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Abstract  

Syftet med denna studie var att synliggöra förskollärares tankar om vardagsmatematiken. 

Studien skulle även innefatta hur förskollärare tar tillvara på den vardagliga matematiken. Vår 

metod i studien gick ut på att intervjua förskollärare genom en self report, som tillhör den 

kvalitativa forskningen. Vår self report innebar att de tillfrågade förskollärarna skriftligt fick 

redogöra sina tankar och erfarenheter utifrån frågeformuläret. Med hjälp av vår self reports 

öppna frågor synliggjordes förskollärares djupgående tankar om ett visst fenomen, vilket leder 

in vår studie till en fenomenografisk forskningsansats. Studien genomsyras av det 

sociokulturella perspektivet eftersom att lärande är en social process som i de allra flesta fall 

sker i interaktion med andra människor. Utifrån 15 förskollärares svar kunde ett resultat 

utformas. Sammanställningen av resultatet gjordes till stor del av Georgis analysmodell, som 

är ett vanligt förekommande hjälpmedel i en self report. Resultatet visar att förskollärare ser 

matematik i förskolan som något naturligt, roligt och lärorikt. Resultatet visar även betydelsen 

av den reviderade läroplanens, Lpfö98 rev. 2010, tydliga och klara strävansmål samt vikten av 

miljöns betydelse för att främja lärandet. Våra respondenter skriver att matematik är något 

som finns under hela dagen i alla situationer, till exempel vid på- och avklädning, 

matsituationer, dukning, fruktstunder, utevistelser och framförallt den fria leken.  
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Förord 

Utan våra deltagande förskollärare hade vår studie inte kunnat genomföras. Vi vill framföra 

vårt största tack till er alla! Tack för att ni har delat med er av tankar och kunskap kring er 

uppfattning om vardagsmatematik till oss.  

Vi vill även tacka våra handledare KG Hammarlund och Jens Lerbom för era kritiska ögon 

samt er stöttning fram i arbetet.  

Slutligen vill vi tacka vår vän och studiekamrat Tova Coxner Norman samt familj och vänner 

för att ni har stöttat och pushat oss hela vägen i mål.  
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1. Inledning  

I läroplanen för förskola, Lpfö98, har det tillkommit fler och tydligare strävansmål. I den 

reviderade läroplanen för förskola finns nytt fokus och det är bland annat matematik. Hur 

dessa mål används i verksamheten och hur pedagogerna går tillväga i det konkreta arbetet 

med barnen finner vi intresse i. På vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått en 

uppfattning om att pedagoger är väl medvetna om den nya läroplanen men att innehållet i den 

anses vara ansträngande att förhålla sig till.  

I förskolan är det viktigt att ta tillvara på de tillfällen som ges. Pramling och Pramling 

Samuelsson (2008) anser att fruktstunden är ett exempel på en meningsfull situation som 

bland annat ger begrepp för barnen. Det är ett bra tillfälle att fånga barnens intresse i en 

vardaglig situation på förskolan. Efter kursen i grundläggande matematik har vi fått upp 

ögonen för att matematik finns överallt. Framförallt ser vi det ute i verksamheten. I nästan alla 

konversationer med barn kan vi se någon form av matematik. I samtal med barnen uppstår 

begrepp som på ett eller annat vis kan kopplas till matematik, till exempel: ”Kan du hämta 

fem tallrikar?”, ”Vad högt torn du bygger!” eller ”Titta, vi har samma mönster på våra tröjor”. 

Matematiken finns överallt och det går inte att undgå den, även för de allra yngsta barnen. På 

förskolan är leken ständigt återkommande och den är betydelsefull för barns matematiska 

utveckling och lärande (Björklund, 2008).  

Med dessa tankar om den vardagliga matematiken i den fria leken vill vi gå vidare och få en 

förståelse för hur förskollärare tänker om detta fenomen. Vi vill att studien ska ge en bild av 

hur den vardagliga matematiken uppfattas i förskolan. Våra förhoppningar är att få kunskap 

och en insikt i förskollärares tankar som vi kan ta med oss i framtiden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi vill synliggöra den vardagliga matematiken på förskolan, för att sedan lyfta fram 

förskollärares arbete med vardagsmatematik. I vår studie vill vi ta reda på om förskollärare tar 

tillvara på de förutsättningar som ges i verksamheten.  

 Hur upplever förskollärare den vardagliga matematiken? 

 Hur uttrycker förskollärare att de använder förskolans förutsättningar i matematiskt 

syfte? 
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2. Bakgrund 

I vår bakgrund kommer vi att presentera ny kontra äldre forskning som vi anser är relevant för 

vår kommande studie. Vi berör ämnen som den nya reviderade läroplanen för förskolan, 

vardagsmatematik, lek och lärande samt miljöns betydelse. 

2.1 Bakgrund till den reviderade läroplanen 

I takt med att barnens matematiska resultat har försämrats, har förskollärarnas krav ökat. För 

att nå bättre resultat satsar västländska regeringar mer pengar på att få en bättre utbildning, 

framförallt för förskolans verksamhet (Fleer, 2011). Detta innefattar även den svenska 

regeringen som har reviderat sin läroplan för förskolan. Utbildningsdepartementet (2010) har 

sammanställt en promemoria om hur arbetet och tankar gick kring revideringen av förskolans 

läroplan. Enligt Utbildningsdepartementet (2010) ville regeringen i synnerhet göra en 

reviderad läroplan för att kvalitetssäkra förskoleprofessionen. Detta eftersom att förskolans 

betydelse har blivit allt viktigare och mer betydelsefull i vårt samhälle, men även för att den 

nya skollagen (Sverige, 2010) som trädde i kraft år 2011 skulle bli parallell med den 

reviderade läroplanen. Med dessa tankar ville regeringen att läroplanen skulle bli tydligare 

och att det skulle göras kompletteringar i vissa av målen (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Aldrig förr har det varit så många barn som tillbringar sin vardag på förskolan. Enligt 

Utbildningsdepartementet (2010) är åtta av tio barn i åldrarna 1-5 år inskrivna på en förskola. 

I takt med att förskolan är en viktig del för majoriteten av Sveriges barn så ville regeringen 

stärka kvalitén på förskolor och personal. Den nya reviderade läroplanen för förskolan 

verkställdes den 1 juli år 2011 (Utbildningsdepartementet, 2010).  

2.1.1 Matematiken i nya läroplanen 

Pramling och Pramling Samuelsson (2008) tar upp hur pedagoger lär barn matematik. 

Författarna lyfter upp att pedagoger lär barn matematik men att det i många fall bör ske med 

hjälp av leken. De menar att det inte får synas att det är matematik de arbetar med. Forskare 

som Camilla Björklund (2008) framhäver att barnen i förskolan är omringad av vardagliga 

situationer som skapar matematiska tillfällen. Dessa vardagliga situationer finns även i de 

vuxnas omvärld. Utbildningsdepartementet (2010) menar att vuxna hela tiden ställs efter att 

göra olika val där matematiken är central. Det är med dessa tankar som den reviderade 

läroplanen för förskolan grundades. 
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Skolverket har utgått från bland annat skollagen (Sverige, 2010) samt sex stycken aktiviteter 

som de anser att de nya strävansmålen ska bygga på eller kunna kopplas samman på något 

sätt. Räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och förklara är de sex aktiviteterna. Det går att 

jämföra med Notari-Syverson och Sadlers (2008) tankar om de fem matematiska 

komponenterna. Dessa komponenter är antalsuppfattning, geometri, mäta, dataanalys samt 

algebra vilka är likvärdiga med de sex aktiviteterna som Utbildningsdepartementet (2010) har 

grundat strävansmålen på. 

2.2 Vardagsmatematik  

Många har tanken att matematik ska vara något svårt, krångligt och jobbigt (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999). De påpekar att matematik i förskolan inte alls ska vara svårt, 

utan något roligt och naturligt. Dahl och Rundgren (2004) poängterar att matematik är något 

mer än bara att räkna med siffror, det är något som är kreativt, fantasifullt, kritiskt och logiskt.  

Matematik är något som finns överallt enligt både Dahl & Rundgren (2004) och Cleasdotter 

(2002). Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att det finns massor av 

matematiska tillfällen i barnens vardagliga situationer på förskolan som pedagoger kan ta 

tillvara på.  Pramling och Pramling Samuelsson (2008) har beskrivit vad som kan vara ett 

vardagligt exempel på matematik. De menar att pedagoger kan ta tillvara på fruktdelningen 

och benämna att äpplet skärs i fjärdedelar. Detta är teorier som även Björklund (2008) har 

intresserat sig i. Hon skriver att de vardagliga situationerna finns överallt i vår omgivning. 

Hon menar även att pedagoger bara behöver vara medvetna om att det finns och att de ska 

finnas där för barnen. Pedagogen ska ge barnen matematiska utmaningar i flera olika 

konstellationer så att sinnena stimuleras.  

En viktig del är enligt Dahl och Rundgren (2004) att barn ska stimuleras och utmanas i 

problemlösning. De menar att barnen ska skaffa sig en tilltro och lita på sig själva. 

Charlesworth och A. Leali (2011) anser att barnen lär under hela sin uppväxt. Deras naturliga 

nyfikenhet leder dem till problem som de tvingas ställas inför. I problemlösning anser de även 

att ett flertal andra färdigheter tränas, färdigheter så som att resonera, kommunicera, se 

samband samt att återberätta. Vygotskijs tankar belyses i Strandberg (2009) som anser att med 

ett bra samspel medföljer ett naturligt sätt att lära. Strandberg (2009) lyfter en typisk slogan: 

”Att barn inte gör som vi säger utan som vi gör” (s.61). Dahl och Rundgren (2004) belyser en 

forskning och beprövad erfarenhet som visar vilket inflytande lärare har. De menar att om en 

lärare har en personlig inställning som är negativ om matematik speglar det av sig i 
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pedagogiken med barnen. Om en lärare har positiva erfarenheter om matematik utmanar de 

och synliggör matematiken på ett inspirerande sätt för barnen. En kunnig och intresserad 

pedagog har enklare att möta barnen i deras tänkande och att ta tillvara och utveckla barnens 

tankar och vidga deras perspektiv (Dahl & Rundgren, 2004). Emanuelsson (2008a) påpekar 

ett typiskt exempel om att föräldrars negativa inställning till matematik kan påverka barnens 

inställning. Att som förälder berätta för sina barn att de inte tyckte om matematik i skolan 

eller att det var ett ämne som inte gick så bra, kan påverka barnet negativt.   

