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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares upplevelse av 

matematikundervisningen i lärmiljön med fokus på hallen. Med 

fenomenologiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt genomför vi	

hermeneutisk tolkning av empirin utifrån intervjuer med förskollärare. För att 

kunna svara på vår forskningsfråga “Hur upplever förskollärare att de arbetar 

med matematikundervisning i hallen?” använde vi en halvstrukturerad kvalitativ 

intervju med temainriktad intervjuguide där sammanlagt sex kvinnliga 

förskollärare i åldern 35–45 år deltog. I tolkningarna gav kompetens, otydlighet 

och trygghet uttryck för hur matematiken i lärmiljöerna framträddes då den är 

förknippad med rutiner och förutbestämda regler. Det kunde således påverka 

barnens intresse och lust att lära sig matematik. I tolkningarna synliggjordes 

brister i arbetssätt, förhållningssätt och redskap i de planerade och oplanerade 

situationerna för hur de erbjöd samtal och upplevelser för barns matematiska 

lärande. I resultatet framträdde det även behov av variation och mer spontanitet 

hos förskollärarna för att låta barns intresse, nyfikenhet och sökande efter 

kunskap stimuleras. 

 

 

Nyckelord: fenomenologi, förhållningssätt, förskola, förskollärare, hermeneutik, matematik, 

upplevelse 



	

Förord 

I denna studie har vi som avsikt att undersöka vad förskollärare har för upplevelse i 

matematikundervisningen i lärmiljön med fokus på hallen. För att få fram vårt resultat har vi 

valt att utföra samtliga moment i vår studie tillsammans för att uppnå en så helhetlig 

förståelse som möjligt. Bjørndal (2018) menar att iakttagelser och tankar från flera personer 

har mer betydelse än vad den enskilda personen skapar sig för den fullständiga bilden av det 

som undersöks. Det bidrog till att vi har intagit varandras perspektiv på de argument och 

antaganden som framkommit i förhållande till det fenomenologiska perspektivet och till den 

hermeneutiska tolkningen. Slutligen vill vi tacka våra handledare och övriga klasskamrater för 

konstruktiv kritik som hjälpt oss forma och leda vårt arbete framåt. Vi vill även tacka till alla 

deltagande förskollärare som bidragit till att vi kunnat genomföra denna studie. 
 

Tack från oss! 

Johan Davidsson & Sarah Dufva 2019-06-07 
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Inledning 
I en	artikel publicerad på SVT:s hemsida argumenterar Johansson (2016, 29 september) fram 

att matematik är ett aktuellt ämne som följer med in i det livslånga lärandet och utan inlärning 

av matematik i tidig ålder riskerar barnet att prestera dåligt i matematik när de blir äldre. 

Förskollärarnas förhållningssätt främjar således barnets matematiska vidareutveckling långt 

upp i skolåldern och för att stärka det lustfyllda lärandet poängterar Engdahl (2011) vikten i 

att synliggöra matematik i relation till språket, lärmiljön, material och situationen. 

Matematiken är ett hjälpmedel som utgör grunden för att bland annat räkna, dela upp mängder 

och beskriva, men också påtala om läge och form, vilket visas i Reis (2011) resultat. Eriksson 

Bergström (2013) understryker att matematiska färdigheter krävs i dagens samhälle för att 

hantera vardagen, därför är det också en av förskolans viktigaste uppgift att vara närvarande 

som förskollärare för att påvisa matematiken i barns vardag för att kunna sätta det i relation 

till deras verklighet. Även i förskolans läroplan står det att förskolläraren ska stimulera barns 

utveckling i matematik och stärka barnets lustfyllda lärande genom vägledning (Skolverket, 

2019).  

Vår studie ses ur en samhällelig aspekt då en artikel på Aftonbladet av Skogstad (2019, 28 

januari) belyser att matematik är ett angeläget ämne att studera både inrikes såväl som utrikes 

då USA har satsat miljarder på att barn tidigt ska lära sig matematik. Det innebär att i rollen 

som förskollärare redan från början utgå från barns intressen och nyfikenhet (Reis, 2011). Det 

är angeläget att ta utgångspunkt i detta när de gäller de olika lärmiljöerna eftersom en 

innehållsrik och inbjudande miljö som närmar sig ett barns perspektiv kan utmana och 

stimulera barns matematiska lärande (Eriksson Bergström, 2013; Reis, 2011; Skolverket, 

2019). Hallen ses däremot på förskolan som en begränsad yta som ständigt är i rörelse och 

inger två förhållningssätt, delvis från barns påhitt och egna intentioner, men också från 

vuxnas normer och värderingar. Intentionerna och påhitten kan vara tvärtemot vad som anses 

rätt och riktigt. Exempelvis kan en krok där kläderna hängs på ses som en klätterställning. Det 

innebär miljöer som på ett styrande sätt uppmanar till vissa avsedda handlingar och i andra 

delar där fria idéer får utrymme (Eriksson Bergström, 2013). 

Reis (2011) beskriver att barn jämför de kringliggande rummen och föremålen i dem, och att 

som barn genom detta skapar förståelse av sin värld där de verkar och rör sig. På så vis 

utforskar barn ständigt och att som förskollärare se hallen som en utforskande plats kan bidra 

till att skapa förutsättningar för barn att beskriva rummet och dess delar utifrån sig själv. Det 

kan således vara intressant att undersöka hur förskollärare upplever att de arbetar med 

matematik i hallen som lärmiljö där förskolläraren enligt Björklund, Magnusson och Palmér 
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(2018) ska vara barnets viktigaste resurs. Det är av betydelse att förskolläraren skapar ett 

positivt möte tillsammans med barnen eftersom matematiken är grunden till att förstå många 

andra ämnen, samt att det kan påverka deras framtida inställning och förhållningssätt till 

matematiken (Ahlborg, 2000).  

Det matematiska området är för oss intressant att forska i och vi anser att det är betydelsefullt 

att som förskollärare vara medveten om hur barn tar sig an miljön, problematiserar och 

utforskar rummet genom matematiken. Förskollärares förhållningssätt och upplevelse av 

matematiken i allmänhet är något vi uppmärksammat under VFU:n. Vi menar att det är viktigt 

som förskollärare redan i förskolan synliggöra och uppmärksamma barns nyfikenhet, lust och 

intresse för matematiken, vilket kan bidra till en positiv upplevelse för ämnet. Matematiken är 

något som inte bara kan ses vid enskilda tillfällen, utan kan tillämpas i hallen. Studien är 

främst riktad till förskollärare som vill få en djupare insikt i sin roll och hur de kan arbeta med 

barns matematik i hallen. 

 

Syfte och forskningsfråga 

Studiens syfte är att undersöka vad förskollärare har för upplevelse av 

matematikundervisningen i lärmiljön med fokus på hallen. Detta kommer att undersökas 

genom vår forskningsfråga: 

• Hur upplever förskollärare att de arbetar med matematikundervisning i hallen? 

 

Definition av begrepp 
I detta avsnitt kommer de begrepp som är centrala för studien att presenteras. Dessa är 

Förskola och Matematik.  

 

Begreppsförklaring av förskola 

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i åldern 1–5 år där barn ska ges 

förutsättningar genom utveckling och lärande. Det ska vara en plats där barn ges omsorg, 

trygghet och har roligt, vilket är en viktig uppgift för förskolan som arbetar för utveckling av 

social, känslomässig och intellektuell kapacitet. Innehållet i förskolan beskrivs inom 

områdena natur, kultur, samhälle och arbetssätt med utgångspunkt i begreppen arbeta, leka 

och lära. Förskolan utgår från en läroplan, vilket idag synliggör o-och främjar barns lärande 

och deras upplevelse där barnen ges möjlighet att använda och utveckla sin egen förmåga till 

didaktiska kunskaper och erfarenheter. Kopplingen mellan hemmet och förskolan ska präglas 
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av omsorg och lärande, där förskolan har tydliga riktlinjer för att verka som ett komplement 

till hemmet (NE.se, 2000; Skolverket, 2019).  

Genom att belysa begreppet förskolan kan vi se till förskolan som helhet, men även vilka 

förutsättningar och krav som framträder för förskollärarna i de olika lärmiljöerna och 

situationerna. Förklaring till begreppet förskola skapar förståelse till det grundläggande 

arbetet som krävs av en förskola och förskollärare för att skapa förutsättningar för lärande i 

relation till de sociala, trygghet och omsorg i förskolan. 

 

Begreppsförklaring av matematik 

Enligt NE.se (2000) beskrivs matematiken som räkneläran eller aritmetiken. Den omfattar 

begreppen addition (plus), subtraktion (minus), multiplikation (gånger) och division 

(delning). Men även delar som geometri och trigonometri (läran om vinklar), algebra (konsten 

att räkna utan siffror), mängdlära, talteori och många andra grenar ingår. Ahlberg (2000) 

beskriver begreppet matematik som både formell och informell. Den matematik barnen möter 

i sin vardag är den informella matematiken, vilken innefattar barns lärande i den fria leken 

och skapandet, exempelvis när det spelar spel, skapar i lärmiljöerna eller ritar en teckning. 

Utifrån detta möter barn matematiska problem i vardagslivet genom instinktiva och 

informella metoder, vilket är första processen i lärandet innan de har utvecklat en fullständig 

taluppfattning. Den kunskapen kan bli avgörande för förståelse för den formella matematiken 

som barnen möter i skolan, där kraven inte nödvändigtvis behöver kopplas till den tidigare 

erfarenheten, men ses som grundläggande för att ha en förförståelse och relation till 

matematiken. Vår studie bygger på att belysa matematikens olika områden för att se till allt 

som omfattas av begreppet matematik, vilket innebär att inga begränsningar görs i vad studien 

undersöker. Således kan vi synliggöra förskollärarens förhållningssätt eller arbetssätt som ges 

uttryck i matematikens olika delar. 

 

Bakgrund och tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning presenteras som behandlar området för barns 

matematiska upplevelse och utveckling. Vi kommer att fokusera på faktorer som påverkar 

förskollärares förhållningssätt och vilken betydelse lärmiljön har i relation till hur barn 

upplever matematik. 
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Förskollärares förhållningssätt till barns lärande av matematik 

Björklund, Magnusson och Palmér (2018) beskriver att nyckeln i att utveckla och stötta barns 

inflytande inom matematiken innebär att som förskollärare reagera på barnets intentioner, 

snarare än att rikta dem. I situationer där matematiskt innehåll tillämpas kan detta ses i en 

aktuell lek-kontext där förskollärare belyser begrepp eller problematiseringar som kan skapa 

koppling mellan användandet teoretiskt, vardagligt och kroppsligt. Wedege (2011) betonar att 

samtalen om matematiska begrepp i de fysiska lärmiljöerna skapar förutsättningar för barnens 

upplevelse av matematiken. Att i den dagliga förskolan uppmärksamma begrepp inom 

matematiken såsom räkna, klassificera, benämna och mäta tillsammans med barnen och inte 

enbart fokusera på tal och siffror (Skolverket, 2003).  

