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Abstrakt 

Syftet med studien är att genom intervjuer lyfta fram förskollärarnas uttalande om matematik. 

Kan deras erfarenheter från barndomen ha en betydelse för hur de arbetar med matematik i 

deras yrke som förskollärare. Även höra hur förskollärarna stöttar och utmanar barn utifrån 

deras individuella kunskapsnivå både i planerade aktiviteter men också i vardagssituationer. 

Genom syftet har följande forskningsfrågor dykt upp: Hur upplever förskollärarna sina tidigare 

matematiska erfarenheter? Vad anser förskollärarna om hur deras tidigare matematiska 

erfarenheter har för betydelse för deras undervisning, idag? Hur resonerar förskollärare kring 

utmaning och stöttning i barns kunskapsutveckling inom matematiklärande i förskolans 

verksamhet? Problemområdet i studien utgår från att tidigare forskning som i största del är 

utomnordisk forskning nämner att pedagoger inte har tillräckligt med kunskap inom matematik, 

vilket leder till att de inte kan stötta barnen med de grundläggande kunskaperna inom 

matematik. Medverkande i studien är sju förskollärare från totalt två förskolor, där enskilda 

semistrukturerade intervjuer har genomförts. Vi har analyserat utifrån en hermeneutisk ansats. 

Genom vår förförståelse av deltagarnas uttalande har vi sedan tolkat uttalandet och därefter 

skapat en ny förståelse. Resultatet från studien är att förskollärarna har olika erfarenheter från 

deras barndom och en del anser sig dåliga på matematik. Förskollärarnas erfarenheter har 

påverkat dem positivt i deras undervisning inom matematik. De anser att det är viktigt att stötta 

och utmana varje barn utifrån deras individuella kunskapsnivå och att det är lättast att göra i 

vardagssituationer med enskilda barn. Slutsatsen belyser att det är viktigt att vara medveten om 

barns individuella kunskapsnivå för att kunna stötta och utmana dem. Samt att erfarenheter och 

verktyg bidrar till nytt lärande. 
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1. Inledning 
Vi har under utbildningens gång upptäckt att det finns en osäkerhet i att undervisa/lära ut 

matematik till barn på förskolan. Detta har väckt tankar kring vad denna osäkerhet kan bero på. 

Brendefur, Strother, Thiede, Lane, och Surges-Prokop (2013), Bates, Latham och Kim (2013) 

samt Celik (2017) menar att det finns en rädsla hos pedagoger att undervisa i matematik. 

Förskollärare vill inte påverka barnens lärande inom matematiken baserat på deras egna 

negativa erfarenheter. Dock påvisar forskning och resultat från skolverket att de barn som 

misslyckas med matematik i sin skolgång bär med sig dessa negativa upplevelser in i 

vuxenlivet, vilket kan resultera i att nästkommande generation också påverkas. Brendefur et al. 

(2013) har också kunnat påvisa genom studier att barn som har otillräcklig kunskap inom 

matematik i tidig ålder ofta upplever svårigheter senare också. Björklund (2013) hävdar att 

förskollärare med en positiv syn på matematik och kunskap inom området (samt de pedagogiska 

kunskaperna att lära ut matematik) skulle öka de grundläggande matematiska färdigheterna 

samt främja barnens matematiska utveckling. 

Sverige har mellan åren 2009-2012 sjunkit under medelvärdet inom matematik utifrån 

PISA undersökningen. Dock har en senare undersökning slagit fast att Sverige har stigit över 

medelvärdet. Det är utifrån detta som vi har tagit vår tes och fattat intresse om huruvida 

förskollärare ställer sig till matematikundervisningen då barn i förskolan förväntas att lära sig 

grunderna inom matematik. Enligt forskning presterar barn som gått i förskola bättre i 

matematik jämfört med de som inte gjort det (Skolverket, 2016). Vidare nämner Lee (2012) att 

förskollärarna har en viktig roll att fylla för att kunna stötta och ge utmanande uppgifter för att 

locka och skapa nyfikenhet kring det matematiska lärandet. Björklund (2007) tycker det är 

viktigt att utmana det enskilda barnet och då krävs det att förskollärarna känner till barnens 

individuella kunskapsnivå. Den reviderade läroplanen lägger vikt på att det är viktigt att alla 

barn får en likvärdig utbildning, dock innebär detta inte att undervisningen är densamma för 

alla barn då förskolorna jobbar med barns individuella lärande. Sverige har nått en bra bit på 

väg till ökad kunskap inom matematik och pedagogerna inom skolan arbetar medvetet med 

måluppfyllelse (Skolverket, 2016) 

  Matematiken är ständigt närvarande omkring oss. Det ligger i förskollärarens 

uppgift att utforska matematikens varierade sidor tillsammans med barnen för att väcka deras 

intresse. Upplever barnet att matematiken blir meningsfull så väcks förhoppningsvis 

motivationen till fortsatt lärande. Våra tidigare erfarenheter av matematik har förknippats med 

något svårt och obegripligt, men genom vår utbildning till förskollärare har det förändrats. 
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Utifrån våra erfarenheter samt den rådande forskning och PISA har vi hittat en intressant tes 

att undersöka vidare. Utifrån detta har förskollärarna en betydande roll i barns matematiska 

lärande och utveckling. Vi hoppas genom denna studie utifrån intervjuer, undersöka hur 

förskollärarnas tidigare matematiska erfarenheter från sin barndom har påverkat dem och hur 

de förhåller sig till arbetet med matematik i förskolan. 

 

1.1. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att lyfta fram hur förskollärarna uttalar sig om sina tidigare 

matematiska erfarenheter från sin barndom och om det har påverkat deras förskollärarroll inom 

matematik, samt genom förskollärarnas yttrande få höra hur de stöttar och utmanar barn i 

matematik i så väl planerade aktiviteter men också i vardagssituationer utifrån barns 

individuella kunskapsnivå. 

Studiens syfte leder till följande forskningsfrågor:   

• Hur upplever förskollärarna sina tidigare matematiska erfarenheter? 

• Vad anser förskollärarna att deras tidigare matematiska erfarenheter har för betydelse 

för deras undervisning idag? 

• Hur resonerar förskollärarna kring utmaning och stöttning i barnens kunskapsutveckling 

inom matematiklärande i förskolans verksamhet? 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi kartlägga forskningsläget om pedagogers kunskap och känslor kring 

matematikundervisning. Vad forskning anser om hur pedagogerna borde arbeta med matematik 

i sina verksamheter. Tidigare forskning kommer vi att dela in i olika teman för att strukturera 

upp läsningen. Teman som återfinns nedan är: Pedagogers självförtroende inom 

matematikundervisningen, Förutsättningar för att undervisa i matematik samt Stötta och 

utmana barn i deras matematiska lärande. Istället för att göra en sammanfattning efter varje 

tema då de inte är så långa har vi valt att ha en gemensam sammanfattning efter sista temat. 

  

2.1. Pedagogernas självförtroende inom matematikundervisningen 

Det finns en stor rädsla hos förskollärare från mellanvästern i USA att undervisa i matematik. 

Förskollärarnas i studien tycker att de har brist på självförtroende inom matematik för sin 

undervisningsförmåga, brist på undervisningsmetoder, oförmåga att engagera sina elever och 
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brist på matematiska innehållskunskap. De vill inte påverka barnens matematiklärande utifrån 

sina egna negativa erfarenheter inom matematik (Bates et al., 2013). 

I Gerde, Pierce, Lee och Van Egeren´s (2018) studie från USA framkommer det att 

förskollärarens självförtroende är relaterat till framgång i de yngre skolbarnens lärande. Det vill 

säga att förskollärarna måste känna sig trygga i sina egna förmågor innan de kan känna sig 

trygga i att undervisa inom ämnet. I Naslund-Hadley, Parker och Hernandez-Agramonte (2014) 

resultat visar det att 94% av de ca 400 paraguayanska förskollärare som deltog i 

forskningsprogrammet uppgav att de hade svårigheter att strukturera sina matematikaktiviteter. 

De kände sig även oförberedda att undervisa inom matematik. Kilday, Kinzie, Mashburn och 

Whittaker (2012) har i sin studie observerat amerikanska förskollärares bedömning av barns 

matematiska färdigheter. De anser i likhet med Chen, McCray, Adams och Leow (2014), 

Naslund-Hadley et. al (2014) att förskollärare känner sig obekväma i undervisningen av 

matematik och att de flesta saknar professionell förberedelse för att undervisa och bedöma 

matematik. I och med det kan bedömningen inom matematik ses som problematisk. 

Förskollärarna rankar även matematik som mindre viktig än till exempel läskunnighet. 

Anders och Rossbachs (2015) har genomfört en studie i Tyskland där de undersöker 

förskollärarnas relationer mellan olika faktorer som: Matematiskt innehåll i lekbaserade 

situationer, glädje och intresse för matematik, vikten av matematik som ett pedagogiskt område 

i förskolan och matematikrelaterade känslomässiga skolupplevelser. Resultatet belyser att 

pedagoger visar viss känslighet mot matematiskt innehåll i lekbaserade situationer, men visar 

inte negativ attityd gentemot matematik i allmänhet. Celik (2017) anser i sin studie där 

förskollärare från Turkiet genomgått en undersökning, där sambandet mellan deras attityd 

gentemot matematik och matematisk utveckling hos barn undersökts. Det stod klart att 

förskollärarens attityd hade stor påverkan på barns matematiska färdigheter. Franzén (2014) har 

i sin studie intervjuat svenska förskollärare. Forskaren anser att deras attityd är viktig för de 

matematiska möjligheter som barn erbjuds i förskolan.1 

  

2.2. Förutsättningar till att undervisa i matematik 

Naslund-Hadley et al. (2014) menar att bättre utbildning av förskollärare är nyckeln för ökad 

kunskap hos barn men att det inte spelar så stor roll hur stor barngruppen är. I deras studie 

visade det sig att utbildade förskollärare och stora barngrupper hade bättre matematikkunskaper 

än de barn som hade förskollärare som var outbildade men med mindre barngrupper. 

                                                             
1 Referenserna har använts i en tidigare tentamen. Valfrifördjupning UV6022, Författare Åsa Nilsson. 
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Enligt en studie gjord i USA borde förskollärarna vara observanta, lyhörda och 

reflekterande för barns behov så att de kan utrusta rummen på förskolan för att främja 

matematikundervisningen (Trawick-Smith, Wolff, Koschel & Vallarelli, 2015). Franzén (2014) 

har kommit fram till att det är viktigt hur pedagogerna i förskolan organiserar en aktivitet för 

barns kunskapsutveckling. Samtidigt menar hon att pedagogerna inte är reseguider utan 

medresenärer. Målet är inte förutbestämt, barnen leder vägen med sina frågor. Studien beskriver 

hur viktigt det är att ge de yngsta barnen möjlighet att lära sig matematik på många olika sätt 

och ta hänsyn till barns tankar, kropp och känslor. Brendefur et al. (2013) anser utifrån sin 

genomförda studie med olika kontrollgrupper med deltagare från olika länder att det finns ett 

behov av att förbättra kvaliteten i matematik och dess instruktioner i förskolan, samt att tidigt 

lokalisera barn som har svårigheter inom matematik så att instruktionerna kan ändras och ge 

barnen möjlighet att ta itu med problemen. Anders och Rossbach (2015) tar fram i sitt resultat 

att det är viktigt att pedagoger ger barn en möjlighet att lägga en bra matematisk grund redan i 

förskolan. McCray och Chen (2012) gjorde sin studie i USA och de kom fram till att 

förskollärarna måste tillhandahålla och hjälpa barnen att se och förstå matematik i världen runt 

omkring dem. Förskollärarna behöver erkänna vikten av grundläggande erfarenheter inom 

matematik såsom storlek, form och kvantitet. De behöver även vara medvetna om detta i 

undervisningen för att främja barnens matematiklärande. 

