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Abstrakt 
Syftet med studien var att belysa vardagsmatematik i förskolans kontext. Forskningsfrågan 

studien utgick ifrån var; Hur resonerar förskollärare kring begreppet vardagsmatematik och 

synliggörandet av denna i verksamheten? Studien grundar sig i det socialkonstruktionistiska 

perspektivet då den handlar om hur förskollärarna resonerar kring vardagsmatematik. I den 

här kvalitativa studien deltog fem förskollärare och intervjuerna utgick ifrån 

semistrukturerade intervjufrågor. Det som framgår i resultatet är att förskollärarna anser att 

vardagsmatematik är svårt att definiera, då det är ett stort område med många begrepp i. Men 

det som också lyfts fram är vikten av att arbeta och synliggöra matematiken i förskolans 

verksamheter, eftersom det här kan skapa en grund som är till hjälp för barnen vid senare 

matematiklärande. I resultatet framhävs även en variation av konkreta situationer där 

synliggörandet av vardagsmatematiken är av vikt.  

 

Nyckelord: Förskollärare, vardagsmatematik, socialkonstruktionism, diskurspsykologi, 

synliggörandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Förord 
Vi vill först rikta ett stort tack till de fem förskollärarna som medverkade och delade med sig 

av sina tankar och erfarenheter gällande vardagsmatematik. Ni gjorde vår studie möjlig. Vi 

vill även lyfta fram och tacka våra handledare Carina och Annalena som stöttat och hjälpt oss 

i arbetets gång. Ni har givit oss idéer och inputs och lärt oss vikten av att förhålla sig kritisk 

till studien. Vi vill även rikta ett extra stort tack till våra klasskamrater. Med er har vi kunnat 

bolla funderingar och frågor fram och tillbaka. Vi vill också tacka varandra för ett gott 

samarbete. Vi har genom arbetet stöttat och hjälp varandra när det varit tungt, vi har 

tillsammans varit varandras ankare och utan varandra hade vi aldrig klarat oss genom dessa 

tre och ett halv åren.  

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer för att vi har fått belamra ett helt bord men våra böcker 

och datorer. Ni har varit där för oss under hela vår skolgång. I både med- och motgång. 

TACK!  
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1. Inledning och bakgrund till problemformulering 	  
Matematik är mer än bara siffror och räknelära som studeras i skolan, det är en av de största 

byggstenarna till vårt utvecklande och skapande av samhällen och kulturer (Björklund, 2007). 

Matematik finns ständigt runt omkring oss och utvecklas tillsammans med människan. För att 

kunna vara delaktig och påverka beslut som ska fattas i ett demokratiskt och modernt 

samhälle behöver vi redan som barn lära oss de grundläggande matematiska kunskaperna 

(Emanuelsson, 2006; Notari-Syverson & Sadler, 2008). Det här är även något Thiel (2010) 

poängterar då matematik ses som en fördel för att förstå vardagen. Pramling Samuelsson och 

Doverborg (2009) lyfter fram att barn upplever och förstår sig på olika matematiska begrepp i 

sin vardag från tidig ålder. Fuson, Clements och Sarama (2015) belyser att förskollärarna 

behöver vara lyhörda och arbeta efter barnens tankar och erfarenheter för att barnen ska kunna 

ta till sig de matematiska begreppen. Genom att de vuxna är aktiva i de vardagliga 

situationerna som sker i verksamheterna kan de fånga upp och konstruera spontana 

lärtillfällen. Enligt Björklund (2007) kan de spontana lärtillfällena vara allt från fruktstunden 

där förskolläraren delar en frukt till påklädning i hallen. Här skapas det då en möjlighet för 

barnen att ta till sig matematik på ett konkret sätt. Barnen får en annan förståelse för 

matematik när de möter den i meningsfulla sammanhang som de kan relatera till (Björklund, 

2007). Anders och Rossbach (2015) lyfter fram att förskollärarens inställning kan ha inverkan 

på det pedagogiska arbetet gentemot matematik. Något som även Björklund och Barendregt 

(2016) betonar då de hävdar att det är förskollärarens inställning och medvetenhet till 

matematik som ger barnen möjligheter till att möta och utforska de olika matematiska 

vardagssituationerna som uppstår i verksamheten. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) ska verksamheten vara en lärorik plats som främjar barns livslånga lärande och en plats 

där barn ska få stimulans och vägledning av vuxna. Genom att förskollärare synliggör 

matematik redan i tidig ålder och gör den till en rolig och spontan del i förskolan kan det leda 

till att barn får en god matematisk grund som förbereder dem för matematik senare i livet.  

 

Men det finns å andra sidan studier som lyfter fram att utbildningen för lärare och 

förskollärare ofta lägger större ansats på läskunnighet och social-emotionell utveckling 

(Cross, Woods och Schweingruber, 2009). Det här kan kopplas till Hannula-Sormunen, 

Lehtinen och Räsänen (2015) som påpekar att det finns väletablerad litteratur som tar upp 

utvecklingen av läskunnighet och dess betydelse för framgång i senare skolgång men enligt 
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dem är det inte lika känt vad tidig matematikutveckling har för betydelse. Paksu (2008) lyfter 

fram att förskollärare och lärare som deltog i hans studie anser att det är viktigt att finna det 

rätta svaret och parallellt med denna tro var att de därför inte ansåg att förståelsen av 

matematik var av vikt för att förstå vardagen. Något som Benz (2012) framhäver i sin studie 

var att matematik var reserverat för skolan och att det då inte var av betydelse att arbeta med 

det i förskolan. Å andra sidan framgår det dock att en god matematisk grund att stå på redan i 

förskolan inverkar på barnens fortsatta matematiska lärande i grundskolan (Krajewski & 

Schneider, 2009; Sylva, Siraj-Blatchford, Taggart, Sammons & Melhuish, 2004).  

 

Vi vill genom den här studien belysa hur verksamma förskollärare resonerar kring 

vardagsmatematiken i förskolans kontext. Eftersom att det finns en diskrepans i tidigare 

forskning som tar upp och lyfter fram olika åsikter, där en del forskning tar upp att det är 

betydelsefullt att arbeta med matematik i förskolan och andra tar upp att matematik är 

reserverat för skolan. Vår definition av begreppet vardagsmatematik är i den här studien de 

oplanerade matematiksituationerna som uppstår i förskolans verksamheter, det kan vara i allt 

från situationerna som uppstår i hallen vid påklädning, matsituationerna och fruktstunderna. 

Syftet i föreliggande studie är att belysa vardagsmatematik i förskolans kontext. Följande 

forskningsfråga är; Hur resonerar förskollärare kring begreppet vardagsmatematik och 

synliggörandet av denna i verksamheten?  

 

2. Forskningsläge  
I kapitlet nedan redovisas forskning som ligger till grund för vår studie. Forskningsläget har 

delats upp i tre teman för att få ett tydligare upplägg. De tre teman som kommer att beröras är 

vardagsmatematik, matematik genom interaktion och kommunikation samt förskollärarens 

betydelse.   

 

2.1. Vardagsmatematik 

I Krajewskis och Schneiders (2009) resultat framgår det att utvecklingen av matematik börjar 

redan i barns tidiga åldrar. Enligt författarna kan en matematisk grund att stå på redan i 

förskolan inverka på barns fortsatta matematiklärande. Deras resultat framkom efter att ha 

gjort en fyraårig studie där 153 barn deltog, där syftet var att undersöka effekten av olika 

utgångsämnen inom matematik. Något som Lundström (2015) lyfter fram i sin studie är att 
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barn i förskolans verksamheter möter och använder sig av matematik flera gånger under 

dagen utan att veta om det. Författaren gjorde sin studie utifrån deltagande observationer där 

hon ville se hur förskolebarn kommunicerar matematik i förskolans verksamheter. Resultatet 

belyser att barnen genom olika vardagliga situationer möter och kommunicera matematik på 

varierande sätt. Hon menar vidare att matematik och kommunikation tillsammans är en 

central del i förskolan då det genom kommunikation sker ett lärande. Hon belyser även att 

matematik är en vardagskunskap som precis som allt annat kan behöva stimuleras och 

utvecklas. Det framgår också i Lundströms studie att förskollärarna kan ha en betydande roll 

för hur barn möter matematik, eftersom förskollärarna ska ta tillvara på och arbeta efter 

barnens erfarenheter och intressen.  

 

Björklunds (2007) studie utgår från videoobservationer av 23 barns vardagliga aktiviteter, där 

syftet med studien var att se på vilket sätt barnen närmar och använder sig av matematik. Hon 

lyfter fram att kunskap börjar i erfarenheterna, genom att barnen redan i tidig ålder möter 

matematik och därmed skapar sina egna erfarenheter kring den. Notari-Syverson och Sadler 

(2008) tar även dem upp i sin studie att det matematiska lärandet börjar i barns tidiga år och 

att det här lägger grunden för barnens fortsatta lärande. Vidare menar författarna att det är 

genom att förskollärarna är aktiva i barns vardagliga situationer som det skapas möjligheter 

för barnen att möta och få en större förståelse för matematik och de matematiska begreppen. 

Björklund (2010) tar upp i sin studie liksom Notari-Syverson och Sadler (2008) att barns 

erfarenheter av matematiska situationer kan ha betydelse för hur de agerar i de olika 

vardagliga situationerna som uppstår i verksamheten. Björklund (2010) använder sig även hon 

av videoobservationer i sin studie för att se barns matematiska strategier i vardagsmiljö. En 

motsättning till Lundström (2015), Björklund (2007), Notari-Syverson och Sadler (2008) och 

Björklund (2010) studier går att finna i Paksus (2008) resultat då lärare och förskollärare som 

deltog i hans enkätstudie lyfter fram att vardagsmatematik inte var av så stor betydelse för att 

skapa sig en matematisk grund då de la större vikt vid att finna det rätta svaret för att lyckas i 

matematik. 

 

Björklund och Barendregt (2016) gjorde en enkätstudie i Sverige där 147 förskollärare deltog. 

Syftet var att studera förskollärares nuvarande pedagogiska matematikmedvetenhet. I 

resultatet framgår att förskollärarna tar hänsyn till matematiken och kommunicerar matematik 

med barnen, men det framgår också att förskollärarna inte problematiserar eller använder sig 
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av de konkreta matematiksituationerna såsom lek eller konstruerandet av pärlplattor. 

Författarna lyfter fram att det här kan bero på förskollärarnas medvetenhet kring att de inte 

betraktar situationerna som matematik. Björklund och Barendregt (2016) hävdar i sin studie 

att det är betydelsefullt för barnen att använda sig av sina matematikkunskaper i de vardagliga 

situationerna som sker i förskolan, då det är utvecklande för barns fortsatta begreppsförståelse 

genom praktisk användning. Vidare lyfter Björklund (2007) fram i sitt resultat från sin studie 

av videoobservationer att hur barnen förstår och tar till sig matematik i tidig ålder speglar 

sedan hur de använder sig av de matematiska kunskaperna i vardagliga situationer. Hennes 

studie belyser att vardagsmatematik finns vid många av våra vardagliga situationer som till 

exempel vid måltider genom att lägga upp köttbullar och prata om hur många köttbullar som 

ligger på tallriken. Hon beskriver att dessa vardagssituationer är betydelsefulla då barns 

matematiska tänkande utvecklas och de får en insikt i vardaglig problemlösning (Björklund, 

2007). Björklund (2007) menar vidare för att dessa vardagliga situationer ska bli 

betydelsefulla och skapa ett vidare intresse kring matematik kan medvetna och aktiva 

förskollärare vara av betydelse. Thiels (2010) studie tar till skillnad från Björklunds (2007) 

studie upp att många av de 110 förskollärarna som deltog i hans enkätundersökning svarade 

att matematik endast involverar uppgifter som handlar om siffror och former men att de även 

betonar fördelen med att arbeta med matematiken i det vardagliga livet. Hans syfte var att 

undersöka vilken förståelse förskollärare har gentemot matematik.  

