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Sammanfattning 
Arbetet behandlar begreppet vardagsmatematik och syftet med studien är att ta reda på för-
skollärares respektive barnskötares syn på och attityder till vardagsmatematik samt jämföra 
dem. Arbetet går bland annat ut på att ta reda på hur verksamma förskollärare och barnsköta-
re ser på ämnet idag. Intervjuer gjordes med fyra förskollärare och fyra barnskötare med 
hjälp av semistrukturerad- kvalitativ intervjumetod. I resultatet framkom det att skillnaderna 
och likheterna mellan förskollärarna och barnskötarna inte är beroende av deras utbildning 
utan resultatet visade att skillnaderna och likheterna ligger hos individens kunskap och in-
tresse till ämnet. Detta visade sig genom att informanterna uttryckte liknande attityder till 
vardagsmatematiken och dess betydelse. 
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1. INLEDNING 

Vår erfarenhet av matematik är att vi själva har haft problem med den matematiska förståel-

sen. Vi har under vår egen grundskoletid träffat andra elever som haft problem med matema-

tiken. Det har varit många heta diskussioner kring matematikämnet i många år bl.a. har Ema-

nuelsson (Skolverket, 2008) påstått att det finns många vuxna som pratar om att de inte är 

duktiga på matematik och att de hade problem med ämnet i skolan. ”När barn får höra sådant 

är det lätt för dem att tycka att det är helt okej att inte tycka om matematik. Pappa eller mam-

ma gjorde inte det så varför ska jag då göra det!” (Skolverket, 2008). Emanuelsson menar 

vidare att om vi som vuxna istället skulle säga att matematik är roligt, viktigt och bra, så 

kommer även barnen att tycka det. Utifrån det Emanuelsson pratar om här innan väcktes vårt 

intresse och vi valde därför att koncentrera oss på förskollärares och barnskötares syn på och 

attityder till vardagsmatematik. Själva har vi aldrig känt något starkt intresse eller något in-

tresse alls till matematik, vilket vi tror delvis berott på lärare med negativa attityder. Ämnet 

har varit tråkigt, jobbigt, oförståeligt och vi har haft ointresserade, oengagerade lärare under 

vår skoltid. Vi tror att många elever knappt får godkänt i matematik. Vad kan detta beror på? 

Vi tror att det beror på läraren, deras engagemang och attityd till ämnet. Wistedt (1992) och 

Björklund (2007) skriver att lärares attityder och engagemang har stor betydelse för hur bar-

nen/eleverna lär sig matematik.  Gifford (2004) skriver att inlärningen är en viktig dimension 

man bör ha med i tanken kring vardagsmatematik eftersom dimensionen inkluderar både 

känslor och attityder mot det som skall läras in. Vi vill därför trycka på hur viktigt det är att 

förskollärarna och barnskötarna förstår att deras attityd har stor betydelse för hur matematik-

intresset hos barnen kommer utvecklas senare i skolåldern. 

 

Vidare vill vi jämföra barnskötarna och förskollärarnas attityder mot vardagsmatematiken för 

att se om det kan finnas någon skillnad mellan de olika utbildningarna, detta eftersom vi har 

en förutfattad mening om att det bör finns skillnader mellan dessa utbildningar då förskollä-

rarutbildningen ligger på en universitetsnivå och barnskötarutbildningen på en gymnasial 

nivå. Vi tror att dessa utbildningar behandlar olika områden dvs. förskollärarutbildningen 

behandlar barns lärande och utveckling medan barnskötarutbildningen mer handlar om om-

vårdnad. På grund av vår förutfattade mening om vad de olika utbildningarna behandlar, tror 

vi innehållet i de olika utbildningarna påverkar de olika attityder barnskötare respektive för-

skollärare har till vardagsmatematik. Vidare tror vi att det påverkar verksamheten eftersom vi 

under utbildningens gång blivit påverkade, allt eftersom vi fått mer kunskap som behandlas på 
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lärarutbildningen. Doverborg (1998) skriver i boken Matematik på elevens villkor. ”För att 

kunna utveckla barns matematiska begrepp måste lärarna själva göra sig medvetna både om 

sina egna uppfattningar och i synnerhet barnens” (s. 54).  

Doverborg och Emanuelsson (2007) gjorde en enkätundersökning år 2003 som behandlade 

vad lärare i förskolan och förskoleklass tänker om matematik och i ett av svaren står det: 

”Matematik är inget för förskolebarn. Tids nog får de möta den i skolan.” (s. 6). Utifrån un-

dersökningens resultat kunde författarna se att matematiklärandet sällan handlar om att barn 

ska lära sig matematik i meningsfulla sammanhang, utan att det enbart handlar om siffer-

skrivning. Sifferskrivning är för oss läroböcker som lotsar barnen till lärande och vi tycker 

som Doverborg & Emanuelsson (2007) att matematiken ska komma in i vardagen på ett na-

turligt sätt i förskolan eftersom det då kan utveckla en förståelse till siffrorna i läroböckerna 

som tillkommer senare i skolan.  

I förskolan kan man definiera vardagsmatematik på väldigt många olika sätt och för oss är 

vardagsmatematik när barnen får använda matematik i vardagliga sammanhang som att t.ex. 

sortera sina egna kläder i tamburen. Praktiskt arbete kan göra att matematiken blir vardagsnä-

ra för barnen där de kan förstå och känna igen sig. Vidare tror vi att med hjälp av läraren kan 

barnen koppla detta till matematik.  
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1.1 SYFTE 

Syftet med vår studie är att ta reda på förskollärares respektive barnskötares syn på och attity-

der till vardagsmatematik samt jämföra dem.  

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR  

• Hur anser förskollärarna och barnskötarna att arbetet med vardagsmatematiken 

kommer till uttryck i förskolan?  

• Vilka positiva och negativa attityder uttrycker förskollärarna och barnskötarna när 

de reflekterar över vardagsmatematik i förskolan? 

• Vilka skillnader respektive likheter kan vi se mellan förskollärares och barnsköta-

res attityder i jämförelsen? 

1.3 BEGREPPSFÖRKLARING 

Med vardagsmatematik, som är ett centralt begrepp i vår studie menar vi matematik som till-

lämpas i vardagliga situationer.  

Här nedan följer ett generellt exempel på hur vi och Björklund (2007) ser på hur vardagsma-

tematik kommer till uttryck oreflekterat och spontant:  

 

”En vanlig vardag kan se ut så att läraren stiger upp klockan sju och kokar frukostägget 

i tre minuter. Hon väljer mellan en tesked och en matsked men bestämmer att teskeden 

är tillräckligt liten för att få upp det löskokta innehållet ur ägget. För säkerhets skull 

kontrolleras att bäst före-datumet inte gått ut på mjölken till kaffet och läraren bläddrar 

sedan i dagstidningen fram till sidan tre med sportnyheterna där hon nöjd konstaterar att 

favoritfotbollslaget vann sin hemmamatch med 3–2. Efter en titt på klockan, vars långa 

visare pekar på sexan och korta visare mitt emellan sju och åtta, tas en snabb titt på 

termometern utanför köksfönstret. Läraren bedömer att fem minusgrader kräver mössa 

och vantar, höger vante på höger hand och vänster vante på vänster hand, alla fingrar i 

rätt finger på vanten. Därefter rusar läraren till hissen och trycker på knappen med 

symbolen 1, för att komma ner till bottenvåningen, hon går ut på gatan, ser att en buss 

närmar sig, bestämmer sig för att springa och hinner samtidigt med bussen fram till 

hållplatsen där hon kliver på buss nummer 82 som tar henne till arbetsplatsen. Lärarens 

vardag har just börjat men redan har hon gjort många möten med matematik som fått 



  8  

henne att göra uppskattningar av tidsanvändning, bedömning av rimligt klädval och 

jämförelser och värdering av mängder, antal och avstånd. Lärarens dag fortsätter antag-

ligen med liknande avgörande, men ofta oreflekterade, möten med matematik i olika 

former” (Björklund, 2007 s. 2). 