I en annan studie från USA gjordes observationer kring matematiklärande mellan 

förskollärare och barn med funktionshinder, såsom kognitiva förseningar, 

uppmärksamhetsproblem och förståelsesvårigheter. Resultatet visade att det var viktigt att 

förskollärarna involverade och hjälpte barn att utveckla fundamentala färdigheter såsom logiskt 

resonemang, problemlösning, användning av symboler och social 

kommunikation.  Förskollärarna kan stödja barn i sin utveckling av ett logiskt resonemang 

genom att ansluta till händelsen och ställa frågor. Samma sak gäller vid problemlösningar, här 

kan de ge barnen möjlighet att identifiera och tillämpa strategier för att hitta en lösning på 

problemet. De menade att detta gällde inte bara barn med funktionsnedsättning utan alla barn 

som förskollärarna möter (Notari-Syverson & Sadler, 2008). 

Lindekvist (2003) har genomfört en studie i Sverige där hon gjort olika tester bland barn 

i årskurs 3 till 5. Utifrån testerna kom det fram att pedagoger behöver arbeta mer med uppgifter 

som utvecklar det logiska tänkandet och även kreativiteten hos barn. Resultatet visade också att 

barns svårigheter i matematik snarare beror på andra orsaker än matematiska. För att förebygga 

matematiksvårigheter bör arbetet med matematik som språk, begreppsbildning och 

problemlösning inledas tidigt, redan i förskolan. Bäckman (2015) har gjort en svensk studie där 
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hon har observerat förskollärare i vardagssituationer. Hon menar att det är viktigt att de är 

medvetna om matematiken i vardagen. Har förskollärarna kunskapen om vardagsmatematik 

medför det att matematiken blir mer synlig och kommer in mer i verksamheten, inte bara som 

en planerad aktivitet. Det är viktigt att fånga vardagliga 2situationer till lärande. 

  

2.3. Stötta och utmana barn i deras matematisk lärande 

Björklund (2007) samt Bäckman (2015) anser i sina avhandlingar att förskollärare behöver vara 

medvetna om hur de kan göra matematiken synlig för barnen på förskolan. Vidare anser de att 

förskollärare bör vara medvetna om olika matematiska aktiviteter och kunna erbjuda barnen 

verktyg som kan vara ett stöd för dem i det matematiska lärandet. Bäckman (2015) skriver även 

att förskollärarnas närvaro i barnens aktiviteter gör att de blir medvetna om det matematiska 

innehållet. I likhet med Bäckman (2015) anser även Lee (2012) i sin studie att förskollärarnas 

medvetenhet om det matematiska innehållet krävs för att kunna stötta och ge utmanande 

uppgifter för att locka barn till ett matematiskt lärande. 

Bäckman (2015) skriver i sin avhandling att barn genom lek får ta del av olika 

matematiska innehåll såsom geometriska former, mätning och att räkna. Då kan förskollärarna 

stötta och utmana barnen och synliggöra det matematiska innehållet i leken. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2011) skriver också i sin svenska studie, att yngre barn i åldrarna 1-8 år 

behöver utmanas av en vuxen eller mer kompetent person för att de ska kunna utveckla sin 

matematiska kunskap. Genom att ge stöd gör det barnen till aktiva deltagare i sina egna 

lärprocesser. Enligt Björklund (2007) är det matematiska lärandet en social aktivitet vilket 

betyder att matematiken alltid sker i samspel med andra i ett sammanhang. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) anser att material är till hjälp för barn att 

förstå olika saker. Själva materialet är inte alltid tillräckligt för att barn ska få en förståelse eller 

utveckla sin kunskap, utan det krävs kommunikation och utmaning. Det är viktigt att barnen får 

chans att argumentera och ge egna förklaringar, men även få dra sina egna slutsatser. Det anser 

även en studie som gjordes på en förskola där förskollärare beskrev en vanlig vardagssituation 

som användes som utgångspunkt för ett matematiskt tillfälle. Ett exempel som nämns är när 

barnen dukar matbordet. Barnen får räkna hur många barn som är på förskolan och hur många 

barn som kom till förskolan och utifrån det frågar förskolläraren hur många glas, tallrikar och 

bestick som måste dukas. Barnen som dukade diskuterade med varandra om hur många 

tallrikar, glas och bestick som behövdes. På det viset menar Doverborg och Pramling 

                                                             
2 Referenserna har använts i en tidigare tentamen. Valfrifördjupning UV6022, Författare Åsa Nilsson. 
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Samuelsson (2011) att förskollärarna kan använda matsituationen som ett lärandetillfälle och 

utmana barnen i deras matematiska tänkande. 

Björklund (2007) har genom sin doktorsavhandling observerat att barn är kompetenta 

att se mönster och forma nya helheter. Det blir en utmaning för förskollärarna att fånga och 

uppmärksamma vad barn gör och därefter prata med barnen om det. Ett exempel som Björklund 

(2007) tar upp är när ett barn ritar en triangel då kan förskollärarna säga att formen kallas för 

triangel och utmana barnet genom att be barnet hitta en annan triangel i rummet. 

  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen som vi har tagit del av att förskollärarnas 

självförtroende har stor betydelse för barns matematiklärande och att förskollärarnas attityd har 

en betydande roll för barns matematiska färdigheter. För att öka barns matematiska kunskap 

behövs utbildade förskollärare, men även att de är lyhörda och tar hänsyn till barns tankar och 

idéer i matematikundervisningen. Förskollärarnas medvetenhet om att göra matematiken synlig 

i vardagen skapar ett lärande för barnen i deras vardagliga situationer samt att barnen blir allt 

mer uppmärksamma på matematiken i vardagen runt omkring dem. 

Viss forskning har även kommit fram till att en förskollärares stöttning ger barn en bättre 

förutsättning för att utmana dem inom det matematiska lärandet genom att vara närvarande. 

Forskningen framställer att stöttande förskollärare ska ge barn tillfällen att själva få 

argumentera, förklara och dra egna slutsatser under matematiska situationer. Vidare menar 

forskningen att material kan användas som verktyg för barns stöttning, men det krävs 

kommunikation och utmaning från en förskollärare för att barnen ska utveckla sina matematiska 

kunskaper. 

3. Vetenskapsteoretisk anknytning/paradigm 
I detta kapitel redogörs studiens teoretiska metod. Vi har valt tolkningsperspektivet 

hermeneutik då studien går ut på att försöka beskriva, tolka och förstå andra individer. I detta 

fall förskollärare. 

  

3.1. Hermeneutik 

Analysen av denna undersökning utgår ifrån hermeneutiken. Förförståelse och förståelse är två 

begrepp inom hermeneutiken som har valts som analysbegrepp i studien. Valet av begreppen 

förförståelse och förståelse valdes för att förstå och skapa ny förståelse, samt att tolkningar 

under analysen ständigt skapar ny förståelse kopplat till studiens forskningsfrågor. 
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Hermeneutikens utgångspunkt är att förstå och även förmedla olika upplevelser (Westlund, 

2015). Vidare menar Westlund (2015) att hermeneutiken kan förklaras som tolkning eller 

kunskapen om förståelse. Med tolkning menas i det hermeneutikens sammanhang att forskaren 

med hjälp av sin förståelse av ett fenomen försöker sätta in dem i upplevelser i en kontext. Inom 

hermeneutiken är förförståelsen en viktig förutsättning för en uppbyggnad av vår förståelse. En 

ny förståelse är beroende av den förförståelse som vi besitter sedan tidigare (Stensmo, 2002). 

Genom våra förförståelser om matematik och förskollärarnas uttalande om sina erfarenheter 

har skapat nya tolkningar och förståelser med utgångspunkt i det empiriska materialet. Hartman 

(2004) menar att förståelse delas upp i delar och tolkas stegvis, vilket leder till en ny helhetsbild 

som gör att en ny tolkning sker. 

I vår studie strävade vi efter att uppnå en helhetsförståelse över förskollärarnas 

uttalande. För att få fram detta läste vi de transkriberade texterna som en helhet. Inom 

hermeneutiken ses inte förståelsen som något färdigt och helt uppnått, då den ständigt omtolkas 

och förstås ur nya förhållanden (Bergström & Boréus, 2012). Helheten kan endast bli förstådd 

med hjälp av delar. För att försöka förstå något är det viktigt att förstå och tolka delar utifrån 

den helhet som de befinner sig i (Hartman, 2004). Själva processen börjar vid en del som sedan 

tolkas utifrån helheten (Bergström & Boréus, 2012). I vår analys har vi utmanat och fördjupat 

vår förförståelse om förskollärarnas stöttning och utmaning inom barns matematiklärande. 

Förförståelse och förståelse skapar kontinuerligt varandra. Att använda sig av metoden kan vara 

problematiskt då vi kan tolka deras uttalanden felaktigt, som kan resultera i att deltagarna 

känner sig missuppfattade. 

4. Metod 
I relation till vårt syfte, vilket var att ta reda på vad förskollärarna uttalar om matematiken, hur 

de anser sig arbeta med det och vad de har för erfarenheter från deras barndom har vi använt 

oss av en kvalitativ intervjustudie som metod. Den var kvalitativ på det sättet att det var 

deltagarnas egna uttalande och deras egna erfarenheter som låg som grund för hur studien 

omformades. Enligt Bryman (2011) inriktar sig kvalitativa metoder mer på ord än på siffror. 

Det betyder att vi valde att transkribera för att få kvalitativa utsagor från deltagarna. Svaren från 

intervjuerna blev vår utgångspunkt för vidare analys av vårt forskningsområde. 

I de nedanstående rubrikerna fortsätter vi att redogöra för hur vi gick tillväga för att genomföra 

vår studie. Överskrifterna som följer är: Urval, Vetenskapsrådets etiska principer, 

Semistrukturerade intervjuer, Intervjuer och intervjuguide, Tillvägagångssätt, Bearbetning av 

material, Analysprocess och Tillförlitlighet. 
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4.1. Urval 

Vi valde att enbart intervjua förskollärare då de har ansvar för den pedagogiska undervisningen 

i förskolan. Då vi enbart valde att intervjua en specifik yrkesgrupp så gjorde vi ett målstyrt urval 

(Bryman, 2011), detta för att våra forskningsfrågor skulle kunna besvaras. Förskolorna vi valde 

var de övningsförskolor som vi har haft våra VFU på under våra 3,5 års utbildning. Detta var 

ett bekvämlighetsurval då vi ansåg att det var lättare att ta kontakt med de förskolorna då vi 

redan kände till dem sedan tidigare. Övningsförskolorna som vi gick till är belägna i 

Ängelholms och Halmstads kommun. Vi valde att intervjua en förskollärare på varje avdelning, 

som innebar att det blev tre förskollärare från Ängelholms kommun och fyra från Halmstads 

kommun. Vi valde att inte fokusera på någon specifik avdelning eller ålder på barnen som 

förskollärarna jobbar med, då vi ansåg att förskollärarna ska ha kunskap om 

matematikundervisning inom alla åldrar i förskolan. 

 

4.2. Vetenskapsrådets etiska principer 

Vi utgick från de fyra etiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002). Vi besökte de förskolor 

som blivit utvalda att ingå i studien, men vi valde att inte maila intervjufrågorna till respektive 

förskollärare innan intervjuns start för att de inte skulle kunna påverka sina svar i förväg. 

Informationskravet: Innebär att forskaren informerade deltagarna innan vi började 

undersökningen om vad studien handlar om och vad den har för syfte. Vi bifogade ett 

missivbrev (Se bilaga 1) som bland annat handlar om syftet med arbetet och att studien utgår 

ifrån forskningsetiska principer. Vi informerade även deltagarna att de hade rättighet att avbryta 

sin medverkan under studiens gång. 

Samtyckeskravet: För att möjliggöra studien måste forskarna få deltagarnas samtycke, 

vilket innebar att deltagarna själva fick bestämma om de vill deltaga eller inte. De fick även 

möjlighet att bestämma på vilka villkor de skulle deltaga. Vi fick ett muntligt samtycke i 

samband med intervjutillfället. 