Strandberg (2009) lyfter fram Vygotskiljs sociokulturella tankar om att människan lär i 

samspel med andra. Emanuelsson (2008b) anser precis som Vygotskij att en pedagog ska ta 

tillvara på vardagssituationerna för att skapa samtal, samarbete och kommunikation om 

matematik. Även Cleasdotter (2002) har synliggjort vad barnen kan lära i den vardagliga 

leken. I samspelet och kommunikationen hör och lär barnen matematiska begrepp på ett 

naturligt sätt. I den vardagliga leken lär barn matematiska mönster i broderi, pärlplattor, trä 

halsband och i klossbygget med mera. Björklund (2008) skriver att även små barn som inte 

har det verbala språket har en förmåga att lösa problem och innehar matematiska kunskaper 

som kropps- och rumsuppfattning. Notari-Syverson och Sadler (2008) skriver om en studie 

som har kommit fram till att barnet lär matematik under sina unga år. De kom fram till att 

barn utvecklar en djupare förståelse för matematik än vad man tidigare antagit. Precis som 

Björklund (2008) menar Notari-Syverson och Sadler (2008) att barn redan tidigt utvecklar 

rumsuppfattning och tidiga matematiska kunskaper. De påstår även att barn väldigt tidigt får 

en förståelse för former, logiskt tänkande, antalsuppfattning och mängd. I läroplanen för 

förskola, Lpfö98 rev. 2010 står det att barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla sin 

förståelse för rum, form och läge. De ska även utveckla förmågan att föra och följa 

resonemang. Barnen i förskolan ska använda matematiken för att undersöka och reflektera 

(Skolverket, 1998).  

Doverborg och Pramling Samuelssons (1999) tankar om matematikglasögon är än idag 

aktuellt i ämnet om matematik: ”Om vi pedagoger tar på oss ”matematikglasögonen”, så ser 

vi att vardagen i förskolan är full av och företeelser som innehåller matematik” ( s.128). 

2.3 Leken 

Öhman (2011) påpekar att det är i leken som barnen utvecklar och lär, det är där de får 

kunskaper och färdigheter. Att leka är barnens arbete, deras vardag. I en studie gjord av Fleer 

(2011) visar resultat på att lek måste förbli en viktig del i förskolan. Brodin och Lindstrand 
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(2008) anser att det är i leken som barnen själva kan vara med och påverka det som händer. 

Barnens lek styrs av sociala och kulturella traditioner men grunden för leken är densamma i 

stora delar av världen. För att definiera vad lek är används ofta ord som spontan, frivillig, inte 

målstyrd och lustbetonad (Brodin & Lindstrand, 2008). Emanuelsson (2008b) påpekar att barn 

utvecklar självkänsla och självkännedom i leken och i samspelet med andra.  

2.3.1 Lek och lärande  
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem (Skolverket, 1998, s. 6, st. 6).  

 

Barn spenderar den mesta tiden med att leka och Charlesworth och A. Leali (2011) anser att 

det är där som flest lärtillfällen sker. Författarna poängterar att små barn bör få möjlighet att 

utforska och lösa problem själva och pedagogen ska finnas där som stöd.  

Lek och lärande är oskiljbara. I lek lär barn nya saker eller bygger på den kunskap de redan 

har. Hur och vad barnen lär sig när de leker är upp till pedagogen att se (Öhman, 2011). 

Emanuelsson (2008b) anser att barn gör upptäckter i leken men menar även att pedagogen 

skapar situationer där de vill sätta fokus på speciella fenomen. Öhman (2011) skriver att om 

barn ska leka och lära samtidigt bör det ske på ett lustfyllt sätt. Att som pedagog utmana och 

reflektera tillsammans med barnen är också viktiga aspekter för att ett lärande ska ske. För att 

främja ett lärande i förskolan är det viktigt att erbjuda en utforskande miljö och reflektion i 

spontana vardagssituationer.  

Friedrich Fröbel var en tysk pedagog som ansåg att matematikämnet och leken var av stor 

betydelse. Han utvecklade lekgåvor och aktiviteter där barnen fick undersöka, analysera, 

jämföra och sortera. I dagens förskolor finns dessa lekgåvor fortfarande kvar men används 

inte lika flitigt och strikt som förut (Björklund, 2008). Författaren skriver att pedagogens 

uppgift i dagens förskola är att ta tillvara på situationer där barnens nyfikenhet 

uppmärksammas. Pedagogen och barnet ska sedan utifrån barnens perspektiv söka svar. 

Björklund (2008) ser här en skillnad mot förr i tiden. Förut uppmuntrades barn att själva 

utforska och söka svar, nu ska barnet undersöka tillsammans med andra. Öhman (2011) anser 

att ett lärande inte är en enskild process utan att det är något gemensamt som man gör 

tillsammans med andra. Barn konstruerar kunskap tillsammans och är medforskare. Öhmans 

(2011) synsätt på lärande går att efterlikna med Vygotskijs teorier om att lärande sker i 
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samspel med andra och att lärande är något socialt (Strandberg, 2009). Säljö (2010) påstår att 

människan är läraktig. Det sker alltid ett lärande hos människan, människans största förmåga 

är att ta reda på och använda erfarenheter.  

2.4 Miljöns betydelse för lärande  

Vygotskijs teorier om att ett lärande är en interaktionell process presenteras i Strandberg 

(2009). Människan lär i samspel med sin omgivning och miljö men framförallt i den 

omgivning som man finner är betydelsefull. Björklid (2005) efterliknar Vygotskijs teorier och 

poängterar att lärandet är något som sker i ett specifikt sammanhang, författaren kallar det för 

här och nu. I nutidens lärande kan vi inte säga att barnen ska lära sig något i vissa specifika 

situationer. Vi ska däremot vara medvetna om att barnen lär i de situationer som de känner 

mest tillhörighet till. Vidare anser Björklid (2005) att ordet lärande är starkt kopplat till de 

formella lärsituationerna i skolan och att vi måste jobba på att få in de mer informella 

lärtillfällena. Hon menar att om vi pedagoger tänker på att skapa en lärande och tillåtande 

miljö får barnen mer utrymme och fler informella lärtillfälle.  

Arkitektur och den fysiska miljön på ett rum har stor betydelse för barns utveckling och 

lärande. Antingen öppnar det upp för lärande eller så begränsar det anser både Davidsson 

(2008) och Strandberg (2009). Detta anser även Björklid (2005) som skriver att miljön på 

förskolan måste vara anpassad för barnen. Rum och vrår bör vara anpassade för olika 

tillfällen. Davidsson (2008) skriver om att rummen ska vara anpassade efter barnen. 

Möblering av rum och tillgänglighet av material har betydelse för vad och hur barn lär sig och 

agerar i rummet. Davidsson (2008) menar att varje rum på förskolan säger någonting, 

tillgänglighet och placering av material, val av möbler och placering av dessa. Om barn inte 

får trygghet och stimulering i sin miljö vill inte barnen vistas i den miljön, vilket enligt 

Björklid (2005) senare kan leda till att barnen hämmas i deras utveckling. Författaren menar 

att det är viktigt att miljön är flexibel och att barnen är involverade i miljön, det är trots allt 

dem som ska utvecklas på förskolan. Björklid (2005) nämner en studie som gjordes år 2004 

mellan sju svenska kommunala förskolor och fem stycken engelska förskolor. Slutsatserna i 

den var att de svenska förskolorna var hämmade och styrda. Förskolorna hade lite och ingen 

variation på sitt material. Materialet var inte utmanande för barnen och hade inte någon 

lockelse till naturvetenskap och teknik.  

Även utomhusmiljön är en arena för lärande, där får barnen möjlighet att utforska sin 

omgivning. Det ger barnen chansen att testa sina förmågor och idéer samt söka nya 
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utmaningar (Brodin & Lindstrand, 2008). Leken som sker utomhus främjar barnens sinnen 

och deras informella lärande. Precis som Brodin och Lindstrand (2008) anser Björklid (2005) 

att utomhusleken främjar informella lärtillfällen men menar att när barnen är inomhus sker det 

mer formella lärtillfällen. Lekplatsens utformning spelar stor roll för lärandet. Den ska vara 

väl anpassad och erbjuda något speciellt som leder till att barnen samarbetar, konstruerar och 

tränar sina motoriska färdigheter. En nackdel med utevistelsen enligt Björklid (2005) är att 

pedagoger ofta är underbemannade och kan därför inte gå till någon större skog eller liknande. 

Det blir oftast att barnen får stanna inne på den egna gården menar författaren.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Med våra egna upplevelser från förskolan kan vi se att samspel genomsyrar verksamheten. 

Samspel och interaktion sker dagligen mellan förskollärare, barn och andra vuxna. Detta anser 

vi går i hand i hand med vad vårt kapitel, teoretisk utgångspunkt, kommer att beröra. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2010) menar att människans utmärkande drag är att den utvecklar och använder sig av 

fysiska och språkliga redskap. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är samspelet centralt för 

lärande och utveckling. Vi lever i en värld bland artefakter som möjliggör människans 

förmåga att ta emot och sprida information. Vygotskijs tankar lyfts fram i Strandberg (2009), 

Vygotskij talar om barnets kulturella verktyg och om barnets tillgång till verktyg (artefakter) 

och tecken. Människan tolkar inte sin omvärld på egen hand utan använder sig av artefakter så 

som datorer, pennor och liknande. För att ett lärande ska ske krävs utmanande och intressanta 

artefakter (Strandberg, 2009).  

Säljö (2005) anser att lärande ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att människan ökar sin 

förmåga att integrera med information och erfarenheter som ingår i samhällets normer. Även 

Sträng och Persson (2003) finner att det naturligaste sättet att lära är i interaktion med andra 

människor. På medeltiden växte barnen upp med familjen och hade ett kommunikativt 

samspel, de levde sin vardag på ett mer intimt sätt. I jämförelse med idag då vi oftast har olika 

vardagar, barn på förskola, mamma och pappa på olika jobb med olika tider. Förr fick 

människan sina erfarenheter från sin familj, idag får vi erfarenheter och kunskaper från 

betydligt fler konstellationer (Sträng och Persson, 2003).  