 

Med citatet ovan menar vi att matematiken finns överallt runt omkring oss samt att vardags-

matematiken bör lyftas fram i förskolan på ett naturligt sätt för att främja barns lärande. 

 

Även begreppet attityd är centralt i denna studie eftersom vi kommer jämföra förskollärare 

och barnskötares attityder till vardagsmatematik i förskolan. Vi anser att det är viktigt som 

snart verksam förskollärare att vara medveten om sin attityd till vardagsmatematik eftersom vi 

tror att våra attityder påverkar barnens attityd till matematik. Följande citat kommer från Na-

tionalencyklopedin [NE] och stödjer vår uppfattning om vad begreppet attityd betyder. ”Ter-

men attityd används ofta för en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter 

och kommer till uttryck i att man är för eller emot något” (NE, 2009).  

 

Vi har valt att låta begreppet lärare i denna rapport definiera både förskollärare och barnskö-

tare vilket gör att rapporten blir lättare att följa. Dock har vi valt att inte använda begreppet 

lärare i resultat- och diskussionsavsnitten eftersom rapporten handlar om att jämföra förskol-

lärare och barnskötare. 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 

I denna teoretiska litteraturgenomgång bearbetas begreppet vardagsmatematik samt vad var-

dagsmatematik är och hur vardagsmatematiken kan användas. Vi kommer att börja med att gå 

igenom vad styrdokumenten säger. Vi som blivande förskollärare anser det vara viktigt att 

utgå från styrdokumentens innehåll och att man tar stöd från detta i det verksamma arbetet på 

förskolan. Vi går sedan igenom skillnader mellan begreppen vardagsmatematik och vardags-

anknuten matematik, detta för att förtydliga våra tankar kring ämnet. Vidare går vi igenom 

vad litteraturen säger om förskollärares och barnskötares attityder gentemot vardagsmatema-

tiken i förskolan. Sist går vi igenom några olika exempel på hur man kan jobba med vardags-

matematik i förskolan.  



  9  

2.1 STYRDOKUMENT 

Läroplan för förskolan [Lpfö98] (Utbildningsdepartementet, 1998) är ett ständigt återkom-

mande dokument på lärarutbildningen och ute på förskolorna. Läroplanen tar upp mål och 

riktlinjer, utveckling och lärande, strävan, barns inflytande, samverkan mellan förskola och 

hem, samt samverkan mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Dokumentet finns 

som ett stöd för barns rättigheter och som ett hjälpmedel för att utforma verksamhetens inne-

håll samt för att förskollärare och barnskötare ska kunna planera verksamheten på ett bety-

dande och innehållsrikt sätt för barnen. Läroplanen är också till för att främja familjers påver-

kan och åsikter angående förskolan. Det som hela tiden återkommer i dokumentet är vad alla 

som är verksamma inom förskolan skall sträva mot, vilka mål som är uppsatta och vad barnen 

ska uppnå.  

I Lpfö98 står det att förskolan skall sträva efter att varje barn 

• upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker 

• ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfaren-

heter och kunskaper.  

• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla samman-

hang (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 9) 

 

Arbetslaget skall 

• stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 10) 

 

I stycket ovan vill vi visa på hur viktigt det är att tänka till i sitt verksamma arbete tillsam-

mans med barn. Vi kopplar detta till vårt arbete eftersom vi anser att man som förskollärare 

och barnskötare borde ha allt detta i bakhuvudet när man bl.a. arbetar med vardagsmatematik.  

2.2 VAD ÄR VARDAGSMATEMATIK?  

Enligt Doverborg (2007) finns det tydliga situationer i vardagen där vi använder matematik, 

bl.a. när vi betalar räkningar, handlar och sorterar. Små barn ser hela tiden vad de vuxna gör 

och bearbetar detta ofta på förskolan i till exempel leken där barn handlar av varandra och 

sorterar sina kläder i tamburen. Barnens upplevelser av verkligheten gör att de försöker skapa 

ett sammanhang i det de gör enligt Doverborg. Det är en fara att många vuxna glömmer bort 

att deras vardag till stor del behandlar matematik, dessa människor uttrycker att de inte alls 
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använder matematik i vardagen. Författaren ställer sig frågan vad detta ger barnen för upp-

fattning om matematik?  Man måste påminna sig själv och barnen att vi hela tiden möter ma-

tematiken i vår vardag som vi lever i. Barns upplevelser av sådana saker kan man beteckna 

som vardagsmatematik (Doverborg, 2007).   

Vardagsmatematik är mycket mer än att bara räkna. ”Många förknippar matematik med gång-

ertabeller, bråk och procent, uppställningar och uträkningar” (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 

2004 s. 9). Barn uttrycker matematik i handling, bild, ord och med olika symboler på försko-

lan (Skolverket, 2009). I förskolans rutiner kan man se hur barnen använder matematiken men 

också i den fria leken där barnen får bra tillfälle att använda vardagsmatematik, vilket många 

gånger sker omedvetet (Doverborg & Emanuelsson, 2007). Barn upplever och samlar på sig 

intryck och nya erfarenheter via alla sina sinnen. Det framkommer på förskolan att barn tidigt 

får uppleva olika former och mönster som de känner igen och kan använda de nya intrycken 

och erfarenheterna tillsammans med andra barn och lärare i olika vardagssituationer (Dover-

borg & Emanuelsson, 2007). Att få in matematik i vardagen är en viktig utgångspunkt för att 

barnen ska utveckla en medvetenhet för vad matematik är och vad man behöver den till i var-

dagen. ”Skolverkets förslag till mål för förskolans arbete med matematik fokuserar bland an-

nat på vikten av att barnen tidigt ges möjlighet att upptäcka och utforska grundläggande ma-

tematiska begrepp” (Skolverket, 2009 s. 3). Enligt Ahlberg (2005) måste lärare arbeta medve-

tet med att fånga den vardagliga matematiken som inte behöver vara planerad på något sätt 

eftersom den ska komma naturligt in i situationer där matematiken är relevant i vardagen. Det 

är viktigt att barnen själva får upptäcka den. Barnen ska utveckla: ”… sin förståelse för grund-

läggande egenskaper i begreppen, tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i 

tid och rum” (Utbildningsdepartementet, 1998 s. 13).  

 

”Vardagen är full av matematik: när barn dukar, spelar spel, etc. Därför behöver man som 

pedagog inte göra något speciellt för att undervisa dem” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1999 s. 32). Vardagsmatematik är när barnen får använda matematiken i vardagliga samman-

hang (Doverborg & Emanuelsson, 2007).  Vid till exempel måltider kan barnen få fundera 

och räkna ut hur många barn som sitter vid deras bord, hur många som är närvarande, är nå-

gon borta, se olika former som exempelvis en rund tallrik. En annan vardagssituation på för-

skolan som erbjuder tillfällen till vardagsmatematik är i tamburen (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 1999), där får barnen tillfälle att bland annat öva på nivåskillnader. I tamburen 
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kan barnen lära sig att bilda par, se likheter och skillnader samt storlekar, former, mönster och 

antal (Doverborg & Emanuelsson, 2007).  

 

När barnen spelar spel och målar under den fria leken får barnen rika möjligheter att lära sig 

färger samt blanda dessa, se och använda långa och korta penslar samt tunna och tjocka. Här 

kan barnen också utveckla sin rumsuppfattning (Doverborg & Emanuelsson, 2007). Enligt 

Ahlberg (2005) finns det tyvärr en svårighet med att arbeta på detta sätt med vardagsmatema-

tik.  Författaren menar att det kan vara svårt att nå fram till alla barn och göra dem delaktiga i 

aktiviteterna som sker. Barn som ofta är delaktiga är de barn som tidigt skaffat sig förkunska-

per i matematik och de har en vilja att lära mer. De barn som däremot väljer att inte delta i 

dessa aktiviteter kan lätt glömmas bort av lärarna och får därmed inte samma möjlighet att 

utvecklas inom matematik (Ahlberg, 2005). 

