möjligt. Isa 

likställer ett matematiskt kunnande som något som är nödvändigt för att samhället ska 

fungera. Isa uttalar att så behöver vi inte vara rädda för matematiken, där funktionen av 

hennes uttalande är att hon framhäver matematik som ett ämne som det kan finnas en rädsla 

för. Effekten av hennes uttalande kan därför förstås som att om de finns människor som 

genom sin rädsla väljer att inte arbeta med matematik i förskolan. Ytterligare en funktion 

framkommer genom Isas resonemang där hon framhäver att hennes inställning till matematik 

har förändrats när hon uttalar att jag är inte längre rädd för matematik det var jag innan. 

Effekten av hennes uttalande blir att hon numera väljer att arbeta och lyfta fram matematiska 

situationer tillsammans med barnen på förskolan. 

 

Emma resonerar kring sin inställning till att arbeta med matematik i förskolan genom att 

uttrycka sig på följande sätt: 

Emma: 

Asså jag tycker det e lättare när man gör de i det dagliga. Jag kan ibland tycka det e lite svårt 

att hitta så här projekt. (...) Men utgår man från barnen tycker jag inte det är så svårt.  

 

Emma resonerar i sin konstruktion av sin inställning till att arbeta med matematik att hon 

tycker det e lättare när man gör de i det dagliga. Funktionen av hennes uttalande blir att hon 

framhäver den matematik som förekommer i förskolans vardag som ett lättare sätt att arbeta 

med matematik. Ytterligare en funktion av Emmas uttalande är att hon framhäver att det är en 

utmaning att arbetat med matematik som projekt när hon uttalar jag kan ibland tycka det e lite 

svårt att hitta så här projekt. Effekten av hennes uttalande är att hon fokuserar på 

matematiken i förskolans vardag istället för projektarbeten med matematik i sitt arbete på 

förskolan, eftersom det känns svårt. I Emmas resonemang framkommer ytterligare en 

funktion där hon framhäver barnens intresse som en utgångspunkt för arbetet med matematik 

i förskolan, då hon uttrycker men utgår man från barnen tycker jag inte det är så svårt. 

Effekten av hennes uttalande förstås som att trots en viss svårighet med projektarbete som 

berör matematik, så blir det lättare om hon utgår från barnens intresse. 
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5.3.1 Sammanfattning 

I ovanstående utdrag resonerar Maria, Lotta, Eva, Isa och Emma om sina inställningar till att 

arbeta med matematik i förskolan. Det framkommer variationer i deras resonemang då 

samtliga förskollärare uttrycker sig på olika sätt om sina inställningar till att arbeta med 

matematik i förskolan, exempelvis att det är roligt, jätteroligt, intressant men att det även kan 

vara svårt. Funktion av samtliga förskollärares resonemang är att de framhäver att de ser 

positivt på att arbeta med matematik i förskolan. Däremot framkommer det en variation då en 

av förskollärarna tycker att arbete i projekt är svårt, men lättare med barnens intresse som 

utgångspunkt. Effekten av deras uttalande blir att barnen som de intervjuade förskollärarna 

möter i förskolan inte går miste om situationer som berör matematik, då samtliga förskollärare 

är positiva till att arbeta med matematik.  

 

5.4 Förskollärares förändrade syn på matematik 

Nedan följer utdrag där tre förskollärare resonerar kring hur deras syn på matematik har 

förändrats. 

 

Maria uttrycker sig på följande sätt: 

Maria: 

Den hade inte så stor del (...) man läste ju om matte, och pedagogiken kring matte, men det är 

ju inte alls som det är idag. Utan det är ju det att det har utvecklats jättemycket, och då har 

man fått, alltså ta till alltså, ny litteratur och lite så här. (...) Så jag tycker det är bra att det 

har ändrats, och det är mycket som har ändrats sen min utbildning. 

  

Maria resonerar i sin konstruktion av hennes syn på matematik, där matematiken inte var 

framträdande i hennes förskollärarutbildning när hon uttrycker att den hade inte så stor del. 

Vidare i Marias konstruktion talar hon om att matematiken uppmärksammas mer i 

förskollärarutbildningen idag. Funktionen av Marias uttalande är att hon framställer att hon är 

medveten om att det har skett en förändring i synen på matematik i förskolan. Hon väljer även 

att förstärka sin medvetenhet och framhäver medvetenheten genom att hon uttalar att det har 

utvecklats jättemycket. Effekten av hennes uttalande är att förskollärare behöver förbättra sina 

kunskaper i matematik för att barn i förskolan ska öka sina matematiska kunskaper. En annan 

funktion av Marias uttalande är när hon framställer sig själv som kompetent genom att hon 

har förbättrat sina matematiska kunskaper på egen hand genom att hon uttrycker att har man 

fått, alltså ta till alltså, ny litteratur. Effekten av hennes uttalande är att hon anser att 

förskollärare själva har en del i att skaffa sig nya kunskaper i matematik. 
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Även Lotta resonerar kring en förändrad syn på matematik genom att uttrycka sig på följande 

sätt: 

Lotta: 

Asså jag kan säga att innan jag plugga så va matte 1+1. (...) Men sen vi läste matte då på 

högskolan, så e de ju matte hela tiden. Runt omkring oss. I allt vi ser och allt vi gör. Och det 

perspektivet har jag aldrig haft förr. Och nu när man (…) både läste den kursen och ute och 

jobbar så, eh, ser man det på ett helt annat sätt. 

  

Lotta resonerar i sin konstruktion av hennes syn på matematik som förändrades när hon läste 

på högskola. När Lotta resonerar berättar hon att innan jag plugga så va matte 1+1, 

funktionen med hennes uttalande är å ena sidan att hon framställer sig själv som okunnig. När 

hon sedan berättar att sen vi läste matte då på högskolan, så e de ju matte hela tiden, är 

funktionen å andra sidan att hon efter utbildning i matematik framhäver sig själv som 

kompetent och kunnig. Effekten av hennes uttalande är att hon har kompetens för att 

uppmärksamma barns möten med matematik i förskolan eftersom hon använder orden hela 

tiden och i allt vi gör i relation till matematik. Ytterligare en effekt av hennes resonemang är 

en förändrad syn på matematik där hon har fått ett annat perspektiv på vad matematik är. Det 

framkommer olika variationer när både Maria och Lotta resonerar om hur deras syn på 

matematik har förändrats. Maria uttrycker att hon har tillägnat sig matematiska kunskaper på 

egen hand medan Lotta har fått matematiska kunskaper under utbildningen. 

 

Även Emma talar om sin syn på matematik när hon uttrycker sig på följande sätt: 

 

Emma: 

Jag tror att när jag läste att jag fick att det e så mycket mer. Man vet ju nånstans att det e ju 

verkligen förståelsen för begrepp och sammanhang och det logiska och struktur och det här 

med mönster att man ska förstå. (...) Det gjorde nog ett rejält avtryck när jag läste matte.  