Konfidentialitetskravet: Som forskare har vi som skyldighet att avidentifiera alla 

deltagare i studien. Förskollärarna informerades om detta och att de skulle få fiktiva namn. De 

fiktiva namnen som valdes i studien blev Deltagare 1, deltagare 2 osv. Under transkriptions 

tillfället har identiteten på deltagarna dolts. 

Nyttjandekravet: Uppgifter som vi har samlat på oss får endast användas i 

forskningssyfte. Deltagarna blev informerade om att det enbart var vi som hade tillgång till de 

ljudinspelade materialet samt att de transkriberade materialet skulle sparas till arbetets slut. 
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4.3. Semistrukturerade intervjuer 

Vi utgick ifrån semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att vi har valt ut specifika teman 

(även kallad intervjuguide, se bilaga 2), men att deltagarna hade friheten att utforma sina 

svar.  Frågor som inte ingick i intervjuguiden kunde också ställas om intervjuaren knöt an till 

deltagarens svar. Till största del kom intervjufrågorna att ställas i samma ordningsföljd 

(Bryman, 2011). 

  

4.4. Intervju och intervjuguide 

Vi valde att utgå från vårt syfte och frågeställning när vi skrev våra intervjufrågor för att vara 

säkra på att vi skulle får svar på dem. Den nya reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) har 

skrivit ut undervisning som ett nytt begrepp som gör att utmana och stötta blir centralt för att 

kunna hjälpa och utveckla barn i deras individuella kunskapsnivå. 

Vi valde att inte skicka frågorna före intervjun då vi inte ville att förskollärarna skulle kunna 

förbereda sina svar, och för att vi skulle få så spontana svar som möjligt. Att göra på detta sätt 

har både för och nackdelar. Det kunde även lett till att deltagaren ville ställa in intervjun 

(Bryman, 2011), vi vet inte om detta hade påverkat vårt resultat utan det var ett beslut som vi 

tog. I denna intervju användes en intervjuguide med öppna svarsalternativ, det vill säga att det 

inte fanns några svarsalternativ utan förskollärarna fick med egna ord besvara frågorna. Detta 

gjorde att vårt insamlade material blev mer fylligt och mindre strikt. 

  

4.5. Tillvägagångssätt 

Vi började med att ta kontakt med de tänkta förskolorna via mail där de fick information om 

vårt examensarbete och att vi ville intervjua förskollärare, en från varje avdelning på de 

medverkande förskolorna. Vi informerade också om vårt syfte med studien och även vårt etiska 

ställningstagande fanns med. Information- och samtyckesbrev återfinns i Bilaga 1. Innan vi 

startade intervjun presenterade vi vårt syfte med studien och sedan bad vi om förskollärarens 

samtycke till ljudinspelning av intervjun. Vid första tillfället var vi på en förskola i Ängelholms 

kommun där vi intervjuade tre förskollärare enskilt i ett rum. I början av intervjuerna ställde vi 

olika bakgrundsfrågor till deltagarna då deras ålder, samt när de tog examen kunde ha betydelse. 

När vi hade gjort alla intervjuer i Ängelholms kommun transkriberade vi materialet 

tillsammans. Några dagar senare intervjuade vi fyra förskollärare på en förskola i Halmstads 

kommun. Dessa intervjuer genomfördes på samma sätt som intervjuerna i Ängelholms 

kommun. Efter att intervjun avslutades berättade vi kort om vår studie och tackade för att de 
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tagit sig tid att ställa upp på intervjun. Vi transkriberade även detta material tillsammans från 

dessa fyra intervjuer. Under intervjun var förskollärarna snabba med att ge svar, men ibland 

fick vi lägga till “Hur tänker du då?”, “Kan du utveckla ditt svar?” för att få ett mer uttömmande 

svar från deltagaren. Längden på intervjuerna varierade, dels på grund av deltagarens svar men 

också på om vi ställde följdfrågor eller inte. 

  

4.6. Analysprocess 

I detta avsnitt redovisar vi de metoder vi har använt oss av för att kunna analysera vårt 

transkriberade material. 

  

4.6.1. Innehållsanalys 

Ett sätt att transkribera det insamlade materialet är en innehållsanalys om intervjuaren i mötet 

med deltagaren använder sig av semistrukturerad intervju. En innehållsanalys är ett sökande 

efter bakomliggande teman i de material som analyserats. Det finns två tillvägagångssätt som 

kom att påverka vårt sätt att analysera studien. Den ena var manifest innehållsanalys, som 

betyder det nedskrivna innehållet från intervjun och det andra sättet var latent innehållsanalys, 

som innebär att vi som transkriberar ska analysera mellan orden (Bryman, 2011). Deltagarnas 

svar blev centrala inom denna metod då deras svar blev betydelsefulla för vår transkribering 

och vidare i vår analys. Innehållsanalysen blev en relevant och användbar metod för vår 

kvalitativa studie. Då vi använde de två ovanstående tillvägagångssätten blev vårt innehåll 

rikare. Bryman (2011) menar att en strategi i en kvalitativ innehållsanalys är sökandet efter 

teman i de material som är centralt för de kodningsmetoder som kommer användas vid analysen 

av materialet. Vi kopplar innehållsanalysen till hermeneutiken då båda metoderna poängterar 

att texten/svaren är betydelsefulla och att vi analyserar mellan orden då vi tolkar svaren. 

  

4.6.2. Kodning 

I de flesta kvalitativa analyser utgör kodning startpunkten. Det kan även kallas indexering. Att 

börja kodningen tidigt kan öka förståelsen av data och bidra till det teoretiska urvalet. Det kan 

också hindra känslor av att drunkna i materialet. Materialet ska läsas igenom ett antal gånger 

utan att notera något för att sedan göra notiser i sitt material. Nu går det mesta att göra på datorn, 

men förr klipptes och klistrades det i pappersmaterialen (Bryman, 2011). Efter våra första 

intervjuer så transkriberade vi vårt material, vi färgade materialet utifrån vad deltagarna sagt. 

Utifrån likheterna i vårt material färgade vi det med sju färger som vi sedan kategoriserade. 
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4.7. Bearbetning av material 

Vi samlade in vårt material i tre steg. Första steget var att samla in materialet, vilket gjordes 

genom intervjuer, andra steget var att analysera materialet och tredje steget var att tolka 

materialet. För att samla in materialet valde vi enbart ljudupptagning på våra mobiler då det 

enbart befann sig en deltagare och två intervjuare i rummet. Vi ansåg att det räckte med 

ljudupptagning då det inte fanns någon annan i rummet. Det blev då inte ett problem att urskilja 

vem som sade vad. Fördelarna med att använda sig av ljudupptagningen var att vi kunde komma 

åt materialet för att därefter spela upp intervjuerna igen vid transkriberingen, eller vid ett senare 

tillfälle för att säkerställa transkriberingen. Ljudupptagningen gjorde att det blev lätt för oss att 

vi kunna stoppa och spola tillbaka till vissa sekvenser för att säkerställa vår transkribering. En 

nackdel med att spela in är att den som blir intervjuad kan känna sig obekväm med att bli 

inspelad, vilket kan leda till att svaren blir påverkade. Hade det varit så att någon av våra 

deltagare hade känt sig obekväm så hade vi gått över till att skriva med penna och papper 

istället. 

Efter intervjuerna transkriberade vi allt som sades. Det fanns ljudinspelning som valdes 

bort under transkriberingen då vi ansåg att det inte hade med studiens syfte att göra. Exempelvis 

började ett barn slå på fönstret och förskolläraren valde då att be barnet gå från fönstret. Ett 

annat exempel var när en vuxen person kom in i rummet och ställde frågor till förskolläraren 

som blev intervjuad. 

Vi var ofta tvungna att lyssna på varje mening mer än en gång innan vi var säkra på att 

vi hade skrivit rätt i vårt transkriberingsdokument, det betyder att vi var tvungna att spela upp, 

pausa, skriva ner ord för ord vad förskollärarna hade sagt, spola tillbaka och spela upp igen. 

I tabellen nedan har vi sammanställt vårt inspelade och transkriberade intervjumaterial: 

  

Tabell 1. Sammanställning av inspelat material 

Efter att ha samlat in allt material och gjort transkribering började vi på själva bearbetningen 

och tolkningen. Detta gjorde vi genom att strukturera upp materialet. Sedan tittade vi igenom 

vad som var användbart och därefter sorterade vi bort det överflödiga. Vi använde oss av 

en  innehållsanalys där vi bekantade oss med transkriberingen genom att vi läste texten om och 

om igen för att få en bättre förståelse kring deltagarnas svar. För att kunna bearbeta 

transkriberingen kategoriserade vi det via koder för att underlätta vår analys av data. Vi färgade 

texten för att kunna lägga de i kategorier. Texten är markerad i följande färger och teman: 

TURKOS: Erfarenheter 

RÖD: Lust 



12 
 

GRÖN: Begrepp 

BLÅ:  Vardagsmatematik 

LILA: Utmaning 

ROSA: Stöttning 

ORANGE: Verktyg 

På det viset hittade vi de mönster och teman som uppfattades av oss som mest betydelsefulla 

och relevanta för studien. Detta gjorde vi för att koppla ihop syftet och frågeställningarna i 

studien. Vi tolkade varje tema för sig för att synliggöra uppfattningen av deltagarnas svar. 

  

4.8. Tillförlitlighet 

Bryman (2011) tar fram delkriterier som stärker tillförlitligheten och förklaras nedan: 

Trovärdighet: Forskningen beskriver med en tydlighet den sociala verkligheten. Beskrivs 

många olika sociala verkligheter är det den trovärdighet som författaren kommer fram till som 

avgör hur trovärdig den är i andra människors ögon. För att skapa trovärdighet i resultatet 

innebär det både att säkerställa forskningens utförande utifrån de regler som finns, samt att 

informera resultatet till de personer som deltagit i undersökningen så att de kan bekräfta att 

forskaren uppfattat deras svar på rätt sätt. Även kallad respondentvalidering. Vårt resultat är 

granskat av deltagarna från intervjuerna och har blivit godkända av dem. Det vi har varit noga 

med för att behålla trovärdigheten är att inte lägga in våra egna värderingar och erfarenheter 

när vi analyserat deltagarnas uttalanden. Enligt Bryman (2011) blir studien tillförlitlig beroende 

på hur väl resultatet går att överföra till en annan miljö. Vi har endast intervjuat sju förskollärare 

på två förskolor vilket påverkar tillförlitligheten då de inte utgör majoriteten av Sveriges 

förskollärare. För att studien ska vara pålitlig enligt Bryman (2011) ska forskarna säkerställa 

att det är en fullständig redogörelse av forskningsprocesserna. Genom våra rubriker och bilagor 

skapar vi en tillgänglig och fullständig redogörelse för hur vår studie har genomförts och skapar 

på så vis en pålitlighet. 

  

5. Resultat - Analys 
I detta avsnitt kommer vi i enlighet med hermeneutisk analys samt innehållsanalys skapa en 

förförståelse och tolka vår data som bidrar till ny förståelse. Vi kommer presentera de teman 

som vi har kommit fram till efter att ha arbetat med transkriberingen från intervjuerna. Vi 

plockade ut delar utifrån intervjun för att bilda en helhet. Vi har alltså valt att försöka finna 

delar i texten genom att ha lyfta delar sett till helheten. 
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Vi har valt ut tre teman utifrån kodning av vårt insamlade material som är: 

Förskollärarnas tidigare erfarenheter kring matematikupplevelser från deras barndom, Hur 

förskollärarna anser att deras tidigare erfarenheter påverkat deras matematikundervisning och 

Varierande resurser och förutsättningar för vardagsmatematik. I resultatavsnittet kommer vi 

benämna följande intervjuare med: Åsa: Å, Veronika: V och förskollärarna med: Deltagare 1: 

D1, Deltagare 2: D2, Deltagare 3: D3, Deltagare 4: D4, Deltagare 5: D5, Deltagare 6: D6, 

Deltagare 7: D7. 