 

I en vardag på förskolan förekommer måltider, påklädning, samlingar och den fria leken 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  Barnen och lärarna får här möjlighet till att möta 

matematiken naturligt och i meningsfulla sammanhang. Författarna anser också att om lärarna 

utnyttjar begrepp som behandlar vardagsmatematiken rikligt i vardagen kommer barnen att ta 

till sig dessa och uppmärksamma matematikens betydelse i olika sammanhang. ”I lekens och 

det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 

till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Utbildningsdeparte-

mentet, 1998 s. 6). Skolverket (2009) skriver att barns matematiska utveckling börjar långt 

innan barnen kan använda sig av de fyra räknesätten eller känna igen siffror. Skolverket me-

nar vidare att grunderna för inlärningen av matematiska begrepp läggs när barnen undersöker 

den värld de lever i och sedan relaterar detta till sin vardag.  

 

Matematik ska vara en naturlig del av verksamheten i förskolan (Heiberg Solem & Lie Reike-

rås, 2004). Barns matematiska utveckling kommer till uttryck genom att de får pendla mellan 

handling och tanke när de aktivt bearbetar matematik i vardagen menar författarna. De lekful-

la intryck barn sänder ut påverkar deras inlärningsförmåga och kan ofta ses som ett härmande 

av andra barn och vuxna, det betyder inte att de inte lär sig något. Ett härmande kan mycket 

väl vara utvecklande och betydelsefullt för ett barn tack vare att detta faktiskt utgör en prak-

tisk nytta i arbetet med vardagsmatematik (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Även 

Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) säger att förskolan ska sträva efter att varje barn lär 
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sig konstruera och skapa med hjälp av olika material och tekniker. Ahlberg (2005) skriver att 

matematiken är oberoende av vad man gör, eftersom den finns överallt i vår vardag. 

2.3 VARDAGSMATEMATIK OCH VARDAGSANKNUTEN MATEMATIK 

Den vardagsmatematik vi är vana att läsa om på lärarutbildningen handlar om hur förskolor 

arbetar med den matematik som redan finns i vardagen, dvs. hur lärare väljer att lyfta fram 

matematiken ur vardagen.  Wistedt (1992) använder ordet vardagsanknuten matematik och 

menar att vardagsanknuten matematik och vardagsmatematik är två skilda begrepp som man 

inte bör blanda ihop. Vardagsanknuten matematik menar författaren är planerad och jämför 

detta med skolans klassiska matematik undervisning där man jobbar utifrån läroböcker. Vida-

re kan sägas att barn/elever använder sina tidigare erfarenheter för att bearbeta matematik, de 

vardagsanknyter. Björklund (2007) säger att matematik är: ”… därmed förknippad med män-

niskans erfarenheter och föreställningar om världen. All kunskap tar sin början i erfarandet 

men kunskapens utformning beror på den process som bearbetar sinnesintrycken och formar 

föreställningar om det erfarna” (s. 14). Wistedt (1992) säger vidare att lärarens ambitioner och 

attityder till att koppla samman elevernas tidigare erfarenheter samt hur eleverna ska lära sig 

av matematik har betydelse för hur eleverna tar till sig matematiken.  

 

Vardagsmatematiken anser Wistedt som oplanerad vilket Lpfö98 också uttrycker genom att 

förskolans arbetssätt bl.a. handlar om att fånga barnen där de befinner sig och att man bygger 

vidare på deras intresse. Om man på en förskola märker att barnen intresserar sig för att räkna 

på fingrarna eller liknande, utvecklar lärarna detta genom att utmana barnen ytterligare (Ut-

bildningsdepartementet, 1998). Wistedt (1992) ser vardagsanknuten matematik som planerad 

dvs. strukturerad undervisningsmetod. Denna metod grundar sig på att vardagsanknuten ma-

tematik är förutbestämd och lärarna har en tanke om hur barnen ska jobba med matematiken 

under en viss aktivitet och skapar ett intresse utifrån det medan i vardagsmatematiken följer 

lärarna upp barnen i vad de ser att barnen intresserar sig för. ”Vi kan inte säkert veta att ele-

verna faktiskt lär sig just matematik” (s. 65).  
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2.4 FÖRSKOLLÄRARES OCH BARNSKÖTARES ATTITYDER GENTEMOT VARDAGS-

MATEMATIK 

I boken Små barns matematik skriver Doverborg och Emanuelsson (2007) att tidigare forsk-

ning samt erfarenheter visar att lärares inflytande och inställning till barns lärande har stor 

betydelse för hur barn tar sig an matematiska begrepp i vardagen. Författarna menar att om 

lärarna är kunniga och intresserade av matematik, kan de utmana och synliggöra den för bar-

nen på ett sådant sätt som gör att barnen och lärarna blir medvetna om sitt eget och varandras 

sätt att använda matematik i vardagen (Doverborg & Emanuelsson, 2007). I Lpfö98 står det 

att: 

 

”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedago-

giska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa 

mångfald i lärandet” (Utbildningsdepartementet, 1998 s. 8-9). 

 

Många lärare har en känslomässig relation till matematik (Statens offentliga utredningar 

[SOU], 2004).  En del är intresserade och älskar ämnet, de ser det som ett verktyg för att han-

tera omvärlden. Medan andra parter känner känslor som avsky mot eller ångest inför ämnet 

och det är inte ovanligt att man undviker ämnet pga. sin känslomässiga relation till matematik 

(SOU, 2004). 

”Negative emotions are particularly associated with mathematics learning” (Gifford, 2004 s. 

7). SOU (2004) skriver att många negativa attityder mot vardagsmatematik finns hos lärare på 

förskolorna, dessa attityder utvecklas i alla miljöer, framförallt i vardagen. Miljön har en cent-

ralt bidragande roll i hur vi ser på matematik, den negativa synen på ämnet skapas och för-

medlas bl.a. via massmedier och i utbildningssammanhang. Vidare skriver SOU att förskollä-

rare sällan motsätter sig dessa attityder och försöker skapa en bättre bild av matematikämnet. 

De dåliga erfarenheter dessa lärare har till ämnet, som inte blivit bearbetade, påverkar deras 

attityder och undervisning som även senare påverkar barnen och eleverna, vilket då kan bli en 

ond cirkel (SOU, 2004). 

 

Doverborg (1998) skriver att lärares attityder har stor betydelse för hur matematiken i försko-

lan används. Författaren menar vidare att lärarna måste granska sina egna attityder till mate-
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matiken för att det ska gynna barnens utveckling i matematik. En av lärarens uppgift är att 

använda matematiken på ett spännande och intressant sätt för barnen och inte lägga stor vikt 

på vad som är rätt och fel (Doverborg, 1998). Barns möjligheter och sätt att lära ligger till 

grund för hur lärare från början tar utgångspunkt i barns tidigare erfarenheter. Om en lärares 

attityd är god bidrar det till att barns nyfikenhet och lusten att lära ökar (Utbildningsdeparte-

mentet, 1998). Socialstyrelsen (1987) skriver att som lärare på förskola är det viktigt att man 

har goda kunskaper om barn och deras livsvillkor samt att man är positiv till deras inlärning 

och utveckling. Det är också viktigt att man som lärare är uppmärksam på hur barn bearbetar 

deras upplevelser tillsammans med vuxna och andra barn. Lärares kunskaper om barn bygger 

bland annat på deras egna erfarenheter och inlästa teorier om barnens inlärning och utveck-

ling. 