 

Emma resonerar i sin konstruktion av hennes syn på matematik förändrades när hon läste och 

att hon då fick att det e så mycket mer. Funktionen av Emmas uttalande kan å ena sidan 

förstås som att hon uttrycker en osäkerhet om att hennes syn på matematik förändrades i 

samband med att hon läste, då hon använder ord som jag tror. Effekten av hennes uttalande är 

att hon är osäker på om utbildning bidrog till att hennes syn på matematik förändrades. Å 

andra sidan är funktionen av hennes uttalande att hon sedan försöker övertyga om att hon är 

medveten om vad matematik innebär när hon uttrycker att man vet ju nånstans att det e ju 

verkligen. Det framkommer en variation i Emmas resonemang där hon först uttrycker en 

osäkerhet när hon uttrycker att hon tror men att hon sedan försöker övertyga genom att tala 

om att man vet ju nånstans att det e ju verkligen. Ytterligare en funktion av Emmas 

resonemang är att hon framställer utbildningen som en bidragande del i hennes syn på 
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matematik förändrades då hon uttrycker att det gjorde nog ett rejält avtryck när jag läste 

matematik. Det här förstås som att hon även här uttrycker en viss osäkerhet när hon använder 

ordet nog. Effekten av det här uttalandet blir att hon trots en viss osäkerhet nu har utvecklat 

sina matematiska kunskaper och att det ger henne en större medvetenhet kring matematik och 

bättre möjligheter till att arbeta med matematik i förskolan.  

 

5.4.1 Sammanfattning 

Ovanstående tre utdrag lyfter fram Maria, Lotta och Emmas resonemang kring att deras syn 

på matematik i förskolan har förändrats. I förskollärarnas resonemang framkommer 

variationer där de på olika sätt talar om hur de har fått en förändrad syn på matematik. Maria 

talar om att hon på egen hand har tagit till sig ny kunskap, medan Lotta och Emma talar om 

att deras syn på matematik förändrades när de utbildade sig. Maria, Lotta och Emma uttrycker 

en gemensam konstruktion om att de på olika sätt har fått ny kunskap där funktionen av deras 

uttalande är att de framställer sig som mer medvetna om vad matematik innebär. Effekten av 

deras uttalande förstås som att deras förändrade syn på matematik har resulterat i ett förändrat 

arbetssätt med matematik i förskolan tillsammans med barnen.   

 

5.5 Förskolläraren som inspiratör och medhjälpare 

Nedan följer utdrag där fyra förskollärare resonerar kring sin betydelse i barns möte med 

matematik. 

 

Lotta uttrycker sig på följande sätt: 

Lotta: 

Som kanske både en inspiratör, eh till å liksom öppna upp för nya infallsvinklar eller påvisa 

eller kunna se samband till exempel. Eh å dels kunna följa med barnen i deras spår å deras 

utforskande kring matematik.  

  

Lotta resonerar i sin konstruktion kring sin betydelse i barns möte med matematik där hon 

uttrycker att hon kanske är en inspiratör i barns möte med matematik i förskolan. Funktionen 

av Lottas uttalande är å ena sidan att hon uttrycker en osäkerhet kring hennes betydelse i 

barns möte med matematik när hon talar om att hon kanske är en inspiratör. Å andra sidan när 

Lotta använder uttrycket att följa med barnen i deras spår är funktionen av det resonemanget 

att hon framställer sig själv som mer säker på sin betydelse i barns möte med matematik, 

vilket innebär en variation i hennes uttalande. Effekten av hennes resonemang är att Lotta ser 

barnen som kompetenta då hon uttrycker att hon som inspiratör ska följa barnen och deras 

utforskande kring matematik. 
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Även Maria resonerar på följande sätt om sin betydelse i barns möte med matematik: 

  

Maria: 

Man är ju medhjälpare, och lyfter, alltså fångar dem vidare, och utvecklar dem vidare, hittar 

deras nyfikenhet att vilja gå vidare och lära sig med (...). Och liksom den här glädjen att de 

tycker det är roligt, och inspirera dem. 

  

Maria resonerar i sin konstruktion kring sin betydelse i barns möte med matematik. 

Funktionen av Marias uttalande är att hon framhäver sig själv som medhjälpare. Effekten av 

hennes uttalande är att hon likt Lotta ser barn som kompetenta, men att barnen behöver 

vägledning för att de ska utveckla sina matematiska kunskaper. Maria resonerar vidare i sin 

konstruktion att hon vill utgå från barnens intresse när hon uttrycker att hon vill hitta deras 

nyfikenhet att gå vidare. Funktionen i hennes uttalande är att det är lättare att fånga deras 

intresse för matematik genom att utgå från det barnen är nyfikna på. Effekten av hennes 

resonemang innebär att matematik i förskolan inte ska ses som något tråkigt, utan något 

intressant. Maria lyfter slutligen i sin konstruktion att hon vill inspirera dem. Hennes 

uttalande varierar i jämförelse med Lotta eftersom Maria talar på ett mer säkert sätt än Lotta 

som istället använder ordet kanske i relation till inspiratör. 

 

Även Isa resonerar på följande sätt kring sin betydelse i barns möte med matematik: 

 

Isa: 

Ja, jätteviktig eftersom jag ger dom den praktiska matematiken, dukar bordet, hur många 

barn, hur många tallrikar, hur många glas, hur många tallrikar och glas tillsammans, då blir 

det avancerat.   

 

Isa resonerar i sin konstruktion kring sin betydelse i barns möte med matematik där hon talar 

om olika situationer som uppkommer i förskolan när bordet ska dukas. Funktionen i hennes 

uttalande är att hon framhäver sig själv som betydelsefull i barns möte med matematik när 

hon uttrycker ja, jätteviktig eftersom jag ger dom den praktiska matematiken. Effekten av 

hennes uttalande kan å ena sidan förstås som att dom, barnen, inte är kompetenta att utöva 

matematik på egen hand, eftersom Isa uttrycker att jag ger. Å andra sidan kan effekten av 

hennes uttalande även förstås som att Isa lyfter fram matematiska situationer i kontakten med 

barnen. Vidare uttrycker Isa att hon utmanar barnen genom att ändra svårighetsgraden när hon 

uttrycker hur många tallrikar och glas tillsammans, då blir det avancerat. Isa uttrycker inte 

explicit att dukningen sker tillsammans med barnen, men det förstås som att Isa lyfter 

matematiska situationer tillsammans med barnen då hon resonerar om sin betydelse i barns 

möte med matematik.  
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Även Emma resonerar på följande sätt kring sin betydelse i barns möte med matematik: 

 

Emma: 

Jag ser det ju som att dels att hitta, närvarande man hittar dom här intressetrådarna som 

kanske inte alltid e jättetydliga. Att man, tycker jag då att man sen lyckas utmana dom på rätt 

sätt. (...) Det tycker jag e vår roll.  

 

Emma resonerar i sin konstruktion kring sin betydelse i barns möte med matematik om att 

vara närvarande och hitta dom här intressetrådarna som kanske inte alltid e jättetydliga. 

Funktionen av hennes uttalande är att hon framhäver sig själv som närvarande och att hon är 

uppmärksam på barns intresse. Ytterligare en funktion är att Emma framhäver sig själv som 

kompetent eftersom hon är medveten om att det kanske är svårt att se vad barnen intresserar 

sig för, men trots svårigheten uttrycker hon att man sen lyckas utmana dom på rätt sätt. 

