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1. Inledning 
Studien genomfördes av två förskollärarstudenter som läser sin sjätte termin på högskolan för 

lärande och kommunikation i Jönköping och därigenom har inblick i Läroplan för förskolan 

(Lpfö98). 

I Lpfö98 finns de matematiska strävansmål som förskollärare ska sträva mot i sitt arbete med 

barn. Några av strävansmålen är: 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att  
upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. (s.9)  

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för  
grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt  
sin förmåga att orientera sig i tid och rum. (s.9)  

 
När studien genomfördes är en reviderad läroplan i process. Den börjar gälla 1/7 2011. Stu-

dien förhåller sig till den som är skriven 1998 men lyfter även upp strävansmål från den revi-

derade läroplanen som är skriven 2010. I Lpfö 98 reviderad 2010 finns flera strävansmål som 

berör matematiken ett av dessa är följande:  

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 problemställningar. (s.12) 
 

I och med att det finns så tydliga strävansmål både i den nuvarande läroplanen och i den revi-

derade delen, anser vi att det är av intresse för förskollärare att det studeras vilka arbetssätt 

andra förskollärare använder sig av för att uppnå dessa strävansmål.  

Under utbildningen på högskolan har vi genomgått olika praktikperioder då det upplevts att 

vissa förskollärare inte arbetar strategiskt med barns matematiska lärande. Därmed undrar vi 

om det finns genomtänkta arbetssätt på vilka förskollärare utmanar barn i deras matematiska 

tänkande. Under praktikperioder och samtal med verksamma förskollärare har vi fått uppfatt-

ningen att förskollärare tycker att arbetet med matematik på förskolan är svårt och tråkigt. En-

ligt Gottberg och Rundgren (2006) handlar matematik i förskolan om att förskollärare ska ha 

mod att tänka nytt, få ny inspiration, lust, kunskap, fantasi, förståelse, vilja, tid och ork. Enligt 

författarna har barn allt det här redan. Den här studien syftar därför till att undersöka vilka ar-

betssätt förskollärare beskriver att de använder då de vill belysa matematik för barn på försko-

lan.  
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2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka arbetssätt förskollärare använder sig av då de vill 

utmana barn i deras matematiska tänkande.  

Frågeställningar 

• Hur uttrycker förskollärare att de tänker om det matematiska lärandet på förskolan?  

• Hur uttrycker förskollärare att de gör då de vill utmana barn i deras matematiska tän-

kande? 
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3. Bakgrund 
I det här kapitlet integreras tidigare forskning inom studiens ämne med bakgrunden. Här klar-

görs begrepp som är viktiga för studien, samt tidigare forskning kring ämnet. I kapitlet ges 

också olika definitioner av vad matematik innebär på förskolan och vad som står i Läroplan 

för förskola. I studien berörs matematik, inte enbart som siffror och uträkningar, utan även 

som Eriksson, Mattsson och Strömbom (2006) menar, att matematik är former, mönster, 

rumsuppfattning, storleksordning, lägesord, antal och taluppfattning. Studien berör även ma-

tematik som olika matematiska begrepp.  

3.1. Vad är matematik? 

Andersson (2006) och Riesbeck (2008) hävdar att det är svårt och näst intill omöjligt att defi-

niera vad matematik är. Författarna menar att matematik uppstått på grund av samhällets be-

hov av att kunna hantera antal, area och volym med mera. Riesbeck anser att även språk, tan-

kar och begrepp hör till matematiskt kunnande. Enligt Björklund (2009) och Eriksson, Matt-

son och Strömbom (2006) börjar barn tidigt att utforska matematik. De hävdar att barn letar 

efter likheter och olikheter, såsom stor och liten, och att barn kommer i kontakt med matema-

tik i form av mönster, former och rumsuppfattning. Eriksson et al. menar vidare att barn också 

kommer i kontakt med matematik i form av storleksordning exempelvis, stor, större, störst 

och liten, minde, minst. Författarna påpekar att matematik är höjd, bredd och avstånd, likaså 

lägesord som, i, på, bakom och framför. Eriksson et al. hävdar också att barn även möter ma-

tematik i form av antal, såsom många och få och även i taluppfattning. Björklund (2009) me-

nar dock att barn måste lära sig matematiska begrepp som ingår i språket för att förstå att det 

är matematik de utforskar. Copley (2000) påpekar att matematiken inte bara är siffror utan 

kunskapen om hur man löser ett problem i vardagen. Författaren påpekar att: ”to know math-

ematics is to do mathematics” (s.15). Författaren hävdar att det inte är förens barn använder 

matematik i vardagen som de förstår innebörden av den. 

3.2. Matematik i förskolans läroplan 

Doverborg och Emanuelsson (2006) hävdar att förskollärare inte kan välja om de vill belysa 

matematik eller inte, eftersom det står som strävansmål i läroplan för förskolan att förskollä-

rare ska arbeta med att utmana barns matematiska tänkande. Några av dessa strävansmål är: 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka  
och använda matematik i meningsfulla sammanhang.  (Lpfö98 s.9) 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för  
grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga  
att orientera sig i tid och rum. (Lpfö98 s.9) 

 
Även i Lpfö 98 reviderad 2010 lyfts matematiken fram som viktiga mål att arbeta med på för-

skolan. Ett av strävansmålen är följande:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda  
matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar på egna  
och andras problemställningar. (Lpfö 98 reviderad 2010 s.12)  
 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) hävdar att förr ansågs den matematiska kun-

skapen vara en mognadsfråga och inget som förskollärare skulle befatta sig med. Därför hade 

skolan ensamrätt på att lära barn matematik. De menar vidare att synen på lärande har ändrats 

och att förskollärare har hjälp av läroplanens mål då de vill utmana barn i deras matematiska 

tänkande.  

3.3. Förskollärare och matematik  

Gran (1998) hävdar att synen på matematik i förskolan traditionellt varit att barn utvecklar 

sina förmågor och kunskaper inom matematik genom att förskollärare stödjer dem. Vidare 

hävdar Gran att det är viktigt att förskollärare utmanar barn i deras matematiska tänkande vid 

samlingar och andra tillställningar. Doverborg och Emanuelsson (2006) och Clarker och 

Clarker (2006) menar att för att barn ska börja förstå innebörden av matematikens användning 

i vardagen behövs en engagerad, kunnig och uppmuntrande lärare, som hjälper barnen att er-

övra matematikens värld och få en tro till sitt eget kunnande. Författarna anser också att det är 

viktigt att ge uttryck för och visa för barn att matematik handlar om mycket mer än siffror i en 

bok.  

Copley´s (2000) studie påvisar vikten av att förskollärare inte fastnar i hur de själva har lärt 

sig matematik utan att de tar tillvara barnens egna erfarenheter och nyfikenhet på matematik. 

Copley skriver i sin studie: ”…give them the opportunity to show you what they can do in the 

way they want” (s.2). Han anser att förskollärare oftast inte tar sig den tid som krävs för att 

lyssna in barn och hur de tänkt, utan är mer fokuserade på att få fram rätt svar, än hur barnen 

har tänkt under tiden. Även Andrews och Trafton (2002) och Tucker (2010) visar i sina stu-

dier om förskolebarn och matematik i USA och England, att de bästa resultaten av lärande för 

barn kommer av att förskollärare inte alltid själv ger svaren utan att de tillsammans med barn 
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löser ett matematiskt problem. Att förskollärare ger barn tid att reflektera över och repetera 

matematiska begrepp och reflektera över vad matematik används till i vardagen, anser Tucker 

vara viktigt.  

Enligt Kronqvist (2006) och Ahlberg (2000) ska förskolan vara barns matematiska mittpunkt. 