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) belyser ett multimodalt perspektiv som innebär 

sociala processer av teckenskapande för kommunikation och lärande. Det är genom 

kommunikation som människor ger uttryck för hur de förstår och förhåller sig till omvärlden. 

Att använda och kombinera socialt och kulturellt formade semiotiska resurser såsom tal, 

gester, skrift och bilder kan ha betydelse i de vardagliga situationerna. Det handlar även om 

hur kunskap kollektivt ges värde och erkännande, samt ett sätt att se på traditioner, 

världsbilder, värderingar, vanor och föreställningar i inlärningsprocessen (Björklund, 

Magnusson & Palmér, 2018; Wedege, 2011). 

Cruz Cruz (2014) beskriver att ett inkluderande förhållningssätt med känslomässig kreativitet 

innebär att barn ges förutsättningar att få verktyg för sitt personliga kommunikationsmedel 

som är bekväma. På så vis öppnar det för en större mottaglighet för nytt lärande och 

kunskaper i relation till tidigare erfarenheter. Ur en samhällelig aspekt beskriver forskningen 

att förskollärarens inställning kan spegla hur ett inkluderande arbetssätt i ämnesdidaktisk 

undervisning ges konsekvenser så som att barn inte inspireras och därmed kan riskera att 

ämnet blir ointressant i framtiden (Eriksson Bergström, 2013). Yelland (2010) argumenterar 

också i relation till förskollärares inställning till matematiken med fokus på om barn ges 

tillräckliga möjligheter att subjektivt uppleva den kroppsliga matematiken där rörelsen skapar 

ett uttrycksfullt kroppsspråk. Vidare beskriver Yelland (2010) att barns matematiklärande kan 

ses som informellt och processorienterat, vilket blir en viktig del i att söka information via 

upplevelse och deras sinnen för att skapa referenser och erfarenheter då taluppfattningen kan 

vara begränsad. Eriksson Bergström (2013) bekräftar detta genom att påvisa beroendet av att 

kunna använda och förstå matematik i vardagen för att det matematiska tänkandet är en viktig 

förmåga i dagens samhälle. Eriksson Bergström (2013) beskriver även att barn uttrycker att 

det är lättare och gör dessutom mer än när de får utföra en matematisk uppgift tillsammans 
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med en förskollärare. Därefter kan barnet klara av uppgiften på egen hand, men det är viktigt 

som förskollärare att vara närvarande för att kunna sätta ord på olika begrepp som upptäcks 

(Björklund, 2007). Clement Douglas och Sarama (2008) och Freudenthal (2002) lyfter att som 

närvarande förskollärare kan observationer vara en slags undervisning och att i 

samstämmighet med den sociala miljöns inverkan bidrar det till att synliggöra observerbara 

miljöegenskaper och undervisning. Skolverket (2019) beskriver detta som att se till barns 

intressen, erfarenheter och enskilda behov av lärande utifrån sitt förhållningssätt för att lära 

matematik. 

Björklund (2007) betonar att förskollärare behöver närma sig ett kritiskt förhållningssätt med 

användandet av språket eftersom det har en betydande roll som stödjer utvecklingen av barns 

kommunikation när de exempelvis reflekterar fram olika lösningar av ett problem. 

Interaktionen mellan barn och förskollärare kan bidra till att kunna skapa gemensam 

förståelse för matematiska begrepp, tecken och ord (Riesbeck, 2008). Freudenthal (2002) 

menar att språket är människans främsta egenskap som huvudsakligen lärs ut med stark 

interaktiv kommunikation. Språket hjälper oss att tänka, kommunicera och lära, men kan även 

ses som ett verktyg för att förstärka barnens språk. Vidare beskriver forskning att 

förskollärare kan utveckla barns förståelse av matematik genom lärmiljöerna och materialet 

med hjälp av språket, vilket ur en samhällelig aspekt är av betydelse för att ha ett varierande 

och rikt språk i ett samhälle som präglas av kulturer, språk, generationer och olika sätt att se 

på livet. Att inta ett tydligt och engagerat förhållningssätt när det gäller språket anses ha 

betydelse, men även att som förskollärare vara närvarande i lärandesituationerna skapar 

förutsättningar för barn att se mönster, sammanhang och meningsfullhet. I förskollärarens roll 

ingår att bistå barnen med utmaningar, reflektioner och förståelse kring det de gör, vilket 

möjliggörs genom att som förskollärare utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det 

matematiska lärandet (Freudenthal, 2002). 

  

Lärmiljöer i förskolan 

Barn upptäcker ständigt matematik och förskollärarens uppgift är att skapa upplevelser och 

meningsfulla sammanhang så barnen får en uppfattning av vad matematik är. Detta kan ske 

utifrån förskolans lärmiljöer och material. Rummen skapar utrymme där referenser byggs på 

och utvecklas, vilket innebär att som förskollärare möjliggöra att matematiken synliggörs i 

hela förskolan (Eriksson Bergström, 2013). Forskningen beskriver att genom ett flexibelt 

förhållningssätt kan förskolläraren skapa förutsättningar och ge barnen utrymme att upptäcka, 

utveckla och utmana sina matematiska kunskaper. Detta förutsätter att man inter låser sig vid 
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ett arbetssätt där enbart en del av lärmiljön ska kategoriseras som matematik i förskolan 

(Wedege, 2011). Genom att göra upptäckter med klossar, pärlor, stenar och annat material 

möjliggörs en matematisk förmåga när barn bygger modeller utifrån mönster som finns i 

verkligheten (Magne, 2002). Engdahl (2011) menar att deltagande barn agerar i förhållande 

till lärmiljön. Att utvidga barns möten med matematik genom att organisera en rik miljö som 

erbjuder möjligheter att utforska nya såväl som bekanta begrepp kan leda till att som 

närvarande förskollärare se de matematiska representationer och uppfattningar som sker i de 

styrda och spontana aktiviteterna. Barns tankesätt är växlande och därför upplever de att de 

behöver omges av flera lekfulla sätt gällande jämförelser, ordning och former för att upptäcka 

och begripa grundläggande matematik (Magne, 2002). Därmed krävs det att barnet vid 

upprepade tillfällen får uppleva matematik i flera olika sammanhang för att skapa förståelse 

för en djupare innebörd (Reis, 2011). Vidare lyfter författaren barns utveckling genom 

materialet när barnet kan benämna de olika egenskaperna hos ett föremål såsom storlek, 

längd, bredd och höjd, samt att sortering och konturering har betydelse för att se ett samband 

av en form eller ett mönster. 

Riesbeck (2008) beskriver de matematiska begreppens betydelse av ”användandet” och 

”görandet” som blir synligt i den instrumentella hanteringen av exempelvis teckensystemet. 

Ytterligare kan ett kritiskt förhållningssätt tillämpas för att undvika att matematiken reduceras 

till teknik och trick i materialet i lärmiljöerna. Förskollärarens uppgift blir således att bjuda in 

och att barnen får ta till sig orden och tecknen, och utformandet av samtalet bidrar till att de 

själva kan äga orden och således bygga sina erfarenheter och upplevelser kring matematiken. 

Lärmiljöer och material ses som en del av barns lärprocess, men även föremål som omfattar 

omgivningen, kamrater, förskollärare och känslor är medproducenter och skapar mening för 

lärande. Det betyder att samarbetet mellan barnet, ämnet och allt runt omkring ses som ett 

matematiskt lärande och är beroende av varandra. Därför är lärandet något som blir till och 

pågår samtidigt (Franzén, 2015). Men samtidigt lyfter Reis (2011) att barn ska kunna 

generalisera	och koppla till tidigare erfarenheter, beroende på de likheter eller skillnader som 

skiljer mellan det gamla och nya materialet.  

Vi kan se att detta innebär att förskolläraren är i behov av egen förförståelse kring material, 

miljö och matematiska färdigheter för att ge förutsättningar att låta barn uppleva matematik. 

Det bidrar till de upplevelser barn kan få av utveckling och lärande av matematiska 

kunskaper. 
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Hallens betydelse för att uppleva ett matematiskt lärande 

Hallen är ett rum som är en central plats för skapandet av gränser i förskolan, det kan 

exempelvis vara som en markering mellan olika platser och övergångar mellan olika 

aktiviteter (Halldén, 2014). Utifrån Skolverket (2019) ska barn vara aktiva medskapare och 

bör få tillåtelse att påverka och ges utrymme i förskolans miljöer. Det påverkas i sin tur av 

vilket förhållningssätt och	vilken barnsyn förskolläraren har för att synliggöra barnet i 

omgivningen, hur de ser barnet som en person och medmänniska som grundas i ett 

humanistiskt synsätt (Johansson, 2011). Att arbeta med ett förhållningssätt med tillåtelse till 

ett reellt utrymme ges barnen inflytande, där även barnen ses med erfarenheter, förmågor och 

perspektiv (Reis, 2011). Det bidrar till ett meningsskapande och en respekt för barnen, vilket 

leder till intentioner, erfarenheter, intressen och behov som förskolläraren ska 

uppmärksamma. Det innebär att som förskollärare närma sig en öppenhet för det barnet 

kommunicerar och att barns uttryck får konsekvenser i förskolan (Johansson, 2011).  

Halldén (2014) understryker i sin forskning att hallens regler och rutiner kan se olika ut, samt 

att situationerna som uppstår kan ses som ett gränsland där inga tydliga antaganden om 

förväntningar och kompetens är ett behov. Att som förskollärare se till sitt ansvar att utmana 

och utveckla både barnet och sin egen kompetens skapar förutsättningar	för att kunna behålla 

ett förhållningssätt och bidrar till att lärmiljöer i planerande såsom oplanerade situationer 

färgas och ger förutsättningar för uttryck (Douglas Clements, Duncan, Sarama & Tyler Watts, 

2018). Förskolläraren ger barn inflytande i sitt arbetssätt genom att inkludera utifrån hallen 

vid på- och avklädning när de frågar barnet exempelvis om de vill ha hjälp eller be dem 

försöka själva med att ta på skor eller jackan. Det krävs således olika kompetenser beroende 

på aktivitetens syfte och uppföljning (Halldén, 2014; Johansson, 2011). Matematikens syfte 

utgår då ifrån barnens begreppsförståelse av exempelvis tal, antal, ordning och storlek som 

sker i fysiska och mentala aktiviteter (Reis, 2011). Genom att se barn som kompetenta 

individer betonar forskning att de utvecklar och stärker barns lärande i olika sammanhang i 

förskolan. Förskollärarens roll inbegriper att bidra med en aktiv språklig dialog i situationer 

som uppkommer, men även ge förutsättningar för att skapa upplevelser för barnen genom att 

låta dem diskutera, beskriva och uppställa hypoteser som senare bidrar till en positiv 

utveckling och förståelse för barns inlärning och upplevelse av matematik (Riesbeck, 2008). 