Effekten av hennes uttalande förstås som att dom, barnen på förskolan, möter och utmanas 

vidare i sin matematiska utveckling genom att Emma medvetet arbetar med matematik utifrån 

barnens intresse. Ytterligare en funktion framkommer när Emma uttrycker att det finns ett rätt 

sätt att utmana barnen på. Effekten av hennes uttalande blir att hon vill framställa att hon 

arbetar på rätt sätt och att det finns andra arbetssätt som är felaktiga. Dessutom framkommer 

en annan funktion genom Emmas konstruktion kring sin betydelse i barns möte med 

matematik när hon med säkerhet uttrycker det tycker jag e vår roll. Effekten av hennes 

uttalande förstås som att hon i kontakten med barnen känner sig trygg i hur hon ska arbeta 

med matematik utifrån barnens intresse samt hur hon ska arbeta för att utmana barnen vidare i 

deras möte med matematik i förskolan.  

 

5.5.1 Sammanfattning 

I ovanstående utdrag resonerar Lotta, Maria, Isa och Emma om sin betydelse i barns möte 

med matematik i förskolan. Det framkommer variationer i förskollärarnas resonemang där de 

på olika sätt talar om sin betydelse för barns möte med matematik, exempelvis som inspiratör, 

medhjälpare och närvarande, på ett mer osäkert eller säkert sätt. Vidare framkommer en 

gemensam konstruktion kring deras betydelse i barns möte med matematik, där funktionen av 

samtliga förskollärares resonemang är att de på olika sätt framhäver att de är betydelsefulla i 

barns möte med matematik i förskolan. Effekten av deras uttalande blir att de ser barn som 

kompetenta och tar tillvara på matematiska möjligheter som uppkommer i förskolans kontext.  

 

5.6 Orsaker till att arbeta med matematik 

Nedan följer utdrag där sex förskollärare resonerar kring varför de arbetar med matematik i 

förskolan. 

 

Lotta resonerar på följande sätt: 
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Lotta: 

 Det handlar ju om att lägga grunden till längre fram (...). Dom behöver kanske inte förstå 

innebörden nu, men man kan ju lägga kanske grunden till något dom kommer till att möta 

senare och då kanske dom, men oj det här känner vi igen. 

  

När Lotta resonerar utifrån sin konstruktion kring varför hon arbetar med matematik i 

förskolan blir funktionen med hennes uttalande att det handlar ju om att lägga grunden till 

längre fram, vilket kan förstås som om Lotta försöker övertyga genom att använda sig av 

ordet ju. Effekten med hennes uttalande är att hon vill förbereda barnen för det dom kommer 

att möta i skolan. Å ena sidan är hennes uttalande en övertygelse till varför hon arbetar med 

matematik när hon använder ordet ju. I hennes resonemang använder hon sig även av ordet 

kanske, vilket å andra sidan är att hon uttrycker en osäkerhet kring frågan. Ytterligare en 

effekt av Lottas resonemang är när hon berättar att man kan ju lägga kanske grunden till 

något dom kommer till att möta senare, förstås som att dom, barn i förskolan, kanske behöver 

ha förberedande kunskaper för att klara sin skolgång. Lottas resonemang kan även förstås som 

att barnen får matematiska förkunskaper när de går i förskolan. 

  

Även Maria resonerar kring varför hon arbetar med matematik i förskolan när hon säger 

följande: 

Maria: 

Nu har vi lite matte precis som de har i skolan och det var ju inte alls tänkbart förr. (...). Men 

det är ju till det positiva, för nu får de detta med sig, de här begreppen är inte nya när de 

kommer. 

  

Till skillnad från Lottas resonemang talar Maria i sin konstruktion kring varför hon arbetar 

med matematik, om att hon likställer förskolans matematik med den matematik som 

förekommer i skolan när hon berättar att nu har vi lite matte precis som de har i skolan. 

Funktionen av hennes uttalande är att Maria vill framställa att hon upplever att det har skett en 

förändring i förskolan kring synen på matematik och att matematik nu har samma värde i 

förskolan som i skolan. Funktionen av Marias resonemang är även att framställa att hon ser 

positivt på matematik i förskolan, när hon berättar att det är ju till det positiva. Effekten av 

Marias resonemang är att hon liksom Lotta vill förbereda barnen inför skolan när hon 

uttrycker för nu får de detta med sig. Det framkommer även olika variationer av Lotta och 

Marias resonemang eftersom de båda talar, på olika sätt om att förbereda barnen inför skolan, 

men även att de försöker övertyga i sina resonemang genom att använda sig av ordet ju. 

  

Även Eva resonerar kring varför hon arbetar med matematik i förskolan genom att uttrycka 

sig på följande sätt: 

Eva: 
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 Jag tror att det är jätteviktigt att vi benämner det som faktiskt är matte för matte, eller för 

matematik. För att det inte ska bli ”ååh” ska göra matte när jag börjar skolan och så var det 

svårt och så. (...) E det något som vi får barnen att asså, får barnen medvetna kring att det är 

det här är matte det du redan gör nu på förskolan. Saker som dom tycker är roligt. Då tror 

jag att det gynnar framtidens barn. För hela våran värld, samhället blir bara mer och mer 

matematiskt. 

  

I Evas konstruktion kring varför hon arbetar med matematik, talar hon om att hon tror att det 

är jätteviktigt att benämna att det är matematik som berörs i förskolan. Funktionen av Evas 

resonemang är att hon använder språket som en funktion för att göra barnen medvetna om att 

det är matematik som de möter i förskolan. Genom att hon använder sig av ordet tror förstås 

det som att hon är osäker i sitt uttalande. Effekten av Evas uttalande är att även hon, liksom 

både Lotta och Maria, vill förbereda barnen inför skolan. Effekten av Evas resonemang är att 

hon vill göra barnen medvetna om att matematik kan vara roligt då hon uttrycker för att det 

inte ska bli ååh ska göra matte när jag börjar skolan. Ytterligare en effekt som uppkommer 

genom Evas resonemang är att hon ger uttryck för att barns medvetenhet kring matematik kan 

gynna framtidens barn och våran värld. Evas resonemang lyfter ytterligare en variation kring 

att förbereda barnen inför skolan. Till skillnad från Lotta och Maria, uttrycker Eva att hon tror 

att matematiska kunskaper även är gynnsamt ur ett samhällsperspektiv då hon uttrycker att 

samhället blir bara mer och mer matematiskt. 

 

Även Isa resonerar om varför hon arbetar med matematik i förskolan genom att uttrycka sig 

på följande sätt: 

Isa: 

Därför att det underlättar för barnen att fortsätta att lära in matematik när de börjar skolan, 

när dom ska börja arbeta teoretiskt med matematiken så behöver de ha gjort det praktiskt 

först. I den bästa av världar så fortsätter dom att jobba praktiskt i skolan också. 

 

Isa resonerar i sin konstruktion kring varför hon arbetar med matematik i förskolan och 

framhäver att det underlättar för barnen att lära in matematik när de börjar skolan. 