De menar att det är utifrån förskolan barns matematiska kunskaper ska växa. Båda författarna 

anser att barns första kontakt med matematik i förskolan är av stor betydelse, eftersom den 

påverkar deras framtida syn på matematiken och möjligheten att ta till sig den. Även Andrews 

och Trafton (2002) hävdar i sin studie att förskolan är en plats där barn och matematik förs 

samman och att förskollärare ska introducera barn i matematikens värld. Kronqvist (2003) och 

Dahl och Rundgren (2004) menar också att förskollärarna och tiden på förskolan är viktig för 

barns syn på matematik. Författarna hävdar att det är viktigt att förskollärarna har en positiv 

inställning till matematik och utmanar barnen med handling, samarbete, eftertänksamhet och i 

sitt eget språk. Det är viktigt, menar författarna, att förskollärare ställer frågor till barn för att 

utmana deras matematiska tänkande. Att ge frågor som inte har ett tydligt svar utan som är av 

problemform hävdar författarna har betydelse.  

Hurst och Joseph (1999) framhåller att vuxna omkring barn ska stödja barns matematiska tän-

kande och erfarenheter genom språket. Vuxna ska göra barn uppmärksamma på matematiska 

uttryck genom att kommentera och ge rätt begrepp, det här för att berika det sätt barn börjar 

förstå den matematiska omvärlden på. Författarna menar vidare att barn naturligt inte fokuse-

rar på matematik om inte de vuxna omkring uppmuntrar dem till att använda den. 

3.4. Matematik som svårt och tråkigt 

Enligt Kronqvist (2003) och Johansson Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) anser de 

flesta förskollärare att de har dåliga erfarenheter av matematik. Kronqvist (2003) hävdar att 

förskollärares negativa inställning och erfarenheter av matematik påverkar hur de själva väljer 

att utmana barngruppen i matematik. Johansson, Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) 

och Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) menar att resultatet kan bli att förskollärarna 

väver in matematik i annat innehåll för att dölja för barnen att de är matematik de utövar. 

Andrews och Trafton (2002) som gjort en studie i USA menar att den traditionella uppfatt-

ningen på förskolan är att matematik är svårt, och att förskollärare ska hålla det enkelt, för att 

inte förvirra eller krångla till det för barn. De hävdar att det dessvärre är den här uppfattningen 
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som begränsar barn i deras matematiska tänkande, eftersom det på förskolor i USA inte upp-

muntras att barn upptäcker matematiska problem. 

3.5. Olika arbetssätt för matematiskt lärande  

Nedan följer olika arbetssätt förskollärare kan använda sig av då de vill utmana barns mate-

matiska tänkande, hämtat från tidigare forskning och litteratur. 

3.5.1. Lärarledd matematik  

Enligt Björklund (2007) och Steiner (2006) är det lärarens uppgift att synliggöra matematik 

för barn och de anser att kommunikationen mellan lärare och barn är viktig för att de ska för-

stå matematik. Författarna hävdar att förskollärare måste utmana barn med olika aktiviteter 

utifrån deras nivå, för att nå alla. De menar vidare att det är viktigt att förskollärare lyssnar in 

barn för att använda sig av deras erfarenheter då de arbetar med matematik. 

Förskollärarna i Graham, Nash och Pauls (1997) undersökning menar att de ska förbereda 

barn inför skolstarten och att det är genom undervisning som barn bäst tar till sig matematik. 

Även Copley (2000) argumenterar i sin studie för att det är lärarens uppgift att ge barn mate-

matiska problem och avgöra när de ska hjälpa eller stå tillbaka. Copley påstår också att förs-

kollärares arbete är att uppskatta barns tidigare kunskaper, och sedan bygga sina samlingar 

runt de. Ahlberg (2000) hävdar motsatsen, att det inte alltid främjar barn att tidigt börja med 

en traditionell lärarledd undervisningsmetod i förskolan. Författaren påpekar att barn som ut-

sätts för skolliknande matematikundervisning på förskolan kan påverkas negativt och tappa 

intresse för matematik. Enligt Charlesworth och Lind (2007) måste läraren variera svårighets-

graderna i de frågor de ställer för att nå alla barn som är på olika förståelsenivåer. Dock menar 

författarna att alltför många icke öppna frågor och direktioner kan leda till att barn tror att det 

endast finns ett rätt svar till alla problem. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) påvisar att förskollärare oftast utmanar barn i 

deras matematiska tänkande genom antalsuppfattning, och då vid lärarledda samlingar eller 

vid matsituationer. De menar att förskollärare använder sig av matematiska begrepp då de till-

exempel frågar om barnen vill ha en hel eller en halv frukt, eller då de i en samling leker med 

siffror och matematiska begrepp. Doverborg och Pramling Samuelsson anser också att det är 

vanligt att förskollärare utmanar barnen genom att de får räkna hur många barn som är på för-

skolan i dag och hur många som saknas. De tror att många förskollärare arbetar i vardagen på 
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förskolan med att förbereda barn för den matematik som de möter senare i skolan och i sam-

hället.  

3.5.2. Matematik och lek 

Barn på förskolan bör möta matematik i ett lekfullt sammanhang. Att barn själva tar initiativet 

till att arbeta med matematik är viktigt, anser Ahlberg (2000) och Kronqvist (2003). Barn ut-

vecklar bäst sitt matematiska tänkande på ett lekfullt sätt menar författarna. Även Fauskanger 

(2006) anser att lek är det bästa arbetssättet för lärande. I leken kan barn förstå meningen med 

matematik. Författaren anser att förskollärare bör vara mer uppmärksamma på vad barnen le-

ker för att använda sig av det i ett lärandesyfte. Ett exempel på det här är, då han i leken ut-

manade barn genom att ge dem matematiska problem. Fauskanger frågade om barnen kunde 

hitta en trädstam som var så tjock att de kunde gömma sig bakom den utan att synas. På så 

sätt anser han att barnen fick en upplevelse av vad ordet tjock innebär. Fauskanger menar vi-

dare att i leken kan barn använda sina egna ord på saker och få hjälp av andra barn att an-

vända rätt matematiska uttryck i olika sammanhang. Författaren beskriver ännu en leksituat-

ion där en pojke sa att hans pinne var längre på två håll. Varav den andra pojken förklarade att 

det heter bredare och längre. Dock påpekar Fauskanger att förskollärares vilja att involvera 

matematik i leken inte får stå i vägen för barns egna spontana lek. Även Copley´s (2000) och 

Mathisen (2010) visar på att barn i leken kan relatera till matematiken. Copley(2000) ger ex-

empel på en intervju med en pojke som bygger med klossar och under tiden kommer på att en 

kloss såg ut som en basketboll, som är en cirkel. På så sätt, menar Copley, klargjorde pojken, i 

leken, att han hade en förståelse för vad en cirkel är. Även Mathisen (2010) hävdar att barn lär 

matematik då de får bygga med Fröbelklossar, vilket är ett slags byggklossmaterial. Då lär 

barnen sig innebörden av delar och helhet samt begreppen lång och kort, höjd och bredd. 

Även Andrews och Trafton (2002) har sett i sin studie att barn lär matematik genom lek. För-

fattarna anser att barn lär matematik då de tillexempel tävlar om vem som kan hoppa högst 

eller längst eller vem som kan ha flest stenar i sin hand. De anser att det viktiga är att förskol-

lärare ser och tar till vara på dessa tillfällen för att det ska bli ett lärande för barnen.  

3.5.3. Matematik i vardagen 

Enligt Doverborg och Emanuelsson (2006) och Dahl och Rundgren (2004) är det avgörande 

för barn om förskollärare visar dem den matematik som finns i vardagen på förskolan. Dover-

borg och Emanuelsson (2006) anser att det inte i första hand är lärarledda samlingar och akti-

viteter som på bästa sätt stimulerar barnens matematiska tänkande. De hävdar också att barn 
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dagligen möter matematik, till exempel då de bygger med klossar och då de får bekanta sig 

med ord som exempelvis högt och långt.  

Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) skriver att barn måste få ta del av matema-

tik i vardagen. Författarna menar att det är självklart att barn i förskoleåldern ska få uppleva 

matematik med hela kroppen. De hävdar också att det inte tillför något om förskollärare med 

ord säger att: ”det är en halvmeter snö på vår gård i dag” (s.6). Författarna menar att barnen 

måste få gå ut på gården och känna hur djupt ner i snön de sjunker med benen för att förstå 

vad en halvmeter innebär. Författarna anser också att det är till stor hjälp om förskollärare gör 

barnen uppmärksamma på matematik genom att exempelvis säga: ”Se, snön når ända upp till 

midjan på Stina men bara till knäna på mig. Det är nog en halv meter snö! Ska vi mäta?” (s.6). 

Andrews och Trafton (2002) kom fram till att barn i vardagen tar hjälp av varandra för att lösa 

matematiska problem, exempelvis då de ska dela på kakor eller leksaker så att det blir jämnt 

antal. De påpekar att det är viktigt att ta till vara på vardagliga problem och dela in barnen i 

grupper för att lösa dem. På så sätt anser de att barn lär matematik på ett meningsfullt sätt. 

Copley (2001) hävdar att barn förstår matematik som ett resultat av vardagliga erfarenheter 

och strategier som de konstruerar för att hantera vardagliga händelser i sina liv.  

3.5.4. Utomhuspedagogik och matematik 

Gottberg och Rundgren (2006) menar att naturen är en bra plats för att lyfta fram matematik 

för barn, eftersom den ständigt förändras. De anser att förskollärare kan göra barn uppmärk-

samma på att på våren är bladen mindre och på hösten större. Författarna skriver också att för-

skollärare måste släppa taget om det invanda, att barn enbart lär sig inomhus och från böcker. 

Enligt Bucht, Kellander, Lättman Masch, Molander, Strandberg och Wejdmark (2009) får 

barn möjlighet att upptäcka matematik med hela kroppen i skogen. På så sätt anser författarna 

att barnen får en större förståelse för matematiska begrepp. I skogen blir det naturligt att an-

vända lägesord som större och mindre, lättare, tyngre, ovanpå, under, längre och kortare. 

3.5.5.  Matematik i sagan 

Wallin (2005) och Gottberg och Rundgern (2006) anser att sagoläsning är ett bra arbetssätt då 

förskollärare vill utmana barns matematiska tänkande. Wallin (2005) menar att i sagan före-

kommer ofta upprepade tal exempelvis de tre små grisarna och de tre bockarna Bruse, som 

förskollärare kan göra barn uppmärksamma på. Gottberg och Rundgern (2006) påpekar också 

att i nästan alla barnböcker finns matematik mer eller mindre synligt. I bokens bilder finns 
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antal, storlekar och lägesord. Genom att hitta matematik i kända sagor och böcker menar för-

fattarna att förskollärare gör matematiken meningsfull för barn.    
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4. Metod  
I det här kapitlet belyses den metodiska ansats som ligger till grund för undersökningen. Ka-

pitlet tar upp vilken metod som använts i studien, samt genomförande och hur datainsamling-

en bearbetades och hur analysen genomförts.  

4.1. Teoretisk ansats 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) hävdar att den vetenskapliga teorin avgör på vilket sätt 

studien kommer genomföras. Valet av vetenskaplig teori speglar den metod som valts för att 

utföra studien, samt den bakgrund som finns i studien. Teorin var grunden till hur datain-

samlingen analyserades och resultatet sammanställdes.  

Studiens teoretiska ansats har sin utgångspunkt i den fenomenografiska teorin. Det här är 

lämpligt eftersom studien bygger på respondenternas olika uppfattningar. Fenomenografi upp-

fattas av de flesta som en metod men den har utvecklats till att utgöras av teoretiska utgångs-

punkter (Segolsson 2006). I studien är utgångspunkten de teoretiska antaganden från fenome-

nografi som metodisk utgångspunkt då det gäller datainsamlingen, analysen och redovisning 

av resultatet.  

Koksmark (1989) förklarar fenomenografi genom att fenomen betyder det som visar sig själv, 

och grafia betyder beskrivning. ”Fenomenografi är en forskningsmetod som studerar världen 

som uppfattad” (Kroksmark 1989 s.263). Det här understryker Uljens (1989) som hävdar att 

”Fenomenografin, som koncentrerar sig på beskrivningar av människors uppfattningar av fe-

nomen i världen” (s.7). Alltså menar Uljens att inom fenomenografi studeras olika männi-

skors uppfattning av omvärlden, han menar att samma fenomen aldrig kan betyda samma sak 

för två olika människor. Då studiens syfte är att undersöka förskollärares olika uppfattningar 

av vilka arbetssätt de använder sig av då de vill utmana barn i deras matematiska tänkande är 

fenomenografi enlig oss en användbar ansats.  

Larsson (2007) anser att fenomenografi riktar in sig på att undersöka och försöka finna kate-

gorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver fenomen eller sammanhang i omvärl-

den. På så sätt kommer den här studiens resultat inte att ge en objektiv sanning om hur någon-

ting är utan om hur respondenterna uppfattar sitt arbete med matematiken utifrån de samman-

hang som de befinner sig i. Det här uttrycker Uljens (1989) som ”…inom den fenomenogra-

fiska ansatsen görs skillnad mellan vad något är och vad det uppfattas vara.” (s.13). Enligt 
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Larsson (2007) är det beskrivningar av olika uppfattningar och kategorier som blir slutresulta-

tet av en fenomenografisk forskning. Vidare hävdar Segolsson (2006) att fenomenografin är 

”läran om de kvalitativa skilda sätt på vilka människor uppfattar olika aspekter av sin om-

värld” (s.63). Det är inte de enskilda kategorierna som bildar resultatet, utan alla beskriv-

ningskategorierna tillsammans. Inom fenomenografin kallas de samlade beskrivningskatego-

rierna för utfallsrum och de tillsammans bildar resultatet (a.a.). 

Larsson (2007) skriver att resultatet i en fenomenogafisk forskning kan vara till för att för-

ändra andra människor uppfattningar om ett fenomen. Det här är något som studien strävat 

efter, att bidra till förskollärares kunskapsutveckling om vilka arbetssätt andra förskollärare 

använder i arbetet med att utmana barns matematiska tänkande.  

4.2. Intervju  

Kroksmark (1989) menar att den fenomenografiska didaktiken bygger på intervjuer. Den här 

studien bygger på sex intervjuer, eftersom vi anser att intervju är den mest passande metoden 

för att uppnå syftet med studien. Enligt Gillham (2008) är intervju den bästa metoden att an-

vända då det forskas om den ”verkliga världen” (s.19), även Lantz (1993) påpekar att intervju 

är den lämpligaste metoden att använda för att förmedla hur en annan person känner eller upp-

fattar inför det forskaren intresserar sig för. Jacobsen (1993) anser att det vid intervjuer kan 

dyka upp nya och oförutsedda aspekter, vilket är en stor fördel om forskningen utgår från att 

studera människors åsikter. För att inte begränsa respondenternas svar ställer intervjuaren så 

öppna frågor som möjligt (Andersson 2003). Vilket den här studien har strävat mot. 

Lantz (2007) menar att det är av stor vikt att den som intervjuar har tänkt igenom syftet med 

intervjun för att resultatet ska bli så bra som möjligt. I det här fallet har de intervjuade infor-

merats om studiens syfte och fick tillgång till intervjufrågorna innan, för att få så mycket djup 

i svaren som möjligt. Lantz förklarar vidare att det är av stor vikt att den intervjuade fritt ska 

kunna uttrycka sina åsikter. Det här är något studien har tagit hänsyn till då intervjuerna skulle 

bygga på frivillighet och att studiens resultat skulle bygga på så öppna svar som möjligt. Där-

för bygger studien på öppna intervjufrågor (se bilaga 1) och slutna frågor där svaren enbart är 

relaterade till ja eller nej har undvikits. Enligt Carlsson (1991) och Lantz (1993) ligger en fri 

intervjumetod nära ett vanligt samtal men har ett klart syfte, vid en intervju ska den som in-

tervjuar styra dialogen vidare mot den riktning som hör till studien. Att intervjuaren styr in 

respondenten på studiens syfte, anses vara viktigt, om denne märker att svaren inte följer syf-
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tet med studien. Lantz (2007) hävdar att skillnaden mellan ett vanligt samtal och en intervju är 

att en intervju har ett syfte att uppfylla. Författaren påpekar att det är viktigt att den som inter-

vjuar är lyhörd inte bara för det som sägs utan också på vilket sätt saker sägs på.  

