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Sammanfattning 

 
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats där syftet är att genom intervjuer lyfta fram och tolka hur förskollärare 

själva uppfattar sitt arbete med matematik och därigenom få en djupare förståelse för matematik i förskolan samt 

bidra med kunskap om hur användandet av den sker i förskolan. Studiens syfte har framkommit då forskning 

återkommande belyser att barns tidiga matematiska kunskaper försämras allt mer och att Sverige är ett av de nor-

diska länderna med lägst genomsnitt i matematikkunskaper. Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv där de 

centrala begreppen tolkning, hermeneutisk spiral, förståelse samt förförståelse använts som analysverktyg. Inter-

vjuerna baserades på öppna frågor som genomfördes med sex förskollärare från olika avdelningar och verksam-

heter. I studiens resultat synliggörs det utifrån respondenternas uttalande att matematik är ett viktigt ämne att arbeta 

med redan i förskolan och att det kan förekomma olika strategier för att implementera det i verksamheten. Men å 

andra sidan belyser studien att det enligt förskollärarnas uttalande kan förekomma hinder som de anser vara pro-

blematiska för att aktivt kunna arbeta med matematik som ett ämne i förskolan.  
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Förord 

 

Under förskollärarutbildningens gång har vi genom våra verksamhetsförlagda utbildningar 

samt matematikkurs skapat oss en förståelse för matematik i förskolans vardag och hur den kan 

användas. Likaså har den verksamhetsförlagda utbildningen hjälpt oss att uppmärksamma olika 

arbetssätt och metoder att arbeta med matematik. I relation till vår kunskap från matematikkur-

sen tycker vi att matematiken synliggörs för lite och ges för litet utrymme i förskolan. Då vi 

båda bär på dåliga erfarenheter såsom oengagerade lärare, outbildade lärare och för korta ma-

tematik pass från grundskolan instämmer vi med forskning som vi bearbetat om att barn i tidig 

ålder bör utmanas i sitt matematiska tänkande. I sin tur inspirerade matematikkursen oss till att 

söka djupare förståelse för hur förskollärare berättar att de arbetar med matematik i förskolan 

vilket ledde oss till att utföra denna forskningsstudie.  

 

Vi vill tacka alla förskollärare som ställt upp i vår studie, utan er hade den inte varit möjlig - 

tack! Tack även till våra familjer som stått ut med våra böcker och papper överallt och ständiga 

knapprande på datorn.  

Vi har i denna studie tagit gemensamt ansvar för allt innehåll. Vi har suttit tillsammans och 

skrivit för att på ett enkelt sätt kunna diskutera. På detta sätt har vi fått fram en text som är en-

hetlig och som vi båda står bakom. Det enda som vi delat upp är intervjuerna där vi valde att 

utföra tre intervjuer var.  

 

Med detta sagt vill vi slutligen även tacka varandra för ett gott samarbete och en fantastiskt 

rolig höst, tack vare Redbull och Marabou har vi funnit kraft och kämpat i med och motvind. 

Nu har vi satt den sista punkten i detta arbete och ser fram emot nästa utmaning på vår resa - 

att vara kollegor.   

 

Halmstad 2019 

Jenny Berséus & Elin Elofsson 
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1.Inledning 
	

“Regeringen satsade via Skolverket 650 miljoner på att matematiklyftet skulle förbättra barns 

kunskaper, men enligt vår studie har det inte visat sig i ökade färdigheter mätt med Magnes 

matematikdiagnoser”.  Så lyder inledningen i Bengt Holmgrens (2018, september) studie som 

publicerats i lärarnas tidning. Vidare skriver han att nästan var tredje elev i årskurs 4, och var 

elfte elev i årskurs 9, misslyckas med att skriva tjugofemtusen med siffror. Lundström (2015) 

menar att i takt med att samhället förändras ställs det högre krav på barns matematiska kun-

skaper, vilket innebär att deras kunskaper inom matematik behöver utvecklas eftersom att ma-

tematik är en stor del av vardagen.  

 

Resultaten från en PISA (Programme for International Student Assessment) undersökning ut-

förd 2012 visar att 15-åringars matematikkunskaper har försämrats (Skolverket, 2013). Märk-

bart är att resultatet från samma undersökning gjord 2015 visade ett bättre resultat jämfört med 

2012, men att kunskaperna i matematik fortfarande behöver förbättras i jämförelse med de öv-

riga nordiska länderna (Skolverket, 2016). Ytterligare ett märkbart resultat som framkommit år 

2015 från TIMSS-studie (Trends In International Mathematics and Science Study) är att barn 

ger uttryck för att de värderar matematik lägst inom skolan (Skolverket, 2016). Likaså påvisar 

resultatet detsamma som PISA undersökningen att Sveriges matematikkunskaper har ett lägre 

genomsnitt än de övriga nordiska länderna, Danmark, Norge och Finland.  

 

I en studie av Benz (2012) framkommer det att matematik är reserverat för skolan och att det 

inte är betydelsefullt att arbeta med i förskolan. Å andra sidan framgår det i en annan forsk-

ningsstudie att en god matematisk grund att stå på redan i förskolan skapar möjligheter för 

barnens fortsatta matematiska lärande i grundskolan (Krajewski & Schneider, 2009). Något 

även Gejard (2018) håller med om då hon skriver att med tanke på att barns tidiga matematiska 

erfarenheter är viktiga för deras senare matematiklärande, har betydelsen av en bra kvalité på 

matematikutbildning under de tidiga barndomsåren också fått en mer framträdande roll. En 

problematik utifrån ovanstående studier är att om förskolan inte ger matematik tillräckligt med 

utrymme i verksamheten kan vi inte se hur förskollärare ska kunna utmana barns matematiska 

tänkande. Likväl har barn förutsättningar för ett matematiskt tänkande redan från födseln men 
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när det kommer till förskolan är det upp till förskollärarna att konstruera situationer som erbju-

der förutsättningar för lärande hos barnen (Andersson & Kowalski, 2010). Fridman (2018, de-

cember) menar att det är i dialog och i samspel med andra som lärandet blir synligt och vidare 

benämner hon att om en vuxen inte benämner lärandet förblir det osynligt. Det handlar alltså 

om lärarens medvetna val och fokus kring innehåll i undervisningen. Såväl är det viktigt att 

lärarens aktiva val i förskolan utgör en förståelse för sitt eget lärande och vad hens val har för 

inverkan på barns vardag i förskolan. I sin tur är lärarnas förhållningssätt och deras medvetna 

val i undervisningen betydelsefullt för hur barns matematiska lärande kan ske.  

 

Resultatet av Anders och Rossbachs (2015) studie visar att inställningen hos förskollärare kan 

ha inverkan på det pedagogiska arbetet i förhållande till matematik. Det här betonar även 

Björklund och Barendregt (2016)  

då de poängterar att det är inställningen och medvetenheten hos pedagoger kring matematik 

som ger möjligheter för barn att möta och utforska de olika matematiska vardagssituationerna 

som uppstår i verksamheten. Enligt läroplanen för förskolan ingår matematik som strävansmål, 

vilket innebär att pedagoger ska sträva efter att uppnå detta genom att lyfta fram matematiska 

möjligheter tillsammans med barnen (Skolverket, 2016). Genom att förskollärare arbetar med 

matematik redan i tidig ålder samt gör den till en spontan och lustfylld del i förskolan kan det 

leda till att barn får en positiv och förberedande matematisk grund som kan hjälpa dem senare 

i livet.  

 

Vi har funnit motsägelser i forskningen som vi bearbetat, där forskning å ena sidan tar upp 

vikten av att arbeta med matematik redan i förskolan medan annan forskning å andra sidan 

menar att den är reserverad för skolan. Vårt forskningsproblem grundar sig i att matematik inte 

ges tillräckligt stort utrymme i förskolan trots de gynnsamma effekter det ger på barns lärande 

och utveckling (Linder, Powers-Costello och Stegelin, 2011). Detta kan leda till ett samhälls-

problem eftersom barnen ges skilda förutsättningar inför skolstart. Andersson och Kowalski 

(2010) menar att matematik finns överallt men att det behövs en medveten pedagog som kan 

synliggöra matematiken för barnen. Utifrån ovanstående resonemang anser vi att det är intres-

sant att undersöka hur förskollärarna själva talar om matematik i förskolan. Det här då större 

delen av studierna som vi har bearbetat har använt observation eller enkät som metod. Vårt 

bidrag till det aktuella forskningsläget är att genom öppna intervjuer lyfta fram hur förskollärare 

talar om matematik. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Utifrån den brist vi funnit i vår forskningsöversikt kan vi se att det saknas studier som utfört 

intervjuer med förskollärare som berättar om sitt arbete med matematik. Syftet med förelig-

gande studie är därför att genom intervjuer lyfta fram och tolka hur förskollärare själva uppfattar 

sitt arbete med matematik och därigenom få en djupare förståelse för matematik i förskolan 

samt bidra med kunskap om hur användandet av den sker i förskolan. Vi ställer därför följande 

forskningsfråga: 

 

• Vad betyder arbete med matematik för förskollärare, enligt deras berättelser från verk-

samheten? 

 

2.Forskningsläge 
	

I det här avsnittet redovisas vetenskaplig forskning som ligger till grund för föreliggande studie. 

Forskningen har bearbetats för att skapa en förståelse kring matematik i förskolan. Enligt West-

lund (2015) kan förståelsen sedan hjälpa till att utveckla tolkningsförloppet i den senare delen 

av arbetet. Forskningsläget har tematiserats i tre delar utifrån studiernas innehåll och de teman 

som kommer att beröras är matematik i vardagen, förskollärares inställning till matematik och 

förskollärares betydelse för matematikinlärning.   

 

2.1 Matematik i vardagen  
	

Linder, Powers-Costello och Stegelin (2011) har gjort en studie där resultatet visade att barn 

som tidigt möter matematik på ett meningsfullt sätt lättare får en positiv bild av matematik, 

vilket gör det lättare att behålla intresset för ämnet senare i skolan. Resultatet visade också att i 

förskolan påverkas barns inställning till ämnet och därför är det förskollärarnas ansvar att bidra 

till en verksamhet som bemöter barnen meningsfullt och fångar deras intresse.  

 

Palmér, Henriksson & Hussein (2014) har utfört en studie vars syfte var att undersöka vilka 

möjligheter inom matematik som kan förekomma när det kommer till situationerna då förskol-

lärare byter blöjor i förskolan. Det empiriska materialet samlades in genom enkätformulär och 
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observationer som genomfördes innan deltagarna svarade på enkätfrågorna. Resultatet i studien 

visade att det går att använda sig av kommunikation med matematiskt innehåll vid blöjbyten. 

Dock visade sig en variation då deltagarna använder sig olika mycket av en sådan möjlighet till 

kommunikation som kan leda till matematiskt lärande för barn. Avslutningsvis lyfter forskarna 

fram att studien påvisar att pedagogerna inte alltid innehar en medvetenhet kring att de kom-

municerar matematik.  

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

där odling stod i fokus. I studien undersöktes vilka tillfällen som gavs för att barn skulle få lära 

sig matematik och naturvetenskap genom odling. Studien använde sig av observationer och 

intervjuer med barn och förskollärare som metod. Resultatet visade att i en planerad pedagogisk 

miljö skapas tillfälle för barn att lära sig samt att tidigt möta matematik tillsammans med 

förskollärare. Förskollärarna stöttade barnen i deras lärande och utveckling som då skapade 

djupare samtal och förståelse. Vandermaas-Peeler et al. (2015) lyfter även fram att 

förskollärarna lotsade barnen genom att ställa frågor, hypoteser och att lyssna på deras förslag. 

Resultatet visade också att barnens kunskaper utvecklades då aktiviteten med odling var me-

ningsfullt för barnen. Slutligen lyfter Vandermaas-Peeler et al. (2015) fram i sina resultat att 

aktiviteter där barnen får vägledning av förskollärare utvecklar matematiska kunskaper. 

Även Wager och Parks (2016) har gjort en studie som utgår från det sociokulturella perspektivet 

där förskollärare och barns interaktion med varandra i leken står i fokus. ”Learning Stories”, är 

ett begrepp som förekommer i studien och det har författarna använt sig av för att identifiera 

olika metoder som framkommit under barnens lek. Begreppet ses som ett berättarverktyg och 

är tänkt att hjälpa förskollärare att utveckla strategier för att stödja barns matematiska tänkande. 