 

I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att personalen i förskolan bör känna till 

barnens situationer och möta de här och nu för att barnen ska kunna ta till sig nya kunskaper 

samt att personalen förstår barnens tankemönster och beteende. För att detta ska bli möjligt 

bör personalen enligt Socialstyrelsen (1987) utveckla en positiv attityd mot vardagsmatemati-

ken i förskolan, då kan arbetet med vardagsmatematik hjälpa barnens utveckling av kunskaper 

och färdigheter. Ett matematiskt tänkande och lärande hos barn börjar i väldigt tidig ålder 

enligt Ahlberg (2005). Personalen bör se över sin verksamhet och hur arbetssättens innehåll är 

utformat, bl.a. för att utmana och utveckla sig själva och barnen (Socialstyrelsen, 1987). ”För-

skolan skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i 

begreppen kunskap och lärande” (Utbildningsdepartementet, 1998 s. 6). Björklund (2007) 

anser att man bör se matematiken som en stor del i barnens vardag på förskolan. Matematiken 

är som ett redskap för oss människor att klara sig i det vardagliga och sociala livet. Utan ma-

tematisk kunskap har vi svårt att klara oss i den kultur vi föds i. Förskollärares och barnsköta-

res attityder och värderingar spelar en viktig roll vilket visar sig i det Lpfö98 nämner i citatet 

ovan. Björklund skriver i sin avhandling att matematik inte ska vara ett objekt i sig utan det är 

och ska användas som ett redskap i arbetet med vardagsmatematik, detta för att barnen lättare 

ska få en förståelse för matematik och hur den kan användas. Skolverket (2009) skriver att 

vuxna i förskolan måste synliggöra matematiken som finns i barnens vardag och använda den 

som ett redskap för att lösa problem och ge struktur åt olika aktiviteter. ”Det kan handla om 

att benämna begrepp och företeelser som barnen möter och ge dem möjlighet att bearbeta och 

reflektera över dem” (s. 16).  
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Doverborg och Emanuelsson (2007) diskuterar om lärares betydelse för barns lärande. De 

menar att barnens tankar om matematik måste utvecklas och utmanas av läraren för att barnen 

ska lära sig att använda matematik i meningsfulla sammanhang. Skolverket (2009) skriver att 

ett barns vardag är fylld av möjligheter att upptäcka och utforska matematiken i meningsfulla 

sammanhang. Även Pramling Samuelsson och Johansson (2003) styrker det som Doverborg 

och Emanuelsson (2007) skriver och menar att för att det ska bli möjligt har lärarens egna 

uppfattningar och kunskaper i matematikämnet näst intill avgörande betydelse för barnens 

utveckling. Socialstyrelsen (1987) menar precis som Doverborg och Emanuelsson (2007) att 

vardagsmatematiken påverkas av lärares attityder kring kunskap och lärande. ”Som lärare är 

det därför viktigt att reflektera kring sin syn på kunskap och lärande, samt vilket lärande som 

är möjligt i barngruppen” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003 s. 65). För att förskolans 

vardagsmatematik ska leda till inlärning och utveckling hos barnen måste lärarna välja arbets-

ätt och fundera på deras egna attityder som gynnar dem själva och barnen (Socialstyrelsen, 

1987). 

”Det handlar om kunskap, engagemang och nyfikenhet. Ju större kunnande i och om ma-

tematik en lärare har, desto lättare är det att se möjligheter för att upptäcka och uppmunt-

ra barns sätt att tänka” (Doverborg & Emanuelsson, 2007 s. 130).  

 

Skolverket (2003) menar att om lärares attityder är positiv eller negativ har det en avgörande 

betydelse för hur barns attityder till vardagsmatematik utvecklas. Skolverket menar vidare att 

barns inlärning och syn på vardagsmatematik grundläggs medan de vistas på förskolan, dvs. 

innan barnen kommer upp till skolåldern. 

2.5 EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN JOBBA MED VARDAGSMATEMATIK I FÖRSKOLAN 

I Björklunds (2007) avhandling konstaterade författaren att barnen på småbarnsavdelningarna 

använder sig av matematik i syfte att upprätthålla sociala regler, för att beskriva sin omvärld 

och som ett redskap för problemlösning. Författaren menar att det är viktigt hur man arbetar 

med vardagsmatematiken på förskolan eftersom det lägger en grund för det sociala samspelet.  

Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) skriver att i förskolan finns många tillfällen att jobba 

med matematik, framför allt med vardagsmatematik. Doverborg och Emanuelsson (2007) 

säger att det ingår i lärares uppdrag att: ”… låta barn få lära genom socialt samspel, utfors-

kande och skapande, men också genom att de får ställa frågor, iaktta, samtala och reflektera” 
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(s. 157), vilket barnen får många möjligheter till i de olika situationerna som uppstår på för-

skolan. 

Här nedan följer några exempel utifrån den litteratur som bearbetats i den ovanstående littera-

turgenomgången på situationer där vardagsmatematik kan komma till uttryck på förskolan 

från dagens början till slut: 

Tamburen 

När barnen kommer till förskolan på morgonen blir det lämnade av någon vuxen som kanske 

hjälper till att klä av barnet. Där har de vuxna stor inverkan på hur barnet lär av matematik. 

De kan tillsammans utforska storlekar på kläderna, sortera och lägga var sak på sin plats, be-

roende på årstiden kan de titta på hur många olika klädesplagg barnet behöver just nu. Vid 

lämningen kan barnet få tidsbegrepp där det studerar klockan tillsammans. Och mycket mer! 

(Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004).  

 

I tamburen förväntar man sig att barn och förälder sorterar barnets kläder och skor på dennes 

egna hyllfack. Skorna ska stå på skohyllan som är placerad på golvet medan mössa, vantar 

och andra ytterkläder ska hängas på en krok ovanför (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1999). Vidare skriver författarna att barnens plats i tamburen är en viktig plats för barnen, 

barnen har ofta en känslomässig relation till denna plats och kan därför bli upprörda om nå-

gon försöker röra till bland deras tillhörigheter. Därför är det av stor vikt att lärarna hjälper 

barnen hänga upp deras kläder på sin hylla. Vidare skriver Doverborg och Pramling Samuels-

son (1999) att tamburen är till för att barnen ska lära sig att para ihop sina skor och vantar, de 

ska även lära sig vart varje plagg ska placeras på kroppen för att klara av att klä sig själva. Att 

sortera sina kläder är en utmaning för barnen, det är en problemlösning som kan göra vistel-

sen i tamburen lustfylld. 
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Lekens betydelse 

”Meningsfullt för barn är saker som de visar intresse för, är engagerade i och av fri vilja bryr 

sig om eller har lust att göra. Detta tar sig uttryck i att de är aktiva i tanke och handling” (Do-

verborg & Pramling Samuelsson, 1999 s. 9). I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) står 

det att förskolan ska främja till ett lustfyllt lärande hos barnen. Förskolan ska också stärka ett 

barns intresse för lärande samt ta tillvara på deras nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter 

som barnen utvecklar bl.a. i den fria leken. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) skriver att 

i den fria leken finns oändligt med möjligheter till inlärning av matematik, beroende på vad 

barnen gör.  

Barn lär sig använda matematiska begrepp i den fria leken på många olika sätt och via många 

olika situationer och platser på förskolan (Doverborg & Emanuelsson, 2007). När barnen väl-

jer att spela spel erbjuds de rika möjligheter till att räkna t.ex. tärningsprickar, barnen lär sig 

hur många steg varje prick på tärningen visar. Barnen får också lära sig parbildning när de 

spelar spel (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004).  

Under den fria leken får barnen bl.a. tillfälle till att måla och när barn målar får de använda 

sig av långa och korta penslar. De lär sig att måtta hur mycket eller lite färg de behöver på ett 

stort eller litet papper. Barnen lär sig också att man kan blanda färgerna samt fingermålning 

som ger barnen finmotorik (Doverborg & Emanuelsson, 2007). En del förskolor har ett såkal-

lat byggrum (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004) och i detta byggrum finns mängder med 

olika byggklossar i olika storlekar och former. Här kan barnen lära sig konstruera och använ-

da sig av just olika former och storlekar i deras byggande.  