Funktionen av hennes uttalande är att hon framhäver att matematiska kunskaper behövs när 

barnen börjar skolan och att hon ser det som sitt uppdrag som förskollärare. Effekten förstås 

som att hon medvetet väljer att arbeta med matematik för att förbereda barnen inför skolan. 

Ytterligare en funktion framkommer i Isas resonemang genom att hon framhäver en 

medvetenhet om betydelsen av praktisk matematik när hon uttrycker när dom ska börja 

arbeta teoretiskt med matematiken, så behöver de ha gjort det praktiskt först. En effekt av ett 

sådant uttalande blir att hon väljer att arbeta praktiskt med matematiken för att hon ser det 

som nödvändigt att få praktiska kunskaper i matematik för att kunna förstå teoretisk 

matematik när barnen kommer till skolan. Ytterligare en funktion av Isas uttalande är att hon 
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framhäver ett praktiskt arbetssätt med matematik när hon uttrycker i den bästa av världar så 

fortsätter dom att jobba praktiskt i skolan också. Effekten av hennes uttalande är att hon anser 

att ett teoretiskt arbetssätt inte gynnar barns matematiska utveckling på samma sätt som ett 

praktiskt arbetssätt gör.  

 

Även Klara resonerar om varför hon arbetar med matematik i förskolan genom att uttrycka sig 

på följande sätt: 

Klara: 

Dels ingår det ju i uppdraget ur läroplanen. (...) Asså det använder man ju alltid. Matematik 

finns ju runt omkring oss överallt. Den kommer ju följa oss hela livet.  

 

Klara resonerar i sin konstruktion kring varför hon arbetar med matematik i förskolan där 

funktionen av hennes uttalande är att hon å ena sidan framhäver att dels ingår det ju i 

uppdraget ur läroplanen. Å andra sidan framkommer en variation i funktionen av hennes 

uttalande eftersom hon samtidigt framhäver att matematik är något som alltid används. 

Effekten är å ena sidan att hon arbetar med matematik för att följa uppdraget som 

förskollärare. Å andra sidan blir effekten av hennes uttalande att hon inte behöver arbeta med 

matematik eftersom det finns ju runt omkring oss överallt. Ytterligare en funktion av Klaras 

resonemang är att hon framställer matematik som något som kommer att följa oss hela livet. 

Effekten av hennes uttalande förstås som att matematiska kunskaper gynnar barnen hela livet.  

 

Även Emma resonerar om varför hon arbetar med matematik i förskolan genom att uttrycka 

sig på följande sätt: 

Emma: 

För det du har förstått när du är liten som du har känt i kroppen. (...) Så har du fått den aha 

det här kommer jag ihåg. Så kan du bygga på, vidare. (...) Då har du rätt mycket gratis sen. 

Kommer du i förskoleklass, ettan och du aldrig hört plus, minus eller begreppen då ska man 

först börja där. Då har vi redan på nått vis förberett lite grann.  

 

Emma resonerar i sin konstruktion kring varför hon arbetar med matematik där funktionen av 

hennes uttalande innebär att hon framhäver att barnen tidigt ska möta matematik eftersom hon 

uttalar att det du har förstått när du är liten som du har känt i kroppen. Effekten av ett sådant 

resonemang förstås som att Emma väljer att arbeta med matematik även med yngre barn för 

att de tidigt ska få matematiska kunskaper. En annan funktion som framkommer är att hon 

framhåller att ett sådant sätt att arbeta innebär att barnen får med sig matematiska kunskaper 

när hon uttrycker då har du rätt mycket gratis sen. Effekten av hennes uttalande innebär att 

hon är medveten om att barnen behöver förberedas inför skolan och tidigt få med sig 

matematiska förkunskaper. Ytterligare en funktion av Emmas uttalande är att hon framhäver 

betydelsen av att tidigt arbeta med matematik då hon uttrycker att kommer du i förskoleklass, 
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ettan och du aldrig hört plus, minus eller begreppen då ska man först börja där. Effekten av 

hennes uttalande är att det är problematiskt om barnen inte har matematiska kunskaper när de 

börjar skolan, vilket Emma uttrycker en medvetenhet kring när hon uttrycker att då har vi 

redan på nått vis förberett lite grann.  

 

5.6.1 Sammanfattning 

Ovanstående sex utdrag lyfter förskollärarnas resonemang kring varför de arbetar med 

matematik i förskolan. Å ena sidan framkommer sex gemensamma konstruktioner i deras 

uttalanden kring varför de arbetar med matematik i förskolan eftersom alla berör vikten av att 

arbeta med matematik för att förbereda barnen inför skolan. Å andra sidan framkommer även 

sex variationer där förskollärarna resonerar på olika sätt kring deras arbetssätt med 

matematik. I förskollärarnas resonemang framkommer uttalande som lyfter en förändring 

över tid inom förskolans arbetssätt med matematik. Tillsammans konstruerar förskollärarna 

en medvetenhet kring att ett matematiskt arbetssätt såg annorlunda ut förr i jämförelse med 

hur det ser ut nu samtidigt som de talar om möjligheter för barn i framtiden då samhället blir 

allt mer matematiskt. Funktionen av samtliga förskollärares resonemang är att de framhäver 

en medvetenhet kring att samhället förändras och att det även kräver att deras arbetssätt 

förändras. Effekten av deras uttalande är att de arbetar annorlunda nu än vad de gjorde förr 

och att de nu medvetet arbetar med att förbereda barnen för en matematisk framtid.   

 

6. Diskussion 

I det här avsnittet kommer resultatdiskussion att redovisas som är indelat i följande sex 

tematiseringar: Många möjligheter för att möta matematik, Ett matematiskt språk – 

Matematik med språket i fokus, Rädsla är inget hinder för att arbeta med matematik, Kunskap 

i matematik – en ögonöppnare, Medvetna och närvarande förskollärare gör skillnad samt Ett 

långsiktigt lärande. Diskussionen avslutas sedan med en metoddiskussion.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare resonerar kring 

matematik i förskolan. Våra frågeställningar är följaktligen: Hur resonerar förskollärare kring 

hur de arbetar med matematik i förskolan? Hur resonerar förskollärare kring sin betydelse för 

barns matematiska utveckling i förskolan? Resultatet som redovisas i avsnitt 5. Resultat och 

analys kommer att diskuteras i relation till avsnitt 1. Inledning och 3. Forskningsläge.  

 

 

6.1.1 Många möjligheter för att möta matematik  

I den här studiens resultat framkommer variationer i förskollärarnas konstruktioner av ett 

matematiskt arbetssätt i förskolan, där de resonerade om att matematik förekom i olika 
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situationer i förskolan både inomhus och utomhus. Det här kan å ena sidan jämföras med 

resultatet i Piasta et al. (2014) studie som också kom fram till att det fanns variationer i hur 

förskollärarna arbetade med matematik i förskolan. Å andra sidan kom Piasta et al. (2014) 

fram till att det fanns förskollärare som inte arbetade med matematik, vilket skiljer sig från 

vårt resultat där samtliga intervjuade förskollärare uttryckte att de arbetar med matematik 

dagligen. 