Ytterligare noteras i forskningen att upprepning i rutinsituationer och förutsägbara 

händelseförlopp bidrar till att barn skapar mening och förståelse av ord, uttryck, kunskap och 

erfarenheter om samtalets förbestämda regler. I tillfällen av på- och avklädning i hallen har 

förskolläraren en viktig roll i samtalen för att öka barns tankeförmåga i sociala sammanhang, 
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men även att benämna och sätta ord på vad de gör, känner, uttrycker, upplever och att skapa 

en lärmiljö som är formad ur barns perspektiv (Halldén, 2014; Reis, 2011). Pramling 

Samuelsson och Tallberg Broman (2013) beskriver de olika styrningstekniker som omfattas 

av övervakning, rutiner och välmenande makt och normalisering. Förskolläraren bör 

möjliggöra arbetssätt för att använda dem arbetssätten på förskolan för kontroll, men även att 

motivera barn till att utmana och testa själva. Att se till hallens utformning och dess strukturer 

påverkar sociala relationer, vilket bidrar till hur samarbete underlättas av närhet både fysiskt 

och visuellt.  

Det blir tydligt att samspelet mellan barn och förskollärare i hallens miljö möjliggör ett 

lärande både verbalt, men också kroppsligt i på- och avklädningen. Samtalen präglas av barns 

förhållande till situationerna i hallen, genom förskollärarens förhållningssätt och engagemang 

i samtalet av hallens miljö som uppmuntrar till ett lärande. 
 

Sammanfattning av forskningsläget 

Forskning belyser tydliga utgångspunkter som grundas i att förskollärarna behöver närma sig 

ett barns perspektiv för att utveckla barns matematiska lärprocesser, samt att som närvarande 

förskollärare finnas tillgänglig för att genom kommunikation belysa olika begrepp. Samtalet 

mellan förskollärare och barn skapar därmed förutsättningar för barns upplevelse av 

matematik (Björklund, 2007; Björklund, Magnusson & Palmér, 2018; Wedege, 2011). En 

närvarande förskollärare som grundas i förståelse för hallens miljö och ser till barns intresse, 

nyfikenhet och lust kan i mötet med barn leda till lärprocesser och interaktioner. Det kan bidra 

till ett kritiskt förhållningssätt som vågar utmana och utveckla barns matematik, samt 

ifrågasätta de eventuellt förutbestämda regler och de förgivettaganden	som tar sig uttryck i 

hallen (Björklund, 2007; Halldén, 2014; Insulander & Svärdemo Åberg, 2014; Pramling 

Samuelsson & Tallberg Broman, 2013). Barnen ska agera i förhållande till miljön där hallen 

är en central plats för barns förutsättning till utveckling och lärande (Engdahl, 2011; Eriksson 

Bergström, 2013; Magne, 2002; Wedege, 2011).  

Utifrån tidigare forskning kan detta avsnitt sammanfattas som en framställning för barns 

utveckling och lärande. Förskollärarnas förhållningssätt kring matematikundervisning 

synliggörs för den här studien, eftersom vi har som avsikt att belysa hur förskollärare 

upplever att de arbetar med matematikundervisning i lärmiljön med fokus på hallen. 
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Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt kommer det fenomenologiska perspektivet och hermeneutisk tolkning beskrivas 

inför analysen av studiens empiri. I anknytning till beskrivningen av studiens teoretiska 

utgångspunkter lyfts främst de begrepp som är centrala för denna teori, vilka är följande: 

Fenomen och Livsvärld, samt perspektivens epistemologi och ontologi. 
 

Begreppsförklaring av fenomen 

Bjurwill (1995) lyfter begreppet fenomen som handlar om hur människor på olika sätt erfar 

världen genom att erfara ett fenomen. Lärandet äger rum då nya relationer skapas eller när 

redan existerande förändras. Beskrivningen av fenomen medför både innehåll och betydelse, 

samt hur andra erfar fenomenet. Det innebär att en situation eller lärmiljö kan tas för givet och 

redan ha en förutbestämd upplevelse, vilket gör att stimuleringen eller urskiljningen påverkas. 

Fokus grundar sig i individens handlingar och utsagor, samt hur dessa speglar individens olika 

sätt att erfara världen (Bjurwill, 1995). Enligt Bjurwill (1995) menar Edmund Husserl att ett 

fenomen uttrycker ett beroendeförhållande mellan världen och människan, att den korrelation 

som finns mellan dessa synliggör styrkan eller sambandet mellan dess variabler. Det innebär 

att synliggöra samband och signifikanta likheter, men att den absoluta sanningen inte kan nås 

då kunskapen inte nås genom att stanna kvar i det subjektiva. Kunskapen kan inte heller nås 

genom en tro på objektiv sanning. 

Genom att förklara begreppet fenomen möjliggörs en större förståelse för vad studien 

undersöker, men även att närma sig ett förhållningssätt till de svar som empirin ger utifrån 

den valda metoden för insamling av empiri. Det innebär att kunna tolka vad som ligger bakom 

handlingar, agerande och intentioner (Wedege, 2011). 

  

Begreppsförklaring av livsvärld 

Skolverket (2019) betonar förskollärares arbete med att utgå ifrån barns intresse, vilja och 

tidigare erfarenheter i sökandet av kunskap. Vidare förklarar Johansson (2007; 2011) att en 

livsvärld är något komplext och är mer än summan av fysiska fakta. Livsvärlden beskrivs 

både som subjektiv och objektiv på samma gång, då vi påverkar eller blir påverkade av den. 

Den enskilda individen upplever världen med sin kropp och sina erfarenheter. Det handlar om 

att förstå och tolka världens olika gestaltningar genom uttryck. Det innebär att den egna 

kroppens betydelse för att förstå ens omvärld synliggörs i barns beteende och blir viktigt som 

förskollärare att uppfatta, förstå, tolka och utmana för barns upplevda lärande. Skolverket 

(2019) beskriver förskollärarens uppdrag att arbeta medvetet kring lärmiljöer för barnen då de 
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har olika erfarenheter och förförståelse. Att som förskollärare synliggöra dessa möten i 

lärmiljöerna och i sitt förhållningssätt analysera barns och sina egna perspektiv på livsvärlden 

för att förstå olika individers upplevelser i sammanhanget (Johansson, 2007; 2011). 

Även Reis (2011) representerar livsvärldsfenomenologin där barns perspektiv avser det som 

visar sig för barnet såsom barnets erfarenhet, intentioner och uttryck för mening. Det innebär 

att som närvarande förskollärare uppmuntra i mötet mellan barn och förskollärare för att 

skapa gemensam mening och förståelse (Johansson, 2011).  

Genom att belysa livsvärld är för att skapa förståelse för läsaren om vad begreppet innebär, 

men också för att främja den valda teoretiska utgångspunkten (Wedege, 2011).  

 

Epistemologi och ontologi 

Ontologin för det fenomenologiska perspektivet utgår från att objektvärlden existerar, men 

den är som sådan inte åtkomlig för människan. Det mänskliga subjektet är den enda 

tillgängliga verkligheten. Epistemologi och vetenskapsteori anses anta samma idé kring 

subjekt utifrån ett medvetande som är konstruerat, samt vilka problem som begränsar 

subjektets förståelse (Allwood & Erikson, 2017). De ontologiska ytterligheterna beskrivs av 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) som positivism och hermeneutik, det innebär att den 

ena ytterligheten antar att verkligheten är objektiv och kan mätas, medan den andra 

uppfattningen är rent subjektiv och innebär att det krävs tolkning. Vidare beskriver författarna 

att positivism har som grundläggande	drag att anta de generella lagarna i det sociala systemet, 

vilket är en kontrast till hermeneutikerna som hävdar att vi kan bara förstå det unika. Det kan 

således beskrivas som att positivisten letar efter generella förbestämda ting och att 

hermeneutikern letar efter det speciella och unika. Hermeneutiken avser kunskapsteori, läran 

om kunskap. Att likställa kunskapen med förståelse av ett fenomen eller att den grundas i att 

tro att världen förhåller sig på ett visst sätt. Det grundas i att de två epistemologiska 

positionerna som fenomenologin och positivismen intar. Att utgå från att se allt i världen som 

fenomen, det som visar sig,	är av avgörande betydelse (Allwood & Erikson, 2017; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014). 
 

Fenomenologiska perspektivet 

Genom att utgå från det fenomenologiska perspektivet i syfte att närma sig förskollärares 

egna upplevelser.	Perspektivet utgår från hur individen utforskar med hjälp av sina sinnen och 

hur individer interagerar med varandra. Enligt Ahlberg (2000) fångas upplevelsen och 

erfarenheten i barnens uppmärksamhet och skapar ett positivt möte som leder till nyfikenhet 
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och lust till att lära. Det handlar om att både kunna förstå matematikens grunder skriftligt, 

verbalt och kroppsligt. Det är därför angeläget att påvisa begränsningar och möjligheter i 

miljön, vilket vi vill synliggöra och söka svar på utifrån hur förskolläraren påverkar hur 

barnen upplever matematiken. För att få en större förståelse för hur barnen upplever 

lärmiljöerna i förskolan beskriver Eriksson Bergström (2013) och Stensmo (2007) att de 

grundar sig i förskollärarens närvaro, kunskap och engagemang. Dessa avvikelser påverkar 

meningsfullheten och villkoren som de olika lärmiljöerna på förskolan erbjuder. Allwood och 

Erikson (2017) lyfter Husserls teori om livsvärlden som utgår ifrån de unika föreställningar 

om tillvaron som varje människa utvecklar. Det skapar förståelse för hur förskolläraren 

möjliggör för barnet att förstå sig själv annorlunda i relation till identitetsskapandet (Nordin 

Hultman, 2009). Allwood och Erikson (2017) beskriver vidare utifrån Husserl att de fenomen 

som framträder i vårt medvetande är den enda tillförlitliga utgångspunkten för kunskap. Det 

innebär att det som finns i vårt medvetande består och präglas av den livsvärld vi lever i. 

Livsvärlden beskriver den faktiska vardagliga värld som vi lever i och utför olika.  