 

Lees (2012) studie utgår ifrån observationer som har utförts i olika vardagliga sammanhang i 

förskolan där hon ville se hur och när barnen möter matematik. Hon kom fram till att barn i 

förskoleverksamheten använder sig dagligen av matematik både enskilt och tillsammans, de 

använder matematiken både kroppsligt och verbalt i vardagssituationerna. Linder, Powers-

Castello och Stegelin (2011) tar upp i sin studie att det är av vikt att konstruera meningsfulla 

och utvecklingsbara matematikupplevelser för barnen i förskolan. Det kan ge barnen en god 

matematisk grund att stå på om de från tidig ålder fått uppleva matematiken på ett 

meningsfullt sätt. Detta kan i sin tur ge barnen en positiv inställning till matematik och leda 

till att deras intresse kring matematik finns kvar när de blir äldre. Linder, Powers-Castello och 

Stegelin skriver även att för att detta ska ske behövs medvetna förskollärare som kan hitta 

naturliga och meningsfulla samband till matematiken och därigenom konstruera och skapa 

intressanta diskussioner tillsammans med barnen.  
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2.2. Matematik genom interaktion och kommunikation  

Trawick-Smith, Swaminathan och Liu (2015) hade som syfte till sin studie att studera 

effekterna av matematikinlärning genom förskollärares och barns interagerande tillsammans 

genom lek, det här via videoobservationer av deras interaktion. De kom fram till att leken är 

av betydelse för barns sociala och intellektuella utveckling då de genom leken får delge 

varandra sina erfarenheter och kunskaper. Vidare menar Trawick-Smith, Swaminathan och 

Liu att när barn och förskollärare interagerar tillsammans under leken ger det barnen en 

bredare utveckling och ett mer komplext matematiskt lärande möjliggörs. Genom att 

förskolläraren är delaktig och aktiv i barnens lek kan hen ställa frågor och ge barnen olika 

utmaningar som de ska försöka lösa genom kommunikation och samspel. Med andra ord 

skulle det här kunna fånga upp barnens intresse kring matematik och i sin tur leda till en 

stadig grund för barnen att stå på i sin vidare utveckling. Något som även Wager och Parks 

(2016) poängterar är att leken ska ses som ett hjälpmedel till att förstå och lära sig nya 

begrepp och innebörder på ett lekfullt och lärorikt sätt. Leken ska främja barns utveckling och 

lärande på ett sätt som möjliggör för barnen att ta till sig och konstruera nya kunskaper och 

erfarenheter. De lyfter fram i sin studie “Learning Stories” som är ett berättarverktyg som ska 

hjälpa förskollärarna att identifiera barns olika matematiska metoder som uppkommer i deras 

lek. Strukturen är konstruerad på ett sätt som möjliggör för förskollärarna att identifiera och 

reflektera över barnens olika matematiska aktiviteter. Verktyget grundar sig i förståelsen och 

utvecklingen hos barnen genom att stödja deras matematiska lärande. Författarna betonar 

även att det inte endast är leken i sig som är av betydelse utan hur förskollärarna tar sig an och 

lyssnar på barnens matematiska tänkande i leken. Deras resultat framkom genom att de 

analyserade data från en större studie som berörde förståelsen av matematikinlärning i 

förskolan. 

 

Benz (2012) undersökte i sin studie via en enkätundersökning på tolv frågor vilka attityder 

och erfarenheter förskollärare hade gentemot matematik samt vilken utbildning de hade. I 

resultatet på en utav frågorna framgår det att en tredjedel av 589 förskollärare anser att 

matematik är förvirrande att arbeta med men det slutgiltiga resultatet av hela studien är att 

förskollärarna generellt har en positiv inställning till matematik som helhet. Vidare i resultatet 

framgår även att förskollärare ser ett lärande hos barnen när de till exempel leker affär och 

spelar spel. Det här kan kopplas till Vogel (2013) som lyfter fram begreppet “early Steps in 

Mathematics Learning” (även kallad erStMaL) som är ett forskningsinstrument som 
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konstruerats för att förstå lek till vardagliga situationer som kan uppstå i verksamheterna. 

Instrumentet konstruerades för att ge barnen en möjlighet till att uttrycka sitt matematiska 

tänkande och kunnande genom kommunikation. Författaren använder begreppet för att 

analysera sina videoobservationer. Dalgren (2017) redogör i sin studie att kommunikationen 

mellan barn och förskollärare varierar beroende på hur situationen ser ut i den sociala 

interaktionen som uppkommer i verksamheterna. Social interaktion bygger på det verbala och 

icke verbala språket där gestaltandet är en betydelsefull del. Vidare lyfter hon fram att språket 

och samspelet är betydelsefullt för att konstruera en pedagogisk praktik tillsammans. 

Resultatet kom hon fram till genom att studera interaktionen av förskollärare och barn i 

åldrarna ett till fem år via videoobservationer. 

 

2.3. Förskollärarens betydelse 

Brown (2003) utförde en studie där syftet var att undersöka den matematiska kunskapen och 

förmågan förskollärare hade men även hur deras pedagogiska lärande konstruerades inom 

matematik, det skedde genom intervjuer. I studien lyfter hon fram att förskollärare har olika 

erfarenheter och kunskaper gällande matematik men också att de har olika åsikter och 

uppfattningar om hur matematik ska läras ut samt vilka begrepp som är betydelsefulla att 

benämna. Vidare utformade Bates, Latham och Kim (2013) en studie där syftet var att 

undersöka vilka rädslor förskollärare hade gentemot matematik. I studien blev 89 

förskollärare ombedda att identifiera sina rädslor och varför de hade dem. Författarna betonar 

att förskollärarnas rädslor bygger på att de känner sig osäkra på sin egen matematiska 

kompetens, att de inte känner en trygghet i sin kunskap, att de saknar tillräckligt bra metoder 

och sätt för matematiklärande samt att de anser att det är svårt att fånga barnens intresse kring 

matematik. Något som även Geist (2015) tar upp i sin studie är att matematisk ångest 

påverkar hur förskolläraren ser på sitt sätt att lära ut och hur de bedömer sin matematiska 

förmåga. Studien gjordes via en enkätundersökning med 31 förskollärare där syftet var att 

undersöka vilka attityder förskolläraren hade gentemot matematik och hur det påverkar deras 

sätt att lära ut.  

 

En studie gjord av Anders och Rossbach (2015) lyfter fram begreppet “pedagogical content 

knowledge” (även kallad PCK) som belyser förskollärarnas pedagogiska innehållskunskap 

gällande matematik kopplat till deras erfarenheter. I studien fick 221 förskollärare svara på ett 

frågeformulär som tog upp vilka övertygelser samt vilka känslomässiga attityder gentemot 
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matematik de hade och vad det här kunde ha för betydelse för deras yrkeskompetens. Det 

uppdagades i resultatet att de förskollärare som deltog i studien inte har en negativ inställning 

gentemot matematik men att när de skulle närma sig matematik i leken påvisades en viss 

osäkerhet. Vidare lyfter författarna att det kan vara av intresse att studera förskollärares 

inställning då det kan inverka på deras pedagogiska lärande.  

 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) redogör i sin studie hur förskollärarna 

beskrev sitt tillvägagångssätt, kommunikation och interaktion tillsammans med barnen där 

fokus låg på förskolans läroplan, det här genom att intervjua 30 förskollärare. I sitt resultat 

belyser författarna att förskollärare behöver bli mer självsäkra och tro på sin egen kompetens 

men för att det ska kunna ske behöver de en djupare kunskap inom ämnen såsom matematik. 

Vidare menar de för att kunna fånga barnens intresse och engagemang kring matematik 

behöver förskolläraren agera professionellt i sin roll som ledare. Följaktligen behöver de 

konstruera möjligheter där barnen får delge sina erfarenheter och kunskaper genom dialoger 

och samspel med andra. De poängterar att det är betydelsefullt att förskolläraren visar intresse 

för barnens tankar och idéer i det sociala samspelet som konstrueras i förskolan. Barnen 

behöver få veta att de syns och hörs, att deras funderingar är av betydelse. Choi och Dobbs-

Oates (2014) lyfter fram i sin studie att det är av betydelse att förskollärare och barnen har en 

god relation med varandra vid utvecklingen av den matematiska kunskapen. De framhäver att 

om förskolläraren och barnen har en god relation kan det skapas fler möjligheter till stimulans 

och därmed påverka barnens fortsatta matematiska inlärning. Det här eftersom förskolläraren 

kan ge uppgifter och problem som behöver lösas på ett sätt som intresserar och skapar 

nyfikenhet kring matematik. Choi och Dobbs-Oates (2014) syfte var att undersöka sambandet 

mellan förskolans matematikutveckling och barnomsorgs kvalité. De ville se vilken roll 

förskolläraren och matematikaktiviteter hade för inverkan på barnens matematiska förståelse 

och lärande genom att observera och intervjua deltagarna som bestod av förskollärare och 

barn. 

 

2.4. Sammanfattning av forskningsläge 

I forskningsläget finns en diskrepans i hur författarna har utformat sina studier samt vad de 

kommit fram till i sina resultat. Där några belyser att vardagsmatematik inte är av betydelse 

utan att det är viktigare att finna de rätta svaren, att matematik är förvirrande och att det inte 

är av lika stor betydelse att arbeta med det i förskolan. Men det som framkommer i många 



 
 
 

8 

utav studierna är att författarna lyfter fram betydelsen av att arbeta med vardagsmatematik 

tillsammans med barnen och vilken betydelse förskolläraren har för att stimulera och 

konstruera situationer som intresserar barnen. De lyfter även fram vikten av vad 

kommunikation och interaktion gällande matematik kan ge barnen i deras fortsatta lärande. 

Det betonas även av några författare att förskollärarnas rädslor påverkar deras sätt att lära ut 

matematik till barnen. 

 

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  
Studien grundar sig i socialkonstruktionism då studien handlar om hur förskollärarna 

resonerar kring vardagsmatematik. Perspektivet har ett brett spektrum och har många 

utgångspunkter med språket i fokus (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det har blivit influerat av 

många olika vetenskapsgrenar som till exempel sociologi, filosofi och lingvistik (Burr, 2015).  

 

3.1. Socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionismens grund är att studera det allmänna förhållandet mellan människa och 

samhälle med utgångspunkt från språket som ett betydelsefullt och centralt verktyg (Aasebø 

& Melhuus, 2007; Burr, 2015). Socialkonstruktionism innebär att verkligheten är socialt 

konstruerad och att människorna genom språket konstruerar sin egen värld (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Det betyder att kunskap konstrueras genom social interaktion och där har 

språket en betydelsefull funktion. Alla människor bär på olika erfarenheter och sanningar och 

genom social interaktion legitimeras den. Enligt den epistemologiska grundsynen är kunskap 

föränderlig och utvecklas ständigt samt att kunskapen så som vi upplever den konstrueras 

genom språket, alltså finns det ingen objektiv eller sann kunskap utan den är i ständig process 

(Aasebø & Melhuus, 2007). Det kan kopplas till den här studien då förskollärarnas 

erfarenheter är olika och sanningarna de bär på konstrueras genom dialoger i en social 

kontext. Det går inte att benämna att den ena förskolläraren har rätt och den andra har fel utan 

alla bär på sin egen sanning och den förstås vara i en ständig process.  

 

3.2. Diskurs som begrepp 

I diskurs är språket en central del i att förstå verkligheten genom sociala handlingar, där 

individerna konstruerar diskurserna (Potter & Wetherell, 1987). Begreppet diskurs kan därför 

kopplas till den här studien då förskollärarna målar upp en bild genom språket och den sociala 
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kontext som de befinner sig i och därefter konstrueras kategoriseringar utefter deras 

resonemang. Genom att använda begreppet diskurs kan vi konstruera med hjälp av språket en 

utgångspunkt där vi försöker skapa möjligheter till att förstå aktörerna, i det här fallet 

förskollärarnas olika verkligheter.    

 

Diskurs kan förstås som ett sätt att tala och förstå vår omvärld, den konstrueras med hjälp av 

miljöer, föremål, sinnen och sociala relationer (Börjesson & Palmblad, 2007; Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Wetherell (2001) lyfter fram att diskurs är något som inspirerar 

och som förmodas ha en god grund att stå på men den är även provocerande och svårtolkad. 

Diskurs kan enligt Börjesson och Palmblad, (2007) kopplas till olika samhällsarenor såsom 

myndigheter, politik, vetenskap där språket och kommunikationen är en central del. Med 

hjälp av diskurser skapas det olika kategoriseringar, det som anses vara normalt och rätt men 

även onormalt och problematiskt (Sjöberg, 2013).  