I studien lyfter författarna att det inte bara är i leken som det matematiska tänkandet är av be-

tydelse utan likväl hur förskollärare tar sig an barnens matematiska reflektioner i den. Studien 

kan kopplas till Vogels (2013) forskning som redogör för vardagssituationer inom matematik 

på förskolan och lyfter fram begreppet ”Early steps in mathematics learning”. Begreppet är ett 

utvecklat forskningsinstrument som ska vara till hjälp för barnen i deras lek att våga uttrycka 

sina matematiska tankar och kunskaper. Det gäller för barn att våga identifiera, diskutera och 

bearbeta situationer för att se om problem går att lösas. Studien framställer det som att när de 

uppstår dialoger mellan barn och förskollärare ses möjligheter för vidare inlärning. I studien 

använder författaren begreppet när de analyserar videoobservationer. Å andra sidan kan Wager 

och Parks (2016) samt Vogel (2013) studier såväl ses utifrån det socialkonstruktionistiska per-

spektivet, det här eftersom att de båda använder sig av berättarverktyg i samband med kunskap. 
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Studierna kan alltså förstås som att allt blir socialt konstruerat och att språket hjälper oss att 

uttrycka våra tankar. 

 

2.2 Förskollärares inställning till matematik  
	

I en enkätstudie gjord av Benz (2012) i Tyskland framkom det i resultatet av tolv frågeställ-

ningar att en tredjedel av respondenterna såg matematik som förvirrande. Syftet med studien 

var att undersöka vilka förkunskaper och erfarenheter 308 blivande förskollärare och 281 förs-

kollärare hade till matematik i förskolan. Det ena resultatet visade att förskollärare generellt har 

en positiv inställning till matematik som ämne. Det andra resultatet visade att en god matema-

tisk grund inverkar på barns fortsatta lärande i grundskolan.  

 

I en studie av Anders och Rossbach (2015) uppkom det liknande resultat. De har gjort en studie 

där de lyfter begreppet ”pedagogical content knowledge” vilken även kallas PCK. Studien be-

lyser förskollärarnas erfarenheter som är kopplat till deras kunskap om matematik. 221 förskol-

lärare svarade på en enkätundersökning där frågorna gällde vilka känslomässiga attityder och 

övertygelser de hade i förhållande till matematik. Även vad dessa kunde ha för betydelse för 

deras kompetens som förskollärare. Resultatet visade att deltagarna inte hade en negativ inställ-

ning mot ämnet men att de kände en osäkerhet när de skulle närma sig matematik. Forskarna 

betonar att det kan vara intressant att studera förskollärares inställning till matematik eftersom 

det kan påverka deras egna pedagogiska lärande.  

 

Bates, Latham och Kim (2013) har gjort en kvalitativ forskningsstudie i USA där 89 förskollä-

rare fick identifiera rädslor inför att lära ut matematik i relation till deras utbildning inom ämnet 

med en hermeneutisk utgångspunkt. Syftet med studien var således att identifiera specifika 

rädslor som kunde uppstå under undervisningen av matematik. Resultatet visade att 40 % av 

respondenterna kände en rädsla för att undervisa i matematik. Det kan förstås som att kunskap 

och rädsla samverkar. Studiens resultat indikerar dessutom på att förskollärare finner det svårt 

att fånga barnens matematiska intresse.  

 

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

som undersökte om barns matematiska kunskaper hade något samband med kvalitén i verksam-
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heten. Studiens syfte var att belysa sambandet mellan antalet matematiska aktiviteter och relat-

ionen hos förskollärare och barn. Vidare undersöktes förskollärarnas kompetens i att lära ut 

matematik i relation till deras utbildning samt om det fanns något samband mellan utbildningen 

och erfarenheten i förhållande till hur många matematiska aktiviteter som i själva verket iscen-

sattes. Under höst och vårterminen gjordes ett test med 129 barn i åldrarna tre till fem år. Det 

här för att upptäcka skillnader i barns matematiska kunnande. Studien problematiserar kring 

resultaten som framgick då ena resultatet visade att en nära relation mellan förskollärare och 

barn var betydelsefullt för barnens förutsättningar att lära sig matematik. Å andra sidan visade 

det sig att andra faktorer också kan påverka resultatet. Faktorer som att barnen skapar sig en 

närmre relation till förskollärare om de redan har en hög potential inom matematiken. Det här 

kan förstås som att förskollärarna är mer trygga med att arbeta med ämnet och att det blir en-

klare att arbeta med det om barnen har en förförståelse sen tidigare. Resultatet visade dessutom 

att förskollärares inställningar vanligtvis var negativt associerade till matematik precis som An-

ders & Rossbachs (2015) studie påvisade. Resultatet visade såväl att deras utbildning inom 

ämnet inte räckte till för att öka barnens matematiska kunskaper. 

2.3 Förskollärares betydelse för matematikinläring 
	

Gejard (2018) har gjort en studie där syftet var att fördjupa kunskapen om matematiserande i 

förskolan genom att empiriskt och analytiskt närma sig matematiserande som något barn och 

pedagoger åstadkommer i interaktion med varandra. Detta genom att använda sig av ett sam-

talsanalytiskt perspektiv. Under åtta månader videofilmade hon på två olika förskolor för att 

samla in sin data där fokus varit att studera matematiska aktiviteter. Förskolorna har blivit ut-

valda då de säger sig arbeta aktivt med matematik i sin vardag. Ett resultat som lyfts fram är 

vikten av att pedagogen tydligt ramar in de aktiviteter som hen organiserar i sin undervisning. 

Att hen är tydlig med vad som förväntas av barnen. En aktivitet som studerades var när en 

pedagog och några barn först läste en bok om geometriska former och där barnen sedan målade 

geometriska former. Forskaren tittade bland annat på vad barnen tog med sig kunskapsmässigt 

mellan de båda aktiviteterna. I studien blev det tydligt att ett av barnen inte förstod vad peda-

gogen eftersökte när barnet målade geometriska former, medan samma barn visade stora kun-

skaper om samma former i läsaktiviteten. Eftersom matematikundervisning är centralt även i 

förskolan numera blir det viktigt att undersöka hur det tar sig uttryck i den vardagliga verksam-

heten, inte minst som underlag för diskussion till pedagogisk utveckling. 
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I en studie gjord av Karatas, Guven, Öztürk, Arslan och Gürsoy (2017) var syftet att förstå 

inställningen till undervisning av matematik i relation till deras pedagogiska bakgrund och er-

farenheter. I studien problematiserar de likt Choi et al. (2014) om huruvida matematikunder-

visningen iscensätts i förskolan. Båda studierna påvisar dessutom ett resultat om att utbildning 

är en faktor för att matematikundervisning ska ske. Enligt Karatas et al. (2017) har utbildade 

förskollärare större möjligheter att undervisa i matematik eftersom att de har en högre kunskap 

som i sin tur hjälper dem att fånga upp vardagsmatematiken.  

 

Piasta, Pelatti och Miller (2014) har gjort en observationsstudie med liknande åsikter som Ka-

ratas et. al (2017) samt Choi et. al (2014). Studien utfördes i Ohio där 65 avdelningar med barn 

i tre till fyra års ålder deltog och syftet med studien var att observera barns möjligheter till att 

bemöta vardagsmatematik i förskolan. Författarna lyfter att forskningsläget har en gemensam 

syn på att barn behöver möta matematik i tidig ålder för att främja utvecklingen tills de blir 

äldre. Resultaten i studien visade att barn får bemöta vardagsmatematik i geometri, talförståelse, 

siffror och mätningar men resultatet visade också en ojämnhet i att en del förskolor arbetar med 

matematik och andra inte. De problematiserar kring att det är förskollärares brist på erfarenhet 

och utbildningsnivå som skapar ojämnheter. För att öka förutsättningarna för undervisning be-

hövs det mer kunskap och utbildning för förskollärarna. Så att alla barn kan ges förutsättning-

arna till att utveckla och lära sig matematik. 

 

En annan studie gjord av Bäckman (2015) utgår från ett sociokulturellt perspektiv där syftet var 

att undersöka hur barn i förskolan kom i kontakt med matematik vid olika aktiviteter, även hur 

förskollärare gör det möjligt för dem och utformar undervisning och miljö med matematiskt 

innehåll. Det undersöktes också vilken avsikt förskolläraren har med sin matematikundervis-

ning. Vidare undersöktes förskollärarnas inställning om vilken kunskap som behövs för att upp-

märksamma barnen på matematik i förskolan. Empirin samlades in genom att göra videoobser-

vationer och intervjuer med förskollärare. Resultatet av Bäckmans (2015) studie antydde å ena 

sidan att när förskollärare väljer att arbeta med matematik tillsammans med barnen så möjliggör 

det även att barnen själv kan upptäcka det matematiska innehållet och därmed fördjupa sina 

matematiska kunskaper. Å andra sidan antydde resultatet att om förskollärare har kunskaper i 

matematik möjliggör det att de uppfattar ett matematiskt innehåll i de aktiviteter som barn en-

gagerar sig i med utgångspunkt i barnens intresse. Även att de i större utsträckning kan stödja 

barnet i att få syn på matematiken och därmed använda sig av olika matematiska begrepp. Något 
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som lyfts fram i studien är att förskollärare behöver förbättra sina kunskaper inom ämnet ma-

tematik. Förväntningen är att förskolläraren ska bidra till att barn utvecklar grundläggande kun-

skaper inom ämnet. Deltagarna i studien gav även uttryck för att det är svårt att upptäcka var-

dagsmatematiken och att det behövs ett medvetet matematiskt perspektiv för att 

uppmärksamma barnens möten med matematik.  

 

I likhet med Bäckman (2015) lyfter Lundström (2015) fram att förskollärares kompetens inom 

området är en avgörande faktor för hur en matematisk verksamhet utformas. Hon skriver även 

att förskollärares förhållningssätt och möjliggörande för ett matematiskt innehåll är betydande 

för barns utveckling inom ämnet matematik. Hennes studie vilar på ett sociokulturellt perspek-

tiv och en slutsats i hennes studie var att barnen själv använde sig av matematik i olika situat-

ioner, men för att de ska få kunskap till att upptäcka matematik på egen hand behöver de ha 

närvarande förskollärare som lyfter fram matematiken. En annan slutsats var att förskollärare 

bör vara närvarande för att barnen ska utveckla sina matematiska kunskaper.  

 

Även Emmoth (2014) har gjort en studie vars syfte innebar att utveckla kunskap om hur förs-

kollärare såg på barns lärande i allmänhet samt hur de såg på barns utveckling. Studien lyfter 

att det är pedagogernas ansvar att ge barn matematiska begrepp i de planerade matematikakti-

viteter. Men likväl i de olika rutin situationerna som uppstår i vardagen exempelvis vid maten. 

Studien belyser att matematik å ena sidan är något som finns överallt runt omkring oss, men att 

det å andra sidan krävs en pedagog som stöttar och hjälper barn för att de ska kunna reflektera 

kring den. Den betonar även pedagogens roll i att fånga det som barn är intresserade av på 

förskolan för att kunna implementera matematiken på ett gynnsamt sätt. Studien analyseras med 

hjälp av en fenomenografisk metod och resultatet i studien belyser att de krävs olika faktorer 

för att skapa betydelsefulla förutsättningar för barns lärande. Likaså framgår det att det behövs 

faktorer som stimulerar barns matematik och språklärande. 

En annan studie som också kan liknas med Bäckman (2015) har gjorts av Björklund och 

Barendregt (2016). Studien har undersökt förskollärares medvetenhet kring matematik med 

hjälp av enkätundersökning som metod. 147 förskollärare som arbetar i förskoleklass eller för-

skola svarade på enkäterna där frågorna berörde deras vanor kring att arbeta matematiskt. Ett 

av resultaten indikerade att de arbetade med matematik men bara när det uppkom i barnens lek 

utifrån barnens intresse. Att arbeta med det målinriktat var ovanligt. Björklund och Barendregt 
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(2016) menar att förskollärare står inför en stor utmaning med att organisera matematiska akti-

viteter eftersom verksamheten ska utgå från barnens intresse enligt läroplanen. Forskarna menar 

dock att förskollärarna ändå har ett ansvar att skapa möjligheter för barn att utveckla sina ma-

tematiska kunskaper genom olika planerade aktiviteter. Ett annat resultat som framkom var att 

förskollärarna kommunicerar matematik tillsammans med barnen men att deras miljö inte an-

vänds för att utforska matematik. Det finns material för att lära och utveckla de matematiska 

kunskaperna men svaren indikerar att det inte görs. Få förskollärare svarade att de hade siffror 

synliga för barnen. Anledningen till detta var bland annat att avsaknaden av kunskap men även 

en rädsla och osäkerhet hos förskollärarna. 

2.2.1 Sammanfattning av forskningsläge 
	

Likaså i det forskningsläge vi funnit så framkommer en skillnad på hur forskarna har utfört sina 

studier samt en variation i resultaten. Några menar att matematik är förvirrande och även att 

den inte är betydelsefull att arbeta med i förskolan. Vi kan även urskilja variationer på hur det 

arbetas med matematik i förskolan, vilket å ena sidan kan bero på vilken fortbildning inom yrket 

förskolläraren har. Å andra sidan framgår det i forskningen att förskollärare ofta känner rädsla 

och osäkerhet vilket kan vara en orsak som ligger till grund för huruvida de arbetar med mate-

matik eller ej. Något som framkommer i ett flertal av studierna är betydelsen av att förskollära-

ren och barnen arbetar med matematiken tillsammans för att konstruera lärsituationer och sti-

mulera barnens matematiska intresse.  