 

Hermeneutisk tolkning 

Genom att utgå från hermeneutiken i studien skapas förutsättningar för att tolka och analysera 

de transkriberade intervjuer. Det innebär att förstå och skapa mening med hjälp av sina 

sinnen, samt hur vi kan försöka förstå en annan människas upplevelse och känsla i olika 

situationer (Johansson, 2007; Thurén, 2007). Det är således angeläget att vara medveten om 

att ens egna erfarenheter kan påverka tolkningen och därför ska hermeneutisk tolkning 

användas i analysen av intervjuerna för att hitta mönster och sammanhang. Det är något som 

Fejes och Thornberg (2014) beskriver som att en tolkning inte kan ske objektivt, utan grundas 

i kunskap och förförståelse. Thurén (2007) beskriver hermeneutiken som humanistisk	

inriktning, vilket innebär att hermeneutiker har en förståelse för relativistiska tankegångar 

och inte förespråkar den absoluta kunskapen och sanningen. Att se hermeneutiken som metod 

menar Friedrich Schleiermacher är att systematiskt tolka texter och utsagor, vilket därigenom 

skapar ett säkert system för tolkningar (Thurén, 2007). Allwood och Erikson (2017) lyfter 

fram Paul Ricoeur som sammanför hermeneutiken med fenomenologin, vilket innebär att den 

mänskliga existensen förstås i litterära termer såsom att människan kan förstå sig själv genom 

att betrakta sitt liv som en berättelse. Det innebär också att människan förstår sin relation till 

saker i världen i termer av liknelser, vilket innebär att ting blir metaforer. 
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Fenomenologi och hermeneutik 

Inom fenomenologin finns olika sätt att genomföra en fenomenologisk studie. Att utgå från ett 

fenomenologiskt perspektiv med eidetisk reduktion innebär en filosofi för att hålla sig själv 

till föreställningen om sådant som framträder i medvetandet där objektet skådas (Bjurwill, 

1995). Genom detta försöker man få fram fenomenets innersta väsen för att hitta det som 

fenomenet utger sig för att vara. Det innebär att som forskare sätta parentes kring vad den 

egna förförståelsen är för att kunna möta det objektivt. Enligt Bjurwill (1995) lyfts 

fenomenologiskt tillvägagångsätt med utgångspunkt från livsvärlden. Det innebär att ett 

fenomen visar sig och skapar mening i ett sammanhang, men inte går på djupet för att finna 

fenomenets innersta väsen. Det betyder att det fenomenologiska perspektivet kan 

kompletteras med den hermeneutiska tolkningen som leder till att få fram förståelsen och den 

betydelse som tillskrivs fenomenet utöver det som skönjas. I en kvalitativ metodansats kan 

därför fenomenologin och hermeneutiken sammanföras till en tolkningsfenomenologisk 

analysmetod. Vidare lyfter Bjurwill (1995) att med hjälp av den metoden kan man genom 

tolkning försöka förstå den mening individen tillskriver ett visst fenomen. Det innebär att 

hermeneutikens tolkning är det ledande begreppet och att fenomenologin söker efter essensen 

av ett visst fenomen, samt hur individen i sin livsvärld upplever det. Vårt teoretiska perspektiv 

kommer utifrån dessa överväganden grundas i både fenomenologin och hermeneutiken. 
 

Metod 
I detta avsnitt kommer studiens kvalitativa metod att beskrivas där vi ser till den tolkande 

forskningen, och syftet är att bidra med en förståelse av ett fenomen (Ahrne & Svensson, 

2015; Bryman, 2018). Men även övriga aspekter som tagits i beaktande vid utformandet av 

denna studie presenteras. Detta görs under med hjälp av följande rubriker: Metodval, urval, 

etiska ställningstagande, intervjuer, insamling av empiri, transkribering, studiens 

tillförlitlighet och analysprocess. 
 

Metodval  

Vi valde att utgå ifrån ett fenomenologiskt perspektiv för att synliggöra människors subjektiva 

värld och deras sätt att skapa förståelse av omvärlden (Eriksson Bergström, 2013; Nordin 

Hultman, 2009; Yelland, 2010). Det innebar att vi inte sökte någon absolut sanning i de svar 

vi fick i intervjuerna, utan att i studien utgå från hermeneutisk tolkning som syftar till att 

förstå individer, vilket gjorde att vi kunde synliggöra förskollärarnas upplevelse (Johansson, 

2007; Thurén, 2007). Bjurwill (1995) betonar fenomenologisk reduktion som ett sätt att 
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beskriva den vardagliga förståelsen av vetenskaplig förkunskap om fenomenet som ett tillägg 

för att få fram en objektiv beskrivning av fenomenets väsen. Det innebar att vi som forskare 

skulle ompröva vår uppfattning och omdömen om saker och ting. Vi använde oss av en 

induktiv metod, vilket innebar att dra generaliserbara slutsatser. Genom att utgå från ett antal 

empiriska exempel induceras en sannolik slutsats. Exempelvis om respondenterna uttrycker 

ord eller meningar som säger samma sak innebär det att slutsatsen bygger på indikationer som 

kan anses ha ett bestämt sanningsvärde (Bryman, 2018). Vårt avstamp blev därför att tolka 

och förstå förskollärares upplevelse, som synliggörs utifrån i den fenomenologiska och 

hermeneutiska teorin.  
 

Urval 

I vår studie deltog sammanlagt sex kvinnliga förskollärare i åldern 35–45 år från två förskolor 

i olika kommuner. Antalet respondenter grundar sig i vad som är mest lämpligt för att det inte 

ska bli för många eller för få enligt Trost (2010). Vi valde att begränsa antalet förskolor och 

inom dessa områden på grund av tidsaspekten och tillgänglighet för oss som ansvariga i 

studien. Respondenterna var yrkesmässigt verksamma i förskolorna och urvalet blev därför 

icke-slumpmässigt då vi kunde på ett planerat vis välja ut relevanta respondenter som hade till 

viss del liknande erfarenheter. Dock innebar det att inte utgå från ett bekvämlighetsurval 

eftersom de respondenter som valdes var tillgängliga på platsen och kunde bidra till att 

uppfylla studiens syfte (Bryman, 2018). Arbetslivserfarenhet respondenterna hade inom yrket 

var inte av betydelse för oss i denna studie och när vi genomförde intervjuerna använde vi 

endast penna och papper. 
 

Etiska ställningstagande 

I samtyckesblanketten (Bilaga 1) fick de berörda respondenterna godkänna att det empiriska 

materialet används för studien och under processen fick de även tillgång till studiens syfte, 

tillvägagångssätt, de ansvariga studenternas namn m.m. Respondenterna fick också 

information om att det insamlade materialet kommer förvaras så att ingen obehörig kan tillgå 

materialet, samt att arbetet endast kommer publiceras i Diva (digitala vetenskapliga arkivet). I 

samtyckeskravet tog vi hänsyn till att respondenterna hade informerats om att det var frivilligt 

att delta i studien och att de närsomhelst hade möjlighet att avbryta sin medverkan (Bryman, 

2018; Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån att vi valde att ha intervju för insamling av empirisk 

data, gav vi respondenterna möjlighet att berätta hur de upplevde tillvägagångssättet av 

intervjun, samt chansen att berätta färdigt det som de ville delge oss. I samtyckesblanketten 
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delgav vi respondenten rättighet till anonymitet, samt att förskolan eller övriga namn som 

sades under intervjun skulle komma att skyddas.  

 

Intervjuer  

Vi valde att använda halvstrukturerad kvalitativ intervju eftersom studiens syfte och 

forskningsfråga utgår från subjektiva uppfattningar. Studien utgår från en temainriktad 

intervjuguide som ett manus för att ha struktur över intervjun kring vilka ämnen som ska 

undersökas och vilka frågor som ska ställas utifrån teman (Bryman, 2018). En pilotintervju 

genomfördes under den första intervjun för att testa frågeställningarna i intervjuguiden. Detta 

är rekommenderat att göras vid alla typer av intervjuer för att på så vis justera frågorna i 

efterhand utifrån huruvida de ger svar på det vi undersökte (Ahrne & Svensson, 2015). Vår 

avsikt med halvstrukturerade intervjuer var att skapa en möjlighet till att ställa följdfrågor och 

på så vis få kunskap om den intervjuades livsvärld då hen kan sätta ord på sina egna tankar, 

vilket bidrog till att närma sig deras subjektiva uppfattningar såsom känslor och upplevelser. 

Med andra ord kan den kvalitativa studien bidra till djupare förståelse av det som undersöks 

genom att beskriva hur, vad och varför vissa saker sker på ett visst sätt utifrån deras kontext. 

Vi valde att använda oss av intervjuer för att i tidigare arbeten har vi upplevt metoden som 

givande och positiv, men också som informant varit bekväma med att göra vår egen 

beskrivande uppfattning av situationen. Enbart vuxna intervjuades då vårt syfte och 

forskningsfråga har ett fokus på förskolläraren och intervjuerna genomfördes under en tid på 

dagen där de intervjuade inte skulle bli påverkade av utomstående mänskliga faktorer såsom 

stress, oro, trötthet m.m. Detta i för att öka tillförlitligheten (Bryman, 2018). 

 

Insamling av empiri 

Kontakt togs med förskolorna i de två olika kommunerna som visade intresse för att delta i 

studien när vi informerat om vad syftet var. Dessa förskolor valdes på grund av en bra kontakt 

med personalen sedan tidigare. Enskilda intervjuer med de berörda förskollärarna 

genomfördes för att de inte skulle påverka varandra i sina svar, men även på olika avdelningar 

för att få en helhetsbild. Många gånger kan omgivningen och det som händer runt omkring 

störa deltagarens koncentration (Bryman, 2018). På så vis utfördes intervjuerna i avskilda rum 

och inte när förskolläraren var i barngrupp eller upptagen i något annat som berörde deras 

arbete i förskolan. Att intervjua flera personer samtidigt argumenterar även Trost (2010) fram 

som något vi bör undvika av den anledningen att de tystlåtna inte kommer till tals under 

gruppintervjuer och de språksamma därmed lätt ta över. Det finns dessutom ett etiskt problem 
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gällande intervjuer med flera personer, vilket är att vi har tystnadsplikt, men inte de vi 

intervjuar. Till följd av detta kan de tala om vad någon annan person har sagt under intervjun, 

vilket också kan brukas mot vederbörande vid ett senare tillfälle (Trost, 2010). Som tidigare 

nämnts genomfördes pilotintervjuer som sedan korrigerades för att passa studiens syfte och 

forskningsfråga, därefter varade intervjuerna ca 30 minuter med berörda förskollärare. Tiden 

för intervjun var inte begränsad på grund av att vi inte ville att de skulle känna sig stressade 

och att sådana omständigheter kunde påverka deras svar. Anteckningar gjordes under hela 

intervjun. Efter intervjun valde vi att var för sig skriva ner anteckningar om sådant som kan 

ha hänt eller annat som kan ha påverkat under intervjun. Exempelvis kunde detta vara någon 

otydlig ställd fråga som inte gav oss svar som kunde användas utifrån syftet och 

forskningsfrågan till studien.  