 

3.3. Diskursanalys 

Diskursanalys valdes till den här studien för att den riktar in sig på att finna olika mönster i 

hur människor med hjälp av språket delar in och tolkar omvärlden (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Ett vanligt tillvägagångssätt inom socialkonstruktionismen enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) är att reducera olikheter och tvetydigheter genom att 

kategorisera och fånga in svaren i olika reaktions- eller svarsalternativ. Genom språket 

konstruerar människan den sociala verkligheten, således innebär diskursanalys att det som 

studeras är de språkliga uttryck som tar form genom samtal och intervjuutsagor (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Diskursanalysen vill förändra och reproducera den sociala verkligheten 

med språket som utgångspunkt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Sjöberg (2013) menar 

att diskursanalysen även går att använda för att problematisera och kritiskt granska de 

förgivettagna händelserna som tas för givet i vår omvärld. Hon menar att språket och språkets 

relation till verkligheten är en betydelsefull utgångspunkt till att skapa sig en förståelse om 

diskurser som ett teoretiskt begrepp och diskursanalys som metodologi. I begreppet 

diskursanalys finns det både makro- och mikrodiskurser. Men fokus i den här studien ligger 

på mikrodiskurs då den handlar om aktörernas specifika resonemang och deras sätt att se och 

förstå verkligheten som de lever i.  
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Inom diskursanalysen finns olika diskursområden såsom den kritiska diskursanalysen, den 

diskursteoretiska ansatsen och diskurspsykologi (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den 

kritiska diskursanalysen riktar in sig på att utmana ojämlikhet och maktförhållanden i 

samhället som exempelvis kan vara klass och kön medan den diskursteoretiska ansatsen har 

av intresse att studera “de stora” diskurserna i samhället och sedan sätta dem i nya 

sammanhang och meningar. Vår studie utgår däremot från diskurspsykologin som inriktar sig 

mer på hur interaktionen och kommunikationen ser ut i människornas vardagliga liv (ibid).  

 

3.4. Diskurspsykologi 

Som tidigare nämnt har vi valt att använda oss av diskuspsykologi då den fokuserar på det 

som sker i vardagen. Därför har vi valt att genom intervjuer undersöka hur förskollärare 

resonerar kring vardagsmatematik i förskolans kontext. Enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) fokuserar diskurspsykologin på individers vardagliga göromål men den innefattar även 

det större samhällsenliga perspektivet som människor konstruerar och omformar samt vilka 

mönster det går att finna i deras resonemang. Diskurspsykologi handlar inte om att finna det 

rätta svaret eller en korrekt sanning (Alvesson & Sköldberg, 2008) utan i den här studien 

handlar det om att lyfta fram förskollärarnas olika diskurser då förskollärarna kan använda sig 

av flera diskurser samtidigt i sin språkliga kommunikation. Genom studien arbetas det med att 

finna mönster i intervjuerna samt vilka effekter det kan få för barns fortsatta matematiska 

lärande. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) vill forskarna inom diskurspsykologi studera 

det som sägs och inte de bakomliggande orsakerna till fenomenet. Därmed har analyserna 

enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) sin utgångspunkt i hur språket används i 

kontexter med människor i sociala interaktioner.  

 

I diskurspsykologi finns det ett antal olika analysverktyg att utgå ifrån (Holmberg, 2010; 

Potter & Wetherell, 1987; Potter & Wetherell, 2001; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Holmberg (2010) tar upp att diskurspsykologin är en flexibel metod då ett varierande antal 

analysverktyg kan användas beroende på studiens syfte. I den här studien kommer 

tolkningsrepertoar, variation och konstruktion, funktion och effekt att användas som verktyg 

vid analys. Dessa presenteras ingående i metodkapitlet.   
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4. Metod  
Här nedan beskrivs hur studien har genomförts, vilka metodiska val som gjorts samt urval och 

etiska ställningstagande, det kommer även att presenteras en pilotundersökning. Det här 

kopplat till problemformulering och syfte samt frågeställning.  

 

4.1. Metodval 

I tidigare forskning som vi tagit del av kring matematik i förskolan har författarna mestadels 

använt sig av observationer och enkäter som tillvägagångssätt, följaktligen vill vi därför 

använda oss av intervjuer då vi vill höra förskollärarnas resonemang kring vardagsmatematik 

i förskolans kontext. Studien har därför utgått ifrån kvalitativ metod i form av intervjuer.  

 

4.2. Intervju 

Studien har som syfte att belysa vardagsmatematik i förskolans kontext. Därför valdes 

kvalitativa intervjuer då det anses vara en passande metod när det gäller att höra deltagarnas 

resonemang som sedan ska analyseras (Bryman, 2011; Ericsson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I 

kvalitativa intervjuer är fördelen att den som intervjuar inte behöver ha bestämt sig i förväg 

hur många som ska intervjuas (Ericsson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Den här strategin är bra 

att använda eftersom att det ges möjlighet till att vara flexibel och varva intervjuer med 

analys. Genom att arbeta med denna metoden kan det vara lättare att avgöra när en mättnad är 

uppnådd (ibid). I studien användes semistrukturerade frågor (se bilaga 1) eftersom att vi ville 

följa upp förskollärarnas resonemang och därmed kunna ställa följdfrågor samt kunna ändra 

ordningsföljden på frågorna (Bryman, 2011). Det gjordes för att få ett så naturligt samtal som 

möjligt där förskolläraren ges möjlighet till att utforma sina svar utefter sina tankar.  

 

Som dokumentationsverktyg har ljudupptagning använts, det här för att få med intervju 

deltagarnas resonemang och diskussioner kring ämnet. Ljudupptagning anses vara ett bra 

verktyg då intervjuerna kan lyssnas på flera gånger och sedan transkriberas (Bjørndals, 2005; 

Bryman,2011). Ericsson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter även upp att anteckna är en 

grundläggande teknik vid ljudupptagning, där en ställer frågor och för samtalet framåt medan 

den andra antecknar och får med det som ljudupptagningen inte får med såsom kroppsspråk 

och frågor som kan tas upp senare i intervjun.  
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4.3. Pilotundersökning         

Bryman (2011) lyfter fram betydelsen av att göra en pilotundersökning. Han poängterar att 

det är centralt att säkerhetsställa att frågorna är relevanta och passande för undersökningen. 

Han menar att det är genom att göra en pilotundersökning som forskarna kan få en möjlighet 

till att se om forskningsfrågor, metodval och analystekniker passar ihop. Därför valdes det att 

göra en pilotundersökning med två bekanta förskollärare som inte skulle delta i den “riktiga” 

studien. De hade olika bakgrunder till studien då en av förskollärarna var mer insatt och visste 

syftet med arbetet, medan den andra endast visste att studien handlade om matematik. Det 

som framkom var att det är fördelaktigt att inte avslöja för mycket om problemområdet i 

enlighet med Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015), eftersom en mer insatt person kan ge 

vinklade svar som främjar studien, något som vi fick en känsla av i vår pilotundersökning. 

 

4.4. Urval 

Då syftet med studien är att belysa vardagsmatematik i förskolans kontext, kontaktades först 

en förskola i södra Sverige som består av tre avdelningar. På förskolan blev en förskollärare 

från varje avdelning tillfrågad att delta i studien. Vi kontaktade även en förskola till med två 

avdelningar när vi såg att det saknades empiriskt material. Där intervjuades också en 

förskollärare från respektive avdelning. Vår studie tar avstamp i ett målinriktat urval som 

innebär att deltagarna är relevanta och kan bidra till de forskningsfrågor som utformats. 

Resultatet måste tas i beaktande, då det inte går att generalisera på grund utav att deltagarna 

valts ut (Bryman, 2011).  

 

4.5. Tillvägagångssätt 

Förskolorna som deltog i studien kontaktades via telefon där förskollärarna fick berättat för 

sig hur intervjun skulle gå till och att ämnet handlade om matematik. Vi började med att 

kontakta en förskola, där vi bestämde plats, dag och tid för intervjutillfället. Intervjuerna hölls 

i ett avgränsat rum på förskolan där barnen i vanliga fall sover efter maten. Rummet valdes då 

det enligt Ericsson-Zetterquist och Ahrne (2015) är en lämplig plats att hålla intervjuer i, då 

platsen är kopplad till deras arbete och på det sättet kan intervjudeltagarna känna sig 

avslappnande och hemmastadda i en miljö där de känner sig trygga. Intervjuerna startade med 

att de berörda förskollärarna fick förklarat för sig hur intervjun skulle gå till och att den skulle 

spelas in. Därefter fick de skriva på en samtyckesblankett för att godkänna sin medverkan och 

att intervjun spelades in.  
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Mobiltelefoner valdes för att spela in intervjuerna då Ericsson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

lyfter fram att det är tillräckligt när det är en mindre studie med ett fåtal intervjuer som ska 

göras. Intervjuerna gick till på det viset att vi intervjuade varje förskollärare enskilt. En av 

studenterna förde samtalet medan den andra skrev fältanteckningar. Fältanteckningar valdes 

därför att vi ville få med kroppsspråk och hur miljön runt omkring var samt om det uppkom 

frågor som vi ville ställa längre fram i intervjun. Intervjuerna varade mellan 8 till 13 minuter. 

Efter intervjuerna lyssnade vi igenom det insamlade materialet ett antal gånger, därefter 

transkriberade vi materialet genom att noga skriva ner precis det som sades i intervjuerna. 

Skratt och tystnad benämns i transkriberingen med (Skratt) och (Tystnad).  

 

Efter att vi läst igenom transkriberingen och analyserat materialet såg vi att materialet var lite 

tunt, därför tog vi kontakt med ytterligare en förskola. På den förskolan fick vi intervjua två 

förskollärare och deras intervjuer skedde på samma vis som ovan nämnt fast i deras 

personalrum. Deras intervjuer varade mellan 10 till 21 minuter. Sammanlagt med de fem 

olika intervjuerna blev den totala empirin 66 minuter. 

 

Vi vill poängtera att på båda förskolorna har vi försökt att vara värderingsfria och 

självreflekterande i våra val av tillvägagångssätt, det kallas med andra ord för reflexivitet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Å ena sidan lyfter Bryman (2011) upp att det inte går 

att vara helt värderingsfri från sin studie men vi har å andra sidan försökt att medvetet 

reflektera över de val som gjorts. Där vi tillexempel valde att gå ut till förskolor som vi 

känner till sen innan men inte har någon närmare koppling till, det gjordes för att inte påverka 

intervjuerna och därmed resultatet. Vi valde att vara två intervjuare och endast en 

intervjudeltagare per intervjutillfälle. Vi ställer oss därmed undrande till om det här kan ha 

påverkat vår studie, då reflexivitet kan kopplas till maktrelationer mellan intervjuarna och 

intervjudeltagarna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

4.6. Transkribering och kodning 

Det insamlade materialet transkriberades, granskades och lästes noga igenom för att bli mer 

bekant med det producerade materialet, men även för att hitta och identifiera olika teman och 

enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är det en form av kodning. Inom 

diskurspsykologi är ofta kodning första steget som görs efter att det insamlade materialet 

samlats in (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Kodning innebär att det insamlande 
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materialet bryts ner och analyseras ord till ord och mening för mening (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). I vår transkribering kunde vi se att vissa ord återkom i de olika intervjuerna 

men även att det fanns olikheter i vad som sades. Utifrån kodningen av transkriptionerna 

valdes det därefter ut utdrag som var centrala för vår studie, vilket är enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015) en selektiv kodning. Med hjälp av selektiv kodning konstruerades det 

sedan fyra teman som gör det lättare att följa resultatet men som även är relevanta för att 

svara på forskningsfrågan i studien. De fyra temana är; Matematik en självklar del i vardagen, 

En tidig del av barns liv, Vikten av att synliggöra vardagsmatematik och Arbetssätt i 

verksamheten. 