 

I föreliggande studie har vi valt att enbart intervjua förskollärare och benämner de därefter. 

Däremot i forskningen som vi bearbetat används ordet pedagog vilket vi är medvetna om kan 

innebära all personal som arbetar inom förskolan.   

 

3.Vetenskapsteoretisk utgångspunkt och metod 
	

I nedanstående avsnitt presenterar vi studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt och metod 

med ansats i vårt problemområde, syfte och frågeställningar. Vi har utgått från hermeneutiken 

som både metod och vetenskapsteori då fokus i studien har varit att ta del av hur förskollärarna 

talar om matematik i förskolans kontext. Inledningsvis förklaras hermeneutiken för att sedan 
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följas upp med den allmänna tolkningsläran samt våra analysverktyg; förförståelse och förstå-

else, den hermeneutiska spiralen och tolkning.  

 

3.1 Hermeneutik 
	

I relation till studiens syfte som är att genom intervjuer lyfta fram och tolka hur förskollärare 

själva uppfattar sitt arbete med matematik och därigenom få en djupare förståelse för matematik 

i förskolan samt bidra med kunskap om hur användandet av den sker i förskolan, har studien 

utgått från hermeneutiken som metod och vetenskapsteoretisk utgångspunkt där det centrala är 

att tolka, förstå och förmedla olika upplevelser (Westlund, 2015; Bryman, 2011). Genom att 

använda oss av hermeneutik som vetenskaplig teori syftar vi till att kunna uppnå bästa möjliga 

vis att förstå ett fenomen snarare än att förklara det, vilket för vår studie inneburit att förstå 

förskollärarnas berättelser om matematik i förskolan. (Skoglund, 2012). Vi har även funnit her-

meneutik användbart som analysmetod då vi kunnat göra tolkningar av förskollärarnas berät-

telser vilket i sin tur har lett till nya förförståelser för oss. Hermeneutiken är ett synsätt som från 

början utformats för att skapa förförståelse eller tolkning av texter där forskaren ska analysera 

fram textens mening sett ur upphovsmannens perspektiv. Genom att både inta ett tolkande syn-

sätt och en extern infallsvinkel kan forskaren betrakta meningen med ett utifrånperspektiv (Bry-

man, 2011). Hermeneutiken tar ansats i tolkningar vilket skapar förståelse, som i sin tur kan 

leda till kunskap och därför ses som vetenskapsteori för att nå kunskap inom bland annat 

samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga samt pedagogiska sammanhang (Allwood & Er-

ikson, 2017). Hermeneutiken har varit lämplig att använda som perspektiv i studien då fokus 

har varit att närma oss förskollärarnas egna berättande av fenomenet (Westlund, 2015), vilket 

vi kan relatera till studien och det innebär fenomenet matematik. Att använda oss av en herme-

neutisk teori och metod har för vår studie inneburit att vår förståelse och förförståelser samt 

tolkningar har funnits med för att kunna analysera vårt resultat. Ödman (2007) menar att resul-

tatet automatiskt blir hermeneutisk när öppna frågor används och respondenternas utsagor syn-

liggörs. Genom att studien har en hermeneutisk utgångspunkt skapar vi alltså möjligheter för 

intervjupersonerna att förmedla sina upplevelser. I sin tur skapar vi även förutsättningar för oss 

själva att besvara vårt syfte. En utmaning med att utföra en hermeneutisk studie har varit att det 

inte finns några specifika riktlinjer för hur tolkningsprocessen ska se ut. Det finns alltså inga 

rätt eller fel utan det gäller att inta ett kreativt synsätt som forskare (Ödman, 2007). Hermene-

utikens påverkan på vår studie diskuteras mer ingående i avsnitt. Metoddiskussion. 
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3.2 Den allmänna tolkningsläran 
	

Inom hermeneutiken förekommer olika inriktningar som styr hur en analys och tolkningspro-

cess kan gå till. Enligt Westlund (2015) kan inriktningarna ses som verktyg för att kunna bear-

beta hur ett material ska förstås. Inom den existentiella inriktningen innebär det att sätta sig in 

i någon annans perspektiv för att förstå deras utsagor och ens egna förförståelse är av vikt. Och 

inom misstankens inriktning handlar det om att skapa en förståelse för den företeelsen som ska 

undersökas. Den bredaste inriktningen och den som är aktuell i vår studie är den allmänna tolk-

ningsläran som inriktar sig på vad som blir huvudfokuset i förståelsen och tolkningen av studi-

ens empiriska material. Eftersom syftet med föreliggande studie är att tolka förskollärarnas be-

rättelser om sitt arbete med matematik, har vi tagit ansats i hermeneutikens allmänna tolknings-

lära. Det innebär att en tolkning inte blir relevant om delarna i det transkriberade materialet inte 

sätts samman till en helhet (Westlund, 2015). För vår studie har det inneburit att vi genom 

förståelse och tolkning kunnat förstå och tolka vårt empiriska material i relation till våra forsk-

ningsfrågor. En åtanke vid användning av den allmänna tolkningsläran är att det enligt herme-

neutiken inte går att tolka något helt sanningsenligt. Allwood och Eriksson (2017) menar att en 

människas tolkning alltid tolkas annorlunda av någon annan. Det går alltså inte att tolka något 

och tro att det är sanningen ur allas perspektiv, utan alla skapar olika förståelser utifrån samma 

empiri.	 

 

3.3 Analysverktyg 
 

Vi har använt oss av hermeneutikens som metod och dess grundläggande begrepp: förståelse 

och förförståelse, tolkning och den hermeneutiska spiralen för att analysera våra transkribe-

ringar. 

3.3.1 Förförståelse och förståelse  
 

Allwood och Erikson (2017) beskriver innebörden av begreppen som att all förståelse tar sig i 

uttryck ur förförståelsen och att de inte existerar utan varandra. Utan någon tidigare kännedom 

kring det vi vill förstå har vi ingen möjlighet att utveckla vår förståelse. Vidare menar de att all 

ny förståelse är begränsad beroende på den förförståelse vi redan har. För föreliggande studie 
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innebär det att med hjälp av vår förförståelse kring matematik i förskolan har vi skapat nya 

förståelser och tolkningar med utgång i det insamlade materialet från intervjuerna. Allwood och 

Erikson (2017) skriver att våra förförståelser påverkas av de sammanhang vi befinner oss i. De 

menar att förförståelsen inte kommer före förståelsen utan båda begreppen skapar varandra. För 

vår studie har detta inneburit att vi återkommande har fått nya förförståelser genom förståelser. 

Vad vi menar är att vi har skapat förståelser och tolkningar under analysprocessen som sedan 

hjälpt oss att skapa ytterligare förståelse i relation till studiens forskningsfrågor. 

 

3.3.2 Den hermeneutiska spiralen 
 

Ett av begreppen som vi valt ut för att analysera vår studie med är den hermeneutiska spiralen. 

Begreppet innebär att allt förhåller sig till varandra, vilket innefattar hur delen är beroende av 

helheten och tvärtom (Westlund, 2015). Det betyder att innebörden av en del kan förstås om 

den sätts in i en helhet och tvärtom. Helheten kan endast bli förstådd med hjälp av delarna, de 

förutsätter alltså varandra (Alvesson & Sköldberg, 2017). För vår studie har detta inneburit att 

vi läst det transkriberade materialet med utgångspunkt i våra egna erfarenheter och förförståel-

ser vilket beskrivs av Back och Berterö (2015). Den hermeneutiska spiralen valde vi att använda 

oss av i studien för att vi skulle kunna utgå från delarna av intervjuerna till att skapa en förståelse 

för helheten med utgångspunkt i våra egna erfarenheter. För vår studie har detta inneburit att 

för att kunna förstå helheten och det sammanhang som delarna skapades ur så har också delarna 

varit viktiga att förstå och tolka vilket även lyfts av Allwood och Erikson (2017). För vårt ana-

lysarbete innebar det att den förståelse som vi skapade i början av läsningen av transkriberingen 

underlättande för kommande läsning. Vår förståelse och tolkning av vårt empiriska material har 

framträtt i en cirkulär rörelse som vuxit fram med nya tolkningar och förståelser (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Tanken med den hermeneutiska spiralen är som Ödman (2007) beskriver att 

använda ny kunskap som förståelse vid andra tolkningar. Och genom att vi förhåller oss till den 

hermeneutiska spiralen förväntar vi oss att vår förförståelse kommer att förändras under studi-

ens gång. I sin tur kommer det att ge våra tolkningar nya infallsvinklar och det är då vi kan 

uppnå en djupare förståelse.   

 

 

3.3.3 Tolkning 
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Allwood och Erikson (2017) beskriver tolkning som ett sätt att utvinna en meningsfull innebörd 

ur det empiriska materialet.	En åtanke vid användning av begreppet är att det enligt hermeneu-

tiken inte går att tolka något helt sanningsenligt. Allwood och Erikson (2017) menar att en 

människas tolkning alltid tolkas annorlunda av någon annan. Det går alltså inte att tolka något 

och tro att det är sanningen ur allas perspektiv, utan alla skapar olika förståelser och samman-

hang utifrån samma empiri. Likväl förklarar Cohen et al. (2011); Alvesson och Sköldberg 

(2017) att forskare måste studera delarna i en transkribering för att kunna förstå och tolka dem 

och först därefter kan de sättas samman till en helhet. Likaså beskriver de att forskares tolk-

ningar kan skilja sig åt men de lägger vikt vid att det inte finns specifika rätt eller fel eftersom 

att verkligheten uppfattas olika. För vår studie innebär det att våra tolkningar av det insamlade 

materialet inte är en sanning för någon av oss två. Utan det är vårt sätt att analysera utifrån våra 

egna erfarenheter och förförståelser som vi sedan gemensamt har tolkat för att försöka skapa 

ett sammanhang. Våra tolkningar gjordes utifrån svaren på intervjufrågorna som framkom i 

våra intervjuer.  

 

3.4 Analysprocess 
 

Analysprocessen har tagit sin utgångspunkt från en kvalitativ textanalys vilket vi kopplar till 

hermeneutiken då tolka, analysera och förstå meningen i de transkriberade intervjuerna är 

centralt. Detta utifrån textens innehåll som är kopplat till det sammanhang där texten skapades 

(Widen, 2015). Skoglund (2012) skriver att genom att använda sig av en hermeneutisk forsk-

ningsansats så är målet att förstå ett fenomen snarare än att förklara det vilket för vår studie 

inneburit att förstå förskollärarnas utsagor om matematik i förskolan. Vidare skriver han att ett 

centralt steg i den hermeneutiska spiralen är att utifrån sin förståelse, tolka fenomenet i det som 

undersöks. Därför är det av betydelse att först försöka förstå och sedan tolka intervjupersoner-

nas utsagor i ett sammanhang. I sin tur skapar detta nya förståelser och en tolkning vars syfte 

är att försöka se världen ur intervjupersonernas perspektiv uppnås. I arbetsgången är det dess-

utom viktigt att notera det som överraskar en, vilket då bryter mot den förståelse vi redan har. 

Totalt har vi utfört sex stycken intervjuer som sedan transkriberats ner till 20 sidor text. Bryman 

(2011) skriver att kodning utgör grunden för de flesta kvalitativa analyser vilket vi valde att 

använda oss av. Vi skrev ut det transkriberade materialet och använde oss sedan av överstryk-

ningspennor för att gemensamt koda, hitta mönster samt likheter och skillnader i intervju-

erna.  Genom att vi urskilde specifika mönster i förskollärarnas uttalanden kunde vi tolka deras 
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berättelser till en helhetsbild (Skoglund, 2012). Därefter kunde vi fortsätta bearbeta materialet 

i vår analys och se ett sammanhang mellan vad respondenterna berättat och vår forskningsfråga. 