Carlsson (1991) skriver att: ”…det är viktigt att i intervjusammanhang försöka skapa en situ-

ation som underlättar för den intervjuade, en situation där man upplever sig kunna tala fritt 

och otvunget” (s.37). Därför har intervjuerna genomförts i en för respondenterna känd miljö 

och i ett avskilt rum där intervjun kunde ske utan att den stördes av någon annan pågående 

aktivitet.  

4.3. Genomförande 

Respondenterna som medverkade i studien kontaktades via telefon, för att vi skulle kunna 

boka tid för intervjuerna. Intervjufrågorna skickades till respondenterna innan intervjuernas 

start för att underlätta för respondenterna att sätta sig in i studiens ämne. Intervjuerna genom-

fördes sedan på respondenternas olika arbetsplatser, i ett avskilt rum, där vi inte stördes av 

andra aktiviteter. Det här för att vi ville vara på en för respondenterna känd plats. Carlsson 

(1991) anser att det underlättar om intervjuerna genomförs på en plats som är känd för re-

spondenterna, för att skapa trygghet. Vi anser att respondenterna då kunde uttrycka sig mer 

fritt. Intervjuerna genomfördes enskilt, tre stycken av var och en av studiens skribenter. Det 

här för att undvika att respondenten skulle känna sig tvungen att svara på ett visst sätt om vi 

varit två som genomfört samma intervju.  

 Intervjuerna som ingår i studien spelades in, då intresse fanns för att lyssna på varandras in-

tervjuer och ha möjlighet att gå tillbaka för att lyssna om det var något som missats under 

analyserna. Det här ansågs underlättande då det var enklare att uppmärksamma om det var 

något som avvek eller återkom i svaren. Studiens resultat bygger även på respondenternas 

egna citat och kommentarer. Därför underlättade det att intervjuerna var inspelade. Dalen 

(2008) rekommenderar att spela in intervjuerna eftersom det är av vikt att kunna gå tillbaka 

för att använda respondenternas egna ord i studiens resultat.   

Under tidigare genomförda intervjuer under utbildningen har vi fått erfarenheten av att tankar 

och åsikter kommer efter intervjuns slut. Därför har respondenten tillfrågas om denne har nå-

got att tillägga innan intervjun avslutades. 
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Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades de för att underlätta för oss att se sam-

banden och det som eventuellt avvek i svaren. De transkriberade och inspelade intervjuerna 

sparades tre månader efter studiens slut. Eftersom det ansågs vara viktigt att ha möjlighet att 

gå tillbaka till dem efter studiens slut om det finns oklarheter i studiens resultat.   

4.4.  Analys  

Andersson (2003) hävdar att det är bra att inte sitta själv med analysen av intervjuerna, ef-

tersom det någon upplever på ett sätt, kan någon annan uppleva eller tolka på ett annat sätt. 

Därför lyssnade vi på varandras inspelade intervjuer och diskuterade sedan de olika svaren. 

Vidare menar Andersson att vid analysen av intervjusvaren ska svaren brytas ner i olika kate-

gorier. Dessa kategorier, hävdar Andersson, kan fastställas under bearbetningen och genom-

gången av resultatet. Under bearbetningen av intervjuerna påträffades olika kategorier utifrån 

respondenternas uttryckta uppfattningar. Dessa kategorier framkom då vi läste de transkribe-

rade intervjuerna och ringade in de av respondenternas svar som liknade varandra med en 

färg. De svar som avvek eller skilde sig från mängden ringades in med en färg. Både likheter 

och skillnader i svaren försökte vi finna för att uppnå studiens teoretiska ansats, fenomenogra-

fin. Segolsson (2006) menar att resultatet i en studie med fenomenografin ansats ska bygga på 

olikheter och skillnader i hur respondenterna har uppfattat det undersökta fenomenet.  Efter 

att likheter och olikheter i respondenternas svar hade visat sig, framkom fyra kategorier av de 

svar som var liknande. Det framkom även två mindre kategorier genom svar som avvek och 

skilde sig från mängden. Dessa kategorier bygger studiens resultat.     

4.5. Urval  

Bell (2000) påpekar att utgångspunkten ska vara att utgå från de personer som vill vara med i 

studien, eftersom den ska sträva efter frivillighet. De personer som medverkat i studien, är sex 

utbildade förskollärare. För att få en större spridning valdes respondenter från olika kommu-

nala förskolor. Studien bygger på att de respondenter som medverkar, gör det frivillig, då ses 

svaren mer djupgående. De respondenter som valdes ut är personer som vi varit i kontakt med 

tidigare och som visat intresse för studien. I studien togs det ingen hänsyn till respondenternas 

ålder eller kön, då det endast är deras uttryckta uppfattningar som var av intresse. 

4.6. Etiska aspekter  

Utifrån Vetenskapsrådet (2002) finns fyra etiska aspekter att ta hänsyn till i en forskningsrap-

port eller studie. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentionalitetskravet och 
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nyttjandekravet. Vetenskapsrådet beskriver dessa krav på följande sätt: Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera respondenterna om forskningens innehåll och syfte. Sam-

tyckeskravet står för att respondenterna själva får bestämma om sin medverkan i studien. Re-

spondenterna får även avsluta sin medverkan i studien under studiens gång. Konfidentional-

itetskravet innebär att respondenternas identitet ska skyddas och att ingen utomstående ska 

kunna finna ut vilka som medverkat i studien genom att läsa den. Nyttjandekravet står för att 

datainsamlingen och analysen av den endast får användas i forskningsändamål.  

Den här studien förhåller sig till dessa etiska aspekter genom att respondenterna informerades 

om studiens syfte och om att det var frivilligt att medverka. Intervjufrågorna lämnades ut in-

nan intervjuerna så att respondenterna skulle kunna förbereda sig och tänka över om de ville 

medverka. Respondenternas identitet skyddas då de i studiens resultat kallas för F1, F2, F3, 

F4, F5 samt F6 i stället för vid deras riktiga namn. Efter att studien genomfördes sparades in-

tervjuerna i tre månader för möjlighet skulle finnas att gå tillbaka till dem om det fanns oklar-

heter i resultatet. Därefter raderas inspelningarna så att ingen obehörig skulle kunna ta del av 

dem. På så sätt uppfyller studien Vetenskapsrådets krav på en god forskningsetik.   
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5. Resultat 
Avsikten med studien var att undersöka vilka arbetssätt förskollärare använder sig av för att 

utmana barn på förskolan i deras matematiska tänkande. Studiens resultat är en tolkning av 

intervjuerna som genomförts, och bygger på kategorier som analyserats fram utifrån respon-

denternas svar. Forskningsfråga ett besvaras först i kapitlet, där framkom inga kategorier. I 

forskningsfråga två framkom fyra tydliga kategorier, som respondenterna gav uttryck för. 

Olikheter i svaren belyses eftersom de anses vara av betydelse för resultatet utifrån den feno-

menografiska ansatsen. Presentation av förskollärarnas uppfattning av matematik läggs fram 

och sedan följer de fyra kategorier, som beskriver vilka arbetsätt förskollärarna uttrycker att 

de använder sig av, då de vill utmana barn i deras matematiska tänkande. De fyra kategorierna 

är följande; rutiner och vardagssituationer, skogen och naturen, lek och leksaker samt experi-

menterande och problemlösning. Det framkom även två mindre kategorier som skilde sig från 

de övriga men som är viktiga för helheten och dessa presenteras i diskussionskapitlet.  