 

4.7. Analysverktyg 

Inom diskurspsykologin finns det många olika sätt att närma sig teori och metod. Det finns 

även en stor skillnad i hur det empiriska materialet behandlas och brukas (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). I diskurspsykologin finns det många olika analysverktyg och de verktyg 

som kommer användas i den här studien är tolkningsrepertoar, variation och konstruktion, 

funktion och effekt. Vi legitimerar vårt val av de här analysverktygen då det passar vårt syfte 

och vår forskningsfråga. Här nedan kommer vi att förklara begreppen mer ingående.  

Ett analysverktyg som ingår i diskurspsykologi är tolkningsrepertoarer som används som 

flexibla resurser i de sociala sammanhangen till att förstå ett sammandrag ur världen (Potter & 

Wetherell, 1987). Syftet med tolkningsrepertoarer är att förstå hur människan och omvärlden 

konstrueras i samband med sociala handlingar och interaktioner. Potter och Wetherell (1987) 

tar nytta av tolkningsrepertoarer för att framhäva att språket i vardagslivet är flexibelt och 

dynamiskt. Winther Jørgensen och Phillips (2000) poängterar att genom varje repertoar får 

människor resurser som kan nyttjas för att kunna förstå verkligheten. De menar vidare på att 

analysens syfte inte är att kategorisera människor utan att istället förstå hur kategoriseringarna 

kan identifieras i diskursen. Tolkningsrepertoarens syfte är därför i den här studien att se om 

det finns ett mönster i hur förskollärarna resonerar kring vardagsmatematik. 

  

Inom diskurspsykologi finns en grundprincip där människan betraktas kunna konstruera olika 

versioner av samma händelse och samma fenomen. Det anses inte problematiskt att 

berättelser och argument varierar i en text utan det tycks vara en följd av att språket 

konstrueras olika (Holmberg, 2010). Variation och konstruktion syftar i den här studien på 

förskollärarnas varierande sätt att tala om samma sak, fenomenet vardagsmatematik. Där 
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fenomenet konstrueras när förskollärarna talar om vardagsmatematik i sina respektive 

intervjuer.  

 

Enligt Potter och Wetherell (2001) är fokus på språket en betydelsefull funktion inom 

diskursanalys men de poängterar även att det inte ska ses ur ett mekaniskt synsätt, då språket i 

sig inte alla gånger uttrycks på ett explicit sätt. Holmberg (2010) lyfter även hon fram 

begreppet funktion då hon hävdar att genom att forskaren formar en hypotes kring uttalandet 

kan det möjliggöra och skapa en djupare förståelse av uttalandet som ska analyseras. 

Funktionsbegreppet i sig ses som en möjlighet att närma sig de strategierna som legitimeras 

genom uttalandena som förskollärarna gör inom studien. Ett annat analysverktyg är begreppet 

effekt som liksom begreppet funktion som kan ställas genom hypoteser som forskaren gör. 

Det här betyder att beroende på hur individen talar om olika ting kan verkligheten konstrueras 

olika beroende på situationen. Genom att relatera dessa två begrepp mot varandra, funktion 

och effekt, i en hypotes kan uttalandet få ett annat syfte än om man endast tittar på meningen 

och inte sammanhanget (ibid). Syftet med att använda funktion och effekt i den här studien är 

att när vi ställer hypoteser kring uttalandet kan vi genom funktionen komma närmare 

förskollärarnas uttalande och därmed skapa oss en förståelse för vad som sägs. Effekten blir 

då att vi kan konstruera oss en uppfattning och därmed se vilken följd uttalandet kan få.  

   

4.8. Trovärdighet  

Inom kvalitativa metoder bör fyra olika kriterier uppnås för att stärka trovärdigheten i studien 

(Bryman, 2011). De fyra kriterierna är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 

att styrka och konfirmera. Eftersom materialet till den här studien endast är insamlad på två 

förskolor med fem intervjuer kan resultatet i studien vara trovärdig för de specifika 

förskolorna där intervjuerna gjordes men det kan ha en låg trovärdighet i samhället som 

sådant. Men enligt Denscombe (2004) kan resultatet även vara överförbart till andra förskolor 

då läsaren kan koppla det till sina egna erfarenheter och upplevelser. Det kan kopplas samman 

med det andra kriteriet Bryman (2011) nämner som är just överförbarhet, det innebär att 

studien kan genomföras i en annan kontext eller i samma kontext fast vid en senare tidpunkt. 

Dock kan vi inte säga att det är en hög överförbarhet då vi inte vet vad andra förskollärare 

anser eftersom vi enbart har intervjuat fem förskollärare. Nästa kriterium är pålitligheten som 

innebär att säkerställa och redogöra för hur studien har utformats och vilka val som gjorts 

under processens gång (ibid). Under processens gång har handledare och kurskamrater tagit 
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del och granskat vårt arbete med kritiska ögon vilket i sin tur kan ha bidragit till en ökad 

pålitlighet. Genom den här processen har det gett oss möjlighet till att se vårt arbete utifrån 

andras perspektiv. Det sista kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera vilket menas med 

att studiens författare inte lägger in några egna värderingar och teoretiska inriktningar 

medvetet, utan de försöker vara objektiva till studiens datainsamling, utförande och resultat 

(Denscombe, 2004). Vidare lyfter han att det inte går att vara helt objektiv eftersom alla 

individer har formats i högre eller lägre grad av kultur och av de inlärda normerna i dagens 

samhälle. Det är något som vi har tagit i beaktande i studien då vi försökt att lägga ifrån oss 

våra egna värderingar och försökt att vara objektiva till materialet som insamlats och studien 

som helhet. Trovärdigheten kan även kopplas till reflexiviteten som lyfter fram att det inte går 

att vara helt fördomsfri till sin studie men att personen ska reflektera och motivera de 

forskningsval som görs (Bryman, 2011; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I detta fallet så 

menas det med att personen ska vara medveten om de val som gör och hur de valen kan 

inverka på studien. 

 

4.9. Etiska ställningstagande 

I studien har det tagits hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra principer som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte och 

upplägg kring datainsamling. Vid vårt första samtal med förskolorna informerade vi om vad 

studien handlar om och när vi kom ut till förskolorna lämnades ett informationsbrev med 

samtyckeskravet ut (se bilaga 2). Där deltagarna fick skriva under och godkänna sin 

medverkan och veta att de när som helst fick avbryta sin medverkan. Nästa princip som 

använts är konfidentialitetskravet vilket innebär att samtliga deltagare informeras om att deras 

namn och arbetsplats kommer att vara konfidentiella genom att namnen och förskolan inte går 

att identifiera. Förskollärarnas namn är fingerade i studien så att det inte går att utläsa vem 

som har sagt vad. I studien kallas de för Karin, Anna, Iris, Kajsa och Lisa. Det insamlade 

materialet kommer även förvaras säkert så det inte kommer i orätta händer. Vidare har 

intervjudeltagarna även informerats gällande nyttjandekravet då det enbart är forskarna som 

får nyttja de insamlade materialet (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. Resultat och analys 
Nedan redovisas resultat och analys av vårt insamlade empiriska material med utgångspunkt 

från syfte och frågeställning. Vi har valt att skriva fram utdragen utefter hur förskollärarna har 

resonerat för att lättare kunna se ett mönster. Resultatet presenteras här nedan i fyra teman 

som uppkom efter selektiv kodning av transkriberingen; Matematik en självklar del i 

vardagen, En tidig del av barns liv, Vikten av att synliggöra vardagsmatematik och Arbetssätt 

i verksamheten.  

 

5.1. Matematik en självklar del i vardagen  

I det första resultatavsnittet blev förskollärarna ombedda att tala om hur de tänker kring 

matematik och vad deras erfarenheter av matematik är. I deras resonemang framgick det att 

matematik är en stor del av vardagen och att deras erfarenheter kan ha betydelse för deras 

inställning gentemot matematiken som helhet.  

 

Här nedan följer fyra utdrag från fyra olika intervjuer där förskollärarna blev ombedda att 

resonera om hur de tänker kring matematik. En gemensam nämnare som framkom var att 

matematik ser annorlunda ut beroende på vem det är som talar. Det här kan förstås som att 

alla bär på olika tolkningar kring vad matematik innebär då inget svar är den andra lik. 

  

Karin: 

“Ja tänker ee kanske inte på siffror. Utan jag tänker nog mer begrepp. […] former, ja lång 

och kort alltså allt. Prepositioner är för mig också matematik. Ja, begreppen överhuvudtaget. 

Sen blir det ju mer antal och siffror ju äldre barnen är.” 

  

Karin lyfter i sitt resonemang olika delar av vad hon anser att matematik är på ett varierat sätt 

genom att nämna både siffror, begrepp, former och prepositioner. Det kan förstås som att 

matematik för henne är ett vitt begrepp med flera delar i. Hon nämner även att det blir ”mer 

antal och siffror ju äldre barnen är.”, funktionen av att hon uttrycker sig på detta sätt kan 

vara att hon i barnens tidiga år inte samtalar till lika stor del om tal och siffror utan att det 

kommer när barnen blir äldre. Men det kan däremot förstås som att hon benämner de 

matematiska begreppen för alla barnen oavsett ålder.  
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Vidare lyfter Anna: 

“Jag tänker ju att matematik är allting och att man benämner matematik när man städar till 

exempel sorterar nu gör vi matematik.” 

 

När det kommer till Annas uttalande “matematik är allting” så kan det framställas som att 

matematik är något som lever och frodas, således kan det förstås som att det inte finns något 

stopp utan att det är oändligt och konstrueras runt omkring oss hela tiden. Vidare i hennes 

resonemang “när man städar […]  sorterar” tar hon upp hur matematik kan tas tillvara på 

och hur det kan benämnas. Enligt utsagan kan det bli att hon benämner för barnen när det är 

matematik de arbetar och använder sig av. Effekten av att barnen får höra upprepade gånger 

vad matematik är för något, kan möjliggöra att barnen konstruerar sig en uppfattning för vad 

ämnet är för något vidare upp i åldrarna. Det kan förstås som att Anna uttrycker att det är av 

betydelse att använda sig av upprepningar för vidare förståelse av de matematiska begreppen.  

Även Iris liksom Anna påpekar att matematik är något stort som finns runt omkring oss: 

“Jag tänker ju matematik att det ska vara en självklar del i vardagen.” 

  

I Iris resonemang uttrycker hon sig genom att använda orden “tänker” och “självklar” i 

samma mening. De båda orden klingar olika starkt då ordet tänker är ett vagt uttryck som kan 

kopplas samman med filosofin, det kan förstås som att det är onåbart men samtidigt ett mål att 

uppnå. Medan ordet “självklar” är ett starkare uttryck av de båda och som trycker på att det 

ska finnas hela tiden runt omkring oss. Effekten av Iris uttryck kan vara att hon vill att 

matematik ska vara en naturlig del i vardagen. 

  

Precis som Iris talar Kajsa om att matematik är allt runt omkring oss: 

“Matematik för mig är just nu att det finns överallt. Man kan ju skapa matematik av allting 

som finns i ens omgivning.” 

  

Kajsa talar i sin konstruktion att matematik är något som ”finns överallt.”. Det  redogör hon 

sedan genom att tillägga att det går ”att skapa matematik av allting.”. Funktionen av Kajsas 

framställande kan vara att hon vill trycka på att matematik är viktigt i förskolan och att det 

kan skapas av allting som finns runt omkring oss. Effekten av att Kajsa resonerar som hon gör 

kan visa på att hon är medveten om matematiken i förskolans kontext.  
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Sammanfattning:  

Utifrån dessa fyra resonemang framgår det att alla konstruerar sina egna svar utifrån sina 

tolkningar och upplevelser på vad matematik är för något. En gemensam tolkningsrepertoar 

om begreppet matematik är att det är ett stort och brett ämne som finns runt omkring oss och 

som behövs ta tillvara på. 

  

Förskollärarna blev sedan ombedda att resonera kring sina egna erfarenheter av matematik 

och om de kände en trygghet till ämnet. Här nedan kommer fyra utdrag från olika intervjuer, 

där två av förskollärarna kopplar ämnet till sin skolgång och de andra två allmänt vad de anser 

om matematik. 

  

Kajsa: 

”Jag har aldrig tyckt om matematik, hehe nehe. […] jag har väl alltid haft lätt för matematik 

men har aldrig haft ett intresse för matematiken, eh intresset för matematiken kom nu när jag 

blev förskollärare och ja kunde se matematik i så mycket annat än bara tal.” 