I förskolan menar Sträng och Persson (2003) att barnen kommer i kontakt med 

begreppsvärlden och erfarenheter som inte alltid tillhör de vardagliga situationerna. Säljö 

(2005) poängterar att det är i samspelet med sig själv, kulturella redskap och de olika 

lärmiljöerna som människans sätt att lära sig bildas.  

Sträng och Persson (2003) nämner att språket är en stor del i lärandet. Språket är en central 

del även med barn som inte har tillämpat det verbala språket än. När barnet lär sig ett språk 

enligt Säljö (2010), lär man sig att skapa kontakt med sin omgivning. Språket blir en hjälp för 

att kunna delta i sociala sammanhang. Språket är ett kollektivt, interaktivt och individuellt 

sociokulturellt redskap. Det kan fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens 
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tänkande (Säljö, 2010). Det sociokulturella perspektivet handlar enligt Sträng och Persson 

(2003) om att pedagoger ska använda språket i kommunikation och socialt samspel med 

barnen, eftersom detta ger stöd i lärprocesserna och är en vägledning för barnen.  

Säljö (2005) påpekar att individen lär, annars hade inte alla andra människor också lärt sig. 

Lärandet ingår i många olika sammanhang och sker på olika sätt, medvetet och omedvetet. En 

utgångspunkt för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är att man ser kunskap och lärande 

som situerade, det vill säga som något som växer fram i det sociala. 
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4. Metod 

I vår metod kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga med vår insamling av det 

empiriska materialet. Kapitlet innehåller val av metod, genomförande och urval, analys av 

data samt arbetsfördelning.  

4.1 Metodval 

Kvalitativa metoder handlar enligt Eliasson (2006) om att koncentrera sig att gå på djupet av 

någonting. Nylén (2005) anser att det är fenomenets utformning och kvalité som forskaren vill 

åt. En kvalitativ metod beskriver en människas egna uppfattningar av ett fenomen, skriftligt 

eller verbalt. Eliasson (2006) påpekar att det enklaste och vanligaste sättet att komma åt detta 

är genom intervjuer och observationer. Denna metod är bra när forskaren vill komma åt ett 

sammanhang och få en helhetsförståelse. Holme och Solvang (1997) belyser den kvantitativa 

metoden. Författarna menar att det är mer som en avspegling och en metod där forskaren får 

ett brett perspektiv. Forskaren vill där omvandla den inkomna informationen till siffror och 

tabeller. Holme och Solvang (1997) presenterar även en fördel mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder och anser att dessa två metoder går att kombinera i framställningen av 

det insamlade materialet. Eliasson (2006) menar att fördelen med den kvalitativa metoden är 

att den är flexibel. Detta eftersom den fungerar bra att kombinera med andra metoder och 

möjligheten till att förändra materialet under arbetes gång.  

4.1.1 Fenomenografi  

Vi inspireras av en fenomenografisk kvalitativ forskningsansats. Kihlström (2007a) beskriver 

att syftet i fenomenografin är att få reda på olika personers erfarenheter och tankar kring ett 

fenomen. Det är en avgörande skillnad mellan fenomenografi och fenomenologi. Enligt 

Marton och Booth (2000) är skillnaden att forskningen i fenomenografin bygger på andras 

erfarenheter och i fenomenologin är det forskarens egna tankar och erfarenhet som ligger i 

fokus. De menar att fenomenografin är ett sätt att identifiera, formulera forskningsfrågor och 

poängterar att det främst är i lärandesituationer och pedagogiska handlingar som 

fenomenografin används inom. Precis som Kihlström (2007a) anser även Marton och Booth 

(2000) att fenomenografer studerar andras erfarenheter.  

För att få ett resultat utifrån en fenomenografisk forskningsansats krävs det att 

datainsamlingen inbjuder till att reflektera och tänka så att forskningsdeltagarna kan dela med 

sig av sin erfarenhetsvärld (Pramling Samuelsson & Asplund, 2003). En viktig aspekt inom 
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fenomenografin är beskrivningen av mångfalden av olika sätt att tänka. En undersökning med 

ett fenomenografiskt perspektiv som inspiration ger ett resultat av ett varierat sätt att tänka 

(Pramling Samuelsson & Asplund, 2003). Inom fenomenografin anser Marton och Booth 

(2000) att det finns en tvist om hur data framställs. Samtidigt som forskaren vill nå det 

spontana och de oreflekterade tankarna vill den ha en förståelse och ett djup i hur personen 

verkligen ser på sin omvärld. För att detta ska ske behövs ett djupare och längre resonemang. 

För att nå detta kan man enligt Kihlström (2007a) använda sig av bland annat följande 

datainsamlingsmetoder: enskilda- och gruppintervjuer, observationer samt self report. 

4.1.2 Self report 

I vår fenomenografiska studie använder vi oss av en self report som forskningsmetod. 

Khilström (2007a) skriver att self report är en av flera datainsamlingsmetoder för det 

fenomenografiska perspektivet. En sådan undersökning ger kunskap om personers upplevelser 

och erfarenheter samt visar hur människan tänker (Davidsson, 2007). Det är även detta det 

fenomenografiska perspektivet går ut på, nämligen att studera en grupp människor som 

begriper, förstår och har erfarenhet från ett fenomen (Khilström, 2007a). I vårt fall använder 

vi oss av en sådan undersökning för att synliggöra pedagogers olika aspekter på 

vardagsmatematiken i bland annat den fria leken på förskolan. En self report går ut på att 

respondenterna får ett frågeformulär utskickat till sig som de ombeds att svara så utförligt som 

möjligt på. I denna forskningsmetod ställs inga följdfrågor och därför är formuleringen av 

frågeställningarna betydelsefulla. Eftersom att vi befinner oss på olika platser när 

frågeformuläret fylls i får respondenten tid att tänka igenom sina svar, vilket Davidsson 

(2007) nämner är viktigt för att få ett djup i innehållet.  

4.2 Urval och genomförande 

Vi valde att använda oss av en self report som forskningsmetod där första steget var att skapa 

ett frågeformulär som tillfrågade förskollärare skulle få svara på. En intervju eller 

enkätundersökning börjar enligt Patel och Davidsson (2011) för det mesta med neutrala 

frågor. Mellan inledning och avslutning ställs frågor som rör själva frågeställningen och som 

avslutning kan det finnas utrymme för fria kommentarer kring frågornas innehåll. När vi 

utformade intervjufrågorna (se bilaga 2) utgick vi från arbetets frågeställningar, syfte och 

Patel och Davidssons (2011) tankar om frågors formulering. Även Kihlström (2007b) skriver 

att man ska ha frågeställningarna som utgångspunkt när intervjufrågorna skapas. Hon menar 

även att frågorna helst ska vara ostrukturerade, alltså frågor som är öppna och inte bara har ett 

svarsalternativ. Detta är något vi har tagit fasta vid i vår self report. Det första urvalet vi 
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gjorde var att tillfråga förskollärare som arbetat i verksamheten i minst fyra år. Detta för att vi 

ville att de skulle ha upplevt implementeringen av läroplanen samt för att öka reliabiliteten. Vi 

ville även att de intervjuade skulle vara utbildade på högre nivå och att de skulle ha egna 

arbetserfarenheter. När self reportens frågor var utformade skickades ett brev ut med 

information och frågeformulär (se bilaga 1 och 2) till de tillfrågade förskollärarna. Vi valde att 

sända ut self reporten till totalt 16 förskollärare i två kommuner, varav en av de tillfrågade 

valde att inte svara. De fick ungefär en veckas tid på sig att svara och de tillfrågade fick sedan 

välja om de ville skicka tillbaka svaren via brev eller e-post. De 15 förskollärarna kommer 

från 12 avdelningar, vilket ger oss fler förskollärares uppfattningar om hur arbetet 

matematiken på förskolan går till.  

4.2.1 Pilotstudie  

För att vi skulle ge våra respondenter bästa möjliga förutsättningar för bra frågor genomgick 

vår self report en pilotstudie. En pilotstudie, eller som Eliasson (2006) kallar det, en 

pilotundersökning, är bra att genomföra när frågeformuläret är färdigformulerat. En 

pilotundersökning innebär att låta några relevanta personer som skulle kunna ha deltagit i 

studien besvara frågorna. Genom en pilotundersökning får forskaren oklarheter besvarade, 

deltagarnas synpunkter samt ett svar på de konstruerade frågorna.  

Precis som Trost (2010) menar, fick vi hjälp av pilotundersökningen. Vi fick reda på att 

frågeställningarna var användbara i det syfte vi önskade samt att vi fick svar på att vi 

undersökte det vi ville undersöka. Pilotundersökningen resulterade i ett fåtal korrigeringar av 

frågeformuläret och deltagarnas svar gav enkla tips på förändringar så som till exempel att en 

del av frågorna var stängda och att vissa av frågorna gick in i varandra.   

4.3 Analys av data 

Kihlström (2007a) anser att en fenomenografisk analys ska urskilja människors olika sätt att 

tänka. Ett vanligt sätt att analysera en self report är enligt Davidsson (2007) att utgå från 

Georgis analysmodell. Georgis analysmodell innehåller fem steg och vi har anammat de alla 

fem på ett eller annat sätt. 

Det första steget i analysmodellen innebär att forskaren läser igenom texterna och försöker 

bilda sig en helhetsförståelse. När deltagarna hade skickat tillbaka sina svar läste vi igenom 

texterna. Varje individs svar fick en egen färg för att vi som forskare skulle kunna urskilja 

svaren utan att blanda in deltagarnas identitet. Därefter sorterade vi upp fråga för fråga. Det 

andra steget i Georgis analysmodell innebär att vi som forskare avgränsar och lyfter delar som 
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kan fungera som viktiga inslag i framställningen av resultatet. Vi kunde urskilja dessa inslag 

när vi läste texterna och svaren delades in i olika kategorier. I det tredje steget bör forskaren 

avgränsa och ta bort överflödiga meningar. Under kategorierna kunde vi rensa bort 

upprepningar samt icke relevant information. Forskaren ska i det fjärde steget knyta an till det 

teoretiska perspektivet samt använda vetenskapliga begrepp. Detta steg har vi anammat på så 

vis att vi har låtit det sociokulturella perspektivet genomsyra hela resultatet. Det vi har lyft 

fram från det sociokulturella perspektivet är samspelet i lärandet, vilket är ett begrepp som vi 

genomgående nämnt i hela arbetet. I steg fem av Georgis analysmodell har vi till viss del 

anammat att synliggöra likheter, olikheter och gemensamma drag för att sammanställa 

resultatet (Davidsson, 2007).   