Doverborg och Emanuelsson (2007) anser att det är otroligt viktigt att låta barnen få leka bl.a. 

affär på förskolan eftersom barnen bearbetar sin verklighet i den fria leken. I en sådan lek 

tränar barnen på turordning, räkna sina varor, hur mycket kostar alltsammans? Vad kostar 

varje vara? osv. Barnen kan handla av varandra och hjälpa varandra att plocka sina varor för 

att lägga ner i en korg. Är det många barn som leker affär samtidigt får barnen träning i att 

vänta på sin tur, dvs. stå i kö vilket kan ge barnen en återkoppling till verkligheten. ”Mathe-

matical activity is an inescapable part of everyday life…” (Gold & Dovner Anderson, 2006 s. 

2). 
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Vistelsen utomhus 

Hur förskollärare och barnskötare väljer att utnyttja vardagsmatematiken ser väldigt olika ut 

och beror på deras egna attityder till vardagsmatematik (Doverborg & Emanuelsson, 2007). 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att miljön utomhus ger barnen stora möj-

ligheter till att använda vardagsmatematiken. Barnen kan här få träning i att känna och lyfta, 

lätta och tunga grenar och stenar. Utomhus har barnen stora ytor att röra sig på, de kan cykla, 

springa, använda sandlådor och gunga, vilket gynnar vardagsmatematiken. 

Socialstyrelsen (1990) skriver om de olika möjligheterna som barnen får till att använda var-

dagsmatematiken utomhus till exempel att när man sedan ska plocka in materialet som an-

vänts utomhus kan barnen räkna hur många cyklar och vagnar som barnen själva ska plocka 

in i förrådet och barnen kan här även fysiskt se att sakerna ställts på sin rätta plats (Socialsty-

relsen, 1990). ”… barn skapar mening och sammanhang i den värld de möter på förskolan” 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003 s. 75). Författarna menar att miljön barnen och de 

vuxna vistas i, ger rika möjligheter till att bearbeta, prata om och skapa mening till inlärning 

av vardagsmatematik. 

”I skogen finns det otaliga tillfällen för barnen att räkna och lära sig matematiska begrepp. 

När barnen jämför hur barren sitter på kvisten är det naturligt att också räkna dem” (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006 s. 69). 

Matsituationer 

”Förskolans pedagoger hävdar ofta att barn lär sig matematik när de dukar, men aktivi-

teten att duka och räknandet i sig leder inte med automatik till att barn utvecklar en an-

talsuppfattning. Barn kan mycket väl placera en tallrik till Sune, en till Stina, en till 

Sara etc. utan att veta eller fundera över det totala antalet som de dukar till. Många av 

förskolans pedagoger tar för givet att barn automatiskt utvecklar matematiska begrepp 

för att dessa finns i vardagen” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999 s. 34).  

 

För att undvika det citatet ovan beskriver är det viktigt att man som lärare synliggör de mate-

matiska begreppen tydligt för att barnen ska få en god matematisk förståelse (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999). Att låta barnen få hjälpa till att duka till en måltid återkommer 

flera gånger varje dag. Lärarnas roll blir under dessa situationer viktig då det handlar om att 

ge barnen möjlighet att tänka ut hur de ska duka (Socialstyrelsen, 1990). Måltiden innehåller 
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många olika moment i matematik, lärarna får här tillfällen till att utmana barnen i deras ma-

tematiska tänkande och lärande i matematik (Doverborg & Emanuelsson, 2007). Vid frukos-

ten får barnen möjlighet att hjälpa till med dukningen. De får tillsammans räkna hur många 

barn det ska vara på frukosten, hur många är där, hur många kommer senare, är det någon 

som inte kommer alls? Former kan studeras vid frukosten genom att barnen får se tallrikar 

som är djupa, assietter, koppar och glas. Storlekar och former på smörgåsar, hårda och mjuka, 

runda och rektangulära etc. (Socialstyrelsen, 1990).  Vid lunchen förekommer vardagsmate-

matiken troligen mest. Man bygger vidare på frukostsituationens utformning eftersom nu är 

det oftast fler barn vid detta tillfälle (Doverborg & Emanuelsson, 2007). Många förskolor an-

vänder sig av matvärdar eller låter t.ex. veckans barn agera hjälpreda vilket brukar vara väl-

digt populärt hos barnen eftersom de då får känna att de kan hjälpa till. En del förskolor bju-

der på frukt till efterrätt, här får barnen ofta hjälpa varandra att räkna hur t.ex. många banan-

pengar de har var. De kan dela mellan varandra och hur många bitar får de var? Blir det över 

någon bit, hur gör man då? (Doverborg & Emanuelsson, 2007). 

 

Läsvila 

”I alla barnböcker finns matematik, synlig eller dold, som behöver lyftas fram” (Doverborg & 

Emanuelsson, 2007 s. 157).  Författarna menar att det är viktigt att man lyfter fram matemati-

ken även under läsvilorna. Man måste låta barnen undersöka böckernas matematiska innehåll 

och om en lärare är medveten om vilken betydelse matematiken har för barns läsinlärning kan 

det vara avgörande för barnens framgång i detta. Läsvilan är ofta en återkommande rutin på 

de flesta förskolor och de som läser regelbundet för barnen måste själva bli medvetna och 

kunna upptäcka matematikens betydelse i böckerna. Det kan gälla former, rum tid, läge när 

man tolkar bilderna i böckerna. ”Det handlar om att finna relationer och kopplingar mellan 

det nya innehållet och det barnen redan vet, att gå utanför från här och nu” (Doverborg & 

Emanuelsson, 2007 s. 157). Vidare har alla böcker olika storlekar som man kan låta barnen 

uppmärksamma, det finns böcker som är olika tjocka och tunga, att böcker har olika antal 

sidor. I böckernas innehåll finns det även mycket som barnen kan räkna och jämföra (Dover-

borg & Pramling Samuelsson, 1999). 

 

Socialstyrelsen (1987) skriver att böckernas och sagornas värld är en del av vårt mänskliga 

kulturarv. De symboler och dess innehåll som förekommer i olika böcker och sagor kan hjäl-

pa barn att utveckla en förståelse, känna igen sina känslor av upplevelser och nya erfarenhe-
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ter. Vidare skriver Socialstyrelsen att man många gånger kanske inte tänker att böcker inne-

håller matematik, utan det förknippas ofta med läs- och skrivinlärning. Där måste man se upp 

och tänka till eftersom böckerna innehåller mycket matematik som man bör ta tillvara på.  

 

3. METOD 

I denna del av rapporten kommer vi att redogöra för hur vi har gjort vårt urval av informanter, 

vidare går vi igenom datainsamlingsmetoden som behandlar hur vi gått tillväga för att få svar 

på våra frågeställningar. Vi kommer också att ge en beskrivning av hur vi förhållit oss till 

reliabilitet samt etiskt ställningstagande. Avslutningsvis ska vi redogöra för vår databearbet-

ning och analys.  

3.1 URVAL 

Vi kommer att genomföra semistrukturerade- och kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare 

och fyra barnskötare från några olika förskolor i norra Sverige. Två av våra informanter är 

kända för oss sedan tidigare, en av dessa är känd på ett personligt plan medan den andre är 

känd på ett ytligt plan. De resterande sex informanterna är okända för oss. Några av dessa 

förskolor är sedan tidigare kända för oss via ett yrkesmässigt plan. Två av de okända infor-

manterna valdes ut av deras rektor medan de fyra resterande okända informanterna valdes ut 

av förskolornas verksamma pedagoger via telefonsamtal. På en av förskolorna beslutades det 

att vi skulle få intervjua två matematikinspiratörer1, detta för att de var insatta i vårt valda 

ämne och för att de fanns tillgängliga. Vi hade ett bortfall från barnskötarna och detta berodde 

på sjukdom, vilket vi fick veta när vi kom till förskolan för intervju. På grund av barnsköta-

rens sjukdom fick en annan barnskötare ta intervjun, detta för att denne var tillgänglig just då. 