 

Transkribering 

När alla intervjuerna var gjorda, bearbetade vi det empiriska materialet som vi fått via våra 

anteckningar genom att diskutera och tillsammans kartlägga våra svar, vilket bidrog till att vi 

kunde se likheter och skillnader. Slutligen tolkade vi materialet med stöd av våra valda 

teoretiska bakgrunder. Vi valde att skriva ner allting som respondenterna sa under 

intervjuerna, även ord som innefattar asså och hm. Detta för att Bryman (2018) framhäver att 

alla uttryck respondenten gör skall skrivas ner eftersom det ska bli tydligt när vi transkriberar 

det empiriska materialet. Även Bjørndal (2018) stödjer detta genom att belysa att allt som 

sagts och gjorts skall skrivas ner i en transkribering. Delar av empirin har dock valts bort på 

grund av att Fejes och Thornberg (2014) betonar att fokus ska grunda sig i valet av 

tematiseringar utifrån studiens syfte och forskningsfråga, något som skapar relevans och 

tillförlitlighet i studien (Bryman, 2018). 
  
Studiens tillförlitlighet 

Studien grundar sig i en halvstrukturerad kvalitativ intervju där valet av att använda 

pilotintervjuer ökade studiens tillförlitlighet då det är nödvändigt att testa för att se om 

frågeställningarna fungerade i samband med det vi sökte svar på (Ahrne & Svensson, 2015). 

Att använda intervjuer var för att få mer djup och detaljer, vilket möjliggjorde en helhetsbild 

för att förstå syftet och forskningsfrågan. På så vis kunde vi ta del av respondentens 

resonemang kring en fråga och kontrollera informationen med följdfrågor, därmed 

halvstrukturerad intervju för att ge hög tillförlitlighet. Vi ansåg att detta är ett flexibelt sätt för 

att samla in data som skapade höga svarsfrekvenser med personlig kontakt. Under tidens gång 
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såg vi även till att föra anteckningar eftersom människans minne inte är helt pålitligt. Med 

detta i åtanke skrev vi ner alla intryck respondenten gav så fort vi såg eller hörde något 

intressant, även om vi var tveksamma om något. Vi genomförde processen genom att skriva 

ner fullständiga eller uppkomna noteringar mot slutet av dagen för att inte hamna i en 

situation längre fram gällande vad som menades med ett visst uttryck (Bryman, 2018). Vi är 

medvetna om att valet av att ta bort ljudupptagning från insamling av empirin kan ha gjort att 

tillförlitligheten reducerats, då vi inte hade möjlighet att upprepa och återspegla de 

respondenterna sa under intervjun, vilket indirekt kan ha blivit en konsekvens att vi missat 

något angeläget som kunde ha varit av bidrag till studien (Bjørndal, 2018).  

Studiens tillförlitlighet grundade sig också i valet av vilka tematiseringar som tas med i 

studien, vilket kunde påverka och ha en inverkan på resultatet (Fejes & Thornberg, 2014). Vi 

valde således att ta bort vissa delar av anteckningarna för att skapa större tillförlitlighet för 

studiens resultat, vilket beskrivs under transkribering. Det är dessutom viktigt att inte ta med 

allt som lästs, lyfter Bryman (2018), utan endast det som är relevant i studien för att öka 

tillförlitligheten. Det blir däremot problematiskt att generalisera då antalet intervjuade 

förskollärare var ett lågt antal. På så vis kunde vi inte få fram tillförlitliga generella slutsatser 

(Johansson, 2007). 

 

Analysprocess 

Efter vi färdigställt våra transkriberingar gav det oss underlag för att analysera och tolka de 

olika resonemangen i intervjuerna för att återkoppla till syftet och forskningsfrågan (Fejes & 

Thornberg, 2014). Genom att vid flertalet tillfällen gemensamt läsa vårt transkriberade 

material gav de oss underlag för våra analyser som synliggjorde tematiseringar och mönster 

genom att vi tolkade förskollärarnas resonemang. Utifrån Wedege (2011) beskrivs det att 

synliggöra och tolka vad som ligger bakom handlingar, agerande och intentioner. Det innebar 

att med utgångspunkt i vad som sades och hur förskollärarna resonerade har vi med hjälp av 

hermeneutikens tolkningsförfarande och fenomenologiska perspektiv kunnat tolka och 

analysera vårt empiriska material. 
 

Resultat 
I detta avsnitt redovisa resultatet som förskollärarnas svar från intervjuerna (Bilaga 2) gav 

oss. 

Syftet med vår studie var att undersöka vad förskollärare har för upplevelse i 

matematikundervisningen i lärmiljön med fokus på hallen och forskningsfrågan som skall 
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undersökas är hur förskollärarna upplever att de arbetar med matematikundervisning i hallen. 

Vi utgick från att fokusera på upplevelser och resonemang som framträder genom tolkningen 

av utsagor, vilket utmynnade i tre tematiseringar av deras beskrivningar: Kommunikationen 

för lärande, Samspel i lärmiljöerna och Variation i arbetssätt. I samtliga 

beskrivningstematiseringar redovisas likheter, skillnader och en tolkande sammankoppling. I 

varje tematisering kommer vi presentera ett antal utdrag från empirin med följande analys, 

samt att vi tog avstamp i att analysera förskollärarnas svar tillsammans, då vi utgick från en 

induktiv metod som innebar att vi drog slutsatser och såg mönster från empirisk erfarenhet.  

Vi valde även att utesluta sista frågan som var “Något annat du vill tillägga?” eftersom 

respondenterna inte svarade på frågan och därför gav de oss inte något som vi kunde använda 

för att analysera. 

 

Kommunikationen för lärande 

I denna tematisering följer ett antal utdrag från empiriska data med respondenternas utsagor. 

Utdragen är exempel på förskollärarnas resonemang kring kommunikation och hur den kan 

bidra till ett upplevt lärande, samt vilken betydelse kompetens och förhållningssätt utgör för 

att arbeta med matematik i hallen. Resultatet blev följande:	att förskollärarna synliggjorde 

matematiken i deras handlingar, men att de sällan benämner ordet matematik för barnen på 

grund av okunskap i matematik. I utsagorna från förskollärarna beskriver de att de 

kommunicerar tillsammans med barnen när de exempelvis räknar, problematiserar eller ställer 

hypoteser kring storleksordning och jämförelse. Förskollärarna var tydliga med att berätta att 

det kallas för att räkna, när de räknade, men ordet matematik belystes däremot inte. I 

sammanställningen av intervjuerna benämns dock att förskollärarna ser matematiken som ett 

medel för att förstå begrepp inom matematiken. Tolkningen grundas utifrån att 

kommunikation av matematik sker genom begrepp då förskollärarna använder begreppen för 

att möta barns lärande i situationen. Kommunikationen bygger på förskollärarnas förförståelse 

av hur begreppen uttrycks och hur barnen tar an och upplever matematiken. Detta synliggörs i 

nedanstående citat: 
 

“Vi jobbar med matematik men jag nämner det sällan för barnen, anser att det behövs en ökad 

medvetenhet och behov för att kunna matematiken och hur vi samtalar om den” 

“Jag bemöter matematiken genom att vi brukar räkna och jämföra olika saker tillsammans med 

barnen, genom detta använder jag begreppet men har bristen blir att förmedla dem vidare till 

andra rum eller situationer på förskolan” 

 



	 18	

Det som synliggörs är att kommunikationen av matematik är beroende på bekvämlighet hos 

förskollärarna, vilket beskrivs i utsagorna att i hallen upplevs matematiken som svårare att 

förstå och att hallens betydelse upplevs som förutbestämt med rutiner och regler. En 

konsekvens av kopplingen mellan trygghet i att lära ut och rollen som stöttande förskollärare i 

hallen kan därför svårigheten bli hur de ska möta barnen. Det synliggörs en önskan från 

förskollärarna att se till barns intentioner för att skapa samtal kring barns på- och avklädning 

och att svårigheten leder till att inte ge förutsättningar där barns intresse, vilja och lust 

främjas. Utifrån svaren underströk förskollärarna att kommunikationen skulle synliggöras i 

hela förskolan, samt mellan aktiviteter för att skapa upprepning, utveckling och utmaning. 

Detta synliggörs i nedanstående citat: 
 

“Vid på- och avklädning brukar jag nästintill alltid nämna exempelvis vilken fot som tillhör 

vilken sko, men jag hade velat ha mer kunskap hur matematiken kan synliggöras på andra sätt 

för att bli tryggare med att bemöta matematik överallt på förskolan” 

”I hallen är det svårt att veta hur vi i alla lägen ska bemöta matematiken, då vi lätt formar 

upplevelsen i hallen utifrån rutiner och regler. En plats där vi förflyttar oss antingen inomhus 

eller utomhus” 

 

En tolkning vi gjorde utifrån förskollärarna var kopplingen mellan kompetensutveckling och 

kommunikation. De ansåg sig vilja utvecklas i ett ämne de hade grundläggande kunskaper i, 

men önskade att förstå mer. Det kunde innebära att synliggöra förhållningssätt och även se 

konsekvenser med nuvarande arbetssätt som kräver utveckling och stimulans för att nå barns 

intressen och lust för det upplevda lärandet. De anspelar även på förskollärarens lust för att 

utvecklas och se meningsfullheten i det som de vill förmedla och lära ut, samt inställningen 

till matematik. Vi tolkar detta som att förskollärarnas utsagor i intervjuerna påverkar barns 

syn på matematik. Det vill säga, om deras syn på matematiken var negativ uttrycker 

förskollärarna att det skulle smitta av sig på barnen, likaså om synen var positiv. Trots att 

förskollärarna kan ha avspeglat sin syn hos barnen, så kan barnets upplevelser hela tiden 

komma att förändras. Vi bedömer därför det positivt att samtliga förskollärare vill ha mer 

kompetens inom matematik i förskolan och i hallen för att undvika konsekvenser där barns 

stimulans för lärande inte uppmärksammas eller tas till vara på. Detta synliggörs i 

nedanstående citat: 
 

“Vi borde lägga mer vikt vid språket för det matematiska lärandet. Språket kan bidra med att 

barn kan skapa nya matematiska erfarenheter och det är upp till oss att hitta dessa möjligheter, 

både i förskolan och i särskilda lärmiljöer såsom hallen” 
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”Om jag inte känner mig säker på hur jag ska bemöta matematiken så kan de uttrycka som jag 

själv inte tycker det är så roligt och det kan sedan spegla hur barnen upplever matematiken” 

 

I utdragen påvisas matematiken i handlingen, men att benämning av begrepp uteblir.  