      I vårt resultat framkommer det att merparten av förskollärarna resonerade om att 

matematik i förskolan förekommer i vardagliga situationer och att de arbetar med matematik 

både inomhus och utomhus. Situationer som förskollärarna talade om var exempelvis 

matsituationer där barnen hjälper till att duka, hur mycket mjölk går det att hälla i glaset, i fri 

lek, när de är ute på gården och i skogen. Vårt resultat skiljer sig åt i jämförelse med Bäckman 

(2015) som i sin studie kom fram till att förskollärare hade svårigheter med att upptäcka 

matematik i vardagliga situationer och att en medvetenhet krävs för att uppmärksamma 

matematik i vardagliga situationer för barn i förskolan. Till skillnad från resultatet i Bäckmans 

(2015) studie så framkommer det i den här studien att förskollärarna är medvetna om att 

matematiken förekommer i vardagliga situationer, vilket de uttrycker att de arbetar med under 

hela dagen. 

      Björklund et al. (2016) lyfter å ena sidan fram en problematik med att matematik främst 

berörs genom vardagliga aktiviteter och menar att förskollärare har ett ansvar i att tillgodose 

att barn möter matematik även genom ett mer målinriktat arbetssätt. Å andra sidan 

framkommer det sammantaget i vårt resultat att barn i förskolan möter matematik under hela 

dagen, där vi förstår det som att förskollärarna lägger tyngdpunkten vid att arbeta med 

matematik i vardagliga situationer. I vårt resultat framkommer det även å ena sidan att barn i 

förskolan får rika tillfällen att möta matematik tillsammans med förskollärare under hela 

dagen, vilket på så sätt ger barn möjligheter till att utveckla sina matematiska kunskaper. Å 

andra sidan framkommer det även en variation i en av de intervjuade förskollärarnas 

resonemang där hon talar om att matematiken berörs i form av ett projektarbete, ett arbetssätt 

som på så vis efterfrågas i Björklund et al. (2016) som lyfter en problematik med att 

matematiken berörs främst i vardagliga situationer. 

      Ytterligare resultat i den här studien kan å ena sidan ställas mot Björklund et al. (2016) 

som i sin studie lyfter att den fysiska miljön inte används på ett sådant sätt att barn kan möta 

och utforska matematik. I kontrast till Björklund et al. (2016) framkommer det i vårt resultat 

utifrån en av förskollärarnas resonemang att matematiken ska synas även i förskolans miljö. 

Då det i den här studien enbart är en förskollärare som uttrycker att matematiken används i 

förskolans miljö kan det å andra sidan likt Björklund et al. (2016) lyftas att merparten inte 

uttalar sig om den fysiska miljön där barnen kan utforska matematik.  

      Sammantaget kan vårt resultat ställas i kontrast till Piasta et al. (2014) och 

Skolinspektionen (2017) som båda lyfter en viss problematik i att förskolan inte är likvärdig 

gällande ett matematiskt arbetssätt eftersom det framkom att det fanns förskolor som inte 



 34 

arbetade med matematik och förskolor som arbetade med matematik. I vårt resultat 

framkommer det att samtliga förskollärare resonerar om att de är medvetna och arbetar med 

matematik på olika sätt. Utifrån förskollärarnas resonemang kan vi se skillnader i deras 

arbetssätt, men i resultatet framkommer det att alla intervjuade förskollärare arbetar med 

matematik i förskolan, främst genom vardagliga situationer, vilket vi förstår som att en 

likvärdighet finns.   

 

6.1.2 Ett matematiskt språk 

I vårt resultat framkommer det utifrån förskollärarnas resonemang att matematik i förskolan 

innebär att sätta ord på vad matematik är. Bäckman (2015) menar att förskollärare behöver ha 

kunskaper i matematik eftersom det möjliggör att de även kan hjälpa barnen att få syn på 

matematik både genom matematiska samtal och genom att använda matematiska begrepp. Det 

kan ställas i kontrast till vårt resultat där vi å ena sidan förstår det som att förskollärarna har 

kunskaper i matematik eftersom det framkommer att de använder matematiska begrepp i 

mötet med barnen. Å andra sidan representerar resultatet i det här temat endast tre 

förskollärares resonemang vilket kan innebära att barn i förskolan kan gå miste om 

möjligheter att utveckla ett matematiskt språk. Det framkommer även variationer i 

förskollärarnas konstruktioner av ett matematiskt språk där de på olika sätt talar om hur de 

använder matematiska begrepp, vilket betyder att de är medvetna om vikten av att använda ett 

matematiskt språk i mötet med barnen. Vikten av att uppmärksamma matematiken i förskolan 

lyfts av Edo et al. (2009) och Bäckman (2015) som menar att användandet av matematiska 

begrepp i social interaktion mellan barn och förskollärare kan utveckla barnens matematiska 

förmågor. I resultatet framkommer det även utifrån förskollärarnas resonemang att de 

uppmärksammar vikten av att använda sig av korrekta matematiska begrepp och att det 

handlar om att barnen ska ges möjligheter att ta till sig ett matematiskt språk i förskolan 

eftersom det är då det matematiska språket grundläggs. Lundström (2015) poängterar att 

matematiska kunskaper och begrepp ska användas på samma sätt som vi använder språket och 

att det matematiska språket behöver utvecklas löpande för att bibehållas. 

 

6.1.3 Rädsla är inget hinder för att arbeta med matematik 

I vårt resultat framkommer variationer i förskollärarnas resonemang där de talade på olika sätt 

om deras inställning till matematik. Exempelvis genom att uttrycka att det var roligt att arbeta 

med matematik i förskolan, att det fanns ett intresse för matematik, att matematik i förskolan 

innebär ett undersökande och lärande som går hand i hand, men även att det kan vara svårt att 

arbeta med matematik som projektarbete. I Thiel (2010) och Benz (2012) studier 

framkommer det att förskollärare har en öppen inställning till att arbeta med matematik i 

förskolan. Vårt resultat stödjer på så vis å ena sidan deras resultat eftersom samtliga 

förskollärare uttryckte att de var positiva till att arbeta med matematik i förskolan. Genom att 

förskollärarna uttrycker en positiv inställning, poängterar vi att det skapar förutsättningar för 
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barnen att utveckla sina matematiska kunskaper. Hade förskollärarnas inställning till 

matematik i förskolan varit annorlunda hade det kunnat resultera i att möjligheterna för 

barnen att möta matematik hade sett annorlunda ut. Å andra sidan framkommer det även en 

viss skräck och rädsla för ämnet matematik i förskollärarnas resonemang. Resultatet stödjer å 

ena sidan Bates et al (2013) som i sin studie framhöll att en del förskollärare kände en rädsla 

för att arbeta med matematik i förskolan. I vårt resultat framkommer å andra sidan att trots att 

det fanns en viss skräck och rädsla för matematik att förskollärarna ändå har en positiv 

inställning till att arbeta med matematik i förskolan. Ett resultat som avviker i jämförelse med 

Bates et al. (2013), som kom fram till att rädsla för att lära ut matematik istället kunde 

relateras till förskollärarens kunskapsnivå vilket kan ge dåligt självförtroende inför att lära ut 

matematik.     