                                                      
 

 

1 En matematikinspiratör är enligt oss en pedagog som har i uppgift att inspirera annan personal på 
förskolan till att arbeta mer med matematik. Dessa inspiratörer får bl.a. medverka i seminarier, diskus-
sionsgrupper samt föreläsningar som handlar om hur man kan arbeta med matematik i förskolan. 
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3.2 DATAINSAMLINGSMETOD 

Våra intervjufrågor kommer att vara av semistrukturerad2 och kvalitativ3 karaktär dvs. vi 

kommer att ha strukturerade grund- och följdfrågor samt spontana följdfrågor för att bygga 

vidare på informanternas olika svar (Johansson & Svedner, 2006). Detta för att våra infor-

manter ska kunna komma med så uttömmande svar som möjligt. Våra grund- och följdfrågor 

är utformade utifrån våra frågeställningar som vi valt att använda som överrubriker till de 

olika intervjufrågorna (bilaga 1). Vi valde denna metod för att vi tror att informanterna kan ge 

oss djupare information om det valda ämnet, än om vi bara använt oss av semistrukturerad 

intervjumetod. Johansson och Svedner (2006) skriver att denna metod kan ge oss ett intressant 

och ett lärorikt resultat om lärarnas attityder, dock kan det finnas en svaghet med denna metod 

vilket är att den kvalitativa delen av intervjun vi ska genomföra kan lätt övergå till att bli en 

muntlig enkät. Författarna menar då att den som intervjuar lätt kan stödja sig för mycket på de 

förberedda frågorna istället för att återkoppla och utveckla det informanten säger. För att und-

vika detta har vi valt att använda oss av ljudupptagning som hjälper oss att hålla fokus på det 

informanterna pratar om. Våra intervjufrågor kommer att vara konkreta och vi kommer att 

försöka undvika ledande frågor så informanten kan svara utifrån egna erfarenheter och åsikter 

istället för att svara utifrån vad informanten tror att vi vill höra.  

3.2.1 INTERVJUER 

När vi genomför våra intervjuer kommer en av oss att ansvara för att intervjua medan den 

andra ansvarar för att föra grova anteckningar och ljudupptagning (Ryen, 2004). Vidare 

kommer den som ansvarar för ljudupptagningen läsa upp ett citat från Björklunds avhandling 

för informanterna som handlar om vår syn på vad vardagsmatematik är. Den av oss som in-

tervjuar kommer att föra korta anteckningar av svaren under intervjun för att det ska bli natur-

ligt med speglingar och följdfrågor mellan den som intervjuar och informanten, detta för att 

den som intervjuar lätt ska kunna sammanfatta det viktigaste i vad informanten berättar (Jo-

hansson & Svedner, 2006).  Med spegling menar vi att vi kommer med jämna mellanrum att 

                                                      
 

 

2  Förutbestämda frågor som är strukturerade och ofta påträffas vid enkätundersökningar. 

3 Handlar om kvalitet som inte mäts i mängd utan innehållsriklighet. Vilket i detta fall handlar om att utöka in-
formanternas svar. 
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återkoppla till det som informanten har pratat om. Dessa olika arbetsuppgifter kommer att 

fördelas jämt mellan oss dvs. vi kommer att turas om att intervjua och ha hand om ljudupp-

tagningen samt ansvaret för de grova anteckningarna. Vi känner oss säkra i de olika rollerna. 

3.3 RELIABILITET 

För att vi ska kunna utarbeta en hög reliabilitet, dvs. en hög tillförlitlighet (Johansson & 

Svedner, 2006), funderade vi länge över vilken typ av intervjufrågor som skulle kunna hjälpa 

oss besvara våra frågeställningar kopplade till syftet. Vi har valt att använda oss av strukture-

rade men öppna frågor. Vidare har vi delat upp dessa intervjufrågor till vardera frågeställning, 

dels för att göra intervjufrågorna tydliga i relation till frågeställningarna för oss och för att 

tydligt kunna se hur varje intervjufråga relaterar till frågeställningarna. Vi gör detta för att 

informanterna ska kunna ge oss så uttömmande och relevanta svar som möjligt till vårt valda 

syfte. Vi gjorde en pilotintervju med två utvalda testpersoner för att söka efter eventuella 

svagheter i våra intervju- och frågeställningar. Reliabiliteten kan ha förändrats under intervju-

erna eftersom vi fått mer kunskap om ämnet och har en förutfattad mening om vad ämnet be-

handlar. Reliabiliteten i den här studien kan vara beroende av om informanten är insatt i äm-

net eller inte. 

Av det transkriberade materialet kommer vi göra en djupgående granskning av informanter-

nas svar för att söka efter de delar som är relevanta för vår rapport och för att inte missa något 

viktigt (Ryen, 2004).  

3.4 ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE  

Vårt etiska ställningstagande är att alla informanter, arbetsplatser och kommuner ska förbli 

anonyma samt att allt insamlat material från informanterna kommer att raderas efter analys. 

Vi är de enda som kommer att ha tillgång till det filmade materialet och detta kommer inte 

visas för någon obehörig (Johansson & Svedner, 2006). Författarna säger även att det är vik-

tigt att när man skriver ett examensarbete måste man visa respekt för de som medverkar i un-

dersökningen, vilket vi kommer att försöka göra eftersom ”Deltagarna skall erhålla en rättvi-

sande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och undersökningens syfte” (Jo-

hansson & Svedner, 2006 s. 29). Våra informanter kommer att bli informerade om syftet till 

studien samt om de har frågor om undersökningen kommer vi att besvara dessa sanningsen-

ligt. 
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3.5  DATABEARBETNING OCH ANALYS 

När samtliga intervjuer genomförts transkriberade vi dem grundligt. Medan vi lyssnade på 

ljudupptagningen antecknade vi för hand vad varje informant sagt men vi utelämnade pauser 

och onödigt talspråk som exempelvis hmanden. Vi var noga med att skriva ner ordagrant för 

att inte kunna lägga till egna värderingar i informanternas svar under första delen av transkri-

beringen. Vi började transkribera de två första intervjuerna tillsammans vilket tog ca sju tim-

mar. Vi insåg att detta skulle ta alldeles för lång tid och därför valde vi att dela på oss och 

transkribera var för sig under de följande transkriberingarna. När alla transkriberingarna var 

klara gick vi igenom varje informants svar en gång till för att se att vi inte utelämnat något 

viktigt.  

För att komma vidare påbörjade vi analysen av den insamlade data. Vi började med att skriva 

in det transkriberade materialet vi ansåg vara relevant kopplat till vårt syfte och frågeställ-

ningar på dator. Detta gjorde att vi då lättare kunde få en totalbild av det insamlade materialet 

eftersom vi ville hitta det som var mest relevant för rapporten, att skriva detta på dator gjorde 

det lättare för oss att färg koda och sammanställa materialet. Vi staplade upp svaren utifrån 

våra frågeställningar samt la dit underrubriker som behandlade vad informanterna pratade om, 

detta för att göra svaren tydligare. Vidare färgkodade vi de olika informanternas svar och 

klippte ut svaren, la dem i högar utifrån frågeställningarna för att enkelt kunna jämföra de 

olika svaren mot de olika utbildningarna och attityderna informanterna uttryckte. Därefter gav 

vi de olika underrubrikerna en färg för att enkelt kunna se de saker vi letade efter. I detta ske-

de valde vi att fokusera kring de olika underrubrikerna eftersom detta hjälpte oss att se vad, 

hur och varför man kan arbeta med vardagsmatematik i förskola. 

4. RESULTAT  
Resultatet av våra intervjuer kommer att redovisas i denna del utifrån våra frågeställningar 

som även är våra överrubriker i detta avsnitt. Underrubrikerna som förekommer har valts ut-

ifrån vad stycket behandlar. För att förtydliga våra informanters ståndpunkter har vi valt att 

citera en del av stoffet och namn som kan förekomma i citaten är fiktiva.  
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4.1 HUR ANSER FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNA ATT ARBETET MED 

VARDAGSMATEMATIKEN KOMMER TILL UTTRYCK I FÖRSKOLAN?  

Informanterna diskuterar i sina svar kring hur de arbetar med vardagsmatematiken på försko-

lan dvs. var vardagsmatematiken sker på förskolan och hur vardagsmatematiken används av 

informanterna på förskolan. 