Deltagarna benämns med samma beteckning under hela studien. 

  

5.1. Förskollärarnas tidigare erfarenheter kring matematikupplevelser från 

deras barndom 

I detta avsnitt får vi ta del av deltagarnas uttalande om deras tidigare matematiska erfarenheter 

och hur de påverkat deras undervisning med barnen i förskolan. 

  

Exempel 1 

Deltagare 2 är 36 år och tog sin förskollärarexamen 2006. I den nedanstående empiri berättar 

hon om sin upplevelse kring matematik när hon var barn. 

 

D2: Inte så bra! Jag tyckte det var svårt. Det var inte så lustfyllt. Man satt och skrev i sin bok. Och kunde man 

inte så skulle man ställa sig i kö vid katedern och vänta på sin tur. Eller så i högstadiet kunde man räcka upp 
handen. Men jag tyckte det var svårt. 

  

Å: Hade det med pedagogen att göra? 

  

D2: Det kan det ha haft, i alla fall med inlärningsmetoden som pedagogen hade. Funkade kanske inte för mig. 

Men på högstadiet var det en som lyckades fånga mitt intresse för matte. Nu kommer jag inte ihåg vad personen 

gjorde för att få det roligare, men ekvationer blev helt plötsligt roligt. 

  

Analys 

Deltagarens uttalande kan förstås som att upplägget på lektionerna varit mindre bra för hennes 

matematiklärande, då hon uttalar sig om att “inlärningsmetoden inte fungerade för henne.” Vi 

tolkar det med hjälp av Bates et al. (2013) att läraren hade brist på undervisningsmetoder som 

passade henne. När hon gick på högstadiet förändrades hennes syn på matematiken då hon 

benämner att “på högstadiet var det en som lyckades fånga mitt intresse för matematik.” Vi 

tolkar det som att till skillnad från hennes tidigare lärare så lyckades denna lärare till motsatsen 

av vad Bates et al. (2013) får fram. Pedagogen på högstadiet fångade deltagarens intresse och 

den undervisningsmetoden passade henne, då hon uttrycker sig “nu kommer jag inte ihåg vad 

han gjorde för att få det roligare, men ekvationer blev helt plötsligt roligt.” Förståelsen vi fått 
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är att det är viktigt att kunna möta barnen som förskollärare för att främja barns utveckling. 

Björklund (2007) skriver att det matematiska lärandet är en social aktivitet vilket betyder att 

matematiken alltid sker i samspel med andra i ett sammanhang. När deltagaren beskriver sina 

lektioner så tolkar vi det som att hon ofta sitter själv med sina uppgifter och att det då enligt  

Björklund (2007) är det som blir problemet, det sker inte i ett samspel med andra. Inte förrän 

hon går fram till läraren blir det ett samspel med någon annan.   

  

Exempel 2 

Deltagare 3 är 33 år och tog sin förskollärarexamen 2016. Nedan följer hennes tankar kring 

tidigare erfarenheter kring matematik från hennes barndom. 

  

D3: Jo det var väll bra. När jag var mindre så tyckte jag att det var roligt men sen när jag blev äldre så blev det 

mindre roligt. 

  

V: Hur kommer det sig? 
  

D3: Dels för att uppgifterna blev mer komplicerade och när man var liten gjorde man det mer på ett lekfullt sätt. 

  

Å: Hade det något med pedagogerna att göra för att matematiken blev tråkig/jobbig? 

  

D3: Troligtvis ja, både pedagoger och upplägget. Man märker att det bli mer allvarligt när man blir äldre. 

  

Analys 

Förståelsen av deltagarens uttalande kan förstås genom att hennes upplevelser kring matematik 

har med svårighetsgraden av uppgifterna att göra. I och med att hon uttalar sig “när jag var 

mindre så tyckte jag det var roligt men sen när jag blev äldre så blev det mindre roligt” med 

anledningen “att uppgifterna blev mer komplicerade.” Vi tolkar det som att hon anser att 

matematiken var betydligt lättare när hon var yngre i och med hennes uttalande om att “man 

märker att det blir mer på allvar när man blir äldre” Vår förståelse är att hennes egna tankar 

om att matematiken blir mer på allvar, har gjort att hon har tyckt att det blivit tråkigare, kanske 

för att det var kreativare metoder som passade henne bättre. Fokuset har varit att matematik 

blev mer komplicerat och det skapar en förståelse om att det blev en mer strikt undervisning än 

vad hon kanske var van vid. Anders och Rossbachs (2015) skriver i sitt resultat att 

förskollärarna visar viss känslighet mot matematiskt innehåll i lekbaserade situationer, men 

visar inte negativ attityd gentemot matematik i allmänhet. Vi förstår det som i enlighet med 

Anders och Rossbachs (2015) att kanske var det så att läraren hon hade när hon var äldre såg 

matematik just på detta sätt, matematik var ingen lek. 
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Exempel 3 

Deltagare 4 är 35 år och tog sin förskollärarexamen 2010. I följande empiri berättar hon om sin 

tidigare erfarenhet kring matematiken från när hon var barn. 

  

D4: Det var både positivt och negativt. Det jag tänker mest på är matteboken. Det var inte så mycket praktisk 

matte vi jobbade med. Jag hade lätt för matte, tyckte det var jätteroligt fram till skolår 6 tror jag. Vi fick alltid 

göra tester och se vilken grupp man skulle vara i, och jag skulle vara i den bästa gruppen, det var bara det att där 

trivdes jag inte, för jag förstod inte lärarens sätt att förklara och det kändes väll som att man inte fick tillräckligt 

med tid. Så jag försökte byta till den andra gruppen och då fick jag ett ultimatum: jag fick bara räkna de svåra 

uppgifterna i matteboken. 

  

Analys 

Vi förstår deltagarens uttalande om sina erfarenheter som att hon relaterar sina upplevelser från 

matematiken till att hon fick göra tester, där resultatet påverkade vilken grupp hon skulle vara 

i och att hon då hamnade i en grupp som hon inte ville vara i. Hon uttrycker sig “det vara bara 

det att jag inte trivdes där, jag förstod inte lärarens sätt att förklara.” Vi tolkar det som att hon 

var väldigt duktig på matematik i och med hennes uttalande “jag hade lätt för matte” men att 

det hade stor betydelse för vilken lärare hon fick som sedan påverkade hennes upplevelse. 

Brendefur et al. (2013) anser att det finns behov av att förbättra kvaliteten i matematik och dess 

instruktioner i förskolan, samt att tidigt lokalisera barn som har svårigheter inom matematik så 

att instruktionerna kan ändras och ge barnet möjlighet att ta itu med problemen. Vi tolkar det 

med hjälp av Brendefur et al. (2013) att den lärare som hon inte förstod inte ändrade på sina 

instruktioner så att hon skulle förstå. Hon uttrycker sig “jag fick ett ultimatum: jag fick bara 

räkna de svåra uppgifterna i matteboken.” Hon fick inte göra samma uppgifter som de andra 

och vi tolkar det som Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) att barn behöver utmanas 

för att barnet ska kunna utveckla ny kunskap. Läraren finns där som stöd och barnet blir en 

aktiv deltagare i sin egen lärprocess. Utifrån Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) 

förstår vi det som att om hon hade räknat de ”enklare” talen som hennes kompisar räknade så 

hade inte ny kunskap skapats hos henne.     

  

Exempel 4 

Deltagare 6 är 60 år och tog sin förskollärarexamen 2002. Nedan följer hennes svar kring vad 

hon tyckte om matematik som barn. 

  

D6: Alltså den var inte så positiv, det kan jag inte påstå. Jag har insett sen att det var liksom inga bra system för 

mig att lära mig räkna. Matte var väldig abstrakt. Så jag har nog tänkt länge att jag inte kunde matte, men det har 

jag insett sen att jag kan. 
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Å: Och då tänker du att det har med pedagogen att göra eller hur tänker du att din upplevelse kunde ha förändrats? 

  

D6: Den förändrades väldigt mycket med lärarutbildningen. Jag gick i Malmö och hade en mattelärare som var 

helt fantastisk som visade väldigt mycket, praktisk matte kan man väl säga, hur man kunde förstå matematik på ett 

helt annat sätt än det jag var van vid från min skoltid och just hur mycket läromedel styr. Det är ju tyvärr 

fortfarande så att läromedel styr ganska mycket. 

  

Analys 

Förståelsen av deltagarnas erfarenheter är att hon hade tankar om att hon inte kunde matematik 

men att hennes uppfattning ändrades. Hennes uttalande “jag har insett att det var liksom inga 

bra system för att lära mig räkna. Matte var väldigt abstrakt.” Och att det sedan blev så att hon 

hade en lärare på förskollärarutbildningen “som visade väldigt mycket, praktisk matte kan man 

väl säga, hur man kunde förstå matematik på ett helt annat sätt.” Tolkningen vi gör är att 

deltagaren är mer praktiskt lagd än teoretiskt. Hon tyckte det var betydligt lättare att lära sig 

saker genom att arbeta praktiskt med uppgifterna. Den nya förståelsen vi får är att människor 

är olika och att de lär sig på olika sätt. Hennes uttalande om “hur mycket läromedel styr. Det 

är ju tyvärr fortfarande så att läromedel styr ganska mycket”, tolkar vi som att hon inte är 

speciellt förtjust i en del av de läromedel som finns. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2011) anser att material är till hjälp för barn att förstå olika saker. Men själva materialet är inte 

alltid tillräckligt för att barn ska få en förståelse eller utveckla sin kunskap, utan det krävs 

kommunikation och utmaning. Utifrån Doverborg och Pramling Samuelssons (2011) studie så 

kan deltagarens uttalande förstås genom att läromedlet inte kan stå för sig själv utan det är vad 

läraren gör med det som skapar ett lärande. Genom kommunikation och utmaningar. 

  

5.2. Hur förskollärarna anser att deras tidigare erfarenheter påverkat 

deras matematikundervisning   

 

Exempel 5 

Deltagare 2 tyckte inte att matematik var så positivt utan hon tyckte det var svårt. Hon tyckte 

att metoderna som läraren använde sig av inte passade henne. Nedan följer ett utdrag på hur 

hon anser att hennes tidigare erfarenheter påverkar henne idag. 

  

V: Har dina tidigare erfarenheter som du hade från din barndom påverkat ditt sätt att undervisa? 

  

D2: Ja, det har det säkert. Jag har sett att matematik har haft en negativ klang. Både hos mig, men även hos mina 

klasskompisar. Att matte är så tradigt. Därför ville jag bli mattelärare och idag är jag mattelärare från 

förskoleklass till nionde klass. 

  

Å: Har du en teori om hur det kommer sig att det är en negativ klang på matematik? 
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D2: Jag tänker att det har mycket med vårdnadshavarna att göra. Får barnen ständigt höra “Ohh matte det är 

tradigt, det är svårt och det kan inte jag, vad är detta för tal, nä det kan inte jag” får man ständigt höra ordet 

“Svårt” då blir det svårt, istället för att höra ‘’Ohh vad spännande, det här får vi försöka luska ut 

tillsammans’’.  Det finns olika sätt att benämna ett problem på. Man får tycka att det är svårt men man får tänka 

på hur man ska uttrycka sig. 