Förskollärare anser även att behov av att kunna matematiken påverkar handlingen i relation 

till kommunikationen för att ge uttryck för matematik. En direkt konsekvens av detta 

synliggörs genom att förskollärarna påvisar en osäkerhet i om deras kunskaper är tillräckliga 

för att barnen ska få uppleva matematiken och framförallt förstå den. Att kommunikationen i 

matematiken framträder som lättare i de lärmiljöer där förskolläraren känner bekvämlighet 

och att i exempelvis hallen där förutbestämda regler och rutiner speglar en brist i 

kompetensen för att vara tillräcklig för att möta barns lärande. Detta innebär att förskollärarna 

känner mer trygghet i de miljöer som de är bekväma i. 
 

Samspel i lärmiljöerna 

I denna tematisering följer ett antal utdrag från empiriska data med respondenternas utsagor. 

Utdragen är exempel på förskollärarnas resonemang kring hur förhållningssätt och material 

kan möjliggöra en också synliggöra ett samspel. Även i dessa utdrag belyses en svårighet 

gällande att arbeta med samspel utifrån sin egen kompetens. 

Resultatet visar att förskollärarna uttryckte att inkludering av barn i undervisning är 

betydelsefullt så att de på egen hand kan testa och träna för att förstå matematiken. För att 

kunna problematisera, utveckla och utmana sin upplevelse av matematiken uppmuntras 

samspelet med förskollärare, kamrater och lärmiljön. I utsagorna beskrivs det att som 

förskollärare har intentioner att se till barns intresse och nyfikenhet genom att tilldela 

meningsfullhet och ett ägande i aktiviteten för begreppen, uppgiften och vidare upptäckter. 

Detta synliggörs i nedanstående citat: 
 

”Att barnen testar både själva och tillsammans med hjälp av min närvaro är viktigt” 

”Matematiken är något som vi ska utforska tillsammans, både mellan förskollärare och barn 

men också mellan barn och barn, det handlar om att arbeta inkluderande så vi möter alla barn 

utifrån deras nivåer” 

“Om vi är på utflykt i skogen så tilldelar jag barnen uppgifter som att leta efter pinnar i olika 

storlekar. Gärna att det hjälps åt för att problematisera och ger varandras hypoteser kring 

storleksordning och jämförelse. Att jag som förskollärare närvarar för att hjälpa barnen att 

upptäcka och utmanas. Det är matematikundervisning och lärande” 
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Vi tolkar utsagorna som att förskollärarna driver för att barn ska utveckla förmågor att 

kommunicera, samarbeta och söka kunskap. Många förskollärare uttryckte att matematik är 

ett verktyg för samspel, men även materialets betydelse för matematikinlärning i bland annat 

spontana situationer där de tillsammans kan ordna i storlek, förstå mängd och avstånd, 

behärska siffror, samt räkna. Vidare beskrivs vikten av att meningsfullheten för samspelet i 

relation till miljön kan bli otydlig för barnen, att och förutsättningar för upprepning, 

problematisering och utmaning ges, men eventuellt inte uppmärksammas av förskollärarna för 

att nå barnets behov, intresse och lust för lärandet. Detta synliggörs i nedanstående citat: 
 

“Jag arbetar matematiskt med barnen, men jag är osäker på om barnen uppfattar att det vi gör 

är matematik. Jag tycker det är viktigt att skapa upplevelser och meningsfulla sammanhang 

både i hallen, så väl som andra lärmiljöer i förskolan, för att barnen både själva och 

tillsammans i ett samlärande ska få förståelse av vad matematik är” 

“För att synliggöra och utöka min egen kompetens till matematik i förskolan har materialet en 

stor betydelse matematikinlärning. Då kan jag utgå ifrån något när vi exempelvis benämner 

egenskaperna hos ett specifikt föremål. Generellt brukar jag och barnen samtala om föremålets 

storlek, längd, bredd och höjd, samt jämföra med andra föremål för att hitta skillnader och 

likheter. Det är något jag önskar jag hade kunnat få med mig i sedan i hallen då det kan vara en 

stressad miljö och därför är det svårare att samtala där än vad det är i andra miljöer” 

 

Förskollärarna påvisade att deras kunskap var tillräcklig och räckte för att barn skulle få 

uppleva och förstå matematiken och förutsättningarna för samspel. Förskollärarna upplevde 

att utrymmet för samspel var lättare i de oplanerade aktiviteterna då förskollärarna använde 

matematiken på ett sådant sätt som ingår i deras rutiner när de exempelvis räknar in barnen. I 

svaren påvisade förskollärarna att i de planerade aktiviteterna kunde samspelet istället bli 

påtvingat för barnen som således kan påverka barns identitetsskapande. Detta synliggörs i 

nedanstående citat: 
 

”Jag tycker att när vi jobbar med matematik så blir det mer effekt när den är spontan än när 

den är planerad, kanske beror det på vi inte tänker så mycket utan mer utgår från intressen och 

hur situationen, miljön omfamnar matematiken” 

 

Vi ser att kopplingen för samspel blir bättre när förutsättningar ges utifrån förskollärarens 

förhållningssätt, men även samverkar i lärmiljön. Att anamma ett inkluderande arbetssätt för 

att främja intresse, lustfylldhet och nyfikenhet till matematiken. I utsagorna upplevs även 

samspel som lättare i de spontana situationerna än i det planerade, då det påvisas i svaren att 
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samspelet skulle bli påtvingat och därmed hämma deras intresse, nyfikenhet och lust för ett 

upplevt matematiskt lärande. 

 

Variation i arbetssätt 

I denna tematisering följer ett antal utdrag från empiriska data med respondenternas utsagor. 

Utdragen är exempel på förskollärarnas resonemang kring ett varierande arbetssätt med 

ytterligare utgångspunkt i kompetens. I dessa utdrag får vi syn på vilka sätt förskollärarna 

möjliggör för variation för lärande. Resultat visar att i utsagorna från förskollärarna beskriver 

de att rutiner och förbestämda regler förändrar förutsättningar och förhållningssättet för 

lärandet. Istället önskades ett arbetssätt som möjliggjorde variation och stimulering för att 

fånga barns intresse, nyfikenhet och lust för att lära. Det som uttrycker sig från förskollärarna 

är att genom olika kunskapsbidrag från förskolan eller kollegor bidrar också till att kunna 

variera sitt arbetssätt. Svaren antydde att den matematikkunskap de hade var användbar, men 

att de inte kunde allt. Det skapar även förutsättningar att kunna nå barns nivåer och genom ett 

varierande arbetssätt öka självförtroendet och se till sitt kunskapsbidrag för barns lärande. Det 

innebär att den planerade undervisningen blir tydlig och skulle kunna skapa bättre förståelse 

mellan den planerade och oplanerade matematiska undervisningen. Vi tolkar således när 

samtliga förskollärare svarar att de alltid fanns mer att lära, samt ställde sig positiva till 

kompetensutveckling, som betydelsefullt då en sådan inställning kan bidra till ett ökat 

språkbruk med variation. Detta synliggörs i nedanstående citat: 
 

”Är matematiken inte tydlig för oss har jag svårt att se att den är tydlig för barnen” 

“Förutsättningar för att arbeta mer med matematiken i fler lärmiljöer hade varit omväxlingen 

och känna inspiration. Både vi som förskollärare men framförallt barnen. Våra miljöer kanske 

måste förändras för att vi själva inte ska se det så enformigt eller svårt att arbeta med 

matematiken i alla lärmiljöer och situationer” 

 

När förskollärare fångar upp variation i undervisningen medför att det finns varierande sätt att 

tänka och lära utifrån olika metoder att undervisa. Genom att ha variation i sitt arbetssätt leder 

dessutom till att barnets egna tankar blir en del av undervisningen, det bidrar till djupare 

kunskap och större förståelse, men även ett sätt för barnet att se utifrån olika perspektiv kring 

ett fenomen. Barnet får också möjlighet att urskilja när förskollärarna använder variation i sitt 

arbetssätt, vilket möjliggör för hur barnet tar till sig fenomenet på ett varierande sätt. Detta 

synliggörs i nedanstående citat: 
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“Kunskapen påverkar barns möjligheter att lära matematik” 

”Det hade varit roligt att djupdyka med andra arbetslag hur vi kan både få mer kompetens men 

även se hur dem jobbar med matematiken” 

“Vidareutbildningar när man jobbar hade säkert gett mig mer självförtroende inför hur jag kan 

utmana matematiken jag utövar i förskolan” 

“Jag anser mig lite fast i hur jag ska ta mina kunskaper om matematiken framåt, det blir lätt att 

man utgår från det man kan och är trygg i” 

”Kan jag variera min matematikundervisning skulle jag kunna fånga fler barn att få intresse 

och nyfikenhet till matematiken” 

 

Vi ser en koppling som påvisades att förskollärarna anses sig besitta en bra kompetensmässig 

nivå när det gäller matematiken, men att problematisering i resonemangen är att samverka 

mellan kompetensutveckling och varierande arbetssätt inte samstämmer. De ansåg även att 

deras ledande roll för barns matematiska lärande är viktigt och att ett varierande arbetssätt 

skapar möjligheter för barnet att bli en del av undervisningen genom att utgå från deras 

intresse, nyfikenhet och lust att lära.  

 

Diskussion  
I detta avsnitt kommer valet av metod och följande konsekvenser att diskuteras. Studiens 

resultat kommer dessutom att sättas i relation till den tidigare forskning som presenterats. 

Detta görs under följande rubriker: Resultatdiskussion, Metoddiskussion och Slutsats. 

 

Resultatdiskussion 

I vårt resultat har det visat att förskollärarna belyser brister i upplevelsen av matematiklärande 

i hallens miljö. Däremot visade det sig att förskollärarna ansåg sig utöva 

matematikundervisningen i för dem trygga miljöer och situationer, där rutin och nuvarande 

kunskap styrde. Det innebar att barnens intresse, nyfikenhet och lust kan ha hämnats, vilket vi 

tolkar som att förskollärarna utgår från den kunskap som de hade. Detta är något som även 

forskningen belyser eftersom ett kritiskt förhållningssätt vågar utmana och utveckla 

matematik, samt ifrågasätta eventuella förutbestämda regler och de förgivet tagandet som ger 

sig uttryck i hallen. Det möjliggör ökade kunskaper, utmaningar och samtal som i sig kan 

bidra till större förståelse.  