 

3.5 Öppna intervjuer 
 

Studien baseras på en kvalitativ metod i form av öppna intervjuer med förskollärare, vilket i 

relation till studien har inneburit att lägga fokus på transkriberingarna av intervjuerna. En kva-

litativ ansats definieras även av att fånga människors handlingar och intentioner och förstå in-

nebörden i dessa (Bryman, 2011; Westlund, 2015). För vår studie har det betytt att först närvara 

vid intervjuerna för att senare kunna tolka och skapa en förståelse i det transkriberade materialet 

således söka tolkningar i textens innehåll gällande matematik i förskolan. Transkriberingarna 

av intervjuerna har således kopplats till kontexten där intervjuerna skapades. Detta i och med 

att det i hermeneutiken innebär att delen eller det transkriberade materialet ska sättas i relation 

till helheten, alltså sammanhanget där intervjuerna skedde för att kunna få ett helhetsperspektiv 

utifrån delen och tvärtom (Westlund, 2015). Genom att använda oss av en kvalitativ forskning 

kan en teknik vara att läsa av och analysera olika typer av sociala sammanhang, vilket även är 

en värdefull förmåga inom förskolläraryrket. Vidare menar Alvehus (2013) att kvalitativ forsk-

ning är en tolkande forskning, där poängen är att skapa en generell förståelse av fenomenet som 

studerats. Valet av en kvalitativ ansats utgår från den tidigare forskning vi läst som huvudsak-

ligen bestått av observationer eller enkäter, därför ville vi få syn på förskollärares resonemang 

om matematik genom öppna intervjuer.  

 

3.6 Tillvägagångssätt 
 

Med utgångspunkt i vårt syfte, valde vi att producera data genom att intervjua sex förskollärare 

från fyra olika förskolor i södra Sverige. Intervjuerna utfördes på förskollärarnas arbetsplatser. 

Intervjuerna varade i genomsnitt i 12 minuter och de har utförts på så sätt att det har varit en 

intervjuare och en intervjuperson vid varje tillfälle. Den totala empirin bestod av 71 minuter. 

Den av oss som intervjuade ansvarade för ljudinspelningen som vi gjorde via våra mobiltelefo-

ner vilket Ericsson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter fram är tillräckligt när det är en mindre 

studie med ett fåtal intervjuer. Berörda förskollärare valdes ut genom tidigare verksamhetsför-

lagt utbildning eller vikariejobb och vi tog kontakt med dem genom telefon. Sedan hälsade vi 

på dem på förskolan och lämnade en samtyckesblankett, som innehöll information om studiens 

syfte och etiska riktlinjer (se bilaga 1). Kvale och Brinkmann (2014) och Eriksson-Zetterquist 



	

15	
	

och Ahrne (2015) lyfter fram att information om studien bör ges till intervjupersonerna innan 

intervjun börjar för att förbereda dem på hur intervjun kommer gå till, vilket kan inge förtro-

ende. Dessutom uttryckte två av förskollärarna att de ville få intervjufrågorna i förväg. Eriks-

son-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att intervjuer framhäver hur den som blir intervjuad 

förstår och språkligt uttrycker sig om ämnet i den aktuella stunden. Patel och Davidsson (2011) 

beskriver intervjusituationen som en situation som innebär ett samtal mellan den som intervjuar 

och den intervjuade. Vi övervägde om vi skulle dela ut dem i förväg och vad det kunde innebära 

för studien och slutligen valde vi att tillmötesgå dem och skicka frågorna till samtliga som 

skulle medverka i studien. Detta för att det inte skulle bli skillnader för dem utan likvärdigt för 

alla. Vi är dock medvetna om att det kan ha inneburit skillnader för vårt resultat då förskollä-

rarna fått chans att fundera och komma fram till specifika svar istället för att svara spontant. 

Intervjuerna på förskolorna skedde i avgränsade rum, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) beskriver som en lämplig plats för intervjun, då intervjun är kopplad till deras arbete. Vi 

gjorde i ordning öppna frågor till intervjuerna för att sedan vid behov kunna ställa spontana 

frågor under samtalets gång.  

 

3.7 Datainsamling och urval 
 

Empirin till vår studie samlades in genom öppna intervjufrågor. Då vår analysmetod är herme-

neutisk visar detta på att vi följer hermeneutikens tankar om det öppna frågandets princip. Frå-

gor har en benägenhet att söka efter givna svar men genom att ställa öppna frågor för att förstå 

individers upplevelser, är vi också öppna för vilka svar som helst. Vi försöker alltså inte fylla 

frågorna med våra svar utan lämnar svaren till intervjupersonerna och är öppna för deras syn 

på ämnet (Ödman, 2007). Under intervjuerna har vi strävat efter att vara öppna och lyssna efter 

vad som uttrycks med ord istället för bara de exakta ord som sägs. För att få fram meningen 

bakom orden behövde vi ibland be respondenterna utveckla vissa resonemang för att vi skulle 

få en bättre förståelse för dessa.  

 

Genom föreliggande studie har vi försökt att ha i åtanke hur någonting förmedlas, lyssna efter 

det osagda, för att kunna tolka och förstå individens mening (Ödman, 2007). Valet av intervjuer 

grundar sig i att studien baserar sig på förskollärarnas berättelser om ämnet. Det var förskollä-

rarnas tankar och erfarenheter som vi var ute efter.  Genom att göra intervjuer fick vi en större 

uppfattning om vad en eller flera personer berättade och vi skapade oss en större förståelse för 
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hur omständigheterna existerar i miljön de befinner sig i (Ahrne & Svensson, 2015). Vi har 

även använt oss av ljudinspelning för att kunna analysera vår studie. Johansson & Karlsson 

(2013) menar att för att kunna lyssna och behandla materialet flera gånger, bör inspelning ske.  

De deltagande förskollärarna i vår studie valdes ut genom bekvämlighetsurval då vi hade fått 

kontakt med dem genom tidigare verksamhetsförlagt utbildning eller vikarie arbete (Bryman, 

2011). 

 
3.8 Transkribering 
 

Efter genomförandet av intervjuerna med respektive respondent påbörjades en transkribering 

av det inspelade materialet. Björndal (2018) förklarar transkribering som att vi detaljerat skrivit 

ner det som sagts under samtalen. Intervjuerna spelades upp en och en och vi satt tillsammans 

och transkriberade inspelningarna för att inte gå miste om specifika detaljer. Respondenternas 

svar skrevs ner ordagrant i ett Word dokument och vi granskade samtalen ett flertal gånger. 

Genom att skriva ner det som sagts i textformat är enligt Bryman (2011) ett sätt att påvisa att 

vi som utfört studien uppfattat svaren korrekt och att respondenternas utsagor synliggörs. Det 

här skapade i sin tur förutsättningar för oss att tolka intervjuerna i delar men även genom att 

skapa oss en helhetssyn utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och det bidrog likaså till att vi 

kunde identifiera våra teman. Genom transkriberingarna uppmärksammande vi att ett flertal ord 

var återkommande men likväl fanns där ett flertal svar som skiljde sig åt. En del av orden som 

förekom var talspråk till exempel, dom, eeh, man, och liksom. De orden har vi valt att behålla i 

vår transkribering för att verkligen utgå från respondenternas svar. Det här eftersom att Bryman 

(2011) menar att det är en risk att ens egna värderingar annars synliggörs i svaren.  

Likväl förklarar Cohen et al. (2011); Alvesson och Sköldberg (2017) att forskare måste studera 

delarna i en transkribering för att kunna förstå och tolka dem och först därefter kan de sättas 

samman till en helhet. Efter transkriberingen gjordes ett urval vilket Björndal (2018) menar är 

relevant för att lyfta fram det väsentliga till vår studies syfte och frågeställningar. 

 

 

3.9 Etiska ställningstagare 
 

Vår studie grundar sig i Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska krav som är informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Förskollärarna som 
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vi intervjuat fick information om studien och dess syfte. Genom att först ge informationen 

muntligt när vi frågade om de ville medverka och sedan även genom skriftlig information om 

deras medverkan i studien, har vi följt informationskravet. Deltagandet var frivilligt för förs-

kollärarna men de alla lämnade sitt godkännande till att medverka i studien genom att skriva 

under en samtyckesblankett. På blanketten står det att de själv bestämmer över sin medverkan 

samt att de närsomhelst kan avbryta och att deras svar då inte kommer att användas i studien. 

Detta gör att vi följer samtyckeskravet (se bilaga 1). Materialet som vi producerat förvaras med 

försiktighet så att ingen obehörig kan komma åt det. Samtligt material har förvarats på ett USB-

minne och legat inlåst i ett skåp. Vi informerade även de deltagande förskollärarna att vi skulle 

fingera deras namn i studien för att skydda deras identitet, vilket Bryman (2011) också lyfter 

fram som en etisk aspekt. Då vi förvarar uppgifter och material på ett säkert sätt följer vi kon-

fidentialitetskravet eftersom inga obehöriga har tillgång till materialet. Förskollärarna fick 

också information om att materialet endast kommer användas till studien och kommer att för-

störas efter studiens slut. Genom att materialet endast används till den här studien och inget 

annat, följer vi nyttjandekravet.  

 

3.10 Tillförlitlighet 
 

I föreliggande kvalitativa studie har vi skapat ett flertal öppna frågor för att kunna tolka resul-

tatet hermeneutiskt. Enligt Bryman (2011) är det relevant att lyfta fram begreppet tillförlitlighet 

då vår studie är kvalitativ. Det här eftersom att tillförlitlighet består av fyra olika delar. Trovär-

dighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Vad han menar 

är att det ska finnas specifika regler för hur forskningen ska utföras för att skapa en trovärdighet, 

vilket framkommer under rubriken etiska ställningstaganden i vår studie. Överförbarhet menas 

att det ska framgå hur användningsbara resultaten är kopplat till fortsatt forskning och de di-

daktiska implikationerna. Sedan måste studien säkerställa och lägga fram flera delar av forsk-

ningsprocessen som i sin tur styrker vår studie, det här kallas för pålitlighet. Till sist har vi som 

skrivit fram studien medvetet undvikit att ta med våra personliga värderingar i vår forsknings-

process vilket innefattar att vi styrker och konfirmerar. Dock kan vi se en problematik i att vi 

sedan tidigare har en relation till intervjupersonerna vilket troligen påverkat oss i vår förståelse 

om deras arbetssätt med matematik.  
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4.Resultat och Analys 
	

För att kunna besvara forskningsfrågan har empirin delats upp i tematiseringar utifrån intervju-

frågorna. Tematiseringarna är följande: Förskollärares arbetssätt har betydelse, Osäkerhet 

skapar negativ inställning, Synliggörande utvecklar barns lärande, Faktorer som påverkar ar-

betet i förskolan. Tematiseringarna har sedan analyserats med grund i studiens analysbegrepp 

som tydliggörs i avsnitt 3.3 Analysverktyg. Under varje tema kommer fyra utdrag ur empirin 

presenteras och analyseras med hjälp av analysbegreppen förståelse och förförståelse, herme-

neutiska spiralen och tolkning.  

 

4.1 Osäkerhet skapar negativ inställning  
	

Nedan följer fyra utdrag ur empirin där vi möter Elsa, Tina, Berit och Cilla. Vi bad förskollä-

rarna svara på följande fråga: “berätta vad du anser om matematik som ämne och om du 

tycker att det är viktigt i så fall varför?”. 

 

Utdrag 1:  

”Nä och säga att det inte är något konstigt, det finns inga rätt eller fel, hur du kommer fram till 

en summa kan kvitta, är du med på vad jag menar, du kan få fram svaret på tusen olika sätt 

men om man som jag när jag gick i skolan fick höra att det här är rätt svar men fel uträknat, 

gå hem och gör om och gör rätt då dödar man mycket nyfikenhet och det kan jag känna är 

viktigt i vårt yrke, att väcka nyfikenhet, behålla den och bekräfta det då. Ehhh det önskar jag 

som pedagog att jag gör” (Elsa) 

 

Utdrag 2: 

“Jag tycker matematik är jätteviktigt. Vi använder oss av det varje dag. Ehhm… man stöter på 

många som har dåliga minnen av sin matematik och det måste vi ändra på” (Tina) 

 

Utdrag 3: 

”Alltså matematik är ju ett jätteviktigt ämne och framförallt att matematik är allting egentligen. 

Alltså.. det är både.. ja det är både allt man räknar och allt man gör, benämner… farten.. ja 

allt. Jag tycker det är jätteviktigt ämne matematik. (Berit) 
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Utdrag 4: 

“Matematik som ämne är ett jätteviktigt ämne för jag menar hela livet är matematik på många 

vis, de är dels i vuxenlivet om man bara ska blicka framåt, de är dels i skolan och vuxenlivet 

att man, stora delar är det som rör matematik är dels att betala räkningar och planera allt från 

hur mycket mat som ska köpas och hur mycket bensin som går åt när du ska köra bil.” (Cilla) 

 

Analys   

Elsas uttalande kan förstås som att hon har dålig erfarenhet från sin egen skoltid då hon uttalar 

sig “men om man som jag när jag gick i skolan fick höra att det här är rätt svar men fel uträknat, 

gå hem och gör om och gör rätt”. Det går i utdraget dock att tolka det som att matematikun-

dervisningen förr inte var särskilt positiv och uppskattad, i och med att hon beskriver “gå hem 

och gör om och gör rätt”. Vidare förstår vi det som att Elsa trots sin egen negativa upplevelse 

av matematik vill göra den positiv gentemot barnen hon arbetar med. Genom att inta ett positivt 

förhållningssätt kan hon överföra det till barnen i förskolan så de ges en annan upplevelse än 

vad Elsa fick. Kopplat till den hermeneutiska spiralen, kan det innebära att delar i form av 

förskollärares erfarenheter och engagemang, påverkar attityden gentemot matematiken som 

helhet. 