  

I Kajsas uttalande lyfter hon fram att hon ”aldrig tyckt om matematik” men att hon ändå har 

haft lätt för ämnet. Funktionen av att Kajsa inte från början uppskattade matematik kan ge 

effekten att hon vet att inte alla gillar ämnet. Hon lyfter även fram att det var först efter att 

hon blev förskollärare som hon fick upp sitt intresse gällande matematik. Funktionen av 

hennes resonemang är att när hon läste till förskollärare fick hon en ändrad uppfattning för 

vad matematik är. Effekten blev då att hon kunde se att matematik handlade om så mycket 

mer än bara tal.  

 

Vidare lyfter Karin att matematik för henne är något som hon uppskattar: 

“Ee, alltså ja har ju alltid älskat matematik själv så de e ju någonting som ja har brunnit för i 

alla år.” 

  

Karin lyfter i sitt resonemang orden “älskat” och “brunnit för” det kan förstås som att hon 

redan från tidig ålder fick en god matematisk grund att stå på och som hon fortsatt ta hand 

om. Effekten av det här kan leda till att Karin har ett positivt synsätt gentemot matematik där 

hon vill dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar till barnen. Således kan det här 

framställas som att hon vill ge dem en positiv inställning till matematik. 



 
 
 

20 

  

Även Anna kopplar sitt resonemang till sina erfarenheter från skolan: 

“Asså sen skolan (skratt) nej. Eh jag tycker det är roligt med matematik och sen man har 

eheh pluggat också så har man lärt sig så mycket matematik.” 

  

Genom att Anna i sitt resonemang berättar om skolan och sedan skrattar, kan det förstås som 

att hon inte hade bra minnen från sin skolgång. Det kan framställas som att hon ansåg att 

matematik var något svårt och krångligt att handskas med. Men sedan uttrycker hon sig 

genom sitt resonemang att ”pluggat också så har man lärt sig”. I hennes konstruktion kan det 

då förstås som att genom att studera så blir det lättare att förstå matematikens olika begrepp. 

Variationen av hennes uttalanden kan framställas som att det var svårt i början men att övning 

ger färdighet. Konstruktionen av det här kan även framstå som att Anna använder sig av 

begreppet matematik tillsammans med barnen för att poängtera när det är matematik de 

arbetar och använder sig av. Detta för att stimulera och ge barnen en bättre grund att stå på än 

den hon själv hade gällande matematik. 

  

Såsom Anna kopplar även Iris sina erfarenheter av matematiken till skolan. 

“Nää, faktiskt inte. Inte när jag gick i skolan, det var ingen självklarhet för mig. Jag känner 

att matematik var ju något som killar, pojkar höll på med. […]. Jag var mer omvårdnads 

biten. Jag ville egentligen bli arkitekt men där fick jag alltid höra att du är lite svag i 

matematiken. ” 

  

I Iris utdrag ovan framställs det som att hon ansåg att det var svårt med matematik då hon 

retoriskt uttrycker sig genom att säga “ingen självklarhet för mig”. Funktionen av hennes 

resonemang kan kopplas till att hon fick höra att hon var ”lite svag i matematiken.”. Effekten 

av detta kan ha lett till att hon därmed inte uppnådde sitt mål om att bli arkitekt då hon ansåg 

att matematik var för pojkar och inte något för henne. Konstruktionen av hennes uttalande kan 

förstås som att hon inte hade den stöttning som hon behövde i matematik. Effekten av kan bli 

att Iris arbetar med matematik på ett sätt som gör barn delaktiga till lärande, det här för att 

ingen ska få höra att den är svag i matematik.  
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Sammanfattning:  

Det framgår en variation i hur förskollärarna ser på sina erfarenheter gällande matematik. Där 

både Kajsas och Karins uttalanden riktar sig mer på vad de anser om matematik i allmänhet 

kopplat till sina erfarenheter av ämnet medan Anna och Iris resonerar och lyfter fram skolåren 

som en central punkt i sina respektive liv och vad de ansåg om matematik som barn. Det kan 

då även förstås som att Karin hade en bra skolgång där matematik var och är en självklar del 

av hennes liv. Medan det till skillnad från Kajsa, Anna och Iris uttalanden kan förstås som att 

de har fått kämpa mer för att se positivt på matematik. Kajsa genom att poängtera att det var 

först när hon började arbeta som förskollärare och Anna att det var först efter att hon började 

“plugga”.  

 

5.2. En tidig del av barns liv 

I det här resultatavsnittet följer ett varierande synsätt på hur förskollärare talar kring när barn 

möter matematik i förskolans vardag samt vikten av medvetna förskollärare.  

 

Här följer fem utdrag från fem intervjuer där förskollärarna blev ombedda att resonera kring 

när de anser att barn möter matematik i förskolan. De lyfter upp olika situationer som de anser 

är matematik samt att de belyser att matematik är något som finns redan från början av 

barnens liv. 

  

Karin: 

“Ja de e ju redan från dom börjar. Och du har ju begreppen nu tar vi på ena strumpan och nu 

tar vi på andra strumpan.” 

  

Karin talar kring att de “e ju redan från dom börjar.” barnen möter matematik. Det kan 

förstås som att Karin anser att barn möter matematik redan när de börjar i förskolan. Karin 

talar sedan vidare kring “begreppen nu tar vi på ena strumpan” som en situation där 

matematiska begrepp kommer in. Konstruktionen av framställandet kan vara att Karin vill 

visa på när det förekommer matematik och hur begreppen tas tillvara på i 

vardagssituationerna i förskolan kontext. Funktionen av Karins uttalande kan vara att hon är 

medveten om de vardagliga situationer som uppstår i förskolan. Effekten av det här kan i sin 

tur bli att barnen ges en större möjlighet till att få ta del av de matematiska situationer som 

uppkommer i förskolan och därmed ge dem en bra start i det matematiska tänkandet. 
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Precis som Karin ger Kajsa ett exempel på när barn möter matematik. 

”Det gör dom ju hela tiden. Dom möter matematik i hallsituationerna, när vi ber dom kanske 

ta på vantarna, nu tar vi först på en vante, sen tar vi en vante till och då har vi två. Eller när 

dom ska ta på sig ett par skor, det är en mössa det e. Hallen är mycket men det är även vid 

maten.” 

  

Kajsa framställer i sin konstruktion att barnen “hela tiden” möter matematik. Det kan förstås 

som att hon anser att matematik är något som finns överallt i verksamheten och att barnen 

genom att vistas i förskolan upplever matematikens olika delar. Vidare talar hon om konkreta 

exempel där barnen kan möta matematik och det är i “hallen” och “vid maten”. I hallen 

lyfter hon fram att barnen möter matematik när förskollärarna ber barnen att “att ta på 

vantarna”. Här får barnen uppleva matematik genom att både se och höra “en vante, sen tar 

vi en vante till och då har vi två”. Det kan framstå i Kajsas uttalande att hon är medveten om 

när barnen möter vardagsmatematik. Effekten av det här kan bli att barnen får fler möjligheter 

att möta matematik om förskolläraren är medveten om ämnet.   

 

Även Anna lyfter fram liksom Kajsa att matematik är något som finns runt omkring oss hela 

tiden men samtidigt att förskollärarna är dåliga på att benämna ämnet: 

“Ja (Skratt) det är ju hela tiden de möter matematik, men det jag tror man är dålig på är att 

man inte benämner det för barnen.” 

  

I Annas resonemang kan en variation framställas då hon först resonerar kring att barnen möter 

matematik hela tiden genom hennes uttalande “Ja (Skratt) det är ju hela tiden”. Det kan 

förstås som att matematik är en självklarhet för henne då hon skrattar. Vidare resonerar hon 

kring att begreppet matematik inte använts tillräckligt för att förklara för barnen vad det är de 

använder sig av genom uttalandet “tror man är dålig på är att man inte benämner det för 

barnen”. Konstruktionen av det här kan då förstås som att hon inte är helt nöjd med hur och 

när de benämner matematik för barnen. Effekten av att hon är medveten om bristen kan bli att 

hon försöker benämna matematik oftare för barnen i förskolan.  
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Vidare resonerar Iris om att matematik är viktigt att ha i bakhuvudet: 

“I vardagen men det gäller ju också att ha det i bakhuvudet. […]. Hela vårt samhälle, hela 

vår värld, hela vår existens den bygger på ju på matematik.” 

  

I ovanstående utsaga resonerar Iris kring att mötet med matematik sker “i vardagen”, det 

framstår även i uttalandet att det är bra “ha det i bakhuvudet.”. Konstruktionen av det här 

framställandet kan vara att Iris med andra ord anser att det är de vuxna som behöver tänka på 

matematikens olika former och begrepp för att barnen ska få möjlighet att möta matematik på 

ett spontant och lustfyllt sätt. Effekten av att de vuxna tänker på matematik kan leda till att de 

samtalar och benämner begreppet matematik oftare för barnen i de vardagliga situationerna 

som uppkommer i förskolan. Vidare resonerar hon att “hela vårt samhälle, hela vår värld, 

hela vår existens den bygger på ju på matematik,” konstruktionen av uttalandet kan vara att 

Iris anser att allt är matematik och att barnen därför möter matematik överallt i samhället som 

helhet.     

  

I Lisas uttalande finns det en variation som skiljer sig från de andras resonemang, då hon 

ställer sig tveksam till när det egentligen är barn möter matematik: 

”(Tystnad). Vad ska svara jag på det? (Tystnad). Jag tror asså för mina små barn tror jag 

faktiskt att det är vi pedagoger utmanar dem att tänka matematik många gånger för annars så 

ehm, man leder dom liksom in på det, annars så vet jag faktiskt inte egentligen hur mycket 

barnen själva vet. Det känns som vi måste uppmärksamma detta ganska mycket för att dom 

ska, då tycker dem att det är väldigt roligt.” 

 

I Lisas uttalande förstås det som att hon är tveksam till när barnen möter matematik,  genom 

att säga “Vad ska svara jag på det?”. Lite senare i hennes resonemang lyfter hon fram att det 

är förskollärarna som utmanar barnen till att “tänka matematik”, genom att uttrycka “jag 

faktiskt inte egentligen hur mycket barnen själva vet” och att förskollärarna “måste 

uppmärksamma detta”. Det kan förstås som att Lisa inte anser att barnen själva vet vad 

matematik är och att det därför är förskollärarnas ansvar att “leda” in barnen på ämnet. 

Effekten av att förskollärarna lyfter fram ämnet kan medföra att barnen inser att det är 

“roligt” att arbeta med matematik. 
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Sammanfattning:  

Utifrån de fem ovanstående uttalanden går det att utläsa en variation i deras konstruktioner 

kring när barnen möter matematik. De lyfter alla fram att barnen möter matematik i vardagen 

men variationen kommer i deras sätt att tala om när barnen möter matematik. Karin och Kajsa 

talar kring de vardagliga situationerna medan Anna resonerar kring hur förskollärarna 

benämner matematik och Iris tar upp att hela vår värld är uppbyggd av matematik. Slutligen 

talar Lisa om att det är förskolläraren som ska utmana barnen till att tänka matematiskt. 

Funktionen av dessa uttalanden kan vara att de anser att barnen möter matematik hela tiden i 

det vardagliga men det som är skillnad är hur förskollärare samtalar och tar tillvara på 

begreppet. Effekten av det här kan bero på förskollärarnas medvetenhet och uppfattning kring 

matematik.     

  

5.3. Vikten av att synliggöra vardagsmatematik 

I det här resultatavsnittet lyfts det fram hur förskollärarna resonerar kring begreppet 

vardagsmatematik och hur den synliggörs i förskolans kontext.  

  

Begreppet vardagsmatematik anses som ett betydelsefullt men svårdefinierat begrepp när de 

talas om matematik i förskolans kontext. Det här framkom när förskollärarna blev ombedda 

att resonera kring begreppet vardagsmatematik. Här nedan följer tre utdrag ur tre olika 

intervjuer: 

  

Karin: 

“Usch, det var svårt (hehe). Ee, att sätta ord på det. Ja det är ju klart, de e ju siffror också, 

siffror, antal och begrepp.”  