      Sammantaget utifrån resultatet av vår studie förstår vi det som att förskollärarnas 

inställning till ämnet matematik är betydelsefull eftersom en positiv inställning till ämnet är 

avgörande för hur de väljer att arbeta med matematiken tillsammans med barnen i förskolan. 

Vårt resultat indikerar att trots en viss rädsla för matematik, är det ändå möjligt att ha en 

positiv inställning till att arbeta med matematik i förskolan för att ge barnen möjligheter att 

utveckla matematiska kunskaper. 

 

6.1.4 Kunskap i matematik – en ögonöppnare  

I resultatet av förskollärarnas resonemang framkommer det att förskollärarna har en 

gemensam konstruktion av deras syn på matematik i förskolan. Genom deras resonemang 

framkommer det att de genom utbildning har fått en förändrad syn på matematik i förskolan. 

Resultatet kan å ena sidan förstås som att utbildning i matematik innebär ett förändrat 

arbetssätt då en av förskollärarna uttrycker att hon nu ser matematiken runt omkring sig efter 

att hon gick en utbildning i matematik. Vårt resultat stödjer det som Piasta et al. (2014) 

kommer fram till i sin studie, på så sätt att utbildning har betydelse för hur förskollärarna 

arbetar med matematik i förskolan. Å andra sidan kan vårt resultat jämföras med studien som 

Choi et al. (2014) genomförde, där inga samband kunde upptäckas i förskollärares utbildning 

i relation till barns möjligheter att lära sig matematik i förskolan. I vårt resultat framkommer 

det även att förskollärare på egen hand kan tillägna sig matematiska kunskaper som kan bidra 

till ett förändrat arbetssätt med matematik i förskolan.  

      En av förskollärarna i studien resonerar kring att hon på egen hand ökade sina 

matematiska kunskaper eftersom matematik inte hade en framträdande del i hennes 

utbildning. Vi förstår det här som att om förskollärare har ett intresse och en drivkraft kan de 

på egen hand utveckla och öka sina matematiska kunskaper, vilket på så sätt kan innebära ett 

förändrat arbetssätt. Vårt resultat innebär även att förskollärare har möjligheter att öka sina 

kunskaper både genom att delta i utbildningar i matematik, men att de även på egen hand kan 

möjliggöra att de ökar sina matematiska kunskaper. Därmed vill vi även poängtera att 

tillägnandet av ny kunskap inom matematik har betydelse för hur förskollärarna arbetar med 
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matematik i förskolan. Liknande resultat framkommer å ena sidan i Karatas et al. (2017) 

studie, där utbildning i matematik innebär en skillnad i förskollärarens arbetssätt eftersom 

utbildning är en bidragande orsak till att förskollärare ökar sitt matematiska tänkande. Å andra 

sidan framkommer det i vårt resultat att förskollärare inte behöver en specifik matematisk 

utbildning, utan matematisk kunskap kan även införskaffas på egen hand något som står i 

kontrast till Karatas et al. (2017). 

 

6.1.5 Medvetna och närvarande förskollärare gör skillnad 

Edo et al. (2009) kommer i sin studie fram till att närvarande förskollärare möjliggör att barn i 

social interaktion med förskollärare får syn på matematiken eftersom det matematiska 

innehållet lyfts fram och görs synligt för barnen i förskolan. I vårt resultat framkommer det 

variationer där förskollärarna på olika sätt resonerar kring sin betydelse för barns möte med 

matematik i förskolan. Det framkommer även att förskollärarna ser sig själva som inspiratör, 

medhjälpare och att de är närvarande i barns möte med matematik i förskolan. Det här lyfter 

Edo et al. (2009) som betydelsefullt för att barn i förskolan ska få möta och utveckla sina 

matematiska kunskaper. Vandermaas-Peeler et al. (2015) belyser i sin studie att förskollärare 

är betydelsefulla när de vägleder barn i olika situationer och ger barnen möjligheter för att 

skapa djupare samtal och förståelse. Vidare framkommer det i vårt resultat att förskollärarna 

ser sig själva som betydelsefulla för barns möte och utveckling i matematik. Utifrån deras 

resonemang talar förskollärarna om att de både utgår från barns intresse och att de väljer att 

medvetet utmana barnen vidare för att kunna bygga vidare på barns matematiska kunskaper, 

något som Vandermaas-Peeler et al. (2015) lyfter fram som betydelsefullt för barns 

matematiska utveckling.  

      Lundström (2015) har, precis som Edo et al. (2009) och Vandermaas-Peeler et al. (2015), 

kommit fram till att förskollärare är betydelsefulla för barns möte med matematik i förskolan. 

I vårt resultat framkommer det att förskollärarna är närvarande och medvetna om sin 

betydelse för barns möte med matematik i förskolan. Det här kan ställas i kontrast till 

Lundström (2015) som kommer fram till att barnen själva kan upptäcka och utforska 

matematik. Samtidigt poängterar Lundström (2015) att för att barnen själva ska kunna 

upptäcka och utforska matematik behöver förskollärarna vara närvarande och lyfta fram 

matematiken för barnen, vilket på så vis utvecklar barns matematiska kunskaper.  

 

6.1.6 Ett långsiktigt lärande  

Björklund et al. (2016) kommer i sin studie fram till att det var få förskollärare som i 

förskolans miljö hade siffror synligt där barnen kunde utforska siffror och talföljd. Det 

framkom olika anledningar till varför förskollärarna valde att inte ha siffror synligt och en av 

anledningarna var att de var rädda för att det påminner om skolan. Resultatet i Björklunds et 

al. (2016) studie kan ställas i kontrast med vårt resultat där samtliga intervjuade förskollärare 

talade om vikten av att barn i förskolan får med sig förkunskaper inför skolan. Det framkom 
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även att förskollärarna inte är rädda för att matematiken ska påminna om skolan. Istället 

resonerar förskollärarna kring att de arbetar med matematik på ett medvetet sätt för att barnen 

ska få med sig matematiska kunskaper inför att de börjar i skolan. 

      Linder et al. (2011) kommer i sin studie fram till att barn som tidigt kommer i kontakt 

med matematik på ett meningsfullt vis kan bidra till att barnen får och bibehåller en positiv 

inställning till ämnet även i senare år. Vidare lyfter Linder et al. (2011) fram att förskollärare 

har ett ansvar för att tillgodose att barn får möjligheter till ett meningsfullt lärande i 

matematik eftersom barns inställning till ämnet byggs upp redan i förskolan. Resultatet i vår 

studie kan knytas till Linder et al. (2011) eftersom det i vår studie framkommer att 

förskollärarna är medvetna om betydelsen av att barn lär sig matematik tidigt eftersom det 

genom deras resonemang framkommer att de försöker göra barnen medvetna på att det är 

matematik som berörs i förskolan. Utifrån förskollärarnas resonemang lyfts det även att 

barnen inte behöver förstå matematiken nu, men att det ska vara roligt.  