 

Precis som Elsa nämner Tina matematiken förr med en negativ klang. Utdraget ovan kan förstås 

med att pedagogers attityd gentemot matematik kan påverka deras pedagogiska arbete. Dock 

menar Tina att “många som har dåliga minnen av sin matematik och det måste vi ändra på” 

vilket kan innebära att hon själv har ett positiv minne av matematik och vill dela med sig av det 

till andra. Utifrån förståelser av kontexten under intervjun med Tina och utifrån empirin, kan 

det tolkas som att Tina besitter erfarenheter och engagemang inom matematik. Genom att be-

nämna att ”vi använder oss av det varje dag” kan vi tolka uttalandet som att Tina har positiv 

erfarenhet av matematik och vill arbeta med det varje dag tillsammans med barnen. Genom att 

arbeta med matematiken kan denna positivitet föras över till barnen.  

 

I utdraget kan det tolkas som att Berit genom att säga “alltså matematik är ju ett jätteviktigt 

ämne och framförallt att matematik är allting egentligen”, har kunskaper om att allt som 

förskolan gör, är för att skapa förförståelse och förståelse hos barnen och förbereda dem på det 

som de kommer att möta i deras framtida liv. Utdraget kan även förstås som att Berit menar att 

arbetet med matematik kan vara något som sker kontinuerligt på förskolan, då hon belyser 
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“framförallt att matematik är allting egentligen”. Utifrån hennes berättelser, kan det tolkas som 

att matematiken har blivit en del i förskolans kontext. Det kan även innebära att Berit har erfa-

renheter om matematik, genom att hon lyfter att matematik är allt. Berits uttalande om vad 

matematik är, kan grunda sig i hennes egna erfarenheter av matematik i det vardagliga livet.  

 

Cillas uttalande påminner om det som Berit berättade. “Matematik som ämne är ett jätteviktigt 

ämne för jag menar hela livet är matematik på många vis” detta kan tolkas som att även Cilla 

har förkunskaper och förståelser om att matematik behövs genom livet. Det kan även förstås 

som att hon är medveten om att barnen behöver utmanas i tidig ålder för att klara av det kom-

mande vuxenlivet eftersom hon uttrycker att “de är dels i vuxenlivet om man bara ska blicka 

framåt”.  Utdraget kan såväl tolkas som att Cilla är intresserad och väl medveten om matematik 

när hon uttrycker att det är “dels att betala räkningar och planera allt från hur mycket mat som 

ska köpas och hur mycket bensin som går åt när du ska köra bil”. Så precis som i Berits fall 

kan det förstås som att Cillas erfarenheter, förförståelser och kunskaper om matematik är det 

som skapar grunden för henne i det vardagliga arbetet i förskolan.  

 

4.1.1 Sammanfattning 
	

I berättelserna ovan tolkar vi det som att förskollärarna anser att matematik är viktigt och att 

matematik är mer än att bara räkna. Utifrån deras uttalande om huruvida de anser att matematik 

är ett viktigt ämne kan vi urskilja att tre anser att det är väldigt viktigt. De är överens om att 

matematik finns i allt vi gör och att vi använder oss av den dagligen. En annan gemensam aspekt 

är att två av de fyra förskollärarna pratar om matematik från förr som en negativ aspekt men att 

de trots detta är positiva till ämnet. Det går att tolka i analysen ovan att deras förståelse för 

matematik inte alltid har varit bra men att de ändå anser det vara viktigt att arbeta med tillsam-

mans med barnen. I utdragen synliggörs även den hermeneutiska spiralen för att tolka och förstå 

förskollärarnas olika synvinklar i vilka delar som kan vara nödvändiga för att förstå matemati-

ken. 

 

4.2 Förskollärares arbetssätt har betydelse 
 

Nedan följer fyra utdrag ur empirin där Eva, Cilla, Tina och Elsa har delgett sina berättelser 

kring frågan “Vad använder du för arbetssätt för att fånga barnens matematiska intresse?”.  
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Utdrag 5: 

“Genom att eh, lyssna på vad barnen är intresserade av… för att då lär de sig när de själva 

har intresset från början.” (Eva) 

 

Utdrag 6 

“Eh, dels genom och arrangera olika stationer, eh och dels genom att låta det vara en del av 

av vardagen.” (Cilla) 

 

Utdrag 7: 

“Eh, det skulle vara genom att ge barnen en miljö och material som uppmuntrar till det mate-

matiska utforskandet.” (Tina) 

 

Utdrag 8: 

“Spel tycker jag är en jätte bra utgångs eh, faktor där man kan fånga många barn och det kan 

vara både digitalt och det gamla traditionella med spel, tärning och pjäser, om du förstår.” 

(Elsa) 

 

Analys 

Ur empirin kan det tolkas som att Evas uttalande “Genom att eh, lyssna på vad barnen är 

intresserade av” innebär att hennes erfarenheter berättar om att en strategi kan vara att fånga 

barnens intresse. Det här genom att vara lyhörd för barnens tankar och idéer som framkommer 

under förskolans vardag, det är också då det matematiska tänkandet kan utmanas hos barnen.  Ur 

berättelsen kan även en ytterligare tolkning ske när hon svarar “För att då lär de sig när de 

själva har intresset från början.”. Aspekten som synliggörs här är att om barnen bara har ett 

intresse för matematiken så lär de sig själva och behöver ingen stöttning i utvecklingen och 

lärandet av förskollärarna.  

 

Genom Cillas resonemang “Eh, dels genom och arrangera olika stationer” kan en tolkning 

göras om att hon iscensatt olika stationer tidigare i sitt yrke med hjälp av sin erfarenhet och 

kunskap. Det kan också förstås som att hon kopplar samman delar i vardagssituationer som hon 

erfarit till en helhet. I sin tur verkar hennes förförståelse för barnens behov av stöttning och 

strategier i förskolans vardag som ett medvetet val.  Likaså när hon uttalar “eh och dels genom 

att låta det vara en del av vardagen.”. Det här kan tolkas som att hon är medveten om att belysa 
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matematiken som finns i vardagssituationer som uppstår och att en strategi utifrån det är att 

fånga barnen i dessa. Det kan också tolkas som att Cilla är intresserad av matematik själv ef-

tersom att hon aktivt väljer att arbeta med både planerade matematik stationer och olika strate-

gier för att stötta barnen i deras matematiska lärande i vardagen.  

 

Tina berättar i likhet med Cilla, att ett sätt att skapa lärsituationer för barnen är “genom att ge 

barnen en miljö och material som uppmuntrar”. Deras uttalanden kan alltså förstås som att det 

är stationer, miljön och materialet som uppmuntrar barnen till ett matematiskt utforskande. Å 

andra sida kan Tinas uttalande “det skulle vara genom att ge barnen en miljö och material” 

tolkas som att förskollärarna måste skapa strategier och förutsättningar i miljön för att barnen 

ska bli uppmuntrade till att utforska matematiken. Likaså verkar en strategi vara att förskollä-

rarna måste se till så att materialet bjuder in till matematiska tankar, eller att de finns nära till 

hands för att stötta barnen i utforskandet. Å andra sidan kan Tinas berättelse förstås som att hon 

känner en brist i sin verksamhet gällande uppmuntrande miljöer och material som inbjuder bar-

nen till det matematiska utforskande, då hon uttrycker “det skulle vara genom att ge barnen.” 

Det är alltså ingenting som är befintligt i verksamheten nu och kan därför tolkas som att det är 

ett sätt Tina skulle vilja arbeta på.  

 

Utifrån det Elsa berättar om att “Spel tycker jag är en jätte bra utgångs” kan vi se att Elsa har 

en medvetenhet till strategier kring att arbeta med matematik i förskolan. Vi tolkar det som att 

hon bär på egna erfarenheter där hon uppmärksammat att matematik finns i spel. Vidare berättar 

hon om “där man kan fånga många barn” vilket kan förstås som att hon inte ser det som ett 

problem att få in matematik med flera barn utan att det kan göras trots större barngrupper. Vi-

dare uttrycker hon att “det kan vara både digitalt och det gamla traditionella med spel, tärning 

och pjäser” vilket kan förstås som en utvecklande strategi av moderna verktyg som kan varvas 

med äldre och traditionella verktyg. Å ena sidan kan berättelsen tolkas som att matematik ska 

ske lekfullt och arbetas med utifrån barnens utsagor. Å andra sidan kan det också tolkas som 

att i spelaktiviteten bör matematiska begrepp synliggöras med hjälp av pedagogers stöttning 

och att de tar till sig av barnens matematiska reflektioner.  
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4.2.1 Sammanfattning 
	

Utifrån förskollärarnas berättelser framkommer det variationer då förskollärarna uttalar sig om 

strategier i samband med matematiskt arbetssätt i förskolan. Vi kan tolka att miljön och materi-

alet är viktiga strategier som de använder. Det kan även förstås att det är viktigt att följa barnens 

intresse. En aspekt av deras berättelser är att de i sitt arbetssätt lägger tyngdpunkten vid att 

arbeta med matematik i vardagliga situationer i förskolan, men det framkommer även en vari-

ation då en av förskollärarna istället lyfter ett arbetssätt där matematiken förekommer om de 

följer barnens intresse. Ytterligare en variation framkommer då en av förskollärarna i sin berät-

telse lyfter hennes strategi var att barnen lär sig matematik genom miljön och dess material. Vi 

kan tolka i uttalanden att matematik inte är ett mål de direkt arbetar med utan det finns flytande 

i verksamheten och utgår från barnens intresse eller miljön i verksamheten.  

 

4.2 Synliggörande utvecklar barns lärande  
 

I avsnittet nedan presenteras Karin, Tina, Eva och Cillas berättande kring frågan “Berätta om 

hur matematik syns på din avdelning?”. 

 

Utdrag 9: 

“Det här ska du förhålla dig till för resten av ditt liv, och du kan leka fram den här på försko-

lan.” (Karin) 

 

Utdrag 10: 

“De flesta glas har siffror eh, och så säger man att det är åldern och då uppmuntras barnen 

till att själv kunna läsa sina siffror och då kan de hänvisa till siffrorna på väggen och säga att 

jag har den siffran och vad den nu heter.” (Tina) 

 

Utdrag 11: 

“Jag har kritiskt granskat min avdelning och jag kan inte säga att det syns, det gör faktiskt 

inte det så det tar vi med oss och så ser vi till att det syns.” (Eva) 

 

Utdrag 12: 
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”Den syns ganska dåligt, skulle jag vilja säga. Eeeh, reflekterade över det när jag fick inter-

vjufrågorna skickade till mig, oh eh. Det syns nästan inte alls.” (Cilla) 

 

Analys 

I uttalandet ovan “Det här ska du förhålla dig till för resten av ditt liv” förstår vi som att Karin 

menar att matematik är ett viktigt ämne genom hela våra liv. En tolkning av det här är att hon 

menar att matematik är viktigt att uppmärksamma från barns tidiga ålder för att sedan kunna 

hjälpa dem att utveckla den med åren i förskolan. Likaså kan det tolkas som att matematik är 

viktigt för Karin och att hon ser det som en självklarhet för att klara sig i vardagen och sam-

hället. Dessutom berättade hon att “du kan leka fram den här på förskolan” vilket tolkas som 

att hon är en engagerad och driven förskollärare som vill få barnen att lära genom leken. Såväl 

kan det förstås som att matematiken kan ses som lekfull vilket verkar utgå från hennes person-

liga uppfattningar kring matematik i förskolan.  “Du kan leka fram den här på förskolan”, kan 

dessutom tolkas som att matematik är något du upptäcker i leken, du behöver alltså inte ha 

förkunskaper eller en planerad matematik lek utan den bara uppstår.  

 

Tina, belyser i likhet med Karin ett lekfullt sätt att belysa matematik. I utdraget kan det tolkas 

som att Tina har kunskap och erfarenhet av att ta sig an matematik på ett lekfullt sätt i vardags-

situationer med barnen. Dock kan utdraget också förstås som att förskollärarna inte är så drivna 

i situationen utan att det är barnen som agerar, “då uppmuntras barnen till att själv kunna läsa 

sina siffror”. Vidare uttalar Tina “då kan de hänvisa till siffrorna på väggen och säga att jag 

har den siffran och vad den nu heter” det kan tolkas som att miljön är anpassad efter matema-

tiska samtal men att förskollärarna inte är så engagerade i en gemensam diskussion tillsammans 

med barnen. Men likväl kan en annan tolkning vara precis det, att förskollärare ser möjligheter 

med dessa vardagssituationer som uppstår och får barnen till att samtala om matematik på ett 

lekfullt sätt genom glasen.  