5.1. Hur uttrycker förskollärare att de tänker om det mate-

matiska lärandet? 

Alla respondenterna delade uppfattningen att matematik på förskolan är mer än att lära barnen 

siffrorna och talramsan. F2 ansåg att om förskollärare släpper sin syn på att matematik enbart 

är siffror så kommer de att förstå vilken bredd som finns inom matematiken. Respondenten 

menade att matematik egentligen är allting som finns runtomkring oss. Några av responden-

terna tyckte att det viktigaste, för att lära barnen matematik, är att uppmärksamma barnen på 

att de använder sig av matematik. F6 sa att:  

Matematik finns i väldigt mycket på förskolan. Vi pedagoger måste bara vara  

medvetna om den och använda oss av den. Barnen gör det redan. 

 

En respondent påpekade att matematik är något som finns runt oss hela tiden. Respondenterna 

ansåg att matematik finns i mer än vad de ansåg i början av arbetslivet, och att förskollärare 

måste göras uppmärksamma på vad barnen är intresserade av, för att använda sig av det i ett 

lärandesyfte. F2 uttryckte att matematik nu betyder mycket mer än vad det gjorde för några år 

sedan, hon menar att hon ser matematik i allting. Respondenterna hade olika förslag på ar-

betssätt som de kan utmana barn på utan att använda sig av mattetal i en bok. Alla responden-

terna var överens om att barn lär bäst genom att uppleva matematik och genom att använda 

alla sinnena och sin egen kropp.  
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Respondenterna ansåg att det är svårt att förklara och definiera exakt vad matematik är. F2 

ansåg att matematik kan delas in i olika områden vilka var följande: sortering, klassificering, 

alla de olika mätbegreppen, rumsuppfattning, symboler och mönster och taluppfattning. Det 

framkom i intervjuerna att de flesta respondenterna var överens om att på förskolan är mate-

matik inte så synlig i siffror utan är mestadels begrepp och det språk som förskollärare använ-

der sig av i vardagen. F4 nämnde att matematik på förskolan inte handlar så mycket om siffror 

utan mer om begrepp såsom liten, stor, bred, smal och så vidare. Även F5 påpekade att en 

medvetenhet måste finnas om att språk och matematik hör ihop. F3 uttryckte att matematik är 

språk och begrepp som förskollärare måste göra tydliga för barnen. Respondenterna menade 

att det viktigaste förskollärare kan göra inom matematik är att belysa begrepp och använda sig 

av rätt språk. F1 uttryckte:  

Jag tror att det är viktigt att vi använder rätt matematiska begrepp, redan på förskolan.  
Använda ord som det här är en cirkel, och inte bara en rund boll.  
 

Även F2 nämnde: 

Jag skulle vilja se att förskollärare börjar jättetidigt att lära barnen alla matematiska  

begrepp och i sitt rätta sammanhang.  

 

F2 sa vidare i intervjun att barnen måste få möta matematik som begrepp och i språket många 

gånger varje dag. Hon menade att det är på så sätt barnen lär sig matematik på ett menings-

fullt sätt. F5 ansåg att matematik är ett språk och om barnen förstår innebörden av det här 

språket så kommer det underlätta deras vidare matematiska tänkande. Även F6 påpekade att 

matematik och språk hör tätt ihop, förstår barnen begreppen blir matematiken begriplig F1 

ansåg att om förskollärare använder sig av rätt matematiska termer från början, kommer bar-

nen få en lättare övergång från förskolan till skolan. 

5.2. Matematik kan vara svårt  

Den allmänna uppfattningen bland respondenterna var att förskollärare upplever matematik 

som svårt och att det här påverkar arbetet med matematik på förskolan. De ansåg att den nega-

tiva inställningen till matematik påverkar arbetet med matematik på förskolan. F5 uttryckte att 

hon tror att förskollärare inte ska vara rädda för att prova sig fram även om de upplever ma-

tematiken som svårt. F1 ansåg att hon var hämmad i sitt arbete med att utmana barnens mate-

matiska tänkande eftersom hon själv ansåg att hon är dålig på matematik. Respondenterna 

menade att de måste se förbi sina egna åsikter för att utmana barnen inom matematik. F5 an-
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såg att även om förskollärare tycker att det är svårt att arbeta med matematik är det viktigt att 

förskollärare inte är rädda för att använda sig av andra och nya arbetssätt för att utmana bar-

nen. F5 hävdade också att det är viktigt att inte fastna i det arbetssätt som förskollärare själva 

lärde sig matematik på. F4 och F2 trodde att många barn hemifrån har fått en uppfattning av 

att matematik är tråkigt. Flertalet av respondenterna menade att det är viktigt att ha en positiv 

inställning till arbetsätten de använder sig av då de vill belysa matematik på förskolan. Då 

menade de att barn får en bättre inställning till matematik. F4 menade att det som är roligt är 

mycket lättare att lära.  

5.3. Hur uttrycker förskollärare att de gör då de vill utmana 

barn i deras matematiska tänkande? 

Nedan följer de kategorier som har framkommit utifrån respondenternas svar. Kategorierna 

beskriver respondenternas olika uttryck för arbetssätt de använder sig av då de vill utmana 

barn i deras matematiska tänkande. Alla dessa kategorier utgör tillsammans resultatet och på 

så sätt utgör alla beskrivningskategorierna en helhet av hur respondenterna uttrycker att de 

utmanar barnen i matematik. 

5.3.1. Rutiner och vardagssituationer  

Utifrån de genomförda intervjuerna framkom det att alla respondenterna ansåg att matematik 

borde vara en stor del av förskolans vardag. De ansåg att matematik borde integreras i varda-

gen för att barn ska lära i meningsfulla sammanhang. Matematiken menar F4 finns som en 

naturlig del av förskolebarnens vardag, F4 hävdade att om tittar man över en dag på förskolan 

och funderar på när man arbetar med matematiken så finns det massor av tillfällen. Respon-

denten ansåg också att på förskolan ska de vara roligt för barn att använda matematik i var-

dagssituationer. F3 uttryckte att matematik finns runt barn på förskolan och i vardagen, hela 

tiden. Respondenten menade vidare att det är viktigt att visa barn var de kan ha nytta av ma-

tematik i vardagen. F3 förklarade att hon brukar utmana barn i vardagssituationer genom att 

ställa frågor som ”Hur många barn är vi till middagen, hur många stolar behöver vi då?” Hon 

berättade vidare att hon, då barnen klär på sig, frågar om det är lika många fingrar på vanten 

som det är på barnets hand. F5 berättade att hon pratar med barnen om deras kläder och visar 

på att det finns olika mönster. 

 Fyra av respondenterna svarade att de använde matsituationer och fruktstunder som tillfällen 

för matematisk utmaning, eftersom de då har alla barn samlade på samma plats och de lätt kan 



 

18 

 

påvisa matematik under de situationerna. F4 uppgav att vid matsituationen gör hon barnen 

uppmärksamma på olika matematiska begrepp. F6 uttryckte att barn i vardagen utmanas ge-

nom att få vara med och dela frukt för att se om bitarna räcker till alla barn. Respondenterna 

menade att de ofta upplever att barn använder sig av matematiskt tänkande i vardagssamman-

hang. Tre av respondenterna förklarade att de använder sig av bakning för att utmana barn i 

matematik. De menade att barnen får träna på att använda liter och deciliter samt utvecklar att 

barnen en förståelse för vikt. 