  

Analys 

Förståelsen av deltagaren är att hennes tidigare erfarenheter kan ha påverkat henne, samt att 

hon tycker det är viktigt att som vuxen vara medveten om hur man pratar till barnen om olika 

ämnen. Genom hennes uttalande “Jag har sett att matematik har haft en negativ klang. Både 

hos mig, men även hos mina klasskompisar. Att matte är så tradigt. Därför ville jag bli 

mattelärare”, tolkar vi som att hon har valt att göra något åt sin känsla av att matematik är 

tråkigt. Förståelsen blir att det blev en drivkraft för att se till så att de barn hon möter inte får 

med sig liknande inställning som hon själv, att matematik är tråkigt. I likhet med vår förståelse 

anser Celik (2017) att förskollärarnas inställning till matematik har en påverkan på barns 

matematiska färdigheter. Uttalandet om att “jag tänker att det har mycket med 

vårdnadshavarna att göra.” Tolkar vi som att hon anser att alla i barnens närhet har en påverkan 

på barn, oavsett om det är medvetet eller inte. Skolverket (2003) styrker detta då de skriver att 

barn som har misslyckats med matematik i sin skolgång bär dessa negativa känslor med sig in 

i vuxenlivet, som därefter kan leda till att deras negativa känslor kan påverka nästa generation. 

Vidare tolkar vi det som att alla i barnens närhet ska försöka stötta dem så bra de kan och utifrån 

sina egna förutsättningar. 

  

Exempel 6 

Deltagare 6 hade ingen positiv syn på matematiken från sin barndom och trodde att hon inte 

kunde matematik. Men hennes syn förändrades när hon började studera till förskollärare. Nedan 

följer hennes syn på hur den tidigare erfarenheten kring matematik påverkar henne i hennes 

arbete kring matematik. 

  

D6: Jag tror alltid att det finns kvar, den här upplevelsen man själv har med sig även om man som jag har fått en 
helt annan syn på matte. Jag skrev faktiskt också själv min C uppsats i utbildningen om matte som en social 

företeelse, för att det blev en sån kick för mig. Jag ville verkligen utmana mig själv, jag har försökt jobba bort det 

här som jag själv har med mig. Men ändå finns det nog en liten rest, någonstans. 

  

Å: Men vad vill du att barnen ska få med sig? 

  

D6: Jag tänker att barnen redan kan väldigt mycket matte, att det gäller för oss att egentligen se hur de använder 

matte. Matte är ett väldigt brett spektra. För mig handlar det väldigt mycket om upplevelse, att uppleva matte på 

olika sätt. 
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Analys 

Genom deltagarens empiri förstår vi det som att hon alltid kommer bära med sig sina 

erfarenheter från barndomen men att hon ständigt jobbar med sig själv för att inte överföra sina 

känslor på barnen hon möter. I hennes uttalande “jag har försökt jobba bort det här som jag 

själv har med mig. Men ändå finns det nog en liten rest, någonstans”, tolkar vi som att hon är 

medveten om sina erfarenheter. I likhet med Bates et al. (2013) som anser att förskollärare inte 

vill påverka elevernas matematiklärande utifrån sina egna negativa erfarenheter inom 

matematik, får vi en förståelse att hon inte vill påverka barnen utifrån sina egna erfarenheter, 

utan hon omvandlar sina egna erfarenheter till något positivt som barnen får ta del av. Uttalandet 

om “att barnen redan kan väldigt mycket matte, att det gäller för oss att egentligen se hur de 

använder matte”, tolkar vi som att hon är medveten om att barnen bär med sig matematik hela 

tiden men precis som Björklund (2007) anser att det blir en utmaning för förskollärarna att 

fånga och uppmärksamma vad barn gör och därefter prata med barnen om det. 

  

Exempel 7 

Deltagare 7 hade en blandad känsla kring matematik, hon tyckte det var roligt upp till årskurs 

6 då läraren engagerade sig, men ju äldre hon blev desto plattare och tråkigare tyckte hon 

matematiken blev. Nedan följer hennes ord om hur hennes tidigare erfarenheter har påverkat 

henne i sitt sätt att lära barn matematik. 

  

D7: mmm, jag tänker att jag har en större förståelse för att alla har olika behov för att lära in, att det inte finns 

en väg att lära in som det var när jag växte upp. Att man får möta dem på olika plan, olika ingångar, olika sätta 

att förklara och visa på. Man försöker se till varje barn, att de har olika inlärningar. 

  

Analys 

Förståelsen för deltagaren är att hennes tidigare erfarenheter har hjälpt henne i hennes 

undervisning. Uttalandet “jag har en större förståelse för att alla har olika behov för att lära 

in”, tolkar vi som att hon medvetet försöker anpassa sin undervisningsmetod till de barn hon 

har vi de olika lärtillfällena. Hon uttrycker “Att man får möta dem på olika plan, olika ingångar, 

olika sätt att förklara och visa på”, tolkar vi som att hon har god kunskap om varje barns behov 

och kunskapsnivå. Vi förstår det som att hon vill jobba med varje barn för att kunna utmana 

och stötta dem där de behöver. Franzén (2014) anser att det är viktigt hur förskollärarna 

organiserar en aktivitet för barns kunskapsutveckling. Vi får en förståelse att deltagaren är väl 

medveten om hur hon vill organisera sina aktiviteter så att varje barn har en möjlighet att 

utvecklas. Trawick-Smith et al. (2015) anser att förskollärare borde vara observanta, lyhörda 
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och reflekterande för barns behov. Vi förstår deltagaren som att hon är lyhörd för vad barnen 

behöver för att kunna hjälpa dem i sin kunskapsutveckling. 

  

Sammanfattning av analyser: 

Sammanfattning av rubrikerna Förskollärarnas tidigare erfarenheter kring 

matematikupplevelser och Hur förskollärarna anser att deras tidigare erfarenheter påverkat 

deras matematikundervisning, är att deltagarna har olika erfarenheter från sin barndom om 

matematik. En del av deltagarna hade en negativ syn på matematik redan från början, andra 

hade en positiv syn från början men att det ändrades ju högre upp i klasserna de kom. Andra 

hade en positiv syn på matematik, men för en del förändrades synen på matematik inte förrän 

de började studera på högskolan. Förståelsen är att en del av deltagarna känner att strukturen på 

undervisningen och sättet lärarna lärde ut på inte passade eller fungerade för dem, samt att 

deltagarna anser att undervisningen inom matematik blir mindre lustfylld ju högre upp i 

klasserna de kommer och att matematik blir mer på allvar då. Förståelsen är att de tidigare 

erfarenheterna deltagarna nämner hjälper dem i sin undervisning idag. De använder sina 

erfarenheter för att kunna ge barnen i förskolan möjlighet att utveckla sitt matematiklärande. 

Vår förståelse är att förskollärarna är mer medvetna om sina val i undervisningen för att anpassa 

den till de flesta av barnen. 

  

5.3. Varierande resurser och förutsättningar för vardagsmatematik 

I detta avsnitt tar vi del av deltagarnas uttalande om hur de stöttar och utmanar barn i 

vardagsmatematik och vilka verktyg de använder sig av. 

  

Exempel 8 

Hos deltagare 1 framkommer det att hon använder sig av många varierande verktyg. Deltagaren 

använder sig av kroppen, talramsor och fysiska material som hjälpmedel för att barnen ska 

förstå matematiken. 

  

V: Hur medveten är du kring matematik i vardagssituationer? Hur jobbar du i så fall med detta? 

  

D1: Nu jobbar jag med de små barnen, men något de börjar med väldigt tidigt är att sortera och klassificera. De 

är inte gamla när de radar upp saker. De ställer gärna upp saker på rad. Sen går det att lära barnen räkneramsor 

i tidig ålder, men för att de ska förstå vad det är så jobbar vi med sagor. Det kan vara flanosagor eller vanliga 

sagor. Man kan räkna på det mesta. Men även att sjunga, fem små apor hoppade i sängen. Man kan använda 

händerna. 

  
Å: Men uppmärksammar du när barn leker att det är matematik barnen jobbar med? 
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D1: Nu lagar de mycket mat. Och då har vi små kakor som de bjuder på. Och då får man en eller två kakor som 

de säger. Det finns mycket i leken. Sen spelar vi även spel, enkla spel och där är det mycket matte som kommer in. 

Spel, då menar jag brädspel, inte Ipad spel. Det finns spel som passar de små barnen. När man väl spelar ordentligt 

och barnen lär sig turtagning då får de väldigt mycket på samma gång. För varje gång man spelar med barnen så 

klarar de mer och mer. De tycker det är roligt att spela spel och att det är på riktigt, med en tärning och lär sig 

använda den. Likadant med pussel, det är också matematiskt. 

  

Analys 

Vi skapar en förståelse om att deltagaren är medveten om olika verktyg som barnen kan arbeta 

med för att skapa en matematisk förståelse när det sker via praktiska övningar. I utdraget där 

deltagaren nämner “men för att de ska förstå vad det är så jobbar vi med sagor. Det kan vara 

flanosagor eller vanliga sagor. Man kan räkna på det mesta. Men även att sjunga, fem små 

apor hoppade i sängen. Man kan använda händerna.” Detta tolkar vi som att deltagaren anser 

att sång kombinerat med kroppens rörelse ger de små barnen en större förståelse för matematik. 

Förståelsen till varför deltagaren väljer dessa verktyg är för att matematiken blir en del av 

vardagen. Bäckman (2015) anser att det är viktigt att förskollärarna är medvetna om 

matematiken i vardagen. På det viset blir matematiken mer synlig i verksamheten och vi får en 

förståelse om att deltagaren är väl medveten om sina matematiska kunskaper och väljer att fånga 

upp det i vardagliga situationer, men även i leksituationer. Deltagaren menar även att 

matematiken sker i lek “Nu lagar de mycket mat. Och då har vi små kakor som de bjuder. Och 

då får man en eller två kakor som de bjuder på. Det finns mycket i leken.” Utifrån Bäckman 

(2015) som anser att förskollärarna ska vara medvetna om olika aktiviteter och erbjuda barn 

verktyg som kan vara ett stöd för deras matematiska lärande, tolkar vi deltagarens uttalande 

som att det material som erbjuds på förskolan bidrar till matematik, och att deltagaren är väl 

medveten om detta. Såsom att deltagaren erbjuder barn brädspel och pussel då hon nämner att 

det innehåller mycket matematik.   

  

Exempel 9 

Deltagare 5 arbetar med det verktyg som är tillgängligt för stunden så att barnen själva får se 

och uppleva. 

  

Å: Vilka verktyg använder du dig av i matematiklärandet för att hjälpa barnen att förstå? 

  
D5: Alltså det beror på vilka begrepp man jobbar med. Jobbar man med former så är det ju det man visar, jobbar 

man med att räkna så använder jag ofta fingrarna eller annat material som man lägger ut och visar på. Att uppleva 

något är ju bästa sättet att lära sig. Igår var vi ute och samlade pinnar och skulle sortera dem i storleksordning. 

Vi hade lite för många pinnar. Vi fick ta bort vissa, från kortast till längst. Det var inte lätt men vi kom en bit på 

vägen i alla fall och man kan använda sig av det här konkreta. 
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Å: Men du jobbar väldigt mycket visuellt för att hjälpa och stötta? 

  

D5: Mmm, jag tror det är det bästa sättet att inte bara teoretiskt utan visuellt och att känna på saker också. 

  

Analys 

Ur empirin får vi en förståelse om att deltagaren är väl medveten om vilka verktyg hon använder 

men det är beroende av vilka matematiska begrepp som uppkommer, då deltagaren uttalar sig 

“jobbar man med att räkna så använder jag ofta fingrarna eller annat material som man lägger 

ut och visar på.” Kan vi förstå det med hjälp av Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) 

att material är till hjälp för barn att förstå olika saker tolkar vi som att deltagarens val av att 

använda sig av visuellt material som ett verktyg för att få barnen att lättare förstå matematik. 

Barnen får kanske en annan förståelse än om förskolläraren endast uttrycker sig verbalt. För att 

barnet ska få en förförståelse för verktyget som används tolkar vi det i likhet med Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2011), som menar att barnen ska få en förståelse och utveckla sin 

kunskap om matematik. Då krävs även kommunikation och utmaning. Den tolkningen görs då 

hon nämner “Vi fick ta bort vissa, från kortast till längst. Det var inte lätt men vi kom en bit på 

vägen”, vilket gör att vi skapar en förståelse om att deltagaren ständigt befann sig som 

medforskare tillsammans med barnen. 