      Thiel (2010) och Piasta et al. (2014) kommer båda fram till i deras resultat att 

matematiska kunskaper är användbart i vardagen men även när barnen börjar skolan. Vidare 

kommer de fram till att kunskaper i matematik även är användbart ur ett samhällsperspektiv. I 

vårt resultat framkommer det genom förskollärarnas uttalande att de är medvetna om att 

barnen inte bara ska förberedas inför skolan, utan även ur ett större perspektiv. Deras 

medvetenhet framkommer när de uttrycker att matematik gynnar framtidens barn och att 

matematiskt kunnande är något som följer med hela livet eftersom samhället bara blir mer och 

mer matematiskt. En annan aspekt i vårt resultat är att det framkommer en tidsaspekt i 

förskollärarnas resonemang. De talar inte bara om att barnen ska tillägna sig matematiska 

kunskaper i förskolan utan förskollärarna nämner även att synen på matematik har förändrats 

över tid. Utifrån förskollärarnas resonemang framkommer det en tydlig diskurs kring 

betydelsen av matematik i förskolan ur ett samhällsperspektiv. Vårt resultat finner vi 

intressant på så vis att både Utbildningsdepartementet (2010) och Lundström (2015) lyfter 

fram att samhället befinner sig i en förändring och att allt högre krav ställs på ett matematiskt 

kunnande. Vårt resultat indikerar att det finns en medvetenhet hos förskollärarna kring att en 

förändring har skett. Det innebär samtidigt att deras arbetssätt med matematik i förskolan har 

förändrats för att kunna möjliggöra att barnen får med sig nödvändiga kunskaper i matematik 

i förskolan. 

 

6.2 Metoddiskussion 

I föreliggande studie valde vi att utgå från socialkonstruktionism med fokus ur ett 

diskurspsykologiskt perspektiv, då vi anser att det valet har varit lämpligt utifrån vårt syfte 

och för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Under intervjuerna med förskollärarna deltog 

endast en intervjuare, vilket kan ha varit en nackdel då vi upplevde att det var svårt att komma 

på nya frågor under intervjun samtidigt som fokus skulle hållas på den som blev intervjuad. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter fram att om två personer hade intervjuat så hade 



 38 

en intervjuare kunnat ställa frågor medan den andra antecknat och har fokus på om eventuella 

följdfrågor behövde ställas. Med det här i åtanke hade vi å ena sidan kunnat intervjua 

tillsammans och på så vis kunnat få fler utförligare svar. Å andra sidan menar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) och Kvale och Brinkmann (2014) att en intervju kan innebära 

att den som intervjuar och den som intervjuas inte möts på lika villkor utan att den som 

intervjuas är och kan känna sig underlägsen i maktfördelningen. Därför finner vi vårt val av 

att självständigt intervjua intervjupersonen lämpligt då det hade kunnat kännas mer obekvämt 

för intervjupersonen om vi istället hade varit två som hade intervjuat.  

      Under intervjuerna användes endast inspelning via en mobiltelefon som metod, det kan bli 

problematiskt ur den aspekten att all producerad data hade kunnat gå förlorad om inte 

inspelningen av intervjuerna hade fungerat. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att 

när ljudinspelning används som metod är det även lämpligt att använda exempelvis 

fältanteckningar som ett komplement för att kunna föra anteckningar under intervjun. En 

annan aspekt är att vi inledningsvis i intervjuerna ställde två bakgrundsfrågor som berörde 

antal år i yrket samt vilken ålder det är på barnen där förskollärarna arbetar (se bilaga 2). Patel 

och Davidsson (2011) beskriver att bakgrundsfrågor ofta används som en inledning i 

intervjuer. Å ena sida användes inte svaren på bakgrundsfrågorna då vi inte analyserade 

förskollärarnas svar i relation till antal år i yrket och ålder på barnen. Å andra sidan visste vi 

inte om bakgrundsinformationen var relevant i studien och därför valde vi att ställa de här 

frågorna för att inte riskera att gå miste om eventuell information som skulle kunna vara 

relevant för vår studie.  

      Ytterligare en aspekt som vi vill ta upp är att vi under intervjun ställt frågor om 

förskollärarens roll. Det är något som vi finner problematiskt eftersom det ur ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt inte finns en specifik roll, utan tvärtom. Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) lyfter fram att människor istället ses som subjekt som formas i olika diskursiva 

kontexter i social interaktion med andra människor. Vi finner dock att vi trots problematiken 

med rollbegreppet ändå har kunnat få svar på våra forskningsfrågor då vi istället för att 

använda oss av begreppet roll har valt att analysera det empiriska materialet utifrån vilken 

betydelse förskolläraren har för barns matematiska utveckling. Vi vill även lyfta fram vår 

medvetenhet kring att analysen av vår producerade data innehåller influenser från våra egna 

tolkningar. Holmberg (2010) skriver fram att analyser kan fördjupas genom att ställa olika 

hypoteser till vår producerade data, det är en metod vi har använt oss av och som presenteras 

under avsnitt 4.6.1 analysverktyg. Det här innebär en förståelse för att om någon annan hade 

analyserat samma producerade data är det högst sannolikt att de hade fått ett annat resultat 

eftersom alla tolkningar blir olika utifrån vem det är som analyserar. Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) lyfter fram en problematik med att den som analyserar ett producerat material 

lägger för stor vikt vid egna tolkningar, vilket benämns som reflexivitet. Det har vi försökt 

förhålla oss till både under transkriberingen och i analysen av det producerade materialet, 
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därför har vi under analysprocessen diskuterat rimligheten i våra tolkningar med varandra för 

att undvika för stor reflexivitet. 

      Vi vill även lyfta fram att vi har en medvetenhet om att resultatet hade blivit ett annat om 

andra verktyg för analys hade valts ut eller om vi hade valt en annan metod som exempelvis 

fokusgruppsintervjuer. Bryman (2011) benämner att fokusgrupp som metod innebär en form 

av gruppdiskussion där det även framkommer hur deltagarna reagerar på varandras åsikter. 

Hade vi använt oss av den metoden istället hade det kunnat innebära att vi fått ett djupare 

resonemang kring matematik i förskolan. Vi finner dock vårt val att genomföra intervjuer 

enskilt som lämpligt i den här studien eftersom vi inte ville riskera att den som intervjuades 

influerats av andra intervjudeltagares resonemang. Ytterligare en aspekt som behövs lyftas 

fram är studiens generaliserbarhet som enligt Patel och Davidsson (2011) innebär möjligheten 

för att resultatet ska kunna överföras till en större kontext. Bryman (2011) tar upp 

problematiken med att kunna generalisera resultatet och menar att det kan vara svårt att 

generalisera eftersom resultatet bygger på personers uppfattningar kring ett ämne och kan 

vara svårt att överföra till andra miljöer. Vi finner dock vårt resultat trovärdigt och menar att 

även om inte det går att återge ett exakt resultat, finns det ändå en möjlighet att våra 

intervjupersoners olika utsagor kan vara representativa på andra förskolor. 

 

7. Slutsats 

Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka hur förskollärare resonerar kring 

matematik i förskolan. Utifrån studiens resultat framkommer att förskollärarna innehar en 

medvetenhet kring matematik och vad ett matematiskt arbetssätt innebär i förskolan. 