4.3.1 Validitet och reliabilitet 

För att se om undersökningen är tillförlitlig menar Trost (2010) att det ska finnas en 

reliabilitet. En studie får oftast högre reliabilitet när undersökningen är kvantitativ, detta 

eftersom att forskaren då anger värden. Eftersom att vi använder oss av en kvalitativ 

undersökning i form av en self report skulle vår studie inneha lägre reliabilitet. Men eftersom 

vi har anammat en kvantitativ metod i vår framställning av resultatet innehar vår studie högre 

reliabilitet. En self report är ett djupgående frågeformulär som är en blandning mellan en 

intervju och en enkät. För att kunna säga vilken reliabilitet studien har måste man först se om 

frågorna i frågeformuläret är standardiserade eller inte. Trost (2010) anser att för att frågorna 

ska anses vara standardiserade ska frågornas utformning vara lika för alla. De ska vara lika 

formulerade och ställas i samma ordning till alla som blir intervjuade. Detta är krav som vårat 

frågeformulär uppfyller. 

Eliasson (2006) skriver att ”valid” betyder giltig och att det främst handlar om att forskaren 

ska mäta det den ska mäta. Enligt Eliasson (2006) är det viktigt att klargöra sin frågeställning 

redan från början. När studiens innehåll sedan ska samlas in är det bra att kontrollera 

innehållet för att få reda på om den är sann. För att styrka validiteten i vår studie och se om vi 

undersöker det vi ville undersöka utförde vi en pilotstudie.  

4.3.2 Etiskt ställningstagande  

I vår undersökning har vi utgått från Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav som består 

av fyra olika krav om forskningsetiska principer. De fyra principerna som de berör är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidientialitetskravet samt nyttjandekravet.  
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Våra deltagare fick först en förfrågan om de ville medverka i vår studie. Det fanns inget krav 

på att de var tvungna att tacka ja utan det var ett frivilligt beslut. I det utskickade brevet med 

information och frågeformulär synliggjorde vi undersökningens syfte. Detta är bland annat 

vad informationskravet kräver.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär samtyckeskravet att forskaren först och främst ska få 

ett godkännande från deltagarna att de vill medverka. För att uppfylla kravet måste forskarna 

få ett skriftligt godkännande. Detta är å andra sidan inte ett krav vid en större postenkät. De 

menar även att forskaren ska vara medveten om att deltagaren själv har rätt att bestämma om 

sin medverkan i undersökningen. Eftersom vårt urval berör förskollärare behövde vi inte 

tänka på något samtycke från föräldrar. Deltagarna fick själva välja om de ville fullfölja 

undersökningen. Det skickades enbart ut en påminnelse efter utsatt slutdatum för att inte vara 

påtryckande då undersökningen var frivillig.  

För att en undersökning ska uppfylla konfidientialitetskravet ska undersökningens resultat 

förvaras och bearbetas inom forskningsgruppen (Vetenskapsrådet, 2002). Vårt material har 

enbart behandlats av oss som forskare samt med ledning av våra handledare.  

Frågornas svar får inte påverka varken forskarna eller deltagarna enligt Vetenskapsrådets 

(2002) fjärde princip, nyttjandekravet. De uppgifter och svar som samlas in får endast 

användas till undersökningen. Materialet som vi har samlat in är enbart till för vår 

undersökning och inga andra kommer att kunna använda våra deltagares svar eftersom vi 

makulerar dessa efter användning.  

4.3.3 Begränsningar 

Enligt Kihlström (2007b) kan det finnas begränsningar med en self report. Respondenterna är 

ensamma när de fyller i formuläret och de har ingen möjlighet att fråga vid eventuella 

funderingar eller frågor. Marton och Booth (2000) framhäver ytterligare en begränsning i en 

kvalitativ undersökning. De menar att forskaren vill få djupgående svar och tankar samtidigt 

som de vill nå det oreflekterade och spontana. Vi är medvetna om dessa begränsningar och tar 

hänsyn till dessa. Vi kan inte styra hur deltagarnas miljö och omgivning ser ut när de svarar 

på undersökningen. Något vi heller inte kan veta är ifall våra deltagande förskollärare svarar 

sanningsenligt på frågorna. Vi får lita på att de svarar sanningsenligt och att de står för det de 

har skrivit. Det vi strävar efter är att få djupgående svar där det spontana och oreflekterade har 

mindre betydelse.  
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4.4 Arbetsfördelning 

Vi har valt att fördela arbetet jämt mellan oss under hela arbetet gång. I största möjliga mån 

har vi försökt att sitta tillsammans med studien för att vi ska kunna diskutera, reflektera och 

lyfta våra tankar. Arbetet började med att vi tillsammans läste in oss på litteratur och gjorde 

ett urval om vilken litteratur som var mest relevant för vår studie. Litteraturen delades sedan 

upp mellan oss och var och en läste in sig på olika väsentliga områden, för att sedan skriva in 

det i bakgrunden. Vi har sedan arbetat tillsammans för att få fram delar som metod, resultat 

och diskussion. 
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5. Resultat och analys 

I vårt resultat kommer vi att presentera förskollärares erfarenheter och tankar utifrån self 

reportens svar. Svaren har vi valt att kategorisera i sex stycken underrubriker. För att kunna 

presentera det har vi använt oss av Georgis analysmodell. Presentationen av resultatet har 

inslag av siffror och statistik, som är delar ur den kvantitativa metoden. Vid framställningen 

av blockcitat synliggör vi vissa förskollärares svar, deras namn presenteras fiktivt. Efter varje 

kategorisering presenteras en analys där vi kopplar resultat med vår bakgrund av tidigare 

forskning.  

5.1 Pedagogers olika föreställningar 

Förskollärarna har svarat på frågan: Vad känner du för ämnet matematik i förskolan? Beskriv 

för och nackdelar. Utifrån de svar frågan resulterat i urskiljs tre olika föreställningar om vad 

matematik är för dem. Det handlar inte bara om siffror utan även om en förändrad syn hos 

pedagogen och interaktionen mellan aktörerna i verksamheten.  

5.1.1 Inte bara siffror 

Fem förskollärares föreställningar om att matematik inte bara är siffror och tal går att 

sammanfatta med Sannas nedanstående citat.  

Matematik är ju inte bara plus och minus. Ibland tänker man så när man hör ordet matematik. Men det 

är ju så mycket mer, sortera, färger etc. Jag ser inga nackdelar bara fördelar med matematik. Det gäller 

bara att lägga det på rätt nivå och förklara för t ex föräldrarna vad vi menar när vi säger att vi 

använder matematik i vardagen.  

 

Matematiken ska enligt de intervjuade förskollärarna genomsyra verksamheten på ett naturligt 

och vardagligt sätt. En förskollärare poängterar vikten av att matematiken är ett av deras 

prioriterade mål men menar samtidigt att alla andra mål är lika viktiga. Tre av de intervjuade 

skriver att en nackdel med matematik kan vara att det blir för mycket fokus på just det ämnet 

och att andra ämnen kommer i skymundan. Överlag är förskollärarna ändå positiva till de nya 

strävansmålen och ser det som ett uppdrag att hjälpa barnen att få en helhetsförståelse till 

matematik.  

5.1.2 Förändrad syn 

Sju stycken förskollärare skriver att arbetet på förskolan har förändrat deras syn på 

matematik, till det positiva. Tre stycken svarade att deras uppfattning av matematik sedan 

deras egen skolgång förknippades med skräck och rädsla men att de nu har insett att det finns 

överallt i vår omgivning. En av de intervjuade betonar att förut handlade matematik om att 
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räkna sida upp och ner i en bok utan att förstå innebörden. Numera förknippar de matematik 

med problemlösningar, konkreta material och att kunna ge begrepp på de saker som barnen 

gör.  

”Matematik finns överallt i vardagen” är ett citat från en av de intervjuade som sammanfattar 

förskollärarnas svar. Matematik ska ses i vardagen och i olika sammanhang. Det behöver inte 

vara avancerat, tillfällena som ges kan utnyttjas likväl utomhus som inomhus, på gympan, 

badet och vid matsituationer skriver några intervjuade förskollärare. En av dem poängterar att 

fördelen är att det är ett brett ämne och att det finns många möjligheter till lärandetillfällen. 

Möjligheter så som att baka, skapa, sortera, bygga, sjunga, dansa och att leka med vatten. 

5.1.3 Interaktion 

Paralleller har dragits mellan interaktion och diskussion med barnen och förskollärarna 

poängterar att det är en betydelsefull del i förskolans värld. Hälften av de intervjuade skriver 

att de ser det som en utmaning att synliggöra, inspirera och diskutera kring matematik. En 

pedagog menar att i och med de nya strävansmålen har medvetenheten ökat och fler 

diskussioner har växt fram mellan pedagog - pedagog, pedagog - barn samt barn - barn. Nina 

sammanfattar interaktionen mellan matematik, barn, förskollärare och dess omvärld såhär:  

…Matematik handlar om ett sätt att förhålla sig till världen. Att skapa ordning i ett sammanhang. Ett 

sätt att förstå hur saker och ting hänger samman. Jag själv är fortfarande upptäckare av matematik och 

tycker det är spännande att tillsammans med barnen få upptäcka, prova hypoteser och lära av hur barn 

tänker förutsättningslöst kring vardagliga matematiska svårigheter… 

 

Sammanfattningsvis har alla förskollärarna beskrivit att matematiken på ett eller annat vis är 

viktig för barnen i förskolan och att den finns överallt, bara de matematiska glasögonen är på.  