  

Exempel 10 

Deltagare 6 jobbar för det mesta i ateljén tillsammans med barnen. Där upptäcker barnen väldigt 

mycket och deltagaren får chansen att möta och utmana barnen med hjälp av de verktyg som är 

tillgängliga. 

  

D6: Kaplastavar tycker jag är helt suveränt att visa antal, att till exempel räkna en grupp, hur många barn det är, 

att man lägger upp system för att visa fem- och tiotal såna saker. Annars tänker jag att matten kan handla om 

väldigt mycket. Jag jobbar ju mest i ateljén, det är ju väldigt mycket estetik som man kan ta till vara på som form 

och mönster och så. Jag upptäckte väldigt mycket förra året när vi jobbade med de geometriska formerna det var 

ju att vi ofta tänkte de platta formerna medan barnen hela tiden jobbade tredimensionellt. Att dem har en annan 

syn på föremål än vad vi har. 

  

Analys 

Genom deltagarens uttalande “matten kan handla om väldigt mycket” får vi en förståelse om 

att deltagaren anser att matematik är ett brett ämne.  MacCray och Chen (2012) anser att barnen 

ska kunna se och förstå matematiken omkring sig, därmed måste förskollärarna vara medveten 

om detta i sin undervisning. Utifrån detta skapar vi en förståelse om att deltagaren är väl 

medveten om matematiken i omgivningen då hon använder sig av kaplastavar för att visa barnen 

antal. Uttalandet om varför hon använder kaplastavar tolkar vi som att det beror på att hon anser 
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att barnen har lättare att förstå antal när de får se mängden. Bäckman (2012) och Lee (2015) 

menar att förskollärarnas medvetenhet om det matematiska innehållet krävs för att kunna stötta 

och ge utmanande uppgifter för att locka barnen till ett matematiskt lärande vilket vi tolkar som 

att deltagaren gör detta genom att hon upptäckte att barnen jobbade tredimensionellt och 

anpassade undervisningen efter deras kunskaper. 

  

Exempel 11   

Deltagare 1 berättade om hur hon väljer att utmana och stötta barnen på ett lustfyllt sätt utifrån 

barns kunskapsnivå. 

V: Hur utmanar du barnen utifrån deras kunskapsnivåer? 

  

D1: ZPD, zone of proximal development, att man kollar vart barnen befinner sig och utmanar dem utefter det. Sen 

beror det på vad vi arbetar med just nu. Om du spelar spel och gjort det med samma barn i en vecka då kan man 

lägga till lite svårare moment, jobba upp det. Man gör det automatiskt för man märker när de tycker det är tråkigt. 

Vi jobbar med Pettsson och Findus i läslyftet och då har vi köpt en ny flanosaga där de ska räkna höns, och den 
är avancerad. Där är med plus och minus för det är en räv som tar hönsen. Tar man två höns hur många höns är 

kvar? Men de tycker det är jättekul att räkna hönsen och sätta upp när det är 8–2=6. De tycker det är 

jättespännande. Då gör man en räknesaga med hönsen, det är ju avancerat men coolt. I och med att jag själv inte 

tyckte det var roligt i skolan så är det mycket roligare att jobba med det nu. Framför allt ska matematiken vara 

lustfyllt och roligt. Man får förtränga hur jobbigt man tyckte det var. Att vi inte jobbar på det sättet här och går 

in med lusten själva. På det viset kan vi stötta barnen. 

  

Analys 

Deltagaren i empiri är väl medveten om den proximala utvecklingszonen (ZPD). Genom att 

vara lyhörd och uppmärksam på vad barnen säger försöker hon utmana varje barn i olika 

vardagssituationer. Utifrån deltagarens uttalande: “Om du spelar spel och gjort det med samma 

barn i en vecka då kan man lägga till lite svårare moment, jobba upp det. Man gör det 

automatiskt för man märker när de tycker det är tråkigt”, får vi en förståelse om att deltagaren 

är uppmärksam på hur hon ska utmana och stötta barnen genom att spela spel. Genom att ge 

stöd, gör det barnen till aktiva deltagare i sina egna lärprocesser (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2011). Deltagaren uttalar sig om att de arbetar med Pettsson och Findus och att de 

på olika sätt får in matematik i temat. Lindekvist (2003) anser att matematiksvårigheter går att 

förebygga om pedagoger redan i tidig ålder arbetar med matematik genom språk och 

problemlösning vilket deltagaren med hjälp av flanosagan gör tillsammans med barnen. Hon 

menar att barnen tycker det är jättespännande. Vi tolkar det som att hon har lyckats fånga alla 

barns intresse för matematik via Pettsson och Findus gestaltning. Vår förståelse av deltagarnas 

tillvägagångssätt är att med små medel och barnens intresse skapar de ett lustfyllt lärande. 

  

Exempel 12 
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Deltagare 2 nämner svårigheten med att utmana och stötta alla barn utifrån deras kunskapsnivå 

men hon beskriver även vilken strategi hon använder för att möta de barn som behöver hjälp 

med att problematisera. 

  

Å: Vi tänker att alla har en individuell kunskap inom alla ämnen, hur ska man få dem i rätt fack att de inte ska 

tycka att det är för enkelt och utmana dem? Hur jobbar du med det? För att ligga på rätt nivå för varje barn? 

  

D2: Inte ge barnen svaren utan ställa frågor för att barnet ska tänka efter. Nu när vi pärlar med barnen då stöttar 

vi de barn som behöver mer stöttning och försöker hjälpa och visa och tänka tillsammans. Men i och med att vi 

jobbar med matte under olika tillfällen så ligger de på olika nivåer. Vi arbetar mycket i grupp, vissa barn behöver 

hjälp med att förstå klädordningen, vilken ordning de ska klä på sig kläderna. Vissa behöver se vilken sko som ska 
sitta på vilken fot, att hitta rätt vantar. Nu snöar jag in på kläder. Men det är ju också matematik. Det handlar 

även om när vi dukar. Tallrik, bestick och glas. Vad ska vi ha? Vad är det för mat? Vad behöver vi? Hur många 

barn har vi idag? Funkar det att äta med gafflar eller två knivar? 

  

Å: Det är svårt att sätta finger på hur vi ska utmana varje barn, så att de blir det bästa av sig själv. Lite mer 

konkret hur man arbetar med det? 

  

D2: Det är jättesvårt, nu är man bara två eller tre pedagoger och i denna gruppen är det 23 barn och det är inte 

ofta vi kan jobba med ett barn. Utan vi får dela in barnen i grupper. Vi jobbar inte enskilt med ett barn, en pedagog 

med ett barn. 

  

Analys 

Vi har en förståelse av att deltagaren är väl medveten om att barnen ligger på olika nivåer och 

har därför valt att arbeta i mindre grupper, samt att hon tycker det är svårt att se varje barns 

kunskapsnivå trots gruppindelning. Genom deltagarens uttalande “Vissa behöver se vilken sko 

som ska sitta på vilken fot”, tolkar vi med hjälp av Doverborg och Pramling Samuelsson (2011), 

som menar att förskollärare ska utnyttja de vardagliga situationerna för att utmana och stötta 

barnen i deras matematiska utveckling, att deltagaren har förståelse för att barnen inte enbart 

utmanas i planerade aktiviteter utan även i vardagssituationer, som påklädningen. Deltagaren 

finns även som en stöttande hand för att kunna utmana barnet vid påklädning. Deltagarens 

uttalande “Inte ge barnen svaren utan ställa frågor för att barnet ska tänka efter”, tolkar vi 

som att deltagarens uppgift i stöttning och utmaning blir att finnas till hands för barnet.  Med 

hjälp av Notari- Syverson och Sadler (2008) som menar att förskollärare ska stötta och utmana 

barn i deras utveckling genom att ställa frågor där barnen får resonera själva, blir vår förståelse 

att barns kunskapsnivå inte utvecklas genom att ge direkta svar, utan det krävs att barnet själv 

kommer på svaret genom olika problemlösningar, men att förskolläraren finns med som 

stöttning. 

  

Exempel 13 
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Deltagare 4 nämner nedan att det går att utmana och stötta varje barns kunskapsnivå, men 

grunden ligger i hur förskolan väljer att arrangera verksamhetens miljö. 

  

D4: Jag kanske utmanar någon mer i hallen, någon kanske kan klä på sig helt själv och går ut och då kan jag 

utmana någon annan mer matematiskt i det sammanhanget med någon som behöver mer stöttning. Sen beror det 

ju på vad man gör, jag har jobbat med de äldre innan och då har det varit mycket när man sitter och pärlar och 

skapar mönster. Utmanar barnen att lägga mönster, olika sorteringsmaterial. 
  

Å: Hur tänker du att ni jobbar med varje barns kunskapsnivå, individuella kunskapsnivå? 

  

D4: Mycket beror på hur du arrangerar miljöerna tänker jag, vad de får uppleva för matematik. Ofta är det ju så 

du börjar, att uppleva det. Och det tycker jag är mycket i hur vi arrangerar miljöerna, vad de får mötas av och då 

kan ju alla utmanas på något sätt. Alla har ju olika lärstilar, någon kanske är mycket i en miljö och någon är i 

någon annan. Jag försöker bemöta barn olika, alla är olika. Sen kanske inte jag kan utmana alla varje dag men 

jag vet ju att ett annat barn har mötts av en annan pedagog under dagen man får tänka lite så också. 

  

Analys 

Vår förståelse av deltagaren är att hon är medveten om barnens olika kunskapsnivåer och utifrån 

det väljer hon att se vilka barn som kräver mer stöttning och utmaning beroende på situationen. 

Deltagarens uttalar sig: “jag har jobbat med de äldre innan och då har det varit mycket när 

man sitter och pärlar och skapar mönster. Utmanar barnen att lägga mönster”, det tolkar vi 

som att hon anser att barnen behöver stöttning för att ge dem förutsättningar till att gör klart 

och lyckas med sina pärlplattor. Genom deltagarens uttalande kan vi se en likhet i det som 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) skriver, att förskollärare ska stötta och utmana 

barn i de vardagliga situationerna. Barnen blir aktiva deltagare i sina lärprocesser genom det 

stöd de får av deltagaren i pärlandet, då deltagaren väljer att utmana barnen i att lägga mönster. 

Genom deltagarens uttalande “Mycket beror på hur du arrangerar miljöerna tänker jag, vad de 

får uppleva för matematik”, tolkar vi som att beroende på vad förskolan kan erbjuda för 

utmanande material, ska barn ges olika miljöer så att de möts av utmaningar. Vi tolkar det även 

som att deltagaren tycker att miljön är en viktig faktor för barns kunskapsutveckling, detta med 

hjälp av Trawick-Smith et al. (2015) som menar att förskollärare bör vara observanta och 

lyhörda så att de kan utrusta rummen på förskolan för att främja matematikundervisningen. Ett 

annat uttalande som deltagaren nämner är “Sen kanske inte jag kan utmana alla varje dag men 

jag vet ju att ett annat barn har mötts av en annan pedagog under dagen.” Vår förståelse av 

hennes uttalande är att hon anser att ansvaret ligger på alla pedagoger i verksamheten att stötta 

och utmana alla barn. 

  

Exempel 14 
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Deltagare 6 nämner exempel på hur hon valde att utmana och stötta barnet i hans 

problemområde. Hon nämner även att utmaning och stöttning utifrån barnens kunskapsnivå 

sker, men det är viktigt att pedagogerna och verksamheten ger barnen den möjligheten. 