 

Karin lyfter fram i sin konstruktion att det är “svårt […] att sätta ord på det.” Det kan framstå 

som att hon anser att det är svårt att sätta ord på begreppet vardagsmatematik då det kan 

förstås som ett stort begrepp med många olika former och ting. Funktionen av att hon anser 

det är svårt att benämna begreppet kan bli att hon inte tänker på vardagsmatematiken i sitt 

arbete och effekten av det kan bli att barnen missgynnas och därmed inte får ta del av 

begreppen. Vidare i uttalandet uttrycker hon sig genom att säga “Ja det är ju klart”, 

funktionen av det framställandet kan vara att hon vill visa på att hon inte var tydlig i början av 
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sitt resonemang men att hon nu vill förtydliga genom att ge exempel på vad 

vardagsmatematik är “siffror, antal och begrepp,”. 

  

Liksom Karin lyfter Lisa upp att begreppet vardagsmatematik är svårt att förstå: 

”Det är ju svårt, men det är ju att mäta, volym, längder konkreta man räknar fåglar jag är 

nog lite kort här vad de gäller matematik med dom här små.” 

  

Lisa lyfter tydligt i sin konstruktion “Det är ju svårt”. Det kan framstå i hennes uttalande att 

hon har svårt att definiera begreppet vardagsmatematik. Hon talar sedan vidare kring att det är 

“mäta, volym, längder”. Funktionen av hennes uttalande kan förstås som att mäta, volym och 

längder är vardagsmatematik för henne. Vidare talar hon kring det “konkreta man räknar 

fåglar” funktionen av det här kan framstå som att arbeta med konkret matematik är 

betydelsefullt. Det kan även förstås som i hennes uttalande att hon är osäker på att arbeta med 

matematik med de små barnen då hon talar kring att hon är “lite kort här”, funktionen kan 

vara att hon inte riktigt vet hur hon ska närma sig matematik med de små barnen.  

 

 Anna precis Lisa tar upp konkreta sätt att arbeta med vardagsmatematik i verksamheten: 

“Ja du kan till exempel göra (tystnad) mönster och asså det är ju när man jobbar med barnen 

ja siffror åh plus och minus […] så har vi en matvärd och vissa barn måste ju då verkligen 

räkna, hur många e de hur många tallrikar och bestick.” 

 

Det kan förstås som att vardagsmatematik för Anna är när det arbetas med “mönster […] 

siffror åh plus och minus” i förskolans kontext. Vidare ger hon en konkret situation där det 

uppstå matematik och det är vid dukningen till maten. Hon lyfter fram att en “matvärd” får 

räkna ”tallrikar och bestick.”. Effekten av det här blir att varje barnen får möjlighet att någon 

gång få möta matematik i vardagssituationerna. Hon resonerar även att ”vissa barn måste ju 

då verkligen räkna” vid dukningen. Funktionen av uttalandet blir att barnen blir utmanade till 

att tänka matematik.  

 

Sammanfattning:  

Det som framgick utav uttalandena var att begreppet vardagsmatematik var svårt att sätta ord 

på. Det framgick genom att två av dem uttalande att det var ”svårt” och den tredje tvekade. 

Både Karin och Anna talade kring begreppet siffror i sina konstruktioner och det går även att 
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förstå implicit från Kajsas resonemang. Funktionen av det här kan vara att siffror för dem är 

ett centralt begrepp som använts i förskolan när det resoneras kring vardagsmatematik. 

Effekten kan då bli att de alla tre använder sig av siffror tillsammans med barnen men att de 

andra begreppen även används och lyfts fram på olika sätt i vardagssituationerna som uppstår 

i förskolans kontext.  

 

I uttalanden nedan resonerar de fem förskollärarna betydelsen av att synliggöra matematik för 

barnen i förskolans vardag. Det framgår av alla utdragen att de finns ett gemensamt 

resonemang kring synliggörandet då de alla fem poängterar att det är viktigt att lyfta fram och 

ta tillvara på vardagsmatematiken.  

  

Karin: 

“Ja, det e ju klart att det e viktigt. Sen e det ju alltså att synliggöra för det lilla lilla barnet. 

För som vi säger en ettåring e det ju kanske svårt, de blir ju mer att man pratar med det och 

att de smälter in så småningom ju äldre barnet blir ju mer konkret blir det ju. […]. Men jag 

känner att ett barn måste ju vara moget för att ta emot det här med siffror och antal, så det 

går ju inte att försöka trycka in en kunskap hos ett barn som inte e där i utvecklingen.” 

  

Karin talar kring att det är “viktigt” att synliggöra vardagsmatematiken men även att det 

“kanske svårt” för en ettåring att förstå det som görs och sägs. Hon lyfter fram “att man 

pratar.” med barnet istället för att ge konkreta exempel. Det kan förstås som att Karin anser 

att det är svårt att synliggöra vardagsmatematiken för det lilla barnet men att det finns en 

betydelse att prata kring det i tidig ålder. Vidare i framställandet lyfter hon fram att för det 

“äldre barnet” blir det mer “konkret”. I konstruktionen kan det framstå att barnen i tidig 

ålder får möta vardagsmatematiken och att det sedan “smälter in”. Med andra ord kan det 

förstås som att det tar ett tag för informationen att bearbetas. Funktionen av framställandet 

kan vara att om matematik synliggörs i tidig ålder får barnen en matematisk grund att stå på i 

senare ålder. Effekten av att börja tidigt kan bli att barnen skapar sig ett matematiskt tänkande 

som små och bär det med sig det upp i åldrarna. Vidare i utdraget uttrycker Karin sig genom 

att benämna “moget” och att det inte går att “trycka in en kunskap hos ett barn som inte e där 

i utvecklingen” i en mening. Funktionen av hennes uttalande förstås som att den matematiska 

kunskapen inte trycks in utan att kunskapen istället kommer när barnet är moget för den.  
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Anna talar precis som Karin om betydelsen av att synliggöra vardagsmatematik: 

“Ja det är jätteviktigt tycker ja, jätteviktigt att man pratar om de.” 

 

Anna uttrycker sig stark och tydligt i sin konstruktion genom att säga “Ja”. Det här kan 

framställas som att Anna är säker och medveten om att det är betydelsefullt att synliggöra 

matematik genom att även tillägga “jätteviktigt” i sin konstruktion. Vidare poängterar hon 

ännu en gång betydelsen av synliggörandet genom att uttrycka sig “jätteviktigt att man pratar 

om de.”. Funktionen av Annas uttalande kan vara att det är av betydelse att synliggöra 

matematiken, för att barnen ska kunna få möjligheter att få möta den. Effekten av att 

synliggöra matematiken i förskolans kontext kan leda till att barnen får en matematisk grund 

att stå på i tidig ålder. 

  

Precis som Karin och Anna resonerar även Iris kring att det är viktigt att synliggöra 

matematik i följande utdrag: 

“Mycket viktigt! Mycket mycket viktigt. Konkretisera, åskådliggöra matematiken är väldigt 

viktigt å även jobba med det pragmatiskt. “ 

  

Iris uttrycker sig även hon starkt genom att poängtera att det är av stor vikt att synliggöra 

matematik genom hennes uttalande “mycket mycket viktigt”. Hon lyfter även fram betydelsen 

av att “pragmatiskt” arbeta med matematik genom att “konkretisera, åskådliggöra” den. 

Funktionen av det här framställandet kan visa på att Iris anser att synliggörandet av 

vardagsmatematik ligger på förskollärarna då det är de som ska lyfta fram och arbeta med det 

tillsammans med barnen. Effekten blir då genom att förskolläraren är medveten om 

synliggörandet av vardagsmatematiken kan det ge barnen en grund att stå på från tidig ålder.  

  

Även Lisa resonerar kring betydelsen av att synliggöra vardagsmatematiken i de vardagliga 

situationerna: 

”Åh, det tycker jag är jätteviktigt för matematik är väldigt viktigt. Så det tycker jag är väldigt 

viktigt i och med att barnen tycker det är väldigt roligt just med den här konkreta 

matematiken.” 

 

Lisa uttrycker i sin konstruktion att det är “jätteviktigt” att arbeta med att synliggöra 

matematik då barnen anser att det är “väldigt roligt”. Det kan förstås som att det är extra 
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viktigt att arbeta med matematik då barnen tycker det är roligt. Funktionen av Lisas 

framställande kan vara att hon vill visa att det är genom att arbeta med matematiken konkret 

som det skapas ett intresse och därmed att det bli roligt för barnen att lära sig. Effekten av det 

här kan förstås som att barnen får en grund att stå på genom att förskolläraren arbetar konkret 

med matematiken.  

  

Kajsa liksom de andra fyra poängterar vikten av synliggörandet: 

”Ee, för mig. Jag tycker det är väldigt viktigt. Det är ett sätt att få med barnen in i det 

matematiska tänkande.” 

 

Kajsa talar kring att det är “väldigt viktigt” synliggöra då det är ett sätt att få in det 

“matematiska tänkandet” hos barnen. Funktionen av hennes framställande kan förstås som att 

hon genom att arbeta med att synliggöra matematik kan hjälpa barnen att förstå vad 

matematik är och hur det kan upplevas.  

  

Sammanfattning: 

Utifrån dessa fem uttalandena kan vi se ett mönster som visar på en gemensam 

tolkningsrepertoar, genom att de i sina konstruktioner belyser att det är viktigt att synliggöra 

vardagsmatematiken i förskolans kontext. Dock förekommer det variationer i deras 

konstruktioner i hur de resonerar kring vardagsmatematik. I Karins resonemang förstås det 

som att hon anser att det är svårt att synliggöra matematik när barnen är små men lättare när 

de blir äldre och “mogna” för det. Anna och Lisa talar inte specifikt mot barnen utan bara att 

det är jätteviktigt, det kan förstås som att det är viktigt för alla. Medan Iris uttalande riktar sig 

mot förskollärarna och vilken betydelse de har av att synliggöra vardagsmatematiken. 

Slutligen tar Kajsa upp att synliggörandet är ett sätt att få med barnen i det matematiska 

tänket. 

  

5.4. Arbetssätt i verksamheten 

I det här kapitlet läggs fokusen på hur de verksamma förskollärarna resonerar kring sina 

arbetssätt och om de hade kunnat utveckla dessa.  
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Här nedan följs fyra utdrag där förskollärarna resonera kring hur de ser på sitt arbetssätt 

gällande vardagsmatematik. I utdragen finns det en variation i hur de talar kring deras 

arbetssätt. 

  

Lisa: 

”Ja det finns det säkert det är alltid roligt med nya utmaningar där liksom ny forskning, vad 

ska jag säga man får nya inputs hela tiden. För man ska utveckla de vidare, man blir gärna 

lite sådär liksom att man går i sina vanliga spår.” 

 

Lisa påpekar i sin konstruktion att det “säkert” går att utveckla, vilket hon sedan resonerar 

vidare kring då hon talar kring att det är “roligt med nya utmaningar”, ny forskning” och 

“nya inputs”. Vidare i hennes framställande talar hon kring “utveckla de vidare”, funktionen 

av hennes uttalande kan vara att Lisa vill visa att hon är medveten av att det behövs nya sätt 

att arbeta med matematik för att utveckla sig själv då det annars är lätt att “går i sina vanliga 

spår”. Effekten av att utveckla matematiken kan bli att barnen får fler möjligheter till att möta 

matematik i vardagen.   

 

Även Karin nämner att arbetssättet går att utveckla: 

“Ja, utveckla kan man väl alltid asså. Vi har ju inte jobbat så nu medans jag har jobbat här i 

alla fall. Att vi har haft ett direkt matematikprojekt. Utan för mig e det mera någonting som 

man försöker få in så ofta det går i vardagen.” 

  

Konstruktionen av Karins resonemang är att de på förskolan kan “utveckla” matematik 

situationerna som sker i verksamheten. Vidare berättar hon att de “inte jobbat så mycket med 

det här”. Funktionen av hennes uttalande kan förstås som att hon anser att det är ett problem 

att de inte arbetar med ämnet men att de försöker få in det “så ofta” som möjligt i de 

vardagliga situationerna. Effekten av uttalandet kan då bli att barnen genom de vardagliga 

situationerna som sker i verksamheterna får konkreta exempel på vad matematik är för något 

och hur de kan använda sig av det. Framställningen av hennes resonemang kan då förstås som 

att förskollärarna behöver ta tillvara på och använda sig av matematik för att barnen ska få ett 

lärande. 