En respondent förklarade att hon ”…försöker smyga in matematik bakvägen” (F3) hon menar 

att matematik kan vävas in i princip allt som görs i vardagen. Det här menade även F5 och 

uttryckte att förskollärare måste fånga stunden och se vad barn gör av matematik. Responden-

ten menade att på så sätt ser förskollärare lättare vilka arbetssätt de bör använda då de vill ut-

mana barn i deras matematiska tänkande i vardagen. F5 ansåg också att matematik handlar om 

en vardaglig dialog mellan förskollärare och barn, och att förskollärare måste vara lyhörda för 

vilket sätt barn själva tar sig an matematik i vardagen. Även F6 sa att en bra metod för mate-

matiskt lärande för barn är vardagliga dialoger om matematiska problem. F1 uttryckte att: 

Jag tror det finns många pedagoger som är jätteduktiga på att använda matematik i  

vardagen, utan att de själva vet om det.  

 

Två av respondenterna nämnde att de i vardagen använder sig av almanackan för att utmana 

barns matematiska tänkande. F2 menade på att almanackan är en möjlighet som många förs-

kollärare inte använder sig av. Respondenten sa att de i dagliga samlingarna på förskolan går 

igenom almanackan vilket leder till att barnen får en större förståelse för att det heter första, 

andra, tredje, och så vidare och inte bara ett, två, tre. F2 sade även att hon utmanar barnen ge-

nom att till exempel ställa frågan: ”I dag är det den sjätte. Hur många fingrar är det?” F6 på-

pekade att de tittade på almanackans siffror tillsammans med de äldre barnen och att de på så 

sätt även får se symbolerna för siffrorna och inte enbart höra orden.  

5.3.2. Skogen och naturen 

Fem av respondenterna pratade speciellt om naturen och skogen som ett bra arbetssätt och 

inspirationskälla att använda sig av för att utmana barnens matematiska tänkande. F3 ansåg att 

naturen och skogen var till hjälp då de arbetade med matematik eftersom barn då får lära ge-

nom att uppleva matematik med hela kroppen. Enligt F2 är naturen bra då förskollärare vill 

lyfta fram de geometriska formerna för barn eftersom de då kan hitta formerna i det som finns 
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omkring dem i olika skepnader. Hon berättade att hon utmanar barnen genom att låta dom leta 

efter de olika geometriska formerna i skogen. F4 förklarade att då de är i skogen kan förskol-

läraren utmana barn genom att ge dem uppgifter där de måste tänka efter själva, exempelvis 

kan förskolläraren hålla upp en pinne och be barnen hämta en som är längre och större. F4 

använde sig även av frågor som:  

Hur många kottar behövs för att det ska bli lika långt som den här pinnen?  

F4 menade att det är viktigt att barn får uppleva med alla sinnen och tror att de lär sig bättre 

då eftersom matematiken upplevs med hela kroppen. F5 ansåg att genom att vara i skogen får 

barn träna rumsuppfattning och får en förståelse för innebörden i matematiska begrepp som 

tung, lång, stor, bred och så vidare. F5 berättade att hon låter barnen lägga olika stenar i hän-

derna och jämföra vilken som är tyngst respektive lättast. Hon låter även barnen jämföra olika 

träd och pinnar för att uppmärksamma barnen på vilken som är längst. Det här berättade även 

F4 om, hon menade också att skogen kan användas då läraren vill att barn ska få uppleva be-

grepp. Hon ansåg även att barnen får träna sin rumsuppfattning, det gör hon genom att låta 

barnen krypa över och under saker, sätta sig bredvid och balansera.  

5.3.3. Leken och leksaker  

Alla respondenterna påpekade att leken är den viktigaste faktorn i barns matematiska lärande 

på förskolan. De ansåg att barn i leken lär och tar till sig matematik, dels av varandra och dels 

av matematiska problem som kan uppstå i leken. Fem av respondenterna menade att det är i 

synnerhet vid byggnationer med klossar som barns matematiska tänkande utmanas mest. De 

ansåg att barn då använder sig av många matematiska begrepp och att de får uppleva de olika 

formerna av klossarna. F1 hävdade att hon låter barnen återupprepa mönster med klossarna, 

hon förklarade att hon lägger en ritning på overheaden som barnen sedan får bygga efter. 

Det framkom också att alla respondenterna var överens om att matematik ska hållas på ett lek-

fullt sätt vilket F1 särskilt påpekade:  

Det är viktigt att matematiken på förskolan och i förskolklass hålls på ett lekfullt och roligt sätt eftersom 

förskoleklassen och förskolan inte får bli skolifierade.  

 

F2 menade att barnens eget matematiska tänkande styr upplägget av matematiklärandet på 

förskolan. Respondenten ansåg att förskollärare måste försöka fånga upp barnens lek och tan-

kar för att kunna utmana varje enskilt barn på den nivå det enskilda barnet befinner sig på. 
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Det här pratade F5 om och menade att hon utmanar barnen då de leker affär, då uppmärk-

sammar hon barnen om att de behöver ha priser på varorna och pengar till att betala. F2 pra-

tade att om matematiken bli för svår kan barn tycka att det blir tråkigt och svårbegripligt. 

Även F3 påpekade att det är viktigt att hålla matematik på rätt nivå eftersom hon inte vill att 

barn ska tappa intresset. 

5.3.4. Experimenterande och problemlösning  

Alla respondenterna nämnde på ett eller annat sätt experimentering och problemlösning som 

arbetssätt för att utmana barn i deras matematiska tänkande. F1 menade att det är viktigt att ge 

barn utmaningar i form av problem som de själva måste lösa. F1 hävdade att det är viktigt att 

barn får känna och ta in matematik med kroppen, genom att få känna på till exempel tunga 

och lätta saker. F1 sa vidare att: 

Jag tror man kan öka deras [barns] förståelse genom att arbeta mycket praktiskt.  

Även F4 nämnde att problemlösning var bra då hon ansåg att förskollärare måste låta barnen 

få tänka själva, eftersom de lär sig bättre då. Vidare menade F4 att försöka göra barn upp-

märksamma på matematik genom problem. Det här gör hon genom att ställa frågor som:  

Hur mycket är ett halvt glas mjölk? Är glaset halvtomt eller halvfullt?  

Även F5 sa att det ”matematiska lärandet måste byggas av lek och lustfylldhet och problem-

lösning.” Respondenten berättade vidare om tillfällen då barn själva har använt sig av pro-

blemlösning. F5 berättade om en gång då de skulle dela frukt och ett barn uppmärksammade 

att det bara fanns fyra bitar frukt och fler barn. Respondenten berättade vidare att pojken lade 

då en fruktbit vid varje barn och kom fram till att det fattades två bitar för att varje barn skulle 

få en bit frukt var. Respondenten trodde inte att pojken skulle uppmärksammat det här om 

förskollärarna inte visat på matematiska problem i vardagen för barnen. Även F1 berättade 

om experiment och problemlösning som arbetssätt för matematiskt lärande. Respondenten 

beskrev en situation då hon tagit med sig ett garnnystan och låtit barnen fundera på hur långt 

garnet var, och sedan mätt det på olika sätt, till exempel med sin egen kropp och med olika 

saker på förskolan. Till sist kom barnen på att mäta med ett måttband. På så sätt menade F1 

att barnen själva fick lösa ett matematiskt problem och bli medvetna om olika lösningar. 

F1ansåg även att hela kroppen måste vara med när barn lär sig något nytt. Respondenten häv-

dade att förskollärarna hela tiden måste se till att barn ligger i framkant i sitt lärande och att de 

ska ligga på gränsen till det de inte kan göra själva. På så sätt blir det en utmaning för dem. F6 
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var ensam om att nämna att förskollärarna ska använda sig av öppna frågor i stil med: Hur tror 

du att det blir nu? Eller hur tänker du nu? Respondenten menade att det är viktigt att ge pro-

blem som har mer än ett rätt svar och att barn själva ska få tänka efter.   