 

Evas uttalande tolkas som att hon känner en brist i hennes arbete och på deras avdelning genom 

att hon påpekar “det gör faktiskt inte det så det tar vi med oss och så ser vi till att det syns”. 

Det förstås som att hon är väl medveten om att deras arbete brister. Å ena sidan kan det också 

tolkas som att Eva menar att deras avdelning inte synliggör matematik abstrakt med materiella 

ting när hon uttalar “det tar vi med oss och så ser vi till att det syns”. Å andra sidan kan Evas 

berättande likväl tolkas som en osäkerhet och okunskap hos henne, eftersom att hon var tvungen 
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att kritisk granska avdelningen hon jobbade på innan intervjun. Ytterligare en förståelse kan 

vara att barnen ändå skapar sig en matematisk medvetenhet trots att förskollärarna inte upplever 

att det syns i deras verksamhet.  

 

Cillas uttalande kan liknas med Evas som vi skriver om ovan. Cilla uttalar sig “Den syns ganska 

dåligt, skulle jag vilja säga” vilket tolkas som en medvetenhet kring en brist i hennes yrke. En 

annan likhet med Eva är vi förstår det som att hon kände ett tvång att granska avdelningen inför 

vår studie vilket kan ha uppmärksammat henne på att matematiken inte syns enligt hennes ut-

talande “Eeeh, reflekterade över det när jag fick intervjufrågorna skickade till mig”. Vi tolkar 

det som att om Cilla själv säger att matematiken inte syns på avdelningen, och hur ska då barnen 

kunna uppfatta den. Utan möjlighet till matematiska artefakter och aktiviteter kan det vara svårt 

för dem att bli nyfikna och vilja utforska. Å andra sidan kan förskolläraren genom dialoger 

tillsammans med barnen stötta och utforska.  

 
4.2.1 Sammanfattning 
	

Utifrån ovanstående berättelser tolkar vi det som att två av förskollärarna ser matematiken som 

lekfull och att barnen kan lära sig matematik genom lek. Detta genom olika verktyg på förskolan 

då barnen uppmuntras att utforska matematik. Vi kan även urskilja en variation då den tredje 

och fjärde förskollärarens svarar att matematik inte syns alls eller syns väldigt lite på deras 

avdelningar. Detta verkar en av förskollärarna inte vara nöjd med och poängterar att hon upp-

märksammat detta och kommer åtgärda. Det kan förstås utifrån deras förståelse för matematik 

som ett viktigt ämne men att de ändå brustit. Då både Cilla och Eva menar att matematik inte 

syns på deras respektive avdelningar tolkar vi att de ändå kan arbeta med det målinriktat genom 

planerade aktiviteter och i kommunikation med barnen.  

 
4.3 Faktorer som påverkar arbetet i förskolan 
 

Nedan följer fyra utdrag där Eva, Tina, Karin och Berit berättar vad de anser att det kan finnas 

för hinder i förskolan för att inte arbete med matematik.  

 

Utdrag 13: 

“Tiden. Vi har inte tillräckligt med tid för att djupdyka i matematiken som jag skulle vilja 

göra med tanke på allt jag lärt mig.” (Eva) 
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Utdrag 14: 

“Det är väl att det är så mycket som ska hinnas med, att matematiken försvinner i mängden och 

det känns också som en svår grej att göra i storgrupp med många barn, nu är det väldigt många 

barn i barngrupperna och matte är väl ett sånt tydligt ämne man ser på tydliga nivåer och då 

kan det vara svårt att anpassa det efter alla.” (Tina) 

 

Utdrag 15: 

“Hinderna är väl i så fall att inte pedagogerna är på det här med matematik och intresse-

rade, gällande barnen finns det inga hinder.” (Karin) 

 

 

Utdrag 16: 

“ja det kan ju va kanske tiden där då. När vi hade matematik och teknik då arbetade vi ju med 

det som mål och arbetade mycket med matematik. Ehh… men mer förhinder det vet jag inte…. 

Ja det kan ju kanske va att man inte får med kollegorna heller, det kan ju också vara ett hinder. 

Att inte alla är lika intresserade av matematik” (Berit) 

 

Analys 

Evas konkreta svar om “tiden” kan tolkas som att tiden innebär en problematik i hennes arbete. 

Hon uttalar även “Vi har inte tillräckligt med tid” vilket kan förstås som att de faktiskt har tid 

för matematik men inte tillräckligt utifrån deras önskan. Det kan även förstås som att de inte 

prioriterar någon särskild tid för matematik i förskolans vardag. Likaså kan det tolkas som ett 

bristande intresse för ämnet, vilket i sin tur kan skapa en negativitet inom arbetslaget. Å ena 

sidan uttalar Eva att “som jag skulle vilja göra med tanke på allt jag lärt mig” vilket kan förstås 

som att hon sitter inne med mycket kunskap om matematik som hon inte får utrymme att arbeta 

med på grund av tidsbrist. Hennes kunskap och erfarenhet kan tolkas som delar i den hermene-

utiska spiralen som i sin tur påverkar helheten i det matematiska arbetet på förskolan. Å andra 

sidan kan det också uppfattas som ett sätt att försvara sig ifrån sitt bristande arbete med mate-

matik i förskolans vardag.   
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I likhet med Eva berättade Tina också att “Det är väl att det är så mycket som ska hinnas med, 

att matematiken försvinner i mängden”. Detta kan tolkas som att hon känner sig stressad i verk-

samheten, det är många saker man förväntas göra och hon upplever kanske svårigheter i att göra 

allt som hon borde hinna med. Matematiken blir då inte prioriterad, den försvinner bland allt 

annat. Såväl “och det känns också som en svår grej att göra i storgrupp med många barn” 

påvisar en stress till arbetet med matematik och precis som i Evas uttalande kan det här tolkas 

som att hon uppfattar att matematik är ett ämne som skulle kräva mer koncentration på ett 

mindre antal barn. Vidare svarar Tina att “matte är väl ett sånt tydligt ämne man ser på tydliga 

nivåer och då kan det vara svårt att anpassa det efter alla” vilket kan förstås som att förskol-

lärarna är medvetna om att matematik finns överallt i vardagen men att den enbart flyter med. 

Dessutom kan förskollärarna förstås som osäkra i sina roller genom att de inte har rätt metoder 

för att arbeta med matematik i större barngrupper. Det i sin tur kan tolkas som att de är negativa 

till att de inte har tid att fokusera på matematik och inte har villkor att anpassa matematikläran-

det till barnens individuella förutsättningar. 

 

Utifrån Karins uttalande om att “hinderna är väl i så fall” kan det förstås som att hon egentligen 

inte ser några speciella hinder utan känner sig mest tvungen att ha ett svar på frågan. Detta kan 

tolkas som att hennes egen attityd gentemot matematiken och att hon inte anser sig själv ha 

några hinder. Utifrån den tolkningen kan vi se att Karin är självsäker angående matematiken 

vilket kan påverka barnens lärande. Å andra sidan kan hennes uttalande om “att inte pedago-

gerna är på det här med matematik och intresserade” tolkas som att hon drar paralleller till sin 

egen erfarenhet och att hon erfarit bristande intresse hos exempelvis kollegor eller tidigare kol-

legor. “Gällande barnen finns det inga hinder” tolkar vi som att hennes egen positiva syn på 

matematik smittar av sig på barnen och att Karin tror på deras kompetens och förmåga att ta till 

sig ämnet. Såväl tolkas det som att hon genom trygghet och självsäkerhet kan inspirera detta 

till barnen.  

 

Berits berättelse kan liknas med både Evas och Tinas som båda anser att tiden i förskolan är ett 

hinder. “ja det kan ju va kanske tiden där då” vilket kan förstås som att Berit känner sig stressad 

på sitt arbete och att hon vill mer än vad hon hinner med. Å andra sidan så nämner hon att “När 

vi hade matematik och teknik då arbetade vi ju med det som mål och arbetade mycket med 

matematik” vilket kan förstås som att matematik bortprioriteras när det inte är ett utsatt mål i 

deras verksamhet. Vidare säger hon “Ja det kan ju kanske va att man inte får med kollegorna 

heller, det kan ju också vara ett hinder. Att inte alla är lika intresserade av matematik” vilket 



	

28	
	

kan liknas med Karins resonemang. Uttalandet kan förstås som att även Berit har erfarenhet av 

kollegor som inte har intresse för matematik vilket kan påverka det pedagogiska arbetet. Å 

andra sidan kan det lika väl tolkas som att Berit är den med mindre intresse och att hon har 

arbetat med pedagoger som har ett större intresse av matematik än hon själv.  

 

4.3.1 Sammanfattning 
 

Utifrån förskollärarnas uttalande om vilka hinder de kan se framgår en variation bland svaren. 

Gemensamt för tre var tidsbrist medan en fjärde menar att hinder kan vara kollegors bristande 

intresse. Detta håller även en av de andra med om. Vi tolkar deras uttalanden om tiden som att 

de vill arbeta mer med matematik men att de helt enkelt inte hinner. Eva menar att hon har 

mycket kunskap som hon inte hinner arbeta utifrån vilket kan förstås som att hon besitter en 

stor förståelse för ämnet men på grund av tiden blir det obetydligt. Förskollärarna menar att 

tiden är en bristvara vilket vi tolkar som att då det är mycket som ska hinnas med under en dag 

tas viktiga delar bort, i detta fall arbete med matematik i förskolan. Det framgår även att en 

anledning till varför det är viktigt med tid är så att barnen ges rätt förutsättningar då deras nivåer 

av kunnande inom matematik syns tydligt. Uttalandet kan tolkas som att matematik är ett 

tidskrävande ämne och att det är svårt att arbeta med tillsammans med många barn samtidigt.  

 

4.3.2 Sammanfattning av resultat 
 

I resultatet av analysen framgår det att förskollärarna har en medvetenhet och förståelse kring 

att matematik är något som ständigt förekommer i förskolans vardag. Några av förskollärarna 

berättar om ämnet som viktigt att arbeta med tillsammans med barnen, detta efter deras egna 

tidigare erfarenheter av sin skolgång och dess betydelse. Andra menar att det är betydelsefullt 

för dem att synliggöra och använda sig av matematiska begrepp i de vardagliga situationerna 

som uppstår i verksamheten. Men de förstås också som att barnens intresse för matematiken 

bidrar till arbetet med den. Andra aspekter som framkommer är hur förskollärarna kan arbeta 

för att möjliggöra att ett matematiskt lärande hos barnen kan ske. Ur respondenternas berättelser 

går det dessutom att urskilja mönster, vilket kan innebära att de besitter olika erfarenheter och 

förförståelser av matematiken i förskolans kontext. Men å andra sidan ser förskollärarna tiden 

som ett hinder vilket de menar är oroväckande, då det är deras ansvar att se till att barnen möter 

matematik och utmanas i det. Dessutom gav de uttryck för att de arbetar med matematik när 

barnen visar intresse för det.  



	

29	
	

5.Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat och analys i relation till syfte, forskningsfrågor och 

forskningsläge. Där syftet med studien är att genom intervjuer lyfta fram och tolka hur förskol-

lärare själva uppfattar sitt arbete med matematik och därigenom få en djupare förståelse för 

matematik i förskolan samt bidra med kunskap om hur användandet av den sker i förskolan. 

Vår forskningsfråga är: Vad betyder arbete med matematik för förskollärare, enligt deras berät-

telser från verksamheten? Efter resultatdiskussionen följer även en metoddiskussion där vi dis-

kuterar de metodologiska val som gjorts i studien. 