I samtliga åtta intervjuer framkom det att vardagsmatematiken förekommer som en naturlig 

del i dessa förskolors vardag. ”Vardagsmatematiken finns runt omkring en hela tiden men 

man kanske inte alltid tänker på det” säger en av förskollärarna och dennes definition täcker 

samtliga informanters resonemang även om det kommer till uttryck på olika sätt. 

Informanterna ger olika exempel på hur och när de kan se att vardagsmatematiken kommer 

till uttryck i förskolan. Barnen kommer ofta med funderingar och kommentarer som gör att 

informanterna uppmärksammar att det händer något inom barnen. Informanterna ger också 

exempel på situationer som de sett, hur barnen t.ex. leker eller uttrycker sig angående var-

dagsmatematik. Här följer några exempel på vardagsmatematik från informanterna: 

 ”När man sitter med barnen i samlingen kan man märka att barnen lärt sig något.” 

”Inför läsvilan får barnen själva välja böcker och då säger vi att de får hämta t.ex. två böcker 

var och då kan något barn ibland säga: Oj, jag har hämtat tre.” 

 En av de fyra förskollärarna ansåg att det är viktigt att man som förskollärare är lyhörd och 

att man samtalar med barnen för att vardagsmatematiken ska kunna komma till uttryck i för-

skolan. Vardagsmatematiken ska ligga som en naturlig grund i verksamhetens dagliga arbete 

menar denna informant, samt ”… att man möter barnen där de är, i deras görande utan att man 

skapar en ny och konstlad situation.” 

Lekens betydelse 

Samtliga informatörer använder både planerad och oplanerad lek i förskolan. I den planerade 

leken kan vardagsmatematiken komma väl till uttryck genom att de matematiska begreppen 

synliggörs bl.a. via fysisk aktivitet.  Barnen får lära sig om parbildning, framför och bakom, 

lång och kort, turtagning osv. enligt informanterna. Barnen får också genom den lustfyllda 

leken bearbeta de olika matematiska begreppen fysiskt, vilket informanterna anser vara 

mycket givande i samband med vardagsmatematik. En barnskötare anser att leken är mycket 
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viktig för att barn ska kunna utvecklas, lära och bearbeta ny kunskap. ”Ledmotivet är ju att 

det ska vara lek och lärande med lust.” I den oplanerade leken är det av stor vikt att barnskö-

tarna och förskollärarna är lyhörda och låter barnen leka fram sitt matematiska tänk, menar 

två av förskollärarna.  Samtliga informatörer uttrycker att det är viktigt att man utgår från bar-

nens intressen och nyfikenhet när man jobbar med vardagsmatematiken. Enligt en av barnskö-

tarna är det lustfyllda lärandet av stor vikt för att kunna möta och utmana barnen på deras 

nivå, vardagsmatematiken skall aldrig kännas påtvingad menar denna informant.  Informanten 

menar också att lärandet måste synliggöras på något sätt för barnen och lärarna eftersom bar-

nen här själva kan se sin utveckling, vilket främjar lärandet. Här beskriver en av barnskötarna 

hur just denne tänker kring barnens intresse och nyfikenhet samt hur detta skulle kunna bely-

sas.  

”Det är häftigt när man börjar märka att barnen är intresserade av t.ex. siffror, när de vill 

veta, inte bara hur många fingrar de har utan hur ser siffran ut på ett papper. Då vet man 

direkt att nu kan det vara dags att kanske införa nya begrepp och praktisera det på ett 

papper, de kan få färglägga siffran.” 

En barnskötare nämnde under intervjun att denne hade sett hur barnen bearbetar vardagsma-

tematiken i leken på eget bevåg bl.a. genom att leka affär. I denna affär kan barnen handla av 

varandra, barnen lägger sina varor i korgar och räknar hur många varor de köpt samt hur 

mycket det kostar att köpa dessa varor. Informanten menar att barnen bearbetar verkligheten 

genom lek och anser att detta är ett bra tillfälle för barnen att utveckla sin förståelse för var-

dagsmatematiken. 

Tre av barnskötarna pratade om lekens betydelse för vardagsmatematiken. En av dessa infor-

manter berättade att de i den planerade leken använder sig av gympa, rörelselekar och under 

utomhusaktiviteter, i dessa planerade aktiviteter brukar lärarna ibland använda sig av olika 

terrängbanor med redskap. Här får barnen många rika möjligheter till träning av matematik 

menar informanten. Barnen lär sig olika former, längder, vänta på sin tur osv. En annan av 

barnskötarna förklarade leken som ett ledmotiv för lärande med lust och den tredje barnsköta-

ren ansåg att man alltid kan leka fram vardagsmatematiken, vilket är en fördel i arbetet med 

barnen men det är viktigt att man gör detta på barnens nivå så de förstår begreppen som be-

handlas inom vardagsmatematiken. ”Man kan se barns nyfikenhet i vardagsmatematiken när 

de leker och det måste man ta tillvara på.” Vidare berättade denna barnskötare att barn lär sig 

snabbt av vardagsmatematik om de tycker att det är roligt och om man får vardagsmatemati-
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ken till en lek samt att denna informants förskola använder sig av rörelselekar och rörelse-

sånger för att belysa vardagsmatematikens olika begrepp. 

En av förskollärarna nämnde inte leken någon gång under intervjun medan de andra tre för-

skollärarna ansåg att lekens betydelse för barn är otroligt viktigt. En av dessa informanter me-

nar att de använder vardagsmatematiken i leken men berättar inte hur de använder den. En 

annan av förskollärarna nämner att de har gympapass med rörelsesånger tillsammans med 

barnen, informanten gav endast ett exempel på rörelsesång vilket var Honky-Tonk. I denna 

rörelsesång behandlas framför och bakom, stor och liten samt höger och vänster. En annan 

förskollärare anser att man kan utforska och leka fram matematiken utan att barnen lägger 

märke till det. Förskolläraren ansåg att man måste vara snabbtänkt och låta sig själv gå in i 

leken tillsammans med barnen för om läraren är aktiv i leken kan denne lotsa barnen och föra 

in barnen på matematiska spår. Den tredje förskolläraren har sett att om de små barnen har 

äldre syskon leker de gärna skola, detta för att bearbeta den verklighet de lever i. Vidare ansåg 

denna informant att barn använder vardagsmatematiken oreflekterat, t.ex. när barnen spelar 

innebandy är barnen noga med att räkna målen som görs under en match men de vet inte att 

detta handlar om matematik. Det måste man lyfta fram ansåg informanten. Informanten tyckte 

också att man måste lära barnen leka med vardagsmatematiken för att sedan kunna fungera 

socialt i grupp, det handlar inte främst om att lära barnen vardagsmatematik. Det sociala sam-

spelet och leken ligger i fokus för denna förskollärare, men han/hon menade vidare att en sak 

inte behöver utesluta någon annan. 

Barns lärande 

En av förskollärarna tar upp att de synliggör barnens lärande och utveckling genom att doku-

mentera, vilket kan göras på många olika sätt men i detta fall handlar det om portfolio och 

väggdokumentation.  

När barn arbetar med vardagsmatematik tror en av förskollärarna att barnen tänker räkna och 

inte vardagsmatematik, som vi uttryckt tidigare i begreppsförklaringen och litteraturgenom-

gången kan matematik vara så mycket mer än att räkna. Vardagsmatematik handlar bl.a. om 

matematiska begrepp och förståelse för detta. Informanten uttryckte sig på följande sätt om 

hur denne tror att barn tänker om matematik ”… i deras värld är det att räkna.” Informanten 

vet inte hur denne ska ta reda på hur barnen tänker i samband med vardagsmatematik. Denna 

informant fick en aha-upplevelse under intervjun och sa ”Jag är kanske dålig på att fråga upp 

barnen, det måste jag tänka på!” 
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Två förskollärare säger att det är viktigt att man hela tiden säger vad barnen gör för att syn-

liggöra lärandet och utvecklingen. Vi märkte att samtal mellan lärare och barn oftast före-

kommer under matsituationer. Det är endast under denna situation dessa förskollärare uttryck-

er att de samtalar kring matematik tillsammans med barnen.  