Ahlberg (2000) betonar att en medvetenhet hos förskolläraren leder till att matematiken 

synliggörs för barnen och på så sätt blir förskolläraren mer tydlig med att inte anta i 

rutinsituationer där barn eventuellt inte kan uppleva matematik. Vidare betonar Ahlberg 
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(2000) och Eriksson Bergström (2013) att förskollärarnas inställning kan bidra till att ämnet 

antingen blir intressant eller ointressant i framtiden. I likhet med tidigare forskning och 

förskollärarnas svar gällande inställning till matematik var förskollärarna dock medvetna om 

att deras syn kunde avspegla sig hos barnen. Vi anser att förskollärares inställning och hur det 

speglar ämnet är en avgörande faktor. Detta argumenterar även Skolverket (2019) för som 

lyfter fram att “alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de 

utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 

stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar” (s.6). 

Syftet var att undersöka vad förskollärare har för upplevelse av matematikundervisningen i 

lärmiljön med fokus på hallen. Det visades i intervjuerna att förskollärarnas upplevelse av 

matematikundervisning grundades i kunskap, förhållningssätt, barns intresse och i vilken 

miljö de befann sig i. Tolkningen av svaren var att matematiken finns i alla situationer och att 

miljön påverkar kommunikationen mer än förväntat. Vi förstod det som att förskollärarna 

kommunicerar tillsammans med barn med hjälp av miljön för att utveckla och utmanas. 

Förskollärarna belyser kommunikationen för ett upplevt lärande, att det är genom språket 

matematiska begrepp kan synliggöras både när det gäller hallen, såväl som andra lärmiljöer på 

förskolan. Reis (2011) beskriver att som förskollärare utgå från barnens vistelsetid, 

barngruppens storlek och sammansättning i relation till deras egen kompetens. Detta blir 

avgörande för att synliggöra barns kompetens som är komplexa konstruktioner som utgörs 

från kontexten. Det kan leda till att förstå sin egen kompetens och hur samtalen kommer till 

uttryck i hallen med barnen.   

Halldén (2014) och Reis (2011) understryker att upprepning av matematik i olika 

sammanhang såsom rutinsituationer eller förutsägbara händelseförlopp krävs för att skapa en 

djupare förståelse av exempelvis ett begrepp. Förskollärarna upplevde dock att 

kommunikationen är svårare att förstå i hallen då den följs av rutiner och regler, samt att 

hallen beskrivs som en stressig miljö där barnen ofta vill komma ut så fort som möjligt. 

Riesbeck (2008) menar att deltagarna i lärmiljöerna är sociala individer, en “Person-in-

practice”, vilket innebär att som delaktig så bidrar individen till ett gemensamt mål och en 

gemensam utveckling. Det lyfts fram genom att se hur andra gör, hur andra blir motiverade, 

hur andra samtalar och hur aktiviteten är utformad, men även arbeta med att vara nära, möta 

och förstå barns intressen och vilja (Johansson, 2011). Det kan i synnerhet innebära att som 

förskollärare närma sig ett förhållningssätt där hallens miljö kännetecknas av flexibilitet och 

improvisation. Vidare beskriver Björklund (2007) att förskollärarna behöver utgå från ett 

kritiskt förhållningssätt utifrån språkets användande för att barnen också ska skapa förståelse 
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för matematiska begrepp. Att samtalen för matematik sker genom begrepp då förskollärarna 

använder sina förkunskaper om begreppen för att möta barns lärande i situationen. Insulander 

och Svärdemo Åberg (2014) belyser att kommunikation är grunden för hur människor 

kommer till uttryck för att förstå omvärlden. Kommunikationen stödjer barns utveckling och 

har betydelse för hur barn tar sig an nya begrepp, men även att språket i lärmiljön utgör en 

struktur för praktik eller kommunikation. Språket konstrueras genom hur vi agerar och tänker 

i världen och hur vi upplever den (Björklund, 2007; Riesbeck 2008). Freudenthal (2002) 

lyfter även fram språket som människans främsta egenskap, samt att språket utvecklar barns 

förståelse av matematik genom lärmiljöer och material. Ur en samhällelig aspekt är dessutom 

ett rikt och varierande språk väsentligt för att fungera i ett samhälle. 

Samspelet mellan förskollärarna och barnen har betydelse för barns livsvärld. I intervjuerna 

tolkade vi det som att samspelet är en utgångspunkt för barns utveckling och lärande, därför 

betonas vikten av att ta hänsyn till hur samspelet mellan individer kan påverkas utifrån 

miljön. Reis (2011) betonar att samspel påverkas av tidigare erfarenheter, egna antaganden 

och att ta någon annans perspektiv. Det innebär i sin tur att förstå varandra för att skapa 

förutsättningar för interaktion och kommunikation för att stimulera ett samspel mellan 

deltagarna i lärmiljön. Ahlberg (2000), Björklund, Magnusson och Palmér (2018) och 

Engdahl (2011) lyfter att skapa förutsättningar för barn att ge uttryck via kroppsspråk och 

verbal kontakt redan i tidig ålder via sociala samspel bidrar till att skapa interaktion av 

materialet och lärmiljöerna. Detta ses som en vänskaplig början och ett samspel. Riesbeck 

(2008) och Wedge (2011) lyfter att ett samspel mellan barn och förskollärare kan skapa 

gemensam förståelse och inspireras i utforskandet av sin omvärld. Vidare beskriver Cruz Cruz 

(2014) att samspel ska representeras av kropp, röst och rymd för att uttrycka idéer, känslor 

och erfarenheter. Det leder till utveckling av självkänsla, kreativitet och förmåga att uttrycka 

och kommunicera med andra. 

Utifrån förskollärarnas svar synliggörs det att förutsättningarna för samspel kan påverkas av 

hur de väljer att synliggöra det matematiska lärandet. Att barnen bland annat ser hallens miljö 

som rutin och förutbestämd för på- och avklädning och för att sedan ta sig ut, påverkar hur 

förskolläraren i situationen förhåller sig till att uppmuntra till samspel då barnen eventuellt 

också ser miljön som stressig och rutinmässig. Nordin Hultman (2009) beskriver 

förskollärarens förhållningssätt att ge förutsättningar i de olika lärmiljöerna för barnets 

identitetsskapande. Det innebär att miljöer lyfts fram där barn framstår som kompetenta och 

aktiva, och i vilka miljöer barn framstår som passiva och okoncentrerade. På så vis kan 

arbetssätt möjliggöras för samspel i både planerade och oplanerade aktiviteter. 
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Förskollärarens utgångspunkt för barns utveckling och lärande grundas i att skapa 

betydelsefulla och förutsättningar för barns intresse, nyfikenhet, kunskaper och erfarenheter i 

relation av lärmiljön. Tolkningen av svaren var att förskollärarna samspelar bland annat med 

barnen genom inkludering, vilket skulle leda till att uppmuntra barnen till att ta initiativ för att 

samspela med varandra. Skolverket (2019) framställer samspelet mellan vuxna och barn i 

förskolans miljöer som en fundamental hörnsten, men även att förskolans miljöer verkar som 

ett verktyg för förskollärarna som således kan främja samspelet (Magne, 2002). Detta ansåg 

förskollärarna vara en betydande del för barns utveckling och lärande. Engdahl (2011) 

beskriver att samspel mellan barn kan bidra till mental förmåga att ta andras perspektiv och 

förstå den andras mening. Även Ahlberg (2000) menar att alla barn bör få möjlighet till att 

förstå att de kan lära sig av en kamrat när hen löser uppgifter. Vidare betonar forskning att 

detta kan påverka förhållningssättet positivt i flera avseenden gällande matematik. Ytterligare 

en utgångspunkt som påverkar samspelet är materialet, vilket blev tydligt i intervjuerna när 

förskollärarna beskrev att de utgick från miljön genom att använda exempelvis material som 

ett medel för samspel. Materialets betydelse kan vara en motivationsfaktor för att stimulera ett 

samspel som kan bygga på social ordning eller möjlighet för positionering, samt turtagning 

som bidrar till interaktion mellan deltagarna (Engdahl, 2011). Att som närvarande 

förskollärare bjuda in för samspel i de olika lärmiljöerna krävs för att skapa betydelse för 

barns inlärning av matematik och i deras upplevelse av lärande (Clement Douglas & Sarama, 

2008).  

I svaren kunde vi se ett mönster i hur förskollärarna beskriver bristen på kreativitet och 

arbetssätt för att variera sin undervisning för att nå barns nivåer och att det kunde bero på den 

egna uppfattningen av sin matematiska förståelse. Engdahl (2011) beskriver ett varierande 

arbetssätt för inlärning och att den inte följer några förskollärares intentioner eller 

förutbestämda regler. Barn utvecklar strategier i samspel och miljöer och blir strategier som 

ett sätt att uppleva och problematisera sin omgivning. Även Reis (2011) lyfter att 

matematikens lärande sker i interaktion med omgivning och miljö. Det innebär att 

matematiken bör anpassas så att fler tillfällen av matematiskt lärande uppkommer. Att ha en 

varierad och innehållsrik miljö ger språkliga, kommunikativa, utveckling och utmaningar 

inom matematiken.  

Barns förståelse av aktivitetens syfte skapar strukturer och relevans i lärandet. Det innebär att 

se till aspekten att barnen erfarit på ett nytt sätt, snarare än utifrån aktiviteten i sig. I svaren 

från förskollärarna beskrivs det även att uppfattningen kunde bero på om kunskapen i 

matematik är tillräcklig och en upplevelse om kunskapen var tillräcklig för att nå barnen. Vi 
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tolkade att förskollärarna antydde att det finns en kunskap att bygga vidare på och att 

kunskapsnivån dessutom ska innehålla begreppsbildning som skapar ett innehåll och som kan 

bidra till ett sammanhang och meningsfullhet. De matematiska begreppen blir därmed 

givande då barn får möta, pröva och utforska samma begrepp i olika variationer och 

kontexter. Vidare beskriver Reis (2011) att förskollärares kunskap ska ge förutsättningar för 

barn att få möjlighet att utveckla och uppleva sitt matematiska tänkande både kroppsligt, 

verbalt och i ett betydande sammanhang. Yelland (2010) menar att ett varierande arbetssätt 

leder till att barnen kan möta den kroppsliga matematiken och uppleva genom sina sinnen. På 

så vis bör matematiken anpassas genom variation för att skapa fler tillfällen till lärande. Detta 

kan även styrkas utifrån Franzén (2015) då ett varierande arbetssätt kan leda till att kroppen 

får betydelse för barns lärande i matematik. Skolverket (2003) betonar dessutom att 

matematisk undervisning med variation i innehåll och arbetssätt skapar utrymme för både 

känsla och tanke, engagemang, aktiviteter och upptäckarglädje hos både barn och 

förskollärare. Skolverket (2019) menar att förskollärare ska se till barns intresse, vilja och 

nyfikenhet till att söka kunskap för att synliggöra barns olika sätt att lära, samt skapa 

förutsättningar för ett varierande och mångsidigt lärande.  