  

Vidare lyfter Iris i sitt uttalande att de behöver arbeta mer med att konkretisera matematik: 
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“Jaa. Jag kan nog gärna se att man konkretiserar de ännu mer.” 

  

Iris resonemang inleds med att hon ger ett klart och direkt svar på frågan genom att säga 

“Jaa”. Framställningen av hennes svar kan vara att Iris vill visa sig säker och medveten om 

att de inte arbetar tillräckligt med matematik på avdelningen. Funktionen av att Iris är 

medveten om bristen kan då bli att hon arbetar mer med det tillsammans med barnen. 

Effekten av hennes medvetenhet kring matematik kan då bli att barnen får ta del av det på ett 

sätt som stimulerar och utmanar dem i deras lärande. Hon lyfter även fram hur de behöver 

arbeta med matematik och det är att “konkretiserar” den ännu mer. 

  

Vidare finns det en variation i Annas uttalande som skiljer sig från de andras resonemang.  

Då hon känner sig nöjd med deras upplägg: 

“Ja vi känner oss nöjda […] asså vi ser ju mycket på eller inte mycket men ur.se det har vi 

mycket vi väljer ut matematik eh små filmer och så, så man kan prata om och diskutera vad är 

matematik.” 

 

Effekten av Annas uttalande kan då framställas som att hon anser att det inte finns något som 

borde förändras utan de borde fortsätta arbeta som de gör på avdelningen. Hon berättar att de 

använder sig av ur.se för att kunna “prata om och diskutera vad är matematik.”. Det kan 

förstås som att programmet används för att fånga upp och skapa diskussioner med barnen 

kring matematik. Funktionen av det här kan bli att barnen genom samtal och diskussioner får 

möjligheter att koppla och sätta det som ses i filmen i relation till sina egna erfarenheter och 

upplevelser. Hennes uttalande kan även förstås ur två andra sätt “vi väljer”. Där det å ena 

sidan kan förstås som att det är de vuxna som söker reda på filmerna utan barnen medan det å 

andra sidan kan förstås som att de gör det tillsammans. Vid konstruktionen av den första 

framställningen kan det då förstås som att barnen inte får vara med och bestämma. Effekten 

av att de vuxna väljer program kan då leda till att barnen inte delar med sig av sina tankar och 

erfarenheter efter filmens slut vid diskussionerna eftersom att de vuxna kan ha valt ett 

program som barnen inte är intresserade av. Men om man ska förstå den andra kan det då 

framställas som att barnen är med och bestämmer program. Effekten blir då att barnen är 

delaktiga i sitt egna lärande och på så sätt är mer aktiva i diskussionerna som uppkommer när 

filmen är slut.                         
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Sammanfattning:  

Det framgår en gemensam tolkningsrepertoar av Lisas, Karins och Iris utdrag. Det här då de 

lyfter fram att de inte är nöjda med hur de arbetar med matematik för tillfället och att det 

behövs arbeta mer med ämnet. Den första lyfter fram att det är roligt med nya utmaningar, 

den andra benämner att hon gärna vill få in det mer i vardagen och den tredje anser att de ska 

konkretisera matematiken. Effekten av att kombinera dessa tre uttalanden med varandra är att 

ett lärande kan ske, både när det gäller barns som vuxnas matematikutveckling. Vidare kan 

det framställas som att utveckling och lärande sker genom att lyfta fram och använda sig av 

matematik tillsammans i verksamheterna. Medan Anna i sitt resonemang till skillnad från 

Lisa, Karin och Iris känner sig nöjd med sitt arbetssätt. Det kan möjligen förstås som att hon 

anser att det inte finns något som det behöver utvecklas. 

 

5.5. Sammanfattning av resultatet 

I resultatet av analysen framgår det olika variationer av deras sätt att tala kring sina 

erfarenheter och kunskaper gällande matematik. Några av förskollärarna resonerar om sin 

skolgång och vad det har haft för betydelse. Andra pratar om sin sammanlagda uppfattning 

gällande matematik. De konstruerar och lyfter fram olika aspekter på vad vardagsmatematik 

är och hur viktigt det är att synliggöra och arbeta med matematik gentemot barnen samt hur 

de kan arbeta vidare med det för att möjliggöra att ett lärande kan ske hos barnen. 

Förskollärarna lyfter fram hallen, utevistelsen och matsituationen som exempel på 

vardagssituationer där barnen får möta matematik. De konstruerar resonemang där det går att 

se mönster i deras sätt att uttrycka sig. Det innebär att förskollärarna besitter olika 

tolkningsrepertoarer av vad matematik är för dem.  

 

6. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och analys i relation till studiens syfte, 

forskningsfrågor och forskningsläge. Där syftet med den här studien var att belysa 

vardagsmatematik i förskolans kontext. Forskningsfrågan som ställdes var; Hur resonerar 

förskollärare kring begreppet vardagsmatematik och synliggörandet av denna i verksamheten? 

Efter resultatdiskussionen följer även en metoddiskussion där vi diskuterar de val som gjorts i 

studien. 
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6.1. Resultatdiskussion  

Här diskuteras resultatet och analysen av de fem förskollärarnas tolkningsrepertoarer, 

ömsesidiga och icke ömsesidiga resonemang gällande matematik med hjälp av 

forskningsläget i fyra olika underrubriker som är följande; Matematik en självklar del i 

vardagen, En tidig del av barns liv, Vikten av att synliggöra vardagsmatematik och Arbetssätt 

i verksamheten.    

    

6.1.1. Matematik en självklar del i vardagen 

Krajewski och Schneider (2009) lyfter fram att utvecklingen av matematikkunskap börjar 

redan i tidig barndom och om barnen får en grund att stå på kan det i sin tur inverka på 

barnens fortsatta matematiklärande i grundskolan. Utifrån vårt resultat resonerade 

förskollärarna olika kring begreppet vardagsmatematik. De lyfte fram att matematik är ett vitt 

begrepp med många olika delar att ta tillvara på. Det finns runt omkring oss hela tiden, det 

finns inget stopp utan det är oändligt. Det framgick även att matematik är en självklar del i 

vardagen och något som ska arbetas med. Liksom förskollärarna tar också Lundström (2015) 

upp att matematik är en central del i förskolans vardag där barnen möter och använder sig av 

den flera gånger om dagen. Hon trycker även på att matematikkunskapen måste stimuleras 

och det här kan förstås som att det är förskollärarnas ansvar att synliggöra och ta tillvara på 

det.  

 

Något som Brown (2003) belyser är att alla har olika erfarenheter och kunskaper av 

matematik, detta framgick i den här studiens resultat då förskollärarna konstruerade sina svar 

olika. Det här kan med andra ord förstås som att förskollärarna inte har samma uppväxt och 

erfarenheter av matematik utan att de har varierande föreställningar av vad matematik är för 

dem. Det som uppdagades i resultatet var att vi kunde se mönster i hur de samtalade om 

matematik, då de kopplade det till sina erfarenheter, matematik är roligt respektive matematik 

är svårt och krångligt. Om vi ska se utifrån resultatet så var det blandade känslor gällande 

matematik. Där de å ena sidan lyfte fram att matematik inte var en självklarhet i skolan och 

något som kunde förstås som jobbigt att arbeta med. Å andra sidan genom att studera och 

träna matematik fick de en annan förståelse för det vad matematik är, det kan då inverka på 

deras sätt att lära ut, alltså att matematik är roligt och något som anses stimulerande att arbeta 

med. Vidare kan det kopplas till Choi och Dobbs- Oates (2014) som poängterar betydelsen av 

en god relation mellan barn och förskollärare. Det kan förstås som att vissa förskollärarna inte 
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hade en god relation till sina lärare i skolan således blev det därför ett mindre givande lärande 

där de inte ansåg att matematik var roligt att arbeta med.  

 

Vidare lyfter Anders och Rossbach (2015) fram i sin studie att det kunde vara av intresse att 

studera förskollärares inställning då det kan inverka på deras pedagogiska lärande. Alltså hur 

de samtalar och diskuterar om begreppet matematik med barnen men även hur de tar tillvara 

på barnens intressen och erfarenheter kring matematik. Det här kan förstås som att barnen tar 

efter förskollärarens attityd, matematik är roligt och intressant respektive matematik är tråkigt 

och svårt att förstå. I vårt resultat kan vi dra en koppling till det Anders och Rossbach lyfter 

fram att om förskollärarna hade haft lärare i tidiga år som tog tillvara på deras kompetens och 

kunskap kunde de fått en bättre grund att stå på och därmed fått andra erfarenheter av 

matematik som helhet. Genom att få det  hade deras konstruktioner av vad matematik innebär 

för dem kunnat vara annorlunda och därmed även deras sätt att tala om matematik. Vi ställer 

oss därför positiva till Anders och Rossbach (2015) slutsats då det kan vara av intresse att 

studera förskollärarnas inställning gentemot matematik. En gemensam tolkningsrepertoar kan 

dras mellan vår studies resultat och det författarna lyfter fram och det är att erfarenheter kring 

matematik är av stor betydelse vid det pedagogiska beteende då det är förskollärarna som ska 

stödja barnen i deras fortsatta matematiska lärande. Men samtidigt ställer vi oss fundersamma 

till om det enbart är förskollärarnas inställning till matematik som påverkar barnen. I vårt 

resultat resonerar en förskollärare om att hela vårt samhälle och vår existens bygger på 

matematik. Det kan förstås som att det inte enbart är förskollärarna som inverkar på barnens 

lärande utan samhället som helhet.  

 

6.1.2. En tidig del av barns liv 

Notari-Syverson och Sadler (2008) lyfter i sin studie att det matematiska lärandet sker i början 

av barnens tidiga åldrar och att det är här grunden läggs för deras fortsatta matematiska 

förståelse. Således menar författarna att matematik är något som börjar tidigt och som följer 

med barnen upp i livet. De lyfter även fram att barnen möter matematik i de vardagliga 

situationerna där förskollärarna är med och skapar möjligheter för barnen att möta matematik.  

Det framgår även i den här studiens resultat då de fem förskollärarna lyfter fram olika 

vardagssituationer såsom hallen, matsituationen och utevistelsen, där barnen får möjlighet att 

möta matematik tillsammans med förskollärarna i vardagen. Men något som förskollärarna i 

vår studie inte resonerade kring var leken och dess betydelse för barnens matematiska lärande. 
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Detta är emellertid något som lyfts fram i Trawick-Smith, Swaminathan och Liu (2015) och 

Wager och Parks (2016) studier då de poängterar betydelsen av lek, då leken ses som ett 

hjälpmedel till att möjliggöra ett matematiskt lärande.  

Vidare resonerar förskollärarna även kring hur matematik ska benämnas för barnen, dock 

framställs det i resultatet att benämnandet av matematik ses som ett problem då de poängterar 

att de är mindre bra på att benämna just matematik. Det kan kopplas samman med Dalgren 

(2017) som lyfter fram språket och samspelet ses som en betydande faktor för att konstruera 

en pedagogisk praktik tillsammans. Det här kan då förstås som en problematik om 

förskolläraren inte benämner begreppet matematik eftersom att barnen inte får veta att det är 

matematik de arbetar med. Det här kan i sin tur leda till att barnen inte skapar sig en 

matematisk grund att stå på gällande matematikens olika delar. Vårt resultat stämmer till vis 

del överens med det Thiel (2010) kommit fram till i sin studie och det är att den vardagliga 

matematiken är av betydelse att arbeta med. Men skillnaden är att i vårt resultat lyfter 

förskollärarna fram olika begrepp såsom siffror men även konkreta situationer som är 

matematik för dem men i hans studie lyfter många av förskollärarna fram att matematik 

endast är uppgifter som handlar om siffror och former.  