Förskollärarna resonerar kring hur de arbetar med matematik i förskolan där barnen får många 

olika möjligheter för att lära och utveckla sina matematiska kunskaper. I studiens inledning 

lyftes en problematik kring skillnader i barns möjligheter till att lära sig matematik i 

förskolan, där en del förskolor inte arbetade med matematik i lika stor utsträckning som 

andra. En slutsats utifrån vårt resultat är att samtliga förskollärares resonemang tyder på en 

likvärdighet i barns möjligheter för att utveckla kunskaper inom matematik, eftersom 

förskollärarna uttrycker att de arbetar med matematik i förskolan. Vidare framkommer det att 

förskollärarnas arbetssätt innebär att de medvetet arbetar med matematik i såväl vardagliga 

situationer som projektarbete, där barn får både matematiska kunskaper men även ett 

matematiskt språk. Utbildning i matematik är inte avgörande för hur förskollärare väljer att 

arbeta med matematik i förskolan, utan att det istället är intresse och drivkraften hos 

förskollärarna som är avgörande för hur de arbetar med matematik i förskolan.       

      I vårt resultat resonerade förskollärarna kring sin betydelse för barns matematiska 

utveckling i förskolan där det framkommer att förskollärarna ser sig själva som delaktiga i 

barns matematiska utveckling genom att vara närvarande och inspirera barnen i mötet med 

matematik i förskolan. Förskollärarna resonerar även om vikten av att barn i förskolan får 
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förkunskaper inom matematik inför skolan, men även ur ett större samhällsperspektiv för att 

matematiska kunskaper är betydelsefulla eftersom samhället blir allt mer matematiskt. Utifrån 

det drar vi slutsatsen att förskollärare är betydelsefulla för barns matematiska utveckling i 

förskolan. Utifrån den diskurs som framträtt kring betydelsen av matematik i förskolan ur ett 

samhällsperspektiv, kan vi slutligen dra slutsatsen att förskollärarna är medvetna om att synen 

på matematik i förskolan har förändrats över tid, vilket innebär att deras arbetssätt även 

utvecklas i takt med samhällets matematiska utveckling.  

 

8. Didaktiska implikationer 

Vi har genom vår studie lyft fram hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan samt 

vilken betydelse de själva har för barns matematiska utveckling. I vårt resultat framkommer 

det att förskollärare är medvetna om att matematiska förkunskaper grundläggs i förskolan, 

kunskaper som är betydelsefulla när barnen börjar skolan, men även ur ett samhällsperspektiv. 

Det framkommer även att samtliga förskollärare främst arbetar med matematik genom 

vardagliga situationer. I vårt resultat lyfts det även fram många olika exempel på ett 

matematiskt arbetssätt i förskolan. Därför kan resultatet vara av intresse för verksamma 

förskollärare då det kan ge upphov till att förskollärare ser nya möjligheter med att arbeta med 

matematik i förskolan och finna inspiration i hur den egna verksamheten kan utvecklas.  

      Då vi i aktuellt forskningsläge lyfte fram att det kan finnas en viss rädsla för matematik, 

vill vi även genom vår studie poängtera att förskollärare trots en viss rädsla eller svårighet för 

matematik ändå kan arbeta med matematik för att gynna barns matematiska utveckling.  

 

9. Vidare forskning 

Vår studie har fokuserat på hur verksamma förskollärare under intervju resonerar kring 

matematik i förskolan, både kring deras arbetssätt men även kring deras betydelse för barnens 

matematiska utveckling. Då studien enbart undersöker hur sex förskollärare resonerar hade 

det därför varit intressant att intervjua ett större antal för att få en bredare förståelse för hur 

förskollärare resonerar kring matematik i förskolan.  

      I studiens inledning lyfts en problematik att förskolors arbetssätt med matematik inte var 

likvärdig. Även om vi i vårt resultat synliggjorde att intervjuade förskollärare arbetar 

likvärdigt, så hade en mer omfattande studie varit intressant för att få en djupare förståelse 

kring ett matematiskt arbetssätt i förskolan utifrån deras perspektiv. Det hade även varit 

intressant att intervjua förskollärarna under fokusgruppssamtal, där de hade kunnat diskutera 

ämnet matematik i förskolan mer djupgående. I aktuellt forskningsläge framkom det att fler 

studier behövs som undersöker barns möjligheter till att lära matematik i förskolan. Vi har 

bidragit något, men ytterligare studier behövs. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 Information- och samtyckesblankett 

Hej!                                                                                                               

Vi heter Felicia och Helena och vi läser till förskollärare på högskolan i Halmstad. Just nu 

skriver vi vårt examensarbete som handlar om hur förskollärare resonerar kring matematik i 

förskolan. För att kunna samla in empiri till vår studie behöver vi intervjua verksamma 

förskollärare. Som metod kommer vi att spela in intervjun för att kunna undvika eventuella 

missförstånd samt för att inte inverka i efterhand på vad som sagts under intervjun. 

Vi följer Vetenskapsrådets fyra etiska principer: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att du som deltar i studien har fått information om studiens syfte 

och information om vad den handlar om. Samtyckeskravet innebär att du när som helst kan 

välja att avstå från att delta eller avbryta din medverkan under intervjun, vilket innebär att du 

som deltar har rätten att bestämma över din medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att vi 

som forskare ansvarar för att förvara vår inspelning på ett säkert sätt utan att obehöriga kan ta 

del av materialet. Slutligen avser Nyttjandekravet att inspelat material inte kommer att 

användas i något sammanhang utanför den har studien.  

Vi hoppas att du vill delta i vår studie. 

Mvh 

Felicia och Helena 

 

Om du undrar över något, vänligen hör av dig via mejl eller telefon: 

Student: Helena Nilsson tel 070-XXX XX XX Email: henils14@student.hh.se 

Student: Felicia Nilsson tel 070-XXX XX XX Email: felnil14@student.hh.se 

Ansvarig lärare vid högskolan i Halmstad: Jonnie Eriksson Email: jonnie.eriksson@hh.se 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

JA, jag ger mitt samtycke till att delta i studien samt mitt tillstånd till att den inspelade 

intervjun kan användas i forskningssyfte i det här examensarbetet. 

 

NEJ, jag ger inte mitt samtycke till att delta i studien, jag vill inte heller att den inspelade 

intervjun används i forskningssyfte i det här examensarbetet. 
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11.2 Bilaga 2 Intervjufrågor 

                                                                                                                            

Intervjufrågor 

 

 

Grundfrågor 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Vilken ålder är det på barnen där du arbetar nu? 

 

 

Allmänna frågor 

• Vad innebär matematik i förskolan för dig? 

• Hur ser du på barns möte med matematik i förskolan – när och hur sker det? 

• Hur arbetar du med matematik i förskolan? Kan du ge något konkret exempel?  

• Hur arbetar ni i arbetslaget med matematik i förskolan?  

• Hur känner du för att arbeta med matematik i förskolan? 

• Varför ska vi arbeta med matematik i förskolan? 

• Hur ser du på din roll i barns matematiklärande? 

• Vad hade matematiken för roll i din förskollärarutbildning? 

• Har du gått någon kompetensutveckling/kurs i matematik efter din examen?  

• Har din syn på matematik förändrats? Vad beror det på? 

• Finner du intresse av att delta i kurser som berör ämnet matematik?  

• Övrigt du vill berätta om matematik? 
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