Med bakgrund av tidigare forskning framhålls miljön som en betydande roll för hur 

förskollärarna kan påverka barns utveckling och lärande, men även hur miljön är väsentlig för 

att väcka intresse hos barnen. Om miljön är stimulerande och har förskollärarna kompetens i 

matematikundervisning kan det bidra till hur uttrycket i samtal förhåller sig i relation mellan 

förskollärare och barn (Reis, 2011). Johansson (2011) menar att man som förskollärare bör 

sträva efter att delta och att möta barns livsvärldar. Dels kan detta ske genom responsivitet 

som innebär att vara lyhörd och benägen att handla för att stötta, stimulera och ha en central 

öppenhet i det som sker i miljön, men också genom att som förskollärare ge utrymme för 

skapandet av exempelvis ett “möjlighetsrum”, vilket innebär att se bortom de förutbestämda 

reglerna och öppna för en varierande samspelande atmosfär som vidgar gränserna mellan 

rummen. Det möjliggör att barn tillåts pröva fantasin och komma till uttryck på egen vilja. 

Det handlar i grunden om att utgå från barns intentioner som meningsfulla och viktiga för 

deras lek och lärande. Påverkan för barns intresse för matematiken handlar om att i 

förskollärarnas förhållningssätt anta det samhälleliga uppdraget och det pedagogiska arbetet 

Johansson (2011). Att integrera de professionella genom person, kompetens och engagemang. 

Undervisningen ger sig då i uttryck mellan deltagarna i förskolan och är avgörande för 

barnens och förskollärarnas upplevelser och lärande i de olika situationerna i lärmiljöerna för 

att se till barns intresse, vilja och nyfikenhet till att söka kunskap. Det innebär också att se till 
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barns perspektiv och problematisera barns ämnesdidaktiska lärande, vilket kan bidrar till att 

skapa variationer i arbetssätt och ett mångsidigt lärande utifrån barns livsvärld och upplevelse 

(Björklund, Magnusson & Palmér, 2018; Johansson, 2011; Pramling Samuelsson & Tallberg 

Broman, 2013). 

 

Metoddiskussion 

För att uppfylla vårt syfte valde vi som metod att undersöka vad förskollärare har för 

upplevelse i matematikundervisningen i lärmiljön med fokus på hallen anser vi fungerade väl. 

Vi valde av att använda en halvstrukturerad kvalitativ intervju med en temainriktad 

intervjuguide som innebar att förskollärarnas resonemang och utsagor la grund till de 

tolkningar som vi kom fram till (Bryman, 2018). På så vis erbjöd metoden oss möjligheten att 

fokusera på samtal och ord (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2018; Fejes & Thornberg, 

2014). Att utgå från denna metod mot en	fenomenologiskt-hermeneutisk vetenskaplig 

grund innebär att forskaren inte har några förutfattade meningar eller egna värderingar som 

leder till att materialet övertolkas. Vi har under hela processen haft ett objektiv tankesätt när 

vi bearbetade materialet och intog ett kritiskt förhållningssätt. Även pilotintervjuer bidrog till 

tillförlitlighet i studien då det gav oss möjlighet att justera frågorna. Men i efterhand har vi 

resonerat kring om både intervjuer och observation kunde ha bidrag till ytterligare tydlighet 

gällande förskollärarnas upplevelse kring utmaningen av barns livsvärld vad angår matematik 

och om deras förhållningssätt påverkar barns intresse. Vi fick relevant underlag utifrån 

intervjuerna med förskollärarna, men noterade under bearbetningen av empirin att resultatet 

hade behövt mer informativt djup, vilket kan bli en konsekvens av studiens tillförlitlighet. Vi 

tror det berodde på hur frågorna var skrivna och att det i vissa fall blev otydliga, alternativt att 

frågorna gav respondenten samma utfall i svar för att de liknade varandra. Vi kunde därför ha 

följt upp vissa av frågorna på ett annat sätt, för att uppmuntra till mer innehåll i svaren. Även 

att inte få svar som JA eller NEJ har varit svårt i vissa frågor (Bryman, 2018). Dock 

synliggjordes arbetssätten alltmer under studiens gång, genom att ompröva tolkningarna av 

materialet, samt fördjupade analyser för att synliggöra dessa mönster och slutsatser (Fejes & 

Thornberg, 2014). 

Stukát (1993) beskriver ”intervjuareffekten” som innebär att förskollärarna kan ha påverkats 

av oss som intervjuare. Att exempelvis våra egna åsikter eller hur vi ställt frågorna kan ha 

påverkat hur de väljer att svara. Vi är medvetna om att beroende på vem som definierar dessa 

perspektiv, samt i vilket kontext som belyses, kan resultera i olika slutsatser (Bryman, 2018). 

Vi vill också poängtera att resultatet i denna studie enbart gäller för våra valda respondenter 
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utifrån vårt frågeformulär som är kopplat till syftet och forskningsfråga. Med tanke på det kan 

vi ha förståelse för att resultatet kan ha blivit annorlunda om vi hade haft andra respondenter 

eller om förutsättningar såsom tid, perspektiv och upplägg hade sett annorlunda ut (Bryman, 

2018). Det gör att tillförlitligheten i vår studie påverkas av slumpmässiga och temporär 

betingelser, samt att respondentens dagliga förutsättning påverkas och dess tolkningar vi gör. 

Dessa åtagande gällande frågorna och vår egen prestation under intervjuerna, samt tolkningar 

hade vi kunnat synliggöra tidigare om vi hade uppmärksammat det.  

Det vi uppmärksammade är att studiens kunskapsbidrag är format utifrån vald teori, metod 

och analysmetod. Det innebär att resultatet hade kunnat bli annorlunda om andra forskare 

hade gjort liknande studie med annan vald teori och metod. Bryman (2018) betonar att det kan 

finnas en reflexivitetsproblematik, vilket handlar om att den egna representationen av världen 

skulle vara bättre än någon annans. Det innebär att studiens resultat är en konstruerad version 

och enbart tillförlitligt för oss och kan inte ses som den enda sanningen. 

 

Slutsats 

Med en utgångspunkt i att tolka förskollärarnas upplevelser av matematikundervisning har det 

framträtt i vårt resultat att de ansåg sig vara otydliga i den matematiska undervisningen för 

barnen, då det oftast gjordes på rutin. Det bidrog till att förskollärare önskade 

kompetensutveckling för att bli tydligare och nå barns nivåer för att utmana, utveckla och 

problematisera i hallen och andra lärmiljöer som kunde ge uttryck i matematiska samtal. Detta 

speglade i sin tur hur förskollärarens förhållningssätt påverka barns inställning till matematik. 

Med hänsyn till de brister och resonemang som förskollärarna synliggör menar vi att 

kompetensutveckling inte är något som bör väntas med då barnen kommer i kontakt med 

matematik redan i tidig ålder. På så vis krävs ett förändrat och flexibelt arbetssätt med 

ytterligare kompetenser som tillåter kommunikation, samspel och variation som en grund för 

arbetet i hallen för att låta barnen få ta del av matematikundervisning i hela förskolan. 
 

Didaktiska implikationer och vidare forskning 
I denna studie är vår förhoppning att den ska tillföra diskussioner som uppmärksammar 

kunskapsområden och arbetssätt. Studien ska bidra till en medvetenhet, tankesätt och 

förändrat arbetssätt som ger förutsättningar för bättre självkänsla till den spontana 

matematikundervisningen i hallen. Vår studie blir relevant för matematikundervisningen 

eftersom förskolan lägger grunden för det ämnesdidaktiska lärandet och hur barn tar sig an 

matematikundervisningen den, samt bidrar till att tidigt prägla deras inställning till 
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matematiken. Det uppmärksammades redan i tidigare forskning exempel på strategiska 

möjligheter för förskollärare med hjälp av olika verktyg som påverkar barns intresse för 

matematiken i lärmiljön. För en vidare forskning inom det valda ämnet framträder det att 

kunna fördjupa sin förståelse och hanteringen av dessa arbetssätt genom att antingen studera 

barnens mönster i hallen för det upplevda matematiska lärandet, exempelvis genom bildstöd 

och samtal med barnen. Men även att observera förskollärarna i relation till intervjuerna. 

Detta för att resultatet skulle kunna tyda på att upplevelserna i relation till handlingarna 

medför utveckling och lärande i hallen. Utifrån detta skulle olika tolkningar av upplevelser 

eventuellt synliggöras. 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

Hej förskollärare! Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som heter Sarah och Johan. 

Vi läser till förskollärare och läser just nu sista kursen, examensarbete. Vårt arbete handlar om 

hur förskollärarna upplever hallen och arbetet med matematikundervisning. Vi kommer att 

intervjua förskollärare från olika förskolor för att samla ihop vårt empiriska underlag. 

Intervjun äger rum på respektive förskola och handlar om förskollärarnas upplevelser av 

matematik. Intervjun genomförs efter en tid som passar dig och uppskattas ta cirka 30 

minuter. Deltagandet är frivilligt, vilket innebär att du när som helst kan avbryta din 

medverkan. Intervjun kommer att dokumenteras med hjälp av penna och papper och det 

insamlade materialet går inte att identifiera. Materialet kommer endast att användas för 

undersökningens syfte och materialet kommer att raderas när examensarbetet är färdigt och 

godkänt. Examensarbetet kommer publiceras på digitala vetenskapliga arkivet (Diva), vilket 

innebär att dokumentet blir tillgängligt för allmänheten. Vi skulle uppskatta ditt deltagande i 

denna undersökning. Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss. För att 

vi skall kunna planera våra uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt 

ställningstagande. Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. Samtyckesblanketten tags 

emot vid intervjun. 
 

Vänliga hälsningar, 

Sarah Dufva: sarduf16@student.hh.se 

Johan Davidsson: johdav14student.hh.se 
 

För ytterligare information kan du kontakta vår examinator: Carina Stenberg: 

carina.stenberg@hh.se  

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, jag/vi vill delta i undersökningen och ger tillstånd för ni använder materialet från 

intervjun. 

□   NEJ, jag/vi vill inte delta i undersökningen. 

................................................................................................................................................... 
Datum 
................................................................................................................................................... 
Förskollärares namnteckning 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskollärare 

 

Fråga 1: 

Vad är matematik för dig? 

Fråga 2:   

Hur uppfattar du behovet av att kunna matematikundervisning i ditt dagliga arbete? 

Fråga 3: 

Hur känner du inför att bemöta matematik i förskolan? 

• Bemöta matematik i hallen? 

Fråga 4: 

Hur upplever du att du ligger till kompetensmässigt när det gäller matematik? 

• Vilka konsekvenser tror du att detta får för förskolan? 

Fråga 5: 

Upplever du att du har givits förutsättningar för att kunna arbeta matematiskt? 

Fråga 6: 

Något annat du vill tillägga? 
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