5.4 Sammanfattning av resultat  
Det finns enligt alla respondenterna många olika arbetssätt att utmana barns matematiska tän-

kande på. Alla var överens om att språket och leken är viktiga för matematikutvecklingen, 

samt att vara medvetna om matematiken som finns i vardagen på förskolan och använda sig 

av den. F5 uttryckte att:  

Det viktigaste är medvetna pedagoger! Egentligen finns ingen rätt eller fel arbetssätt, man måste lyssna 

in barnen och fånga stunden.  

 

F2 påpekade att det är viktigt att visa barn att man kan lära på olika sätt och att det finns olika 

varianter. Sammanfattningsvis är tolkningen av resultatet att förskollärare har varierade sätt 

att arbeta med matematik, då de vill utmana barn i deras matematiska tänkande. Dock visar 

resultatet på att det inte är arbetssätten som är viktigast utan att förskollärarna själva är med-

vetna om matematik.   
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6. Diskussion 
I kapitlet belyses egna reflektioner och förhållningssätt kring valet av metod, tidigare forsk-

ning och resultatet. Resultatdiskussionen är indelad i samma kategorier som resultatet. Under 

varje kategori belyses resultatets förhållande till tidigare forskning samt våra egna uppfatt-

ningar och funderingar.  

6.1. Metoddiskussion 

Efter genomförd studie inser vi att det är svårt att få exakta svar på hur någon upplever en si-

tuation eller ett fenomen. Vi anser emellertid att studiens syfte uppfylls, med ansats i fenome-

nografin, genom att lyfta fram vilka arbetssätt förskollärarna uttrycker att de använder sig av 

då de vill utmana barns matematiska tänkande. En medvetenhet finns om att studien ger en 

bild av sanningen, eftersom den bygger på intervjuer och tolkningar av dessa. På så sätt ger 

studien en bild av sanningen utifrån de situationer som respondenterna befann sig i då de sva-

rade på studiens intervjufrågor. 

Intervjufrågorna anser vi var så pass öppna att den som intervjuade kunde stanna upp i en 

fråga för att fördjupa sig i de svar förskolläraren gav, vilket Jacobsen (1993) och Andersson 

(2003) menade att intervjuer ska sträva efter. Studien skulle kunnat få ett större djup om båda 

två hade varit med under intervjuerna, eftersom då hade följdfrågor kunnat ställas som inte 

nämndes då intervjuerna genomfördes enskilt. Vi inser dock problematiken med det här sättet 

att intervjua, då respondenten eventuellt skulle ha känt att intervjuarna har ett övertag om två 

intervjuat vilket då kan leder till korta ogenomtänkta svar, vilket även Marton, Hounsell och 

Entwistle (1996) påpekat. Dock anser vi att de svar som framkommit av respondenterna för-

medlade hur de uttrycker sin situation och arbetssätt vilket Lantz (1993) påpekade då hon me-

nade att intervju är den lättaste och lämpligaste metoden att använda för att förmedla hur en 

annan person uppfattar eller uttrycker om det forskaren intresserar sig för. Då intervjuerna 

genomfördes på plats kunde en relation skapas till respondenterna vilket anses hade en positiv 

påverkan till att de vågade svara mer öppet på frågorna, vilket är viktigt för studiens resultat. 

Att studiens intervjufrågor lämnades ut innan intervjun, anses påverka resultatet i positiv me-

ning, då respondenterna fått tid att tänka igenom frågorna och vilka arbetssätt de använder sig 

av på förskolan. Det kan även ha en inverkan på studien då svaren inte blir spontana och 

öppna, eftersom respondenten har fått tid att tänka på hur de ska svara på frågorna.  
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6.2. Resultatdiskussion 

Att matematik är svårt att definiera blev uppmärksammat då respondenterna tillfrågades om 

vad de ansåg att matematik på förskolan är. Dock hade F2 en liknande kategorisering av ma-

tematik områden som Eriksson, Mattsson och Strömbom (2006). De anser att matematik är 

former och mönster, rumsuppfattning, storleksordning/ sortering samt taluppfattning.  

Kanske att några av respondenterna är obekväma med att använda sig av nya arbetssätt och 

tänka nytt kring hur de kan utmana barnen i matematik? Några av respondenterna upplevde 

att de var dåliga i matematik, eller menade att förskollärare ofta har svårt för matematik. De 

upplevde därmed att de själva finner det svårt att hitta meningsfulla arbetssätt att arbeta med 

matematik på. Även Kronqvist (2003), Johansson, Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) 

samt Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) menade att många förskollärare har dålig 

erfarenhet av matematik från sin egen skoltid. De anser att det här påverkar förskollärarnas 

sätt att ta sig an matematiken på förskolan. Respondenterna nämnde i intervjuerna att de tror 

det är viktigt att förskollärare vågar se bortom hur de själva lärde sig matematik och ta tillvara 

nya arbetssätt.  

Förutom de fyra kategorier som framkom tydligast i resultatet, nämnde en av respondenterna 

att hon använde sig av att läsa sagor, då hon ville utmana barnen i deras matematiska tän-

kande. En annan aspekt på arbetsätt nämndes av två respondenter som menade att pedagogisk 

dokumentation kan utmana barn i deras matematiska tänkande, eftersom barnen då kan se till-

baka på en genomförd aktivitet. Respondenterna menade att de då kan diskutera med barnen 

om bilderna och låta barnen återberätta vad som skett. Då kan förskolläraren höra huruvida 

barnet befäst kunskapen och förstått vad de gjort. Det flesta respondenterna svarade relativt 

lika på intervjufrågorna, och därmed fanns inte fler avvikande aspekter och uppfattningar. Det 

här kan bero på hur intervjufrågorna ställdes. En annan aspekt tror vi kan vara att responden-

terna inte hade eller var medvetna om fler eller mer konkreta arbetsätt för att utmana barnen i 

deras matematiska tänkande. Orsaken till det här tror vi kan vara att respondenterna i intervju-

erna uttryckte att det upplever matematik som svårt.  

6.2.1. Rutiner och vardagssituationer  

I vardagen menade alla respondenterna, att barn får uppleva matematik och få en förståelse 

för varför de ska lära matematik samt hur de ska använda den. Respondenterna menade att 

matematik ska vara en del av barnens vardag och att matematik handlar om en dialog mellan 
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förskollärare och barn. Det här anses viktigt då vi menar att barn lär i ett samspel och en dia-

log med andra.  

Utifrån resultatet är det viktigt att förskollärare får en förståelse för matematiken som finns i 

barnens vardag på förskolan. Det vill säga att förskollärare tar tillvara på de tillfällen som 

finns under dagen för att utmana barnen i deras matematiska tänkande. Om förskollärarna inte 

är medvetna om matematiken som finns runt omkring, tror vi att de inte heller kan utmana 

barnen i matematik. I resultatet påpekade respondenterna att det är viktigt att förskollärare är 

medvetna och använder sig av rätt matematiska begrepp.  

Enligt Gottberg och Rundgren (2006) handlar matematik i förskolan om att ha mod att tänka 

nytt, få inspiration, lust, kunskap, fantasi, förståelse, vilja, tid och ork. Det här har redan barn 

och vi anser som F2 påpekade, att om förskollärare släpper sin syn på att matematik enbart är 

siffror så kommer de att förstå vilken bredd som finns inom matematiken. Att förskollärare 

måste få insikt om den matematik som finns och våga använda sig av det i vardagen med bar-

nen anser vi vara viktigt.  

F2 förklarade vidare, att hon försöker smyga in matematik bakvägen. Förskolläraren ansåg att 

det här var för att inte göra matematiken svår och tråkig i vardagen för barnen. Dock uttryckte 

F1 att förskollärarens ska uppmärksamma för barnet att det är matematik de använder sig av 

och säga till exempel att ”nu räknar du multiplikation eller division”. Om förskollärare inte 

uppmärksammar barn om matematik, kommer barn inte förstå att det är matematik de använ-

der sig av menar vi. Det här kan leda till att barn kan få svårt att använda sig av matematiken i 

ett senare skede.  