5.1.4 Analys 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) var syftet med den reviderade läroplanen att 

kvalitetssäkra personalen. De intervjuade förskollärarna har märkt en förändring i 

verksamheten. Av resultatet kan vi tolka att förskollärarna nu anser att matematik som en 

arbetsmetod är mer utmanande och intressant. Arbetet med de nya strävansmålen har medfört 

en ny syn på arbetet med matematik i förskolan. Många av förskollärarna nämner att den nya 

synen på matematik har blivit positiv eftersom att deras tidigare erfarenheter från egen 

skolgång har varit negativ. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) benämner tre ord i 

det negativa sammanhanget: ”svårt, krångligt och jobbigt”. Detta menar även Dahl och 

Rundgren (2004) som anser att den personliga inställningen speglar av sig på pedagogiken, 
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”att barn inte gör som vi säger utan som vi gör” är ett uttryck från Strandberg (2009). Dahl 

och Rundgren (2004) menar även att matematiken synliggörs på ett mer inspirerande och 

utmanade sätt för barnen om en pedagog har en positiv inställning, vilket vi kan utläsa att 

även de tillfrågade anser. Författarna anser att matematik är inspirerande om det är kreativt, 

fantasifullt, kritiskt och logiskt. Emanuelsson (2008a) påpekar även vikten av att föräldrarnas 

inställning måste vara positiv. Detta håller vi med om eftersom det inte bara är på förskolan 

som barn lär sig utan även i hemmet med föräldrarna.  

Förskollärarnas föreställningar om matematik har gått från att räkna sida upp och ner i en bok 

till att vara mer konkret med problemlösning i centrum. Ett flertal poängterar att det inte 

längre enbart handlar om siffror och tal, matematiken finns numera överallt. Dahl och 

Rundgren (2004) samt Cleasdotter (2002) anser precis som de intervjuade att matematik finns 

överallt. Björklund (2008) poängterar att är man bara en medveten pedagog så finns 

matematiken där. Precis som Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) nämner, gäller det 

att ha på sig sina matematiska glasögon. Det är något som alla berörda i studien håller med 

om.   

5.2 Tankar om vardagsmatematikens lärande 

I kommande stycke presenteras svar på frågan: I vilka vardagssituationer lär sig barn 

matematik? Det vi kan urskilja att förskollärarna har svarat på denna fråga är att de har 

fokuserat på språket samt utevistelsens betydelse för lärandet.  

5.2.1 Språkets betydelse 

Alla de tillfrågade förskollärarna anser att barn lär i vardagssituationer. Alla situationer kan 

relateras och tolkas som matematik om bara viljan finns. Det är viktigt att pedagogerna är 

lyhörda, samtalar och ger nya utmaningar till barnen. En förskollärare ger exempel om att de 

medvetet ger barnen geometriska begrepp och mängdbegrepp så som cirkel, fjärdedel, hel och 

halv. Genom att konkretisera något bör språket vara inkluderat, exempelvis när en pedagog 

delar ett äpple mitt itu och samtidigt säger att äpplet blir två halvor. På detta sätt lär sig barn 

det matematiska språket enligt den tillfrågade. Laila uttrycker sig följande: 

…Ge dem matematiska ord/begrepp, så att de får höra det fast de inte kan förstå. När de sedan 

kommer till skolan så kan de kanske koppla ihop och förstå det lättare. /…/ Vi behöver bli duktigare 

på att sätta ord på det. Man ska inte krångla till det för mycket, utan matematik kan vara så enkelt som 

att para ihop två likadana sockar som ligger i en stor sockhög… 
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I andra situationer där det matematiska språket används är vid på- och avklädning i hallen. 

Här tar majoriteten av förskollärare upp att barn tränar parbildning, färg och form genom att 

själva konkretisera vad de ska klä på sig: ”Sätt höger fot i höger sko”, ”En vante för varje 

hand”, ”Ett ben i varje byxben”, ”Först byxor och sedan jacka” med mera.  

5.2.2 Utevistelse 

Sex av de tillfrågade betonar vikten av att använda sig av matematiken även under 

utevistelsen, speciellt i skogen. En av dessa sex förskollärare uttrycker det såhär: ”När vi är i 

skogen använder vi oss av matematik nästan hela tiden. Kan vara uppdrag som att hämta en 

pinne lika tjock som ditt finger, hämta fem olika löv, kims lek med olika naturmaterial…”. 

Tre av de sex pedagogerna uttrycker att även de synliggör skogens möjligheter och material.  

Nina har uttryckt djupare tankar om det vardagliga lärandet hos barnen.  

Barn lär sig saker hela tiden.  Vi vet ju inte när en lärdom blir till och/eller vilken situation som gjorde 

att man nu kan något som man inte kunde innan. Barn upplever och lär sig och ibland blir de 

medvetna om sin kunskap. De lär sig saker som är relevanta för dem och inte alltid det vi vill de ska 

lära sig. Detta gör att vi måste närma oss barns kunskapande med respekt. Att faktiskt titta på hur de 

lär sig och vilken kunskap de besitter och hur den yttrar sig. 

 

Kort summerar även en annan förskollärare samma tankar: ”Barn lär sig i alla 

vardagssituationer om jag synliggör matematiken som finns i dessa”.  

5.2.3 Analys 

Cleasdotter (2002) nämner att barn ska lära sig matematiska begrepp på ett naturligt sätt och 

att det sker i samspelet och kommunikationen med andra. Även Björklund (2008) finner att 

benämning av matematiska begrepp är viktigt. Användning av matematiska begrepp är något 

Cleasdotter (2002) anser är av stor vikt för barns tidiga matematiska utveckling. Notari-

Syverson och Sadler (2008) menar att barn i tidig ålder utvecklar förståelse för bland annat 

logiskt tänkande och former vilket även Skolverket (1998) tar upp. Björklund (2008) tillägger 

att de barn som ännu inte har det verbala språket kan lösa problem och tänka matematiskt. En 

av de tillfrågade poängterar att desto tidigare ett barn hör det matematiska språket desto 

enklare skapas en förståelse. Detta är tankar som kan styrkas med Notari-Syverson och 

Sadlers (2008) resultat av sin studie. Förskollärarna lyfter fram konkreta exempel på 

situationer där de belyst matematiska begrepp. Inom arbetet med geometri framkommer det 

många matematiska begrepp som Notari-Syverson och Sadler (2008) samt 

Utbildningsdepartementet (2010) anser som viktiga delar i arbetet med matematik på 

förskolan. Förskollärarna är eniga med Pramling och Pramling Samuelsson (2008) om att 
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bland annat fruktstunden är en aktivitet där språket kan stimuleras tillsammans med en 

konkret situation. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) poängterar att det finns massor 

av matematiska tillfällen att ta tillvara på. Förskollärarna utvecklar de konkreta tankarna och 

belyser andra viktiga situationer så som på- och avklädning. Vi tolkar att några av de 

tillfrågade verkar ha tänkt steget längre och menar att pedagogen inte kan förutse i vilken 

situation ett barn lär. Vi uppfattar det som att barnet lär i de situationer där de känner relevans 

för kunskapen. Detta är även tankar som kan kopplas till Björklid (2005) som menar att ett 

lärande sker vid ett specifikt och meningsfullt tillfälle, i en här och nu situation.  

Många av de tillfrågade anser att det går att ta tillvara på matematiken även utomhus och 

lyfter fram vikten av skogens alla möjligheter. Brodin och Lindstand (2008) samt Björklid 

(2005) menar även dem att barnen får större utrymme för utmaningar och utforskning av sin 

omgivning utomhus. Björklid (2005) anser däremot att det finns nackdelar med 

utomhusvistelsen och påpekar att skogen ofta inte besöks på grund av brist på personal. Vi 

tolkar våra intervjuades svar som att detta inte är något hinder, de lyfter fram skogen som 

möjligheternas arena. Förskollärarna lyfter flera konkreta exempel på hur de använder sin 

verksamhet i skogen, så som att ge uppdrag i form av att hämta en pinne som är lika tjock 

som ett finger samt undersökning av myrors alla ben.  

5.3 Reviderad läroplan 

Har ditt arbetssätt förändrats genom implementeringen av den reviderade läroplanen, med 

tanke på de nya strävansmålen inom matematik? Om inte, vad beror det på? Är de frågor som 

utgör grunden för detta kapitel.  

Förskollärarna påtalar att strävansmålen synliggörs på ett tydligare sätt, de är bättre utformade 

och lättare att förstå. Förskollärarna anser att deras arbetssätt och tankar har förändrats i och 

med implementeringen av den nya läroplanen. ”Förr jobbade vi med matematik utan att riktigt 

tänka på att det faktiskt är matte när barnen t. ex följer mönster och pusslar. Jag är betydligt 

mer ”upplyst” nu och mer medveten om vad vi gör och varför” är svaret från en av de 

tillfrågade. En förskollärare uttrycker att den nya läroplanens tydlighet gör det lättare för dem 

att synliggöra och förklara för föräldrar hur viktigt det är med matematik och hur de arbetar 

med det. 

5.3.1 Förändring ger möjligheter 

En av de intervjuade förskollärarna har gått en kurs i implementering och majoriteten av de 

tillfrågade har genom sin kommun fått studera matematik i studiecirklar. Tre förskollärare är 
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kluvna kring deras förändrade arbetssätt. De vet inte om förändringen beror på den nya 

läroplanen, kommunens satsning eller om det beror på det som en av de tre uttrycker: ”… 

matematiken på förskolorna har varit i ropet ett bra tag nu och här på vår förskola har snart all 

personal gått mattekurs”. 

Förskollärarna skriver om deras förändrade förhållningssätt i samband med den reviderade 

läroplanen. Tre förskollärare skriver om sitt eget förhållningssätt till barnen. Johanna anser att 

arbetet med matematiken alltid har funnits där: 

… Detta med att man har blivit mer och mer medveten om att matematiken i vardagen har gjort att 

man har fått upp ögonen mer för vad det är man egentligen gör /…/ Lite känns det också som om det 

man har gjort genom åren, har blivit bekräftat …  
 

Den andra förskolläraren skriver om att ta tid till att möta och se barnen: ”… tar vi oss tiden 

att verkligen se och möta barnen där de befinner sig så gör vi stora upptäckter om hur barnen 

tänker och lär och hur oerhört kompetenta de där”. Den tredje förskolläraren menar: ”… att 

synliggöra matematiken i vardagen är ett arbetssätt som vi har gjort länge på förskolan det är 

inget nytt i vårt arbetslag”.  