  

D6: Jag tänker på att inte alltid ge dem de här svaren utan att man problematiserar tillsammans vad barnen är 

ute efter. Det var en kille som kom för några år sedan och hade en blompinne, så säger han - var är mitten på den 

här? Jag kunde pekat på mitten men istället var det så att han själv kom på att om han lade två saxar och två 

suddgummin som var lika långa så kunde han själv se ungefär var mitten var. Det jag hjälpte honom med var att 

vara till hands och så sa jag - nu när du ser vart mitten är, gör då ett sträck med en penna, för när du tar bort de 

här sakerna så försvinner ju dina mått. Så det är ju det här med att finnas till hand egentligen tänker jag, 

medforskare, stöttande pedagoger. 
  

Å: Hur utmanar du barnen utifrån deras matematiska kunskapsnivå? 

  

D6: Mmm, det tycker jag kan vara ganska svårt, egentligen beroende på att vi ofta jobbar med barnen i grupper. 

Det är kanske mer de här spontana stunderna som jag känner att man kan utmana varje barn. Men som det här 

exemplet jag beskrev, det var ju verkligen att inte ge honom det rätta svaret utan att man testar och provar. Sen 

tänker jag att det handlar hela tiden om vad vi har för miljö och material tillgängligt i vardagen. Alltså vad ger vi 

dem för möjligheter att prova och utforska tillsammans med oss själva. Där ligger en väldigt stor bit på hur man 

utmanar. 

  

Analys 

Förståelse av deltagaren är att hon väljer att tillsammans med barnet problematisera problemet 

istället för att ge svar, tillsammans med barnet är hon medforskare. Deltagaren berättar om en 

situation med en pojke: “Var är mitten på den här? Jag kunde pekat på mitten…” Vi tolkar det 

som att deltagaren vill att barnet själv ska fundera ut hur han kan lösa problemet på bästa sätt. 

Tolkningen görs med hjälp av Notari-Syverson och Sadler (2008) som anser att förskollärare 

ska hjälpa barnen att utveckla sitt logiska resonemang och problemlösning genom att ge barnen 

möjlighet att tillämpa egna strategier för att hitta lösningen på sitt problem. Förståelsen av 

deltagarens agerande och Notari-Syverson och Sadler (2008) är att de inte vill ge ett färdigt svar 

utan utmana barnet i problemet genom att stötta med ledande frågor. Deltagaren uttalande 

“kanske mer de här spontana stunderna som jag känner att man kan utmana varje barn”, tolkar 

vi som att hon väljer de spontana stunderna då stöttningen kan ske mer på en individuell nivå. 

Vår förståelse är att hon känner att det blir en bättre lärsituation om hon arbetar enskilt med 

barnen då hon kan fokusera på individens individuella kunskapsnivå och därigenom stötta och 

utmana barnen. Deltagaren nämner i sitt uttalande “sen tänker jag att det handlar hela tiden om 

vad vi har för miljö och material tillgängligt i vardagen”, vi tolkar det som att deltagaren menar 

att miljön och materialet har en påverkan på barnens lärande och med hjälp av materialet kan 

deltagaren utmana och stötta barnen.  I likhet med Trawick-Smith et al. (2015) som anser att 

förskollärare ska utrusta rummen på det viset så att barnen kan ta del av matematiken. Därmed 

skapar vi en förståelse om att barn ska ges möjlighet till att prova och utforska material. 
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Sammanfattning av analyser 

Sammanfattningen av rubriken Varierande resurser och förutsättningar för vardagsmatematik 

är att deltagarna arbetar med olika verktyg som resurser i vardagsmatematik. Alla deltagare 

nämner praktiska övningar, men de är beroende av vilken situation och vilka begrepp som 

används. De vanligaste verktygen som deltagarna tar upp är fysiska verktyg och vi tolkar det 

som att de känner sig mer bekväma att förklara för barnen om ett matematiskt problem genom 

att introducera det med hjälp av verktyg. Vi tolkar det som att deltagarna blir ett stöd 

tillsammans med de verktyg som barnen arbetar med. Några deltagare var eniga om att utmana 

barnen genom att inte delge dem svaren direkt utan ställa följdfrågor som får barnen att själva 

fundera och tänka, men att förskollärarna finns till hands för att stötta dem i deras tänkande. Vi 

får en förståelse om att deltagarna är väl medvetna om att inte tillhandahålla svaren, utan de vill 

utmana barnen i deras funderingar och hjälpa dem med frågor för att barnen ska kunna lösa sina 

matematiska problem själva. Deltagarna nämnde att verksamhetens miljö kan utmana barnen 

utifrån deras kunskapsnivå. De anser att materialet som erbjuds i verksamheten ska utmana och 

stötta barnen i deras matematiska tänkande, men att det är förskollärarna på förskolan som 

ansvarar för utformningen. Vi tolkar det som att materialet blir en extra resurs för 

kunskapsutbildningen. Vår förståelse är att deltagarna är väl medvetna om att förskollärare inte 

alltid är närvarande, men att barnen trots det ska utmanas med hjälp av det material som finns. 

  

5.4. Sammanfattning av resultatet 

Syftet var att genom intervjuer lyfta fram förskollärarnas uttalande om matematik. Kan deras 

erfarenheter från barndomen ha en betydelse för hur de arbetar med matematik i deras yrke som 

förskollärare, men också för att få höra hur förskollärarna stöttar och utmanar barnen utifrån 

deras individuella kunskapsnivå både i planerade aktiviteter, men också i vardagssituationer. 

Studiens syfte ledde till följande forskningsfrågor: Hur upplever förskollärarna sina tidigare 

matematiska erfarenheter? Vad anser förskollärarna att deras tidigare matematiska erfarenheter 

har för betydelse för deras undervisning idag? Hur resonerar förskollärare kring utmaning och 

stöttning i barnens kunskapsutveckling inom matematiklärande i förskolans verksamhet? 

Med utgångspunkten i syfte och frågeställning uttalar sig förskollärarna i studien att de 

både har positiva och negativa erfarenheter kring matematik från sin barndom. De kände att 

matematik blev mindre lustfyllt i skolan och på ett större allvar. Strukturen på undervisningen 

var inte som de var vana vid, det resulterade i att det blev mindre lustfyllt och att de inte förstod 

uppgifterna de ställdes inför. Förskollärarna ansåg att deras tidigare erfarenheter har påverkat 
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dem positivt då de använder sig av dessa erfarenheter i sin undervisning. De förskollärare som 

hade negativa erfarenheter var överens om att inte föra detta vidare på barnen i förskolan. Ingen 

av förskollärarna ville att barnen skulle få med sig negativa upplevelser från förskolan. 

Förskollärarna var medvetna om att göra matematiken lustfylld då de själva tyckte att det var 

ett av problemen när de var barn och att de saknade det. De anser att deras erfarenheter har 

hjälpt dem till att bli en bättre förskollärare. Förskollärarna anser att de stöttar och utmanar 

barnen på olika sätt. De tyckte att det var svårt att nå alla barns individuella kunskapsnivå när 

de arbetade i helgrupp. De tyckte att det var lättare att stötta och utmana det enskilda barnet i 

en vardagssituation. Förskollärarna anser att tid, storlek på barngrupp, antal pedagoger och 

intresset hos barnen påverkar hur de har möjlighet att stötta och utmana barnen i deras 

kunskapsutveckling. Förskollärarna väljer att stötta och utmana barnen genom att finnas till 

hands och ge dem ledande frågor, dock inte ge dem det rätta svaret direkt utan tillsammansmed 

barnen vara medforskare. De använde sig mycket av olika material för att kunna visa matematik 

på olika sätt och att barnen fick se och känna, då förskollärarna menade på att barn behöver 

uppleva matematik. 

  

6. Diskussion 
I diskussionen kommer vi binda ihop vårt arbete. Delarna av vår uppsats kommer bli en helhet 

då vi sammanfattar de olika delarna med hjälp av tidigare forskning. Vi avslutar vår diskussion 

med en slutsats, samt ger förslag till vidare forskning utifrån vår egen studie och vårt vidare 

intresse för ämnet. 

  

6.1. Förskollärarnas erfarenheter om matematik och hur de syns i 

verksamheten 

Bates et al. (2013) och Naslund-Hadley et al. (2014) tar fram att det finns en stor rädsla hos 

förskollärare att undervisa inom matematik, att de har brist på självförtroende och svårigheter 

att strukturera sina lektioner. De vill inte påverka barnen negativt då de själva anser att de inte 

har några positiva erfarenheter vad gäller matematik. När vi har intervjuat våra deltagare så har 

inte rädsla eller brist på självförtroende kommit upp, våra deltagare har haft både negativa och 

positiva matematikupplevelser från sin barndom. I likhet med Anders och Rossbachs (2015), 

Celik (2017) och Franzén (2014) studier så anser våra deltagare som hade en negativ upplevelse 

att de vill göra det bästa för barnen i verksamheten, de tar inte in sina egna negativa erfarenheter 

utan de försöker ständigt göra matematik lustfyllt. Deltagarna som hade positiva erfarenheter 
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av matematiken försöker också undervisa på ett lustfyllt sätt. Franzén (2014) menar att 

förskollärarna inte är reseguider utan medresenärer. I likhet med Franzén (2014) nämner en 

deltagare i vår studie att barn kan redan väldigt mycket och att det är upp till deltagaren att 

hjälpa barnen där de är i sin kunskapsutveckling. Det är vuxna runt omkring barnen som skapar 

de kompetenta barnen genom att vara medresenärer där de stöttar och vägleder barnen i deras 

utveckling. Gerde et al. (2018) anser att om förskollärarna har självförtroende att undervisa i 

matematik så kommer detta skapa framgång i barnens lärande. Det kan vara så att förskollärarna 

har självförtroende att undervisa i matematik men vad gör det om barnen de undervisar inte 

förstår deras sätt att lära ut? Deltagarna vi har intervjuat kan inte med säkerhet säga att deras 

upplevelser har med pedagogerna från deras skoltid att göra, men de anser att det har en 

bidragande faktor då de flesta inte förstod deras sätt att lära ut eller att metoden inte passade 

just dem. Några av deltagarna menar att det är ett mer lustfyllt lärande i de yngre åren, men att 

det sedan blir mer på allvar när barnen kommer upp i skolan och att det även kan vara det som 

gör att prestationen inom matematik inte var densamma som tidigare när det var mer 

lustfyllt.  En del av deltagarna hade erfarenheter av att matematik både har varit en negativ och 

positiv upplevelse och att deras pedagoger har påverkat deras upplevelser, den pedagog som 

gjorde deltagarens matematikupplevelse till något positivt lyckades fånga hennes intresse. Att 

intresse hos en person kan vara så viktigt för att få någon att förstå och tycka något är roligt är 

en intressant faktor. Lust, intresse och samspel mellan människor kan göra så att fokuset, 

engagemanget och viljan att förstå hos deltagaren förändras och medför att matematik blir 

roligare. Björklund (2007) påpekar just att det matematiska lärandet är en social aktivitet. 

Samspelet runt matematiken är alltså en viktig aspekt som borde tas i beaktande. Dock kanske 

det är så som Anders och Rossbachs (2015) skriver i sitt resultat att förskollärare visar viss 

känslighet mot matematiskt innehåll i lekbaserade situationer. Tyvärr så försvinner då den mer 

lekfulla matematiken och det blir allt mer den matematik som de flesta av deltagarna inte 

föredrog, mer seriöst och på allvar. En annan deltagare berättar att hennes upplevelse var att 

hon fick göra tester och att det fanns en “bra” och en “dålig” grupp. När vi intervjuade 

deltagaren fick vi en känsla av att hon tyckte att pedagogen som utmanade henne med att enbart 

räkna de svårare talen i matematikboken behandlade henne orättvist. Samtidigt tolkar vi 

handlingen från pedagogen som positiv då Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) anser 

att barn behöver utmanas för att barnet ska kunna utveckla en ny kunskap. Handlingen från 

pedagogen var väl menad men som barn tänker man kanske inte så just där och då. En annan 

deltagare menar att läromedel styr matematikundervisningen. Det är kanske inte egentligen 

något fel med det men enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) är materialet en hjälp 
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för barn att förstå olika saker. Men själva materialet är inte alltid tillräckligt för att barn ska få 

en förståelse eller utveckla sin kunskap, utan det krävs kommunikation och utmaning. Alla 

pedagoger i skolväsendet har olika sätt att lägga upp sin undervisning på. Det viktigaste är 

kanske att vara medveten om alla barns olika behov till att förstå och ta till sig kunskapen. En 

del av deltagarna vi intervjuat har pratat väldigt mycket om deras medvetenhet kring barns olika 

behov och det kanske är där förskollärare och lärare måste lägga fokus. En del barn klarar av 

att räkna i sin matematikbok dag ut och dag in medan andra barn behöver en mer praktisk 

undervisning osv. Kanske ligger ändå en viss rädsla att undervisa matematik som Bates et al. 