6.2.2. Skogen och naturen 

Alla respondenter uppgav att skogen var en bra plats att finna tillvägagångssätt för att arbeta 

med matematiken på. Det här ansåg även Gottberg och Rundgren (2006) samt Bucht et al 

(2009). F3 var överens med Bucht et al (2009) om att matematik kan utmanas genom att låta 

barn uppleva matematiska begrepp, som mindre och större. F5´s mening kring att barn får 

träna rumsuppfattning stämde överens med vad Bucht hävdade om skogen. 

Förskollärarnas sätt att använda skogen matematiskt anser vi är bra och att det är en plats där 

stora möjligheter till att arbeta med matematik finns. Det här påpekas även av Gottberg och 

Rundgren (2006), att naturen är bra eftersom den ständigt förändras. Dock får inte glädjen 

över att vara i skogen hindras av att förskollärarna enbart vill arbeta med matematik.    
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6.2.3. Leken och leksaker  

Alla förskollärarnas åsikter stämde överrens med vad Fauskanger (2006) och Ahlberg (2000) 

beskriver nämligen att barn lär bäst i lekfulla sammanhang och att lek är det bästa arbetssättet 

för barns lärande av matematik, anses vara ett viktigt inslag för lärande på förskolan. Copley 

(2000), Doverborg och Emanuelsson (2006) samt Andrews och Trafton (2002) tar exemplet 

klossar och hävdar att det är ett bra material som skapar mycket tankar, diskussioner och be-

grepp kring matematik. Det ansågs även av de flesta respondenterna. F1 beskrev liksom Mat-

hisen (2010) att speciellt Fröbelklossar är bra för att utmana barns matematiska tänkande. Ord 

som lång, bred, hög, med flera, blir tydliga då barn bygger med klossar. Det var dock ingen av 

respondenterna som nämnde konstruktion i samband med matematikinlärning. Logiskt tän-

kande, menar vi, också är matematik, exempelvis förståelsen av att många stora klossar inte 

kan ställas på en mindre.   

Respondenterna påpekade att det är viktigt att det matematiska lärandet sker i leken och på ett 

lustfyllt sätt. F4 uttryckte att det som är roligt är mycket lättare att lära. Det här menar vi är 

viktigt, att matematiken på förskolan hålls på en lekfull nivå, då det är av stor vikt att matema-

tiken på förskolan inte blir för avancerad, vad F1 kallade för ”skolifierad.”  

6.2.4. Experimenterande och problemlösning   

Det framkom att alla respondenterna nämnde experiment och problemlösande i from av att 

barn själva får upptäcka och lösa matematiska problem i vardagen, som arbetssätt för att ut-

mana barnens matematiska tänkande. Därför överväger vi om respondenterna redan tagit till 

sig och börjat arbeta med målen utifrån Lpfö 98 reviderad 2010. Vi funderar på om respon-

denterna endast har fått en uppfattning av de nya målen i Lpfö 98 reviderad 2010 men inte 

förstått hur de ska gå tillväga, då de inte konkret kunde tala om hur och på vilket sätt det arbe-

tar med experiment och problemlösning.  

Det framkom i intervjuerna att förskollärarna menar att det är viktigt att barnen ska få tänka 

själva kring matematik. F4 ansåg att hon använder sig av att ställa utmanande frågor med 

tolkningsbara svar, som: ”Hur mycket är ett halvt glas mjölk? Är glaset halvtomt eller halv-

fullt?” Även Dahl och Rundgren (2004) menar att det är viktigt att ge barn utmaningar som 

inte har tydliga och självklara svar. Att förskollärare utmanar barnen och ger dem möjlighet 

att tänka vidare och finna egna olika lösningar, finner vi intressant. Då vi anser att barn lär då 

de får testa olika lösningar och inte får alla svaren färdiga. En av respondenterna framhöll 

även att öppna frågor leder till vidare experimenterande och utmanar barn. Även det här fin-
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ner vi intressant då en bra lärandesituation kan vara att förskollärare och barn tillsammans sö-

ker olika lösningar på ett matematiskt problem. 

F1 berättade om ett tillfälle då hon använt problemlösning, hon använde sig av garnnystan 

och barnen fick mäta på olika sätt. Det här anser vi som ett bra arbetssätt för problemlösning 

då barnen inte ges självklara svar utan ges möjligheten att lösa det själva. Det kan vara så att 

förskollärare i dag är mer fokuserade på att barn ska få fram ett svar i stället för processen 

bakom svaret. Det här skulle kunna påverka barns utmaningar i det matematiska tänkandet 

negativt.     

6.3. Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har nya problemformuleringar och forskningsbara ämnen som skulle 

vara av intresse att forska vidare om. Förslagen är att undersöka om eller hur det påverkar 

barns matematiska utveckling att förskollärare har dåliga erfarenheter av matematik eller 

tycker att det är svårt. Intressant vore att undersöka om och hur inställningen till det matema-

tiska lärandet på förskolan har ändrats då den reviderade läroplanen har trätt i kraft.  

6.4. Avslutande diskussion  

Syftet med studien var att undersöka vilka arbetssätt förskollärare använder sig av då de vill 

utmana barn i deras matematiska tänkande. Vi har insett att det inte är arbetssätten eller akti-

viteterna som är av störst vikt utan att förskollärare är medvetna om matematiken som omger 

barnen i deras vardag på förskolan, och att de använder sig av matematiska begrepp då det 

samtalar med barnen. Även Björklund (2009), Hurst och Joseph (1999) samt Dahl och Lund-

gren (2004) menar att det är förskollärares uppgift att uppmärksamma barn på matematiska 

begrepp och att påvisa för dem att det är matematik de använder sig av i vardagen. Det före-

språkade även alla respondenterna. Om barn inte har förstått innebörden av de matematiska 

begreppen har de svårigheter att ta till sig matematik. Det framkom även i resultatet att upp-

repning av samma aktivitet leder till lärande. Det här anser vi liksom respondenterna leder till 

att barn kan visa om de har förstått eller om de inte har förstått.  

Sammanfattningsvis anses att syftet med studien uppnåtts och frågeställningarna besvarats 

med ansats inom fenomenografin. Resultatet hoppas vi kan användas och påverka verksamma 

förskollärare. Vi hoppas att förskollärare ska få en mer positiv inställning till matematik och 

bli medvetna om i vilka tillfällen de kan arbeta med matematik på förskolan. En förhoppning 
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är att andra blivande förskollärare inser vikten av att arbeta med matematik och att utmana 

barn i deras matematiska tänkande i deras kommande yrke.  

6.5.  Tack 
Slutligen tackas respondenterna som har medverkat i studien med sina kunskaper och uppfatt-

ningar. Ett tack även till handledaren till studien för goda råd och stöd under studiens gång, 

samt de personer som läst studien under arbetets gång och gett sina synpunkter. Det är ni som 

har gjort studien genomförbar.  
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8. Bilaga 
Intervju frågor C- uppsats matematik i förskolan  

1.  Vad tänker du på när du hör ordet matematik?  

2. Vad betyder matematik för dig?  

3. Hur upplevde du din egen matematikundervisning i de tidigare årskurserna?   

4. Berätta hur du själv gör för att få nya tankar runt matematiken i vardagen på förskolan.  

5. Berätta hur du arbetar med matematik med barnen på förskolan.  

6. Vilka arbetssätt använder du dig av då du vill utmana barnen i deras matematiska tän-

kande?  

7. På vilket sätt anser du att du som förskollärare kan underlätta för barnen i deras senare 

arbete med matematik i skolåren?  

8. Tror du att ditt arbete med matematik ökar barnens matematiska kunskaper?   

9. Hur upplever du att barnen i din förskolgrupp lär sig matematik på bästa sätt? 

• Anser du att det finns någon metod som fungerar bättre än någon annan? 

10. Berätta om dina tankar kring hur matematiken kan belysas mer på förskolan.    

 

 

 