5.3.2 Diskussionens betydelse 

”Den nya läroplanen sätter fokus på våra styrdokument och vårt uppdrag. Det är viktigt att 

låta de diskussionerna bli vardagliga och inte glömmas bort i det dagliga arbetet” anser en 

förskollärare. Med denna pedagogs tankar som grund är det även tre andra som håller med om 

att diskussion i arbetslaget är en viktig process, oavsett ämne. I diskussionerna anser 

förskollärarna att de får ny inputs, tips och idéer. Läroplanen blir mer levande i diskussionen 

och en förskollärare belyser att teman hjälper dem att integrera strävansmålen i verksamheten. 

En intervjuad förskollärare betonar saknaden av diskussionen om implementeringen av den 

nya läroplanen. ”Vi har inte jobbat gemensamt i området med implementeringen utan har fått 

sköta det själv, tyvärr. Det är ju verkligen intressant att diskutera tillsammans och få 

inspiration av andra”. 

5.3.3 Analys 

Förskollärarna uttrycker sig positiva till de nya strävansmålen inom matematik. De har 

uttryckt att den nya läroplanen upplevs som mer tydlig, vilket var ett av de målen som 

Utbildningsdepartementet (2010) lyfter att regeringen hade om den nya läroplanen. Den nya 

läroplanen har medfört diskussioner inom arbetslaget på förskolan vilket ett flertal har 
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poängterat är bra. I diskussionerna anser förskollärarna att de har fått dela med sig av sina 

tankar och kommit fram till hur de gemensamt ska arbeta med matematiken i verksamheten.  

Utbildningsdepartementet (2010) skriver att förskolan har blivit en mer betydelsefull plats för 

barnens vardag. Eftersom majoriteten av Sveriges barn är inskrivna på en förskola så ville 

regeringen stärka kvalitén på bland annat personalen. Att kvalitetssäkra personalen på 

förskolan anser vi känns som en viktig del för att kunna utveckla det framtida matematiska 

lärandet hos barnen. Med förskollärarnas svar i ryggen om att matematiken i skolan är svår 

och besvärlig, Fleer (2011) anser att det matematiska lärandet måste ändras för att resultaten 

ska bli bättre. 

Utifrån förskollärares svar kan vi dra slutsatsen om att diskussion i arbetslaget även kan vara 

ett bra medel för att kvalitetssäkra förskolans verksamhet. De förskollärare som har genomfört 

studiecirkeln med fokus på matematik upplever vi betonar vikten av diskussion i arbetslaget 

mer än övriga förskollärare. En förskollärare uttryckte avsaknaden av diskussion kring den 

reviderade läroplanen.  

5.4  Samspel i den fria leken 

I detta kapitel utgår vi från två frågor:  

 Hur samspelar du med barnen i den fria leken? Nämn med några verkliga exempel.  

 Ge exempel på hur du medvetandegör vardagsmatematiken för barnen i den fria 

leken? 

Enligt förskollärarna sker det ständigt en interaktion mellan barn och förskollärare. Detta 

samspel sker bland annat i den fria leken. De skriver även att de kan se och lära av barnen 

med hjälp av observation, samt att du ibland kan bli inbjuden i leken och i andra fall finns 

pedagogen där för att stötta och föra leken vidare. Elva stycken förskollärare anser att det 

gäller att vara aktiv, lyhörd och finnas till hands för att kunna utmana barnen och ge dem rätt 

förutsättningar för ett lärande. Louise menar att med rätt sorts glasögon kan vi förstå och 

utmana barnen på ett helt annat sätt.  

Jag samspelar med barnen genom att vara tillgänglig och finnas till hands, jag är aktiv och försöker att 

ha olika sorters glasögon på mig så att jag kan förstå och utmana de i sitt utforskande. Jag försöker att 

ge barnen rätt förutsättningar just för det här barnet och den här leken. 
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5.4.1 Fri lek på 3 sätt 

De intervjuade förskollärarna lyfter fram tre olika sätt att se på fri lek och samspel. Nio 

stycken ser det första sättet som att den fria leken är ett tillfälle för att kunna vara med och bli 

tilldelad olika roller så som till exempel kund hos en frisör, gäst på en restaurang samt resenär 

på ett tåg. Pedagogerna poängterar att det är viktigt att ta hänsyn till de barn som ingår i 

lektillfället och nämner olika anledningar till detta. Vissa barn är små, andra har svårt att leka 

i det fria och en del har svårigheter när en vuxen deltar. 

I det andra sättet skriver tre stycken förskollärare att de inte så ofta gå in aktivt i leken utan att 

de är utanför och observerar hur barnen samspelar och lär av varandra. Barnen ska få ha kvar 

makten i leken och styra över den. En förskollärare anser även att man ska fungera som en 

observatör men lyfter fram vikten av att även kunna vara en inspiratör. Förskolläraren 

uttrycker: ”För de barn som har svårt att komma igång med en lek på någor [sic] sätt. Då är 

jag med och startar upp en lek som dom väljer, för att sedan dra mig tillbaks när leken har 

kommit igång”. 

I det tredje och sista sättet att se på fri lek är alla förskollärarna eniga om att de är aktiva på ett 

helt annat sätt. De är med i leken för att vara aktiva och ställa utmanade frågor, ge begrepp så 

som framför, bakom, under, centimeter, kvadrat med mera. En förskollärare betonar vikten av 

att benämna ord korrekt redan från början, att använda begrepp som cirkel istället för rund är 

inte mycket svårare för ett litet barn. Andra utmanande frågor som förskollärarna tar upp är: 

”Vilken är längst?”, ”Vilka är det flest av?” och ”Hur många olika färger har du där?”.  

5.4.2 Analys 

Det sociokulturella perspektivet är något som både intervjupersonerna och litteraturen lägger 

stor vikt vid, samspel och interaktion sker dagligen på förskolan. För att ge barnen de rätta 

förutsättningarna att kunna utmana dem i deras lärande krävs det enligt förskollärarna att de är 

lyhörda och finns nära till hands. Förskollärarnas sociokulturella tankar om samspelets stora 

betydelse stärks med Sträng och Perssons (2003) teorier om att interaktion med andra 

människor är det naturligaste sättet att lära. Öhman (2011) nämner att leken är en process som 

skapar kunskap och interaktion för barn. Detta belyser även de intervjuade förskollärarna som 

skriver att stor del av samspelet på förskolan sker i den fria leken.  

Pramling och Pramling Samuelsson (2008) anser att pedagoger lär barn matematik och att det 

i många fall ska ske med hjälp av leken. Detta menar även förskollärarna som lyfter fram att 
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deras roll i den fria leken varierar, men många belyser vikten av att vara en medforskande 

pedagog där uppdraget är att vara aktiv och ställa utmanande frågor. Att ta tillvara på 

vardagssituationer så som lek är enligt Emanuelsson (2008b) viktigt eftersom pedagogen kan 

skapa tillfällen för samtal, kommunikation och just samarbete. Författaren menar att barnen i 

dessa situationer utvecklar självkänsla och självkännedom. Enligt Vygotskij sker ett lärande 

om det finns intressanta och utmanande artefakter. Vi tolkar att Vygotskijs tankar i detta fall 

skulle kalla lek för en artefakt (Strandberg, 2009). I leken kan vi som förskollärare ge begrepp 

samtidigt som barnen får utrymme att på ett lekfullt sätt uttrycka hur de tänker. En annan 

tanke som förskollärarna lyfter upp i samband med den fria leken är att man ibland som 

pedagog går in som inspiratör i leken för att sedan dra sig ur. Emanuelsson (2008b) skriver att 

pedagogen ibland måste skapa dessa situationer för att inspirera till leken. En del förskollärare 

ser den fria leken som ett tillfälle att få vara en aktiv deltagare.  

5.5 Tankar om miljön 

Detta kapitel är inte summerat från en specifik fråga utan miljöns betydelse är något som 

förskollärarna genomgående har belyst i sina svar.   

Till och börja med summerar vi tre förskollärares tankar om lärande. De anser att det är upp 

till förskolläraren själv att skapa lärmiljöer och situationer vare sig material eller platser. Laila 

är en av de tre och uttrycker följande:  

Jag tror att miljön är betydelsefull för barnen. Jag hörde en gång på en föreläsning “ om barn kan sitta 

still så är miljön meningsfull för dem”. Det tänker jag mycket på hur ser det ut hos oss, vad har vi för 

material att erbjuda. 
 

Sex förskollärare belyser att miljön är viktig för lärandet. Miljön såväl inomhus, utomhus och 

som i skogen. En pedagog lyfter fram att miljön som erbjuds på förskolan ska vara utformad 

så att barnen ges möjlighet att utforska och undersöka problem. Den bör vara föränderlig så 

att den alltid är stimulerande. Två förskollärares tankar går hand i hand i det som berör 

rumsuppfattning som en viktig matematisk kunskap. Den ena uttrycker sig såhär: ”Jag ser det 

som en utmaning att skapa miljöer där syftet är att inspirera barnen till ett mattetänk och lek 

och att vi synliggör och diskuterar detta med dem”. Den andra förskolläraren, Sara, skriver: 

…Det är inte meningen att alltid ha de rätta svaren utan kanske vi istället ska uppmuntra dem att tänka 

själva och lösa saker på sitt sätt (givetvis inom visa [sic] ramar). /…/ Om barnet är törstig, vill ha en 

penna högt upp eller spiller ut ett glas mjölk, kanske man kan ställa fråga vad behöver du nu? Sen 

uppmuntra barnets metod att lösa problemen… 
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En annan förskollärare framhäver att i och med studiecirkeln som kommunen anordnat har 

personalen fått upp ögonen för att ha en varierande och föränderlig miljö. Det nämns även att 

förändringar i utemiljön har skett efter diskussioner i arbetslaget. De har införskaffat 

byggmaterial i olika former samt mätpinnar som barnen kan använda sig av på förskolan. En 

av de tillfrågade nämner skogen som en arena för lärande. Genom att undersöka omgivningen 

upptäcker barnen matematik tillsammans i ett gemensamt utforskande. De jämför till exempel 

ekorrens vikt med vad barnen själva väger.   

5.5.1 Analys 

Björklid (2005) anser att om barnen har fått vara delaktiga i miljöns utformning så är de 

delaktiga och aktiva i det dem gör och menar att miljön ska vara i ständig förändring för att 

stimulera ett lärande. Alla förskollärare som nämnde något om miljön var även dem överrens 

om att den har stor betydelse för lärandet. Miljön bör enligt förskollärarna vara föränderlig 

men poängterar vikten av att den också ska vara utmanande. Förskollärarnas tankar 

ifrågasätter vi med tanke på studien som Björklid (2005) lyfter fram. Detta eftersom att det år 

2004 visade sig att de svenska förskolorna var hämmade jämförelsevis med de engelska. Den 

engelska förskolan hade mer, varierande och utmanande material kopplat till matematiken. 