(2013) berättar om i sin studie. Denna rädsla kan grundas i många olika saker men kanske 

framförallt en rädsla av att göra något som är annorlunda och något som man inte är van vid 

skapar en oro/rädsla. En deltagare berättar för oss att matematik har en negativ klang hos henne 

och hos hennes kompisar. Celik (2017) anser att förskollärarnas inställning till matematik har 

en påverkan på barns matematiska färdigheter. Deltagaren anser att det handlar mer än om bara 

förskollärarna och visst är det så. Vuxna i barnens närhet påverkar barn oavsett om de vill det 

eller inte. Förskollärare kanske inte har en så stor påverkan om vad som sker utanför förskolans 

väggar så det är innanför dessa som de kan göra skillnad för barnen och det är där fokuset ska 

ligga. En god attityd och ett bra förhållningssätt så skapar vi goda framtida världsmedborgare 

inom matematiken. 

  

6.2. Förskollärarna utmanar och stöttar barn i deras matematiska 

kunskapsnivå 

Anders och Rossbach (2015) anser att det är viktigt att förskollärare ger barn en möjlighet att 

lägga en bra matematisk grund redan i förskolan. Samtidigt menar Björklund (2007) och 

Bäckman (2015) att förskollärare ska var medvetna om olika matematiska aktiviteter och att de 

kan erbjuda barnen verktyg som kan vara ett stöd för deras matematiska lärande. Deltagarna i 

vår studie arbetade med olika verktyg för att stötta barnen i deras matematiska lärande för att 

visa på ett visuellt sätt så att barnen får se matematik. McCray & Chen (2012) anser att 

förskollärare ska hjälpa barn att förstå matematiken genom att erbjuda barn olika verktyg som 

ska finnas tillgängliga i barnens omvärld. Deltagarna i vår studie är väl medvetna om att barn 

lär sig olika och är på olika nivåer och anpassar verktygen utifrån deras kunskapsnivåer. Det 

mest förekommande verktyget hos deltagarna var fysiska verktyg såsom spel, flanosagor och 

kaplastavar. Men Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) anser att material är ett verktyg 

som går att använda i matematiska situationer men det räcker inte enbart med material, utan det 

krävs även kommunikation och utmaning för att barn ska få en förståelse kring vad de arbetar 
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med. Deltagarna i vår studie anser att de utmanar barnen genom att inte ge dem svaren direkt 

utan de försöker föra en problematiserande dialog med barnet, men att de själva får försöka 

komma fram till en lösning med förskollärarens stöttning. Lee (2012) samt Notari-Syverson 

och Sadler (2008) anser att förskollärarnas medvetenhet om det matematiska innehållet krävs 

för att kunna stötta och ge utmanande uppgifter för att locka barnen till ett matematiskt lärande, 

samt att barn utmanas om förskolläraren tillsammans med barnet problematiserar problemet. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2011) menar att förskollärarna bidrar med stöd 

genom aktivt deltagande i barns lärprocesser. För att barnen ska utveckla sina kunskaper behövs 

en vuxen eller en mer kompetent person.  En av våra deltagare berättar i vår studie att hon spelar 

spel med ett barn och har gjort det i en vecka. Hon väljer att lägga till svårare moment för att 

utmana barnet då hon märker att barnet tycker det är tråkigt. Hon underskattar inte barnets 

färdigheter utan hon fångar barnets intresse på nytt. Dock menar Chen et al. (2014), Kilday et 

al, (2012) och Naslund-Hadley et. al (2014) att det kan bli problematiskt om förskolläraren har 

svårt att bedöma barnets färdigheter. Det leder inte till fortsatt utveckling, utan barnet stannar 

upp i sin fortsatta kunskapsutveckling. Som förskollärare är det viktigt att möta barn för att de 

inte ska ha svårigheter med matematiken, utan istället som Brendefur et al. (2013) skriver, 

kunna ge barnen möjlighet att ta itu med problemet genom att ge dem instruktioner. En av våra 

deltagare berättar om en pojke som ville ta reda på var mitten av en pinne var någonstans. Hon 

bestämmer sig för att inte peka ut mitten utan frågar pojken hur de ska ta reda på det. Hon ger 

pojken ledande frågor som till slut gör att han hittar mitten på pinnen. Att inte ge ett färdigt svar 

till barnen gör att de själva får använda sin fantasi och kunskap för att försöka komma fram till 

en lösning. Deltagaren arbetade på ett sätt där barnet leder vägen med sina frågor. 

Två av deltagarna i vår studie benämner att miljö och material som barnen har tillgång 

till under förskolans vardag har en påverkan på hur barnen utmanas om dagarna. I enlighet med 

Trawick-Smith et al. (2015) anser våra deltagare att förskollärare bör vara observanta och 

lyhörda så att de kan utrusta rummen på förskolan utifrån barnens behov. En av våra deltagare 

uttalar sig om vikten av material och miljö i verksamheten och att det är viktigt vad 

förskollärarna ges för möjligheter att prova och utforska tillsammans med andra barn och 

förskollärare. 

Våra deltagare anser att det är svårt att utmana alla barn i en hel barngrupp för alla barn 

ligger på olika kunskapsnivåer och deltagarna ansåg att de inte hade den tiden att sitta med ett 

enskilt barn om det är tre pedagoger på 23 barn. Dock anser Naslund-Hadley et al. (2014) att 

storleken på barngruppen inte har någon betydelse, utan det är vilken kunskap förskolläraren 

har. De flesta av våra deltagare anser som tidigare att det är svårt att utmana varje barn på grund 
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av storlek på barngrupp och tid. Dock så hade vi en deltagare som berättar att hon alltid försöker 

utmana de barnen hon träffar men att hon kanske inte kan utmana alla barn varje dag. Samtidigt 

menar deltagaren att barnen träffar andra pedagoger under dagen och att de utmanar barn som 

hon kanske inte hinner utmana. För att förebygga matematiksvårigheter bör pedagoger arbeta 

med matematik som språk, begreppsbildning och problemlösning kontinuerligt i barnens 

vardag (Lindekvist, 2003). Deltagarna i vår studie utmanar de barn som behöver hjälp i 

vardagliga situationer såsom vid påklädning, när barnen sitter och pärlar eller vid spontana 

situationer. De benämner att de stöttar och utmanar olika barn i olika situationer beroende på 

vilka barn som behöver mer stöttning i just de situationer de befinner sig i där och då. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2011) menar att förskollärarna ska utnyttja de vardagliga 

situationerna för att utmana och stötta barnen i deras matematiska utveckling. Genom att 

deltagarna har kunskapen om vardagsmatematiken medför det att matematiken blir mer synlig 

och kommer in mer i verksamheten (Bäckman, 2015). Några av deltagarna lägger mer tid under 

vardagssituationer för det enskilda barnet, då stöttningen sker mer på individuell nivå. De har 

svårt att se alla barns behov och ge en individuell stöttning i helgrupp. 

7. Slutsats och didaktiska implikationer 
Förskollärare har ett stort ansvar för hur barn utvecklar sin matematiska färdighet i förskolan 

då deras grundinställning till ämnet matematik kan påverka barnen. De ska ha en förmåga att 

stötta barnen till att upptäcka matematik i såväl planerade som i vardagliga situationer, samt 

synliggöra matematiken på ett lustfyllt sätt för att ge barnen en positiv inställning till matematik. 

Förskollärare ska ständigt vara lyhörda på vad barn behöver för att kunna utrusta verksamheten 

för att främja barnens matematiklärande utifrån deras kunskapsnivå. 

Studiens resultat kan bidra till att andra pedagoger kan ta del av våra deltagares tankar 

om hur de undervisar matematik för barn i förskolan, men även inspireras av deltagarnas sätt 

att ta hjälp av miljö och material. Studiens resultat kan även bidra till att andra pedagoger kan 

ta del av deltagarnas uttalande om hur de ska stötta och utmana barnen inom matematik utifrån 

deras egna kunskapsnivå. 

  

8. Vidare forskning 
Deltagarna i vår studie poängterar att miljön har en betydande roll i arbetet med att utmana och 

stötta barn vidare i deras kunskapsutveckling av matematik. Har miljöns utformning den 

påverkan som deltagarna upplever? 
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En annan idé som vi har kring vidare forskning är att observera hur pedagogerna jobbar med 

matematik och hur de stöttar och utmanar barnen. Det vi fått fram är enbart förskollärarnas egna 

tankar om hur de arbetar, men vi har inte sett hur de arbetar med matematik i verksamheten. 

Det kan alltid finnas en tanke om hur de ska arbeta. Men lyckas de med att utföra det i praktiken? 
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10. Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1  

 

Hej!  

Detta är information till dig som förskollärare i förskolan som valt att delta i denna studie som 

handlar om matematik i förskolan. Vårt namn är Åsa Nilsson och Veronika Svanberg och vi 

studerar på Halmstads Högskola och vi läser sista terminen på förskollärarprogrammet. Vi 

håller på att skriva vårt examensarbete och valt att fördjupa oss inom matematik i förskolan. 

Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på vad förskollärare anser om sin egen kunskap och 

hur de använder sin kunskap inom matematik för att stötta och utmana barn i verksamheten. 

Vi ska göra en kvalitativ studie och din roll blir att svara på ett antal frågor. Intervjuerna 

kommer att spelas in och transkriberas vilket innebär att vi kommer anteckna intervjusvar som 

är relevanta att ha med i vår studie. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att materialet och kontaktuppgifter bara kommer att användas i forskningsändamål. Ditt 

namn kommer att vara fiktivt. Vi utgår i studien från forskningsetiska principer, vilket innebär 

att det insamlade materialet inte kommer användas för något annat än för forskning till vårt 

examensarbete. Materialet från intervjuerna är sekretessbelagda så ingen utomstående kommer 

att kunna ta del av det insamlade materialet. Som medverkande kan du när som helst avbryta 

din medverkan om du skulle vilja utan några efterföljande konsekvenser. Om du har frågor 

kring studiens gång vänligen kontakta oss på skolmail: 
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Veronika Svanberg:  versva15@student.hh.se  

Åsa Nilsson: asanil15@student.hh.se 

 

Hälsningar Åsa Nilsson och Veronika Svanberg  

 

 

 

 

 

10.2 Bilaga 2  

Intervjuguide 

Förskollärarnas matematiska erfarenheter   

1. Hur var din matematiska upplevelse från din barndom? 

2. Har dina tidigare erfarenheter kring matematik från din barndom påverkat dig i 

matematik användandet och undervisningen i förskolan, i så fall på vilket sätt? 

Matematikundervisning 

3. Hur medveten är du kring matematik i vardagssituationer? Hur jobbar du i så fall 

med detta? 

4. Vilka verktyg använder du dig av i matematiklärandet för att hjälpa barnen att 

förstå? 

Utmana och stötta barnen i matematiklärande  

5. Hur stöttar du barnen i deras matematiklärande?  

6. Hur utmanar du barnen utifrån deras matematiska kunskapsnivå?  
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