	

5.1 Osäkerhet skapar negativ inställning 
	

Vandermaas-Peeler och McClain (2015) lyfter fram i sina resultat att aktiviteter där barn får 

vägledning av förskollärare utvecklar matematiska kunskaper. Detta kopplar vi ihop med vår 

tolkning av Elsas uttalande om att hon anser det vara viktigt att väcka barnens nyfikenhet, be-

hålla den och bekräfta den. Samtidigt uttalade Tina att hon stöter på många förskollärare som 

har dåliga minnen av sin matematik och att de måste ändra på det. Hennes berättelse i relation 

till Elsas anser vi svårt att uppfylla om ens egen inställning till matematiken är negativ. I vårt 

resultat kan vi dra en koppling till Anders och Rossbach (2015) som menar att negativa inställ-

ningar och åsikter till matematiken kan smitta av sig till barnen. Vår erfarenhet av detta tyder 

på en problematik i att det inte spelar någon roll om hur bred utbildning du har om du inte har 

den rätta inställningen till att lära ut den. Å ena sidan framkommer det att förskollärare generellt 

har en positiv attityd och inställning till matematiken i Benz (2012) studie. Men å andra sidan 

framkommer det i Bates et al. (2013) resultat att förskollärare upplever en rädsla till matematik 

i förskolans vardag vilket vi ställer oss kritiska till. En möjlig tolkning till detta anser vi kunna 

vara att det inte är rädslan hos förskollärarna som är den största problematiken utan snarare att 

deras negativa inställning smittar av sig till barnen. Vad vi menar utifrån studiens resultat är att 

den negativa attityden från förskollärarna skapar en osäkerhet hos dem själva men likaså hos 

barnen. I sin tur anser vi det skapa en rädsla hos barnen att misslyckas snarare än hos förskol-

lärarna. Om vi ska se utifrån resultatet så anser vi att förskollärarnas rädsla istället handlar om 

deras osäkerhet inom ämnet och att deras inställning skapar en problematik i hur de ska kunna 

förmedla sina kunskaper till barnen på förskolan. 
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Utifrån både Berits och Cillas uttalande om att matematik är jätteviktigt och att det är allt i livet 

kan vi se likheter med Andersson och Kowalski (2010) studie. De menar också att matematik 

finns överallt men att det måste finnas en medveten pedagog för att synliggöra matematiken för 

barnen. Vi instämmer med detta, då Lundström (2015) belyser att barn kommunicerar med ma-

tematiska begrepp och termer i förskolans kontext. Vår tolkning är att om barn kommunicerar 

matematiska termer dagligen men inte blir bekräftade eller utmanade av en närvarande peda-

gog, så står vi fast vid samma problematik som tidigare nämnt. Med andra ord att barnen inte 

får stöd i sitt fortsatta matematiska lärande och att matematiken varken implementeras eller 

synliggörs i deras vardag.  

 

5.2 Förskollärares arbetssätt har betydelse  
	

Cilla uttalade sig om att matematik för barnen i förskolan ska vara en del av vardagen, och vårt 

resultat stämmer överens med Vogels (2013) studie som redogör för att vardagssituationer är 

viktiga. Likväl lyfter Wager och Parks (2016) att det inte bara är i leken som det matematiska 

tänkandet är av betydelse utan såväl hur förskollärare tar sig an barnens matematiska reflekt-

ioner i den. Cilla uttalade sig även om att det är genom olika stationer som barnen får stöta på 

matematiska situationer. En annan aspekt är att Gejard (2018) menar att pedagogen har det 

övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för barns matematiska utveckling, vilket 

kräver att kunskap om barns lärande och matematik integreras. Förvånansvärt i vårt resultat var 

att få av förskollärarna uttryckte att de skapar förutsättningar utan att de främst utgår från och 

tar tillvara på barnens intresse, sina egna erfarenheter och förförståelser i den matematik som 

finns i vardagen. Det här utan tanke att skapa och konstruera situationer med matematiska sam-

manhang. Vi kan inte låta bli att fundera över vad som händer om inget intresse för matematik 

visas.   

 

Utifrån Elsas uttalande kan vi se en variation till de andras svar då hon associerar till en var-

dagsaktivitet som är att spela brädspel eller tärning men att hon medvetet kopplar den till ma-

tematik och även utvecklar den genom att resonera om digitala verktyg, alltså att de även spelar 

spel digitalt. I sin tur lyfter Linder, Powers och Stegelin (2011) studie fram vikten av att arbeta 

med meningsfulla matematiska aktiviteter som är anpassade utefter barnens egna intressen. Ut-

ifrån studiens resultat krävs det både oplanerade och planerade aktiviteter för att fånga barnen, 

men det innebär också att det krävs specifika strategier för att ta vara på de tillfällena. Tinas 
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uttalande “genom att ge barnen en miljö och material som uppmuntrar” tolkar vi som en slags 

strategi. Hon är medveten om att miljön och materialet har betydelse för barnens matematiska 

utforskande men det vi ställer oss fundersamma till är att hon uttrycker “genom att ge”. Det här 

kan kopplas samman med resultatet i studien, då förskollärare bör ha en strategi om att ge bar-

nen en miljö eller material kontinuerligt när matematik intresset uppstår. Önskvärt hade alltså 

varit att miljön och material ständigt finns tillgängligt. Och att förskollärares strategier istället 

bör vara att fånga barnen i det redan befintliga i miljön. En risk med att inte arbeta på detta sätt 

anser vi vara att det blir för ansträngande att både skapa en förförståelse och tolkning av barnens 

matematiska nivåer och sedan praktiskt förändra det. Ytterligare en risk med det här är att ar-

betet istället uteblir. Och av våra erfarenheter är det likaså en risk att när miljön tillslut är för-

ändrad så har det brinnande intresset hos barnen övergått till något annat, för att det tagit för 

lång tid för förskollärarna att förändra. Vi anser alltså att det är viktigt att arbeta här och nu för 

att finna strategier utifrån det som redan finns. Å andra sidan ser vi en möjlighet till att arbeta 

med en strategi som inkluderar barnen i förändringarna.     

 

Emmoth (2014) belyser att matematik finns överallt i vår omvärld men att barn inte uppfattar 

den om ingen stöttar dem i det, vi måste alltså hjälpas åt. Studien poängterar dessutom förskol-

lärarens roll i att fånga barnen och dess intressen på förskolan för att kunna implementera ma-

tematik gemensamt på ett gynnsamt sätt. Likaså lyfter Björklund och Barendregt (2016) fram 

att förskollärare står inför en stor utmaning med att organisera matematiska situationer eftersom 

att förskolans läroplan, Skolverket (2016) har ett strävansmål som innebär att uppmärksamma 

barnens intressen. Med andra ord kan det här i relation till studiens resultat av förskollärarnas 

berättelser tolkas och förstås som att det inte räcker att använda sig av siffror och räknesätt utan 

att det måste förekomma strategier för att fånga barnens intresse som i sin tur hjälper dem att 

utveckla det fortsatta matematiska lärandet.  

 

5.3 Synliggörande utvecklar barns lärande 
 

Utifrån Tinas uttalande om att barnen brukar uppmärksamma siffror i glas vilket de relaterar 

till sin ålder eller kopplar ihop dem med siffror som miljön har på väggen kan vi se en koppling 

till Bäckmans (2015) studie. Där de antydde att när förskollärare väljer att arbeta med matema-

tik tillsammans med barnen, så möjliggör det även att barnen själv kan upptäcka det matema-

tiska innehållet och därmed fördjupa sina matematiska kunskaper. Å andra sidan kan vi genom 

resultatet och Tinas uttalade skapa en förståelse kring att hon och andra respondenter besitter 
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kunskaper inom ämnet och kan med hjälp av dessa stötta barnen i att få syn på matematik i en 

vardaglig rutinsituation.  

 

Både Eva och Cilla uttalade sig om att matematik syns lite eller inte alls på deras respektive 

avdelningar. Det här har vi erfarit och ser som en problematik då förskolläraren måste syn-

liggöra matematiken som ett kunskapsområde för barnen, det står klart och tydligt i läroplanen. 

Och sett till den hermeneutiska spiralen menar vi att läroplanens strävansmål och förskollärar-

nas kunskap bildar en helhet. Men utifrån studiens resultat framgår det med hänsyn till barnen 

att det inte är tillräckligt att förskollärare bara säger att matematiken finns i vardagen, utan de 

måste sätta ord på de matematiska tillfällena för att barnen ska förstå att de innehåller kunskaper 

om matematik. Det behöver inte nödvändigtvis ske under aktivitet utan kan likväl uppstå i re-

flektionen efteråt. Både Karatas et al.  (2017) och Choi et al. (2014) problematiserar om 

huruvida matematikundervisningen iscensätts i förskolan. Båda studierna påvisar dessutom ett 

resultat om att utbildning är en faktor för att matematikundervisning ska ske. Då vi valt att 

enbart intervjua utbildade förskollärare kan vi tycka det är oroväckande att de själv anser att 

matematik inte synliggörs på deras avdelningar. Vi drar paralleller med Piasta et al. (2014) 

studie där resultatet visar att barn behöver möta matematik i tidig ålder för att främja utveckl-

ingen tills de blir äldre. Resultaten i studien visar att barn får bemöta vardagsmatematik i geo-

metri, talförståelse, siffror och mätningar. Dock påvisas det i resultatet av den här studien att 

detta kan ske genom dialoger eller genom planerade aktiviteter men vi ställer oss ändå kritiska 

till om det inte är nödvändigt att finnas i miljön för att skapa nyfikenhet hos barnen. Karins 

uttalande om att du ska förhålla dig till matematik för resten av ditt liv och att du kan leka fram 

den på förskolan kommer väl till pass här. Vi anser i likhet med vår tolkning av Karins uttalande 

att matematik ska vara lekfullt. Den behöver alltså inte vara planerad utan den kan framstå i 

leksituationer som uppstår i förskolans vardag. Såväl menar Krajewski & Schneider (2009) att 

en god matematisk grund att stå på redan i förskolan skapar förutsättningar för barns fortsatta 

matematiska lärande i grundskolan. 

 

Palmér et al. (2014) lyfter fram i sin studie att pedagogerna inte alltid innehar en medvetenhet 

kring att de kommunicerar matematik. I den här studiens resultat styrks inte detta då vi utifrån 

deras uttalande kunde skapa en förståelse om en stor medvetenhet kring ämnet. Gemensamt i 

samtliga transkriberingar kunde vi tolka det som att de uttalade sig om att matematik finns 

överallt och att det mesta är matematik, det här kan vi likaså tolka som att de besitter en stor 

medvetenhet om matematik som ämne.  Även om de påpekade brister i sitt eget arbete så var 
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det brister som de var medvetna om och genom denna studie uppmärksammade de det ännu 

mer. Eva uttalade sig “det tar vi med oss och så ser vi till att det syns” vilket tydliggör vårt 

resonemang. 

	

5.4 Faktorer som påverkar arbetet i förskolan 
 

Något som framkom i studiens resultat var att Berit, Eva och Tina alla uttalade sig om att det 

som de såg som ett hinder för att arbeta med matematik är tiden. Berit menar att de arbetade 

mer med matematik tidigare när de hade det som ett konkret mål. Gemensamt berättade de om 

att det var mycket som ska hinnas med i förskolan och att det är lätt att ämnet skjuts åt sidan, i 

detta fall matematiken. Detta ser vi som problematisk då Linder, Powers-Costello och Stegelin 

(2011) lyfter i sin studie att barn som tidigt möter matematik på ett meningsfullt sätt lättare får 

en positiv bild av matematik vilket gör det lättare att behålla intresset för ämnet senare i skolan. 

Vilket vi kan relatera till vår egen erfarenhet om matematik i grundskolan, vilken inte var po-

sitiv för någon av oss. Om förskollärare låter tiden vara ett hinder för dem kan det bli en pro-

blematik i att barnen i förskolan inte får möta matematik på det vis som de har rätt till enligt 

läroplanen.   

 

Fridman (2018) insisterar i enlighet med Linder et. al (2011) om att ett hinder för barns lärande 

kan uppstå om en vuxen inte benämner matematik eftersom att den då förblir osynlig. Vad som 

är intressant i detta fall är att det skiljer sju år mellan studierna men att resultaten fortfarande 

verkar påvisa samma eller snarlika faktorer som skapar hinder för barns möjliga lärande. Å 

andra sidan gav Karin oss ett annat synsätt. Hon menade att hinderna aldrig är barnen, utan 

snarare hur förskollärarnas engagemang och intresse inom matematik är. Det här kan med andra 

ord förstås som att hon inte håller med om att tiden är en problematik för barnens matematiska 

lärande. Utan hennes uttalande kan vi sätta i relation till de studier vi uppmärksammat samt den 

hermeneutiska spiralen där delar skapar en helhet. Vad vi menar är att vår förförståelse av Ka-

rins uttalande om engagemang och intresse hos förskollärarna samt forskningen om tiden som 

framkommit i föreliggande studie är delar som vi sedan kunnat förstå som en helhet. Detta i sin 

tur hjälpte oss att skapa nya förförståelser om hur viktig den tidiga matematiska utvecklingen i 

förskolans vardag faktiskt är. 
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Både Pisa och Timss resultat visar nämligen att vi i Sverige ligger dåligt till med matematik-

kunskaper. Något behöver förändras då barnens kunskaper definitivt behöver förbättras. Detta 

skulle kunna förklaras i enlighet med Bengt Holmgren (2018) resultat som visar att trots stor 

satsning via matematiklyftet så har inte barns kunskaper i matematik ökat. Så utifrån studiens 

resultat är frågan om det är tiden eller förskollärares brist på engagemang och intresse för ma-

tematik i förskolans vardag som spelar roll för barnens tidiga matematikinlärning.  