Tankar som uppkom i samband med utmanande och varierande material är om Friedrich 

Fröbels lekgåvor har försvunnit från de svenska förskolorna, eftersom det var ett viktigt och 

läraktig material förr. Det är således inget vi kan tolka utifrån vårt insamlade material. Vissa 

av de tillfrågade har tack vare studiecirkeln förändrat miljön både inomhus och utomhus. 

Förändring och anpassad miljö öppnar enligt Björklid (2005) upp för lärande och detta har 

även de intervjuade uttryckt. Davidsson (2008) menar att miljön och materialets placering 

spelar roll för barnens utveckling. Precis som författaren anser, menar även Öhman (2011) 

tillsammans med oss att det faktiskt är barnens plats, arbete och vardag där kunskap och 

färdigheter utvecklas. Björklid (2005) menar att om miljön är flexibel och tillåtande skapas 

informella lärtillfällen som enligt författaren bör förekomma oftare eftersom lärande allt som 

oftast kopplas till skolvärldens formella lärsituationer. Björklid (2005) forsätter med att 

betona att barnen måste få känna en trygghet och tillit i miljön som de vistas i. Är inte miljön 

trygg hämmas barnen i deras lärande, det är trots allt dem som ska utvecklas på förskolan.  

Utifrån de tillfrågade tolkar vi det som att såväl förskolans gård och skog borde blir en mer 

attraktiv arena på förskolan. Även Brodin och Lindstrand (2008) menar att det är utomhus 

som barnen får möjlighet att utforska. Förskollärarna uttrycker i samband med detta att de har 

utvecklat utemiljön på sina gårdar för ett matematiskt syfte.  
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5.6 Tankar kring ett strävansmål 

Den sista frågan i frågeformuläret var ett utdrag från ett strävansmål i den reviderade 

läroplanen för förskola: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn /…/ utvecklar sin förmåga 

att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna 

och andras problemlösningar”. (Skolverket, 1998, s. 10, st. 9). Vi ställde frågan om vad detta 

strävansmål säger dem. Sara går rakt på sak och skriver: 

Matematik är ett av våra prioriterade mål, men alla våra mål är lika viktiga. Det finns matte i allt vi 

gör under dagen, det gäller att pedagogerna synliggör det för barnen, genom ett medvetet 

förhållningssätt. Fördelen är att ämnet är brett och det finns många olika sätt att jobba med det, 

bakning, vattenlek, deltasand, skapande, sortering, bygglek, sång och dans mm. 

 

5.6.1 Utmärkande aspekter  

De intervjuade förskollärarna anser att detta strävansmål är brett och går att koppla till 

matematik på olika sätt. Utifrån de svar vi har fått kan vi urskilja flera utmärkande aspekter på 

hur förskollärare ser detta strävansmål. Enligt majoriteten av de intervjuade ska en 

förskollärare vara lyhörd gentemot barnen, samt vara en medforskande pedagog. 

Förskollärarna menar att de lättare kan ställa utmanande och problematiserande frågor som 

för barnens lärande och utveckling vidare. Dessa utmanande och problematiserande frågor ska 

vara återkommande i verksamheten.  

Tio av de intervjuade skriver även att samarbete barn emellan är en viktig del för matematiska 

tankar och för att ett lärande ska ske. Verksamhetens pedagoger ska låta barnen prova egna 

hypoteser där inget är rätt och fel. De poängterar att det är viktigt att barnen ska få undersöka 

och reflektera över saker och händelser tillsammans med sina kompisar. Hälften av 

förskollärarna menar att reflektion är en viktig del i barnens lärande. De lyfter fram vikten av 

att reflektera tillsammans med barnen efter att de har utfört något: ”Vad har ni gjort?”, ”Hur 

gick det till?”, ”Vad händer om ni gör på ett annat sätt nästa gång?”. De skriver även att 

pedagogen måste låta barnen få prova många gånger och ta den tid de behöver för att förstå, 

reflektera och tillgodogöra sig ny kunskap. En förskollärare nämner att en pedagog ska 

uppmuntra barnen till att hjälpa och visa varandra. För att synliggöra detta kan pedagoger låta 

barnen berätta och delge varandra om vad och hur de gjort något. Majoriteten av 

förskollärarna skriver om problemlösning som en arena för lärande. De anser att det är viktigt 

att barn lär sig att lyssna, samarbeta, diskutera, argumentera och finna lösningar tillsammans 

med andra barn. Att väcka nyfikenheten av detta är en del av vårt uppdrag enligt en 

förskollärare. 
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4 av 15 förskollärare kopplar miljön till detta strävansmål. De skriver att de vill ha en 

tillåtande, inspirerade och genomtänkt miljö med mycket material samt där klimatet inbjuder 

till diskussion. Det är viktigt med en miljö som utmanar barnen lyfter en annan förskollärare. 

En av de fyra intervjuade skriver: ”Att barn får rätt förutsättningar och att de får vistas i en 

miljö där det är tillåtet och där det ges tid till och möjlighet att ställa egna hypoteser och få 

pröva dessa både enskilt och tillsammans med andra”.   

5.6.2 Betydelsen av olika förhållningssätt  

En annan av de intervjuade sammanfattar de andras svar och jämför det med det 

förhållningssätt en förskollärare bör ha till matematik på förskolan. Förskollärarens svar är att 

vi ska ge barnen utmaningar som utvecklar deras förmågor, både för sig själv och med andra 

barn eller vuxna. Pedagogen anser att barn lär sig väldigt mycket just i samspelet med andra, 

de lär sig genom att ta del av varandras tankar och andras sätt att lösa problem. Får barnen 

möjlighet att konkret utforska saker utvecklar de det abstrakta tänkandet, vilket samma 

förskollärare även anser är en viktig del i lärandet. 

5.6.3 Analys 

Vi tolkar att det som förskollärarna har svarat i frågan om deras tankar om ett strävansmål, 

knyter an till det som de anser är viktigt i arbetet med matematik på förskolan. På nytt belyser 

de vikten av att ställa utmanande frågor, vilket även Charlesworth och A. Leali (2011) belyser 

i sin studie som handlar om just problemlösning med barn i förskolan. Dahl och Rundgren 

(2004) menar att problemlösning har stor betydelse för att barn ska skapa en tilltro till sig 

själva. En förskollärare har uttryckt att en pedagog inte alltid ska ge barnen svar på tal utan 

försöka leda in till en utmanande konversation så att barnen själva kan se eller lösa problemet.   

Att vi kunde urskilja olika men väldigt kloka och genomarbetade tankar om strävansmålet, 

kan vi tolka som att förskollärarna vi intervjuat visar ett intresse för ett ämne som kommer 

finnas nära till hands i många år framöver. Förskollärarna lyfter fram vikten av att vara en 

medforskande, lyhörd och reflekterande pedagog. Förskollärarna nämner att pedagogen ska 

ge barnen utrymme att tillsammans med andra barn och pedagoger lösa problem. Öhman 

(2011) skriver om detta och påtalar att det är viktigt som pedagog att utmana och reflektera 

tillsammans med barnen. Det är en viktig del för att ett lärande ska ske, lek och lärande är 

oskiljbara.  

Förskollärarna framför även att miljön är en viktig koppling till strävansmålet. Den ska vara 

som tidigare nämnt, inspirerande och tillåtande, detta för att diskussioner och ett lärande ska 
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ske. Har Utbildningsdepartementet (2010) lyckats med att höja kvalitén genom 

implementeringen av den reviderade läroplanen? Vi tolkar att de intervjuade förskollärarna 

visar detta i vår studie, de visar att de har anammat den nya reviderade läroplanen.   
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera och knyta an vårt resultat till vårt syfte och 

frågeställningar. Vi kommer även att diskutera hur vi har gått tillväga i vår undersökning. 

Avslutningsvis ser vi kritiskt på arbetet, presenterar didaktiska implikationer samt ger förslag 

till vidare forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion 

I vår bakgrund har vi redogjort vad vardagsmatematik innebär. Forskarna anser att det innebär 

att matematik finns överallt. Det behöver inte vara siffror eller tal för att räknas som 

matematik. Matematik kan vara konkreta, oplanerade, planerade situationer så som bakning, 

dukning och utevistelse där barnen får ett matematiskt lärande. Vi anser att detta är vad 

matematik är men vi saknar både litteratur och förskollärares tankar om vardagsmatematik 

utomhus. Å andra sidan var våra frågor inte utformade så att utevistelsen på ett naturligt sätt 

skulle synliggöras. Vi kunde nämligen inte hitta mycket relevant litteratur som tar upp 

utevistelsen i ett matematiskt syfte, vilket vi tror beror på att det är ett relativt nytt 

ämnesområde. 

Vi har lyft fram förskollärares arbete med vardagsmatematiken genom att utföra en self 

report. I den fick vi fram att flera förskollärare anser att matematiken ska genomsyra hela 

verksamheten samt att det är ett ämne som inte bara bör utnyttjas inomhus eller vid ett 

bestämt tillfälle. Dahl och Rundgren (2004) anser att matematik ska användas på ett kritiskt, 

kreativt och fantasifullt sätt. I arbetet med matematiken på förskolan anser pedagogerna att de 

använder sig av problemlösning och konkret material både inomhus och utomhus. Utifrån de 

intervjuades svar tolkar vi att den optimala lärprocessen som en förskollärare ska ha är att ha 

en bra interaktion med barnen. I interaktionen ska pedagogen använda sig av konkret material 

och lärandesituationer för att utveckla nya matematiska kunskaper hos barnen. Dessa tankar 

kan vi förstärka med Säljö (2010), om att interaktion och fysiska redskap är centrala delar för 

lärandet. Vi drar parallellen att konkret material i detta fall är detsamma som fysiska redskap. 