 

6.1.3. Vikten av att synliggöra vardagsmatematik  

Det som framgick i studiens resultat är att vardagsmatematik är något som anses var svårt att 

sätta ord på, då förskollärarna lyfte fram att det finns många olika begrepp inom ordet. Det 

kunde vara allt från det konkreta, matsituationer där barnen var med och dukade till det 

abstrakta, mönster respektive plus och minus. Något som också Björklund (2007) och Lee 

(2012) lyfter fram är att matematik finns i många olika vardagssituationer i verksamheten. Det 

här kan kopplas samman med resultatet i den här studien där en av förskollärarna betonade 

just matsituationen som ett ypperligt tillfälle till att träna matematik, här fick barnen räkna 

och använda sig av sina kunskaper på ett enkelt och vardagligt sätt. Björklund och Barendregt 

(2016) betonar att det är betydelsefullt att barnen får använda sig av sina matematikkunskaper 

i de vardagliga situationerna i verksamheten. Då de genom praktisk användning kan få en 

större begreppsförståelse. Å ena sidan lyfter Paksu (2008) fram att förskollärare som var med 

i hans studie inte anser att matematik var något som var av betydelse för att förstå vardagen 

då de menar att det är viktigare att finna de rätta svaren. Å andra sidan kan vi genom resultatet 

se ett mönster i hur förskollärare konstruerar sina svar och genom det kan vi se en motsättning 

till Paksus resultat. Eftersom förskollärarna lyfter fram att vardagen är av betydelse för att 
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förstå och möta matematik. Men det som vi resonerar kring är om förskollärarna benämner 

när det är matematik barnen arbetar med. Det här genom att de ställer sig tveksamma till vad 

begreppet vardagsmatematik är. Lee (2012) poängterar för att vardagsmatematik ska bli av 

betydelse behövs det aktiva och medvetna förskollärare i verksamheten.  

 

En gemensam tolkningsrepertoar som förskollärarna hade var att det var av vikt att benämna 

och synliggöra vardagsmatematiken för alla barnen. I deras resonemang framgår en variation i 

hur de samtalar och arbetar med matematiken gentemot barnen. Det var allt från att 

förskollärarna skulle synliggöra, konkretisera och arbeta pragmatiskt med begreppet men det 

lyftes även fram att det kunde vara svårt att få med sig de yngre barnen. Björklund och 

Barendregt (2016) lyfter fram i sin studie bristen på hur förskollärare använder sig av de 

vardagliga matematik situationerna som uppstår till exempel sortering i lek och konstruerande 

av pärlplattor. Är det så att förskollärarna inte är medvetna om att det är matematik i dessa 

situationer eller är det att de inte vet hur de ska närma sig det. Eller är det som Benz (2012) 

benämner i sin studie att matematik var reserverat för skolan och att det därför inte är av lika 

stor betydelse att lyfta fram i förskolan. Det här kan vi dra en slutsats till från vårt resultat där 

det kan förstås som att förskollärarna är medvetna om att matematik behöver arbetas med. 

 

6.1.4. Arbetssätt i verksamheten  

I resultatet av den här studien lyfts det fram att det är av vikt att konkretisera matematiken och 

att det är betydelsefullt att arbeta med matematiken kontinuerligt i verksamheten. Det här är 

något som Linder, Powers-Castello och Stegelin (2011) även betonar i sin studie då de menar 

att meningsfulla matematikaktiviteter kan inverka på barnens fortsatta matematikförståelse. 

För att det ska ske behöver förskollärarna vara medvetna och öppna för att kunna konstruera 

matematiksituationer som bygger på barnens intressen och erfarenheter. Men enligt Cross, 

Woods och Schweingruber (2009) förbiser majoriteten förskollärarna matematik och lägger 

mer vikt på läskunnighet och social-emotionell utveckling. I vår studie framgår det däremot 

inte att förskollärarna inte lägger vikt på matematik utan de uttalar sig istället att det borde 

läggas mer tid på det i vardagens olika situationer. Detta kan kopplas samman med det 

Hannula-Sormunen, Lehtinen & Räsänen (2015) lyfter fram i sin studie då de påpekar att det 

inte finns så mycket väletablerad litteratur kring matematik i förskolan. Det här kan förstås 

som att om det hade funnits mer litteratur som berörde matematik i förskolan hade 

verksamheterna kunnat se annorlunda ut, genom att litteraturen hade hjälpt förskollärarna med 
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tips och idéer hur de hade kunnat lyfta fram och konstruera vardagliga matematiska 

situationer tillsammans med barnen i förskolans kontext.  

Något som även framkom i vårt resultat är att förskollärarna hade svårt att sätta ord på vad 

vardagsmatematik är genom att de uttalade sig kring det eller att de tystnade. Detta skulle 

kunna förklaras i enlighet med vad Sheridan et. al (2011) belyser i sitt resultat och det är att 

förskollärarna behöver bli mer självsäkra på sin egen kompetens och att det behövs en djupare 

kunskap kring matematik. Det här kan även kopplas samman med Hannula-Sormunen, 

Lehtinen & Räsänen (2015) som nämner att det inte finns så mycket litteratur kring 

matematik att tillgå. 

 

6.2. Metoddiskussion  

Vi valde till vår studie att använda oss av intervjumetoden då vi ansåg att det var ett lämpligt 

metodologiskt val som passade i enlighet med vårt syfte då vi ville belysa vardagsmatematik i 

förskolans kontext. Vi valde att konstruera semistrukturerade frågor att använda under 

intervjun. Det här eftersom att vi ville få ett samtal med förskolläraren där frågorna var 

flexibla och rörliga. För att dokumentera intervjun användes ljudupptagning och anteckningar.  

 

Hade vi utfört studien igen hade vårt val av metod varit desamma då det är lämpligt i 

förhållande till vårt valda vetenskapsteoretiska perspektiv då vi ville undersöka hur 

förskollärare resonerar om vardagsmatematik. Vårt val av dokumentationsverktyg såsom 

ljudupptagningar och anteckningar hade även kvarstått. Dock hade vi kunnat göra en 

förändring i tillvägagångssättet genom att intervjua fler deltagare åt gången och därmed få en 

bredare diskussion där förskollärarna delger varandra sina erfarenheter och kunskaper 

gällande matematik. Den här intervjuformen kallas för fokusgruppssamtal (Bryman, 2011).  

 

Vidare anser vi att valet av diskurspsykologi var svårt att förstå i början av studien men ju 

mer vi läste på om begreppet desto större blev vår förståelse. Om vi haft en större förståelse 

från början hade det kunnat påverka våra semistrukturerade frågor och det i sin tur lett till en 

bredare och djupare diskussion. Således hade vårt resultat och vår analys kunnat bli djupare. 

Dock vill vi poängtera att empirin vi samlade in räckte för att svara på våra forskningsfrågor.  
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7. Slutsats   
Syftet med vår studie var att belysa vardagsmatematik i förskolans kontext. Det här med 

utgångspunkt från forskningsfrågan; Hur resonerar förskollärare kring begreppet 

vardagsmatematik och synliggörandet av denna i verksamheten?  

 

Utifrån den här studiens resultat drar vi en slutsats kring förskollärarnas resonemang, de 

belyser att vardagsmatematik är ett stort område som inte är enkelt att definiera då det finns 

många olika delar i det. Men de poängterar även att ämnet är viktigt för dem att arbeta med 

tillsammans med barnen och att det är betydelsefullt för dem att synliggöra och använda sig 

av matematiska begrepp och dylikt i de vardagliga situationerna som uppstår i verksamheten. 

Vardagssituationerna kan vara allt från påklädning i hallen, räkna knapparna i jackan som ska 

knäppas eller skorna som ska sättas på, men även matsituationerna där barnen får vara med 

och duka, räkna antal glas och bestick. Förskollärarna menar att det här stärker barnens 

fortsatta matematiklärande. Med det här sagt vill vi även poängtera att förskollärarna inte 

behöver bli matematiker utan endast att de får upp ögonen för matematik som helhet och att 

den är betydelsefull för barn att lära sig redan i förskolan samt vilken betydelse förskolläraren 

har i barnens utveckling och lärande.  

 

8. Didaktiska implikationer 
Studien riktar sig till verksamma förskollärare och förskollärarstudenter då det i studien lyfts 

fram vilken betydelse det är för barnen att ha aktiva och medvetna förskollärare som belyser 

och synliggör vardagsmatematiken. Med den här studien är vår förhoppning att bidra med 

kunskap om hur förskollärare resonerar kring vardagsmatematik och hur det kan synliggöras i 

förskolans kontext. Vi vill även med studien lyfta fram hur förskollärare kan arbeta för att 

stötta barn i deras matematiska utveckling och vad som kan ske längre fram i åldrarna om 

barnen fått en god grund att stå på i tidig ålder samt vikten av att benämna de rätta begreppen 

för barnen. I resultatet framgår det att förskollärarna tycker att matematik som helhet är ett 

viktigt ämne att arbeta med i förskolans verksamheter, de benämner även olika konkreta 

situationer där förskollärarna kan lyfta fram och synliggöra vardagsmatematik för barnen.  
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9. Vidare forskning 
Eftersom denna studie endast har fokuserat på hur fem förskollärare resonerat kring begreppet 

vardagsmatematik och dess synliggörande, hade det varit av intresse att göra en större studie 

där fler förskollärare blev intervjuade. Det hade även varit av intresse att genom observationer 

undersöka hur förskollärarna som deltog i studien egentligen arbetar med att synliggöra 

vardagsmatematik i förskolans kontext. Detta med tanke på att den här studien enbart utgår 

ifrån intervjuer där förskollärarna blivit ombedda att tala om vardagsmatematik som begrepp 

och hur den synliggörs i vardagen.  
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11. Bilagor 
  
11.1. Bilaga 1        
Intervjufrågor till Förskollärare 

Semistrukturerade intervjufrågor: 

 

• Hur länge har ni arbetat som förskollärare? 

• Vilken ålder på barn arbetar ni nu med? 

 

• Hur tänker ni kring matematik? 

• Vad är dina egna erfarenheter kring matematik, känner du dig trygg med matematik?  

• När anser ni att barnen möter matematik i förskolan? 

 

• Hur definierar ni vardagsmatematik? 

• Hur betydelsefullt anser ni det är att synliggöra vardagsmatematiken i de vardagliga 

situationerna? 

• Hur arbetar ni kring vardagsmatematik i verksamheten? 

• Hur synliggör ni vardagsmatematiken för barnen?  

• Känner ni er nöjd med ert arbetssätt i matematik eller vill ni utveckla något?  

 

       

Följdfrågor:  

• Hur menar du då? 

• Varför? Varför inte?  
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11.2. Bilaga 2 
Samtyckesblankett till Förskollärare 

 
Hej! 
Vi heter Johanna Borgcrantz och Julia Svensson vi läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet på Halmstads Högskola. Vi skriver nu vårt examensarbete där syftet 
är att höra hur förskollärare resonerar kring matematik. Som metod för att samla in data till 
vårt arbete har vi valt att intervjua förskollärare och spela in samtalet för att kunna lyssna 
igenom och analysera materialet efter. Intervjuerna kommer att vara i ca 15–20 minuter. Vi 
söker nu deltagare som vill medverka i intervjuer kring ämnet matematik. Vi kommer att göra 
gruppintervjuer (med ca två deltagare) beroende vad som passar verksamheten bäst.  
 
I vår studie följer vi vetenskapsrådets fyra etiska principer, vilket menas med att du som deltar 
är skyddad inom dessa områdena. Första området är informationskravet det menas med att 
den deltagande får information kring vårt syfte och hur intervjuerna ska gå till. 
Samtyckeskravet är att du som deltagare frivilligt deltar och kan som helst avbryta din 
medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet samlas in och sparas 
på en säker plats som ingen obehörig kan komma åt. Till sist kommer nyttjandekravet som 
innebär att det insamlade materialet endast får användas i forskningssyftet av oss.  
 

Hoppas detta låter intressant och att du vill delta i vår studie! 
Med vänliga hälsningar Johanna & Julia  

 
Vill du veta mer kontakta gärna oss: 
 
Johanna Borgcrantz             johabo14@student.hh.se  
Julia Svensson  julsve14@student.hh.se  
 
Examinator Halmstads Högskola: 
 
Jonnie Eriksson   jonnie.eriksson@hh.se 
 
✂–– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
      
Namn: 
 
_____________________________________________________________________
  
     
□ Ja, jag samtycker till att delta i studien.  
 
□ Nej, jag vill inte delta i studien.  
     



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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E-mail: registrator@hh.se
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