 

6.Slutsats 
	

Utifrån studiens resultat drar vi slutsatsen att det är förskollärarnas utforskande och kreativitet 

med barnen som avgör deras arbetssätt med matematik. Vad vi menar är att förskollärare är 

betydelsefulla för barns matematiska utveckling i förskolan. Med det sagt vill vi framhäva att 

även om matematik kan tyckas svårt att arbeta med så är det av stor vikt att prioritera arbetet 

med matematik redan från barns tidiga ålder. Genom att benämna de rätta matematiska begrep-

pen i vardagssituationer, det här i enlighet med forskningen som framkommer i vår studie. Vi 

vill även poängtera att förskollärarna inte behöver vara matematiker utan det är gott nog att de 

får upp ögonen för matematik som helhet och att den faktiskt är betydelsefull för barn att lära 

sig redan i förskolan.  

 

7.Metoddiskussion 
	

I vår studie har vi använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv som teori men likaså som metod 

för att kunna analysera och tolka våra transkriberingar. I den hermeneutiska processen finns det 

ingen bestämd arbetsmodell gällande analys och tolkning. Men genom att vi har utgått från den 

hermeneutiska allmänna tolkningsläran har vår studie påverkats av våra tolkningar, förståelser 

och förförståelser när vi analyserat forskningens resultat. Detta innebär att vi har haft en påver-

kan på framväxten av studien då våra förförståelser inte är detsamma som en annans. Med det 

menas att resultatet i vår studie inte är den absoluta sanningen då det hade kunnat bli en helt 

annan sanning utifrån någon annans förståelser och erfarenheter. Genom att vi förberedde 

öppna frågor till intervjuerna skapade vi förutsättningar för flexibla och rörliga samtal med 

respondenterna. Det i sin tur gjorde att vårt metodologiska val att intervjua förskollärare pas-

sade vår studie, då vi genom tolkning ville skapa en förståelse för deras utsagor om matematik 

i förskolan.  
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Då vi valde att dela upp intervjuerna så endast en intervjuare deltog kan vi se att det kan ha varit 

en nackdel för vår studie. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att om två personer 

hade intervjuat så hade en intervjuare kunnat ställa frågorna och den andra antecknat och foku-

sera på om eventuella följdfrågor behövde ställas. Med detta i åtanke hade vi å ena sidan kunnat 

intervjua tillsammans och på så sätt kunnat få fler utförligare svar. Å andra sidan menar Eriks-

son- Zetterquist och Ahrne (2015) och Kvale och Brinkmann (2014) att en intervju kan innebära 

att den som intervjuar och den som intervjuas inte möts på lika villkor utan att den som inter-

vjuas är och kan känna sig underlägsen i maktfördelningen. Vad vi menar är att om vi skulle 

varit två intervjuare i samma rum tillsammans med en respondent finns det en risk att denna 

känt sig underlägsen.  

 

Under intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning som dokumentationsprocess. En proble-

matik som kan uppstå med det som metod är att all data kan gå förlorad om inte inspelningen 

hade fungerat. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter att när ljudinspelning används som 

metod är det lämpligt att använda fältanteckningar som ett komplement för att kunna föra an-

teckningar under intervjun. Likaså poängterar Ahrne och Svensson (2011) att det finns en svag-

het i att använda intervju som metod eftersom att den ger en reducerad bild av fenomenet, det 

här eftersom att det inte går att avgöra om respondenterna faktiskt gör det som de uttrycker i 

verksamheterna. För föreliggande studies resultat innebär det att det är förskollärarnas utsagor 

till fenomenet som framkommer och inte den absoluta sanningen av hur det faktiskt ter sig i 

verksamheten. I åtanke har vi såväl att det inte enbart är förskollärarnas utsagor som framkom-

mer utan vi har dessutom valt att tolka dem med hjälp av hermeneutiken som metod.  

Ytterligare en aspekt är att vi började intervjuerna med att ställa två bakgrundsfrågor som be-

handlar antal år i yrket och vilken ålder det är på barnen där förskollärarna arbetar (se bilaga). 

Detta utifrån Patel och Davidsson (2011) som menar att bakgrundsfrågor ofta används som en 

inledning i intervjuer. Vi har valt att se på det ur två vinklar. Å ena sida användes inte svaren 

på bakgrundsfrågorna eftersom vi inte analyserade svaren i relation till antal år i yrket och ålder 

på barnen. Å andra sidan visste vi inte om bakgrundsinformationen skulle kunna vara relevant 

för studien så därför valde vi att ställa de här frågorna. Det här för att inte riskera att gå miste 

om eventuell information som skulle kunna vara relevant för vår studie. 
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Vidare har föreliggande studie utgått från en kvalitativ ansats vilket innebär att studiens resultat 

kan ha påverkats då vi endast tagit del av sex förskollärares utsagor som vi tolkat utifrån her-

meneutiken. En kvalitativ undersökning innebär att fokuset ligger på ord snarare än siffror som 

en kvantitativ studie hade gjort. Det här har gjort att det skapats utrymme för tolkningar vilket 

det inte hade gjort vid en kvantitativ studie, då hade vi kunnat finna mer konkreta resultat utan 

möjlighet att tolka. Därmed inte sagt att tillförlitligheten hade blivit större då begränsat med 

förskollärare kunde delta. Å andra sidan hade en enkätundersökning kunnat skapa möjligheter 

för fler respondenter då forskaren inte behöver delta när enkäterna besvaras. Likaså kan svaren 

också ha påverkats av att vi gav ut våra intervjufrågor till respondenterna innan intervjun ge-

nomfördes (Bryman, 2011). Men å andra sidan såg vi en risk med att inte delge frågorna och 

det var att respondenterna var tveksamma till att ställa upp på intervjun.  

 

Om vi skulle genomföra studien igen hade fokussamtal varit något att överväga istället för en-

skilda intervjusamtal. Det här för att fokussamtal hade kunnat få respondenterna att diskutera i 

grupp och ge varandra ett utbyte av varandras erfarenheter och tankar om matematik (Bryman, 

2011). Å andra sidan kan vi se en problematik i fokusgruppssamtal då vi inte ville riskera att 

den som intervjuades influerats av andra intervjudeltagares resonemang. Dock hade vi valt att 

behålla vår metod då den är lämpligt i relation till vårt vetenskapsteoretiska perspektiv.  

 

8.Didaktiska implikationer 
	

Vi har funnit en kunskapslucka i forskningen vi bearbetat då många forskare lyfter att det i de 

flesta fallen är pedagogernas brist på kunskap som hämmar deras matematiska arbete.  Det är 

få studier som fokuserar på att intervjua pedagoger om hur de arbetar med det och vilka berät-

telser de delar med sig av. Därför har hermeneutiken bidragit till att vi kunnat uppnå vårt syfte 

med studien, vilket innebar att genom intervjuer lyfta fram och tolka hur förskollärare själva 

uppfattar sitt arbete med matematik och därigenom få en djupare förståelse för matematik i 

förskolan samt bidra med kunskap om hur användandet av den sker i förskolan. Dessutom utgår 

vi från våra erfarenheter där vi fått uppfattningen att många faktiskt besitter en kunskap inom 

ämnet och stöttar barnen i deras undersökande och hjälper dem att skapa en förståelse för ma-

tematik. Det som visat sig i studiens resultat är att förskollärarna vi intervjuat har en medveten-

het kring ämnet och att de tycker att det är viktigt att arbeta med främst i de vardagliga situat-
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ionerna. Resultatet visar också att det är förskollärarnas egna utforskande och kreativitet till-

sammans med barnen som är avgörande om matematiken synliggörs för barnen eller inte. In-

nebörden av det är att vår studie inte håller med det forskningsläge vi funnit, vårt kunskapsbi-

drag blir därmed att förskollärarna vi intervjuade inte anser sig vara osäkra eller besitta en rädsla 

för att utmana barnen matematiskt. Snarare arbetar de med det utifrån barnens intresse och när 

tiden finns. Tiden är alltså en problematik som de anser som en brist i sina verksamheter. Stu-

diens resultat kan ses som relevant utifrån förskollärarnas berättelser vilket kan bidra till att 

väcka intresse och nyfikenhet för matematik. Likväl kan studien bidra med kunskap om hur 

förskollärare bör arbeta med matematik tillsammans med barnen för att uppmärksamma den i 

deras tidiga ålder. Dessutom hoppas vi att studien bidrar till att fler förskollärare blir medvetna 

om hur viktigt det är att uppmärksamma och synliggöra barns matematiska lärande för att det 

inte ska förbli osynligt. Genom att arbeta på detta sätt tror och hoppas vi på att minimera de 

skilda förutsättningarna som beskrivs framkomma som ett samhällsproblem när barnen ska 

börja skolan.  

 

9.Förslag till vidare forskning 
 

Något vi skulle vilja forska vidare med är att komplettera våra intervjuer med observationer på 

hur förskollärarna faktiskt arbetar med matematik. Detta hade gett oss en bredare bild av hur de 

förhåller sig till ämnet i praktiken och hur de konstruerar lärsituationer för barnen. En annan 

utveckling av studien skulle kunna vara att även intervjua barnen på den aktuella förskolan, och 

gjort en jämförelse mellan barnens och förskollärarnas upplevelser. Det här utifrån att Ahrne 

och Svensson (2015) påpekar att barn antas vara mindre mogna än vuxna, vilket vi ställer oss 

fundersamma till då vi anser att förskollärarna ska tro på barnen. Sett till detta hade det varit 

intressant att göra en studie utifrån barns perspektiv på matematik i förskolan.  Ytterligare två 

sätt att forska vidare hade kunnat vara att utveckla syftet till att göra en undersökning och 

jämförelse mellan olika förskolor och sett skillnader i verksamheterna. 
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11.Bilagor 
	

Samtyckesblankett 

Hej! 

Utifrån studiens resultat framkom det att förskollärarna har en medvetenhet kring matematik 

och en förståelse för att matematik är något som finns överallt i förskolan. Gemensamt är att de 

finner matematiken viktig och det är enbart förskollärarna själv som sätter gränserna för hur de 

ska arbeta med det tillsammans med barnen. De poängterar även att ämnet är viktigt att arbeta 

med tillsammans med barnen och att det är betydelsefullt för dem att synliggöra och använda 

sig av matematiska begrepp i de vardagliga situationerna som uppstår i verksamheten. Vi har 

kunnat urskilja att förskollärarna ser tiden som ett hinder vilket vi anser oroväckande då det är 

deras ansvar att se till att barnen möter matematik och utmanas i det.Vi heter Jenny Berséus 

och Elin Elofsson och vi läser sista terminen på förskollärarprogrammet på Halmstad Högskola. 

Just nu skriver vi examensarbete som handlar om hur förskollärare förhåller sig till matematik 

i förskolan. Som metod för att samla in underlag till vårt arbete har vi valt att intervjua 

förskollärare och spela in samtalet för att kunna lyssna igenom och analysera materialet. Inter-

vjuerna kommer att vara ca 15-25 minuter. Vi kommer även att spela in intervjun för att kunna 

undvika eventuella missförstånd samt för att inte inverka i efterhand på vad som sagts under 

intervjun. 

Vi följer Vetenskapsrådets fyra etiska principer vilket betyder att du som deltar är skyddad inom 

dessa områdena. Följande område ska uppfyllas: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfi-

dentialitetskravetsamt Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att du som deltar i studien har fått information om studiens syfte 

och information om vad den handlar om. Samtyckeskravet innebär att du när som helst kan 

välja att avstå från att delta eller avbryta din medverkan under intervjun, vilket innebär att du 

som deltar har rätten att bestämma över din medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att vi 

som forskare ansvarar för att förvara vår inspelning på ett säkert sätt utan att obehöriga kan ta 

del av materialet. Slutligen avser Nyttjandekravet att inspelat material inte kommer att användas 

i något sammanhang utanför den har studien. 
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Vi hoppas att du vill delta i vår studie! Hälsningar Jenny och Elin 

 

Intervjufrågor 

 

•  Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

•  Vilken ålder är det på barnen i din verksamhet 

• Hur anser du att du som förskollärare kan skapa lärsituationer inom matematik med 

barnen? 

• Anser du att du fått tillräckligt med utbildning i hur du kan arbeta med matematik i 

förskolan? 

• Vad använder du för arbetssätt för att fånga barnens matematiska intresse?  

• På vilket sätt stödjer du barnen i matematiska sammanhang? 

• Berätta om hur du känner dig när du arbetar med matematik med barnen? 

• På vilket sätt tror du att barnen kan lära sig matematik i förskolan? 

• Anser du att det kan finnas hinder för att arbeta med matematik i förskolan och isåfall 

hur eller vilka?  

• Känner du att du är nöjd med ditt och arbetslagets sätt att arbeta med matematik på 

förskolan? 

• Berätta vad du anser om matematik som ämne och om du tycker att det är viktigt iså-

fall varför? 

• Vad tänker du på om jag säger begreppet vardagsmatematik? 

• Hur hjälper du barnen att utforska matematik?  

• Berätta om vilka metoder du använder för att utmana barnens matematiska tänkande?  

• Berätta om hur matematik syns på din avdelning? 
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