Huruvida förskollärarna tar tillvara på de förutsättningar som ges eller inte anser vi svårt att 

avgöra. Förskollärarna skriver att de utnyttjar situationer som leken, på- och avklädning, 

matsituationer, fruktstunder och utevistelser. Dessa situationer anser vi sker i verksamheten 

och kopplar det till Cleasdotters (2002) tankar om att interaktion och kommunikation ger 

upphov till matematiska begrepp. Detta ser vi dock med kritiska ögon och menar att arbetet 
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kan bedrivas med mer entusiasm för att det naturliga lärandet ska komma fram. Vi kan inte 

avgöra om förskollärare tar tillvara på de förutsättningar som ges, eftersom vi inte har använt 

oss av observation i vår studie. Det enda vi kan styrka med är de erfarenheter vi har från vår 

verksamhetsförlagda utbildning. 

Våra intervjuade förskollärare upplever matematiken som lustfullt, roligt, inspirerande och 

utmanande. De förklarar att denna positiva inställning inte alltid har funnits där utan att den 

reviderade läroplanen har gett dem ett nytänk i matematikens värld. Många förskollärare 

framhäver sin egen skolgång som en grund till varför matematik har varit något obehagligt 

och jobbigt. Våra teorier innan studiens start bekräftas med de intervjuades svar, att deras syn 

skulle ha förändrats var något vi förutspådde. Något som dock överraskade oss var att vår 

föreställning om att matematikens ”nya” fokus hade nått ut till så många. Frågan är om vi 

hade fått samma bekräftande svar ifall studien varit mer omfattande i antalet intervjupersoner.  

Förskollärarna beskriver många konkreta situationer där de säger sig ta tillvara på den 

vardagliga matematiken. Vi kan dock inte motstå att fortsätta ställa oss frågan om de 

verkligen gör som de säger. En sak är dock tydlig utifrån de intervjuades svar, 

vardagsmatematiken finns! 

6.2 Metoddiskussion 

Vår tanke med att utföra en kvalitativ studie grundar sig i att vi ville göra en mer djupgående 

studie. Vi ville få verksamma förskollärares reflekterade och djupa tankar om 

vardagsmatematiken. Detta ledde in oss på en fenomenografisk studie eftersom vi undersöker 

andras tankar och erfarenheter. Vårt val av metod, self report, valde vi eftersom att vi ville att 

pedagogerna skulle få god tid på sig att formulera sina svar. Vi tror att detta var den bästa 

metoden för oss eftersom att vi får genomtänkta, djupare och bredare tankar från 

förskollärares erfarenheter av vårt fenomen, vardagsmatematik. Hade vi valt att intervjua ett 

mindre antal förskollärare tror inte vi att vi hade fått samma bredd och djup, vi kanske 

däremot hade fått fler möjligheter att utveckla frågorna samt få en mer personlig anknytning 

till den intervjuade.  

Urvalet grundades på erfarna förskollärare med en arbetserfarenhet på minst fyra år. Vilket 

kön vi valde var inte väsentligt för oss, inte heller vilken ålder deltagarna skulle ha. Vi valde 

att ha med 16 stycken deltagare i vår studie vilket var vårt minimumkrav. Nu i efterhand hade 

vi gärna sett att antalet deltagare hade varit fler för att kunna nå ut till större population av 

förskollärare. När urvalet var bestämt och frågeformuläret var färdigt valde vi att testa 
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frågorna i en pilotstudie. Genom att göra en pilotstudie fick vi reda på frågornas utformning, 

vilket stärkte vår validitet i studien. Validiteten stärktes eftersom vi fick reda på att vi 

undersökte det vi ville undersöka. För att höja studiens reliabilitet är vårt urval enligt oss 

tydligt, vi har skrivit ett omfattande informationsbrev samt bifogat ett färdigt frågeformulär. 

Det som drar ner studiens reliabilitet är att det i en self report inte går att kontrollera de 

intervjuades miljö eller sociala omgivning. Detta är något som vi inte kan påverka då vi valt 

en self report som mätinstrument. 

Valet av att använda Georgis analysmodell för att analysera vårt insamlade material gav oss 

en tydlig och klar struktur över hur vi skulle behandla det. Vårt val av analysmodell blev ett 

naturligt val eftersom vi har uppfattat det som en vanlig modell för både en fenomenografisk 

studie och en self report. I vårt resultat använder vi oss till viss del av citat för att få fram ett 

detaljerat material av vad våra deltagare har svarat. Detta anser Nylén (2005) att en forskare 

ska tänka på. En forskare ska tänka på att visa fram tillförlitligt material som lämpligen kan 

styrkas med hjälp av citat från deltagarna. Vi valde att framföra våra längre citat med fiktiva 

namn för att få en tydligare bild på att det skrivits av någon av de intervjuade. För att 

ytterligare förtydliga resultatet förstärkte vi det med delar ur den kvantitativa metoden. Det 

valet gjordes för att på ett tydligt sätt redogöra mängden av något som förskollärarna haft en 

åsikt om. Valet förstärkte resultatets innebörd och tydliggjorde förskollärarnas svar, tankar 

och åsikter. Detta val grundades på Holme och Solvangs (1997) resonemang om att en 

kvalitativ forskning kan kombineras med en kvantitativ metod.  

6.3 Didaktiska implikationer  

Vi kan tänka oss att studien kan vara av intresse främst för pedagoger men även för rektorer 

och andra insatta personer. Vi hoppas att förskollärare känner igen sig i arbetet med 

matematik i vardagen och kan bli inspirerade till ämnet. Vardagsmatematik som fenomen var 

något vi ville undersöka och få en förståelse för vilket vi har förväntningar på att även de som 

läser studien ska få tillfälle att få.   

I studien fick vi en uppfattning om att arbetet med matematiken i den nya reviderade 

läroplanen, Lpfö98 rev. 2010, hade tagit fart på riktigt. Förskollärare synliggör och tydliggör 

nu matematik med hjälp av konkreta situationer, matematiska begrepp samt problemlösning i 

arbetet med barnens lärande. De förskollärare som inte känner sig bekväma med arbetet kring 

matematiken kanske i och med vår studie kan få en ”push” och inspiration till fortsatt arbete. 

Detta eftersom att studien ger en insikt i hur andra förskollärare tänker och arbetar med 
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matematik i vardagen. Utbildningsdepartementet (2010) redogör i sin bakgrund till den 

reviderade läroplanen att allt fler barn går i förskola och därmed bör även kvalitén höjas i 

verksamheten. Vi anser att vår studie ger en insikt i vikten av att matematiken i vardagen är 

viktig för framtida läranden.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Efter vår studie känner vi en avsaknad av att inte kunna bekräfta de intervjuades svar. Det 

hade varit intressant att undersöka samma fenomen med hjälp av en observation, för att se hur 

de arbetar med vardagsmatematik.  

Som vi nämnt i vår studie finns det lite litteratur om utemiljöns betydelse för den matematiska 

utvecklingen. I takt med att matematikens ”fokus” blir ännu bredare tror vi även att utemiljön 

kommer att nämnas mer och mer. En undersökning med enbart fokus på utemiljöns betydelse 

för matematik hade blivit en nytänkande studie.   
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Bilaga 1 

Hej!  

Vi heter Emelie Johansson och Josefine Sveningsson och läser till lärare för förskola, 

förskoleklass och fritidshem på Halmstad högskola. Efter att ha varit i kontakt med Er och fått 

ert godkännande till deltagande i vår studie får ni nu detta informationsbrev tillhörande 

frågeformulär utskickat till er.  

Vårt examensarbete handlar om att vi vill synliggöra den vardagliga matematiken på 

förskolan. Vår studie handlar om att lyfta fram pedagogers arbete med vardagsmatematik i 

den fria leken.  

Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av en self report som är en 

enkätundersökning med ett begränsat antal frågor som skickas ut till intervjupersonerna via 

brev. Intervjupersonerna har ingen möjlighet att kontakta oss för eventuella frågor angående 

frågeställningarna i enkäten.  

Vi ber Er att ta er tid och sitta ned med frågorna och tänka igenom vad ni ska skriva ned. Vi 

ber Er även att skriva så utförligt och motiverande svar som möjligt. Vi vill veta hur Ni 

tänker, gärna genom berättande svar!  

Era svar kommer att finnas med i vår rapport men under alias.  

Ni väljer själva hur ni vill skicka in era svar. Antingen sänder Ni svaren via brev eller om Ni 

föredrar att skriva era svar på datorn så går det bra att maila, adresser återfinns längre ned i 

brevet. 

Frågeställningarnas svar ska skickas iväg till oss senast 5/4 – 2012.  

Observera att oavsett vilken metod ni väljer att skicka in svaren med så ska det skickas iväg 

utsatt datum.  

Med vänliga hälsningar Emelie och Josefine 

Kontaktpersoner  

Studenter    Handledare 

Emelie Johansson   KG Hammarlund 

Malmgatan 29 A   Kg.Hammarlund@hh.se 

333 30 Smålandsstenar 

TEL: 070 326 5228 

MAIL: emjoha109@student.hh.se   

Josefine Sveningsson   Jens Lerbom  

Bolmensgatan 15   Jens.Lerbom@hh.se 

302 66 Halmstad    
TEL: 073 391 4006 

MAIL: josesv09@student.hh.se 
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mailto:emjoha109@student.hh.se
mailto:Jens.Lerbom@hh.se
mailto:josesv09@student.hh.se


 
 

Bilaga 2 

Frågeformulär 

1. Hur många år har du arbetat i verksamheten, som barnskötare respektive 

förskollärare? 

 

2. Vad känner du för ämnet matematik i förskolan? Beskriv för- och 

nackdelar. 

 

3. Anser du att det är någon skillnad på vad och hur barn lär sig i den fria 

leken och styrda aktiviteter? 

 

4. Hur samspelar du med barnen i den fria leken? Nämn med några verkliga 

exempel.  

 

5. I vilka vardagssituationer lär sig barn matematik?  

 

6. Ge exempel på hur du medvetandegör vardagsmatematiken för barnen i 

den fria leken?  

 

7. Har ditt arbetssätt förändrats genom implementeringen av den reviderade 

läroplanen, med tanke på de nya strävansmålen inom matematik?  

           Om inte, vad beror det på?  

 

8. Vad säger detta strävansmål dig? ”Utvecklar sin förmåga att använda 

matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av 

egna och andras problemställningar,” Läroplan för förskola, lpfö 98 rev. 

2010.  

 

Övriga kommentarer och tankar 

 