Olika situationer där vardagsmatematik kommer till uttryck enligt informanterna 

Informanterna är eniga om att vardagsmatematiken kommer till uttryck i olika situationer 

samt på olika platser i förskolan och här följer några exempel på detta, som framkom under 

intervjuerna.  

Matsituationer 

Sju av åtta informanter pratade om att matsituationerna erbjuder många rika tillfällen till att 

bearbeta vardagsmatematiken. I termen matsituationer innefattas frukost, lunch, mellanmål 

samt bakning. I dessa situationer kan barnen t.ex. räkna hur många tallrikar och bestick var 

och en ska ha och samtala kring antal. De tar upp begreppet mängd, ”Hur mycket mjölk man 

ska hälla i glaset eller hur mycket mat man ska ta på tallriken.” Alla informanter nämner att 

de räknar tillsammans med barnen i olika situationer men de flesta nämner dukning. 

Tre förskollärare och två barnskötare pratade om att barnen lär sig uppskattning av volym och 

antal när barnen befinner sig i olika matsituationer, de får t.ex. ”… dela ett äpple i 6 klyftor 

och lägger klyftorna i en hög på bordet, sen får barnen lösa denna uppgift genom att lista ut 

hur många klyftor var och en får, dela lika.” 

En av förskollärarna berättade att denne har uppmärksammat och sett utveckling hos barn 

över tid vilket denne uttrycker på följande vis; ”Pelle tog alltid fem potatisar vid lunchen när 

han började på förskolan men efter två månader tar Pelle inte längre fem potatisar eftersom 

han nu vet att det räcker om han tar två potatisar för att bli mätt.” 

Vidare berättade en av barnskötarna om situationer som t.ex. då de bakar tillsammans med 

barnen. Informanten säger att denne under sådana aktiviteter kan se om barnen förstår skillna-

den på t.ex. olika volymer och antal, informanten uttrycker också att denne kan se hur barnen 

uppfattar vardagsmatematik. De barn som då kan läsa får i uppgift att läsa receptet medan de 

barn som inte kan läsa kan få ansvara för ingredienserna och hjälpas åt att räkna hur många 

mått av varje som de ska ta samt att lära sig skillnader på olika volymer.  
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Tamburen 

Två av fyra barnskötare samt alla fyra förskollärarna pratar om hur de använder vardagsma-

tematik i tamburen. De båda barnskötarna nämner att de är noga med att tänka på hur de an-

vänder vardagsmatematiken på denna plats, de fyra förskollärarna nämner att man måste 

benämna för barnen vad det är man gör i tamburen De anser att det är viktigt för barnen att 

lära sig klä på sig själva. Barnen måste bli medvetna om att det är två vantar och en mössa 

man behöver för att inte frysa samt att man tar på sig ett par skor som alltså innebär två skor. 

”Man ser till att barnens två ben hamnar på rätt sida i overallen och att de inte hamnar i ar-

marna, att se till att det blir rätt. Att faktiskt bara få på sig sina vantar.” Vidare menar de båda 

barnskötarna att i tamburen handlar det inte bara om att barnen ska lära sig klä på sig, utan det 

handlar om ett steg längre också. ”… att kunna måtta och känna själv hur man gör för att få 

känslan i sig.” 

Samtliga förskollärare menar att man måste använda ett logiskt tänk i tamburen för att lära 

barnen hur man klär sig på rätt sätt t.ex. vilket klädesplagg är smartast att börja med vid på-

klädningen. De menar att man måste hjälpa barnen att tänka hur de ska göra för att klara av 

denna typ av uppgift själva. En av förskollärarna berättade att på deras förskola har de delat in 

skolhyllorna som finns i tamburen i olika former och symboler, detta för att barnen lättare ska 

hitta sina skor men också för att få in geometriska former naturligt i verksamheten. Vidare 

berättade denna informant att de kan höra när barnen kommer på morgonen att barn och för-

älder pratar om vart barnets skor ska stå, ”Calle vill att hans skor ska stå i den röda cirkeln.” 

Samlingar 

Samtliga barnskötare använder vardagsmatematik under samlingarna. De räknar hur många 

barn som är närvarande och frånvarande för dagen. De använder vardagsmatematiken i olika 

sånger och ramsor och informanterna ansåg att när de är med under samlingarna kan de märka 

att barnen lär sig något som är av värde för vardagsmatematiken. Här ger ingen av informan-

terna några exempel men en av barnskötarna berättade att denne vill ha mer matematiska 

stunder tillsammans med barnen och det skulle kunna ske under samlingarna. Informanten 

ville inte kalla dessa stunder för matematikstunder för barnen, utan bara att lärarna skulle ska-

pa ett mer förutbestämt matematiskt mål som de kan använda under samlingarna.  

 

Tre av fyra förskollärare ansåg att under samlingarna kan de räkna med barnen, de räknar hur 

många barn som är närvarande och inte, hur många är sjuka, bortresta. En av förskollärarna 
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tar ofta hjälp av annat material för att belysa vardagsmatematiken under samlingarna. De tre 

förskollärarna uttryckte att det är framförallt räkning som dessa informanter kunde se som 

vardagsmatematik under samlingarna. 

Barns nyfikenhet och intresse 

Informanterna menar på att man kan se barns nyfikenhet på vardagsmatematiken när de leker 

och det måste man ta tillvara på. Två av informanterna ansåg att det behövs sagor i förskolan 

så barnen kan utöva matematiken på ett enkelt sätt. Samtliga barnskötare nämnde under inter-

vjuerna att de använder sig av böcker av olika slag för att bearbeta vardagsmatematiken på 

olika sätt. En av barnskötarna berättade att denne sett att barnen själva sitter och tittar i olika 

böcker och räknar. Informanten menade att sagor innehåller matematik. Barnen räknar sagor-

nas figurer, de ser att en del sagor har ett kort innehåll medan andra sagor har ett längre inne-

håll samt att sagornas utformning kan se olika ut. En del är av kvadratisk form och andra rek-

tangulära. En av informanterna som pratade om sagor ansåg också att flanosagan4 kan ha in-

verkan på hur vardagsmatematiken kommer till uttryck, med detta sagt menade informanten 

att när man använt flanosagan kan barnen leka sagan. De får i grupp bearbeta sagans innehåll 

och hjälpa varandra lösa olika problem. En annan barnskötare ansåg när barnen lär sig läsa 

måste de också lära sig använda vardagsmatematiken. Informanten menade att vardagsmate-

matik och läsning går hand i hand. 

 

Två av förskollärarna pratade om läsning under intervjuerna men båda var väldigt kortfattade 

och menade att böcker kan hjälpa barnen att förstå antal. Barnen får själva hämta vilka böcker 

som ska läsas, oftast handlar det om att hämta två böcker var vilket gör att barnen får träna att 

se antal. Bilderna i böckerna är också bra för att barnen fysiskt ska kunna se och samtidigt 

höra förskolläraren eller barnskötaren läsa att t.ex. ”… bollen ligger under bordet.”  

                                                      
 

 

4 När man berättar en saga utifrån begreppet flanosaga använder man sig av en typ av tavla där man 
sätter upp bilder på olika figurer eller saker som ingår i sagan samtidigt som man berättar sagan utifrån 
en mall (om den behövs, beroende på om man kan sagan eller inte). För varje ny händelse i sagan sät-
ter man upp en bild på tavlan som behandlar det stycket som berättas och vi tror att barnen lättare kan 
leva sig in i sagan tack vare detta därefter kan barnen leva sig in i sagan som berättas. 
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Vistelsen utomhus 

Endast en barnskötare nämnde att utomhusmiljön har betydelse för hur vardagsmatematiken 

kommer till uttryck utomhus. Informanten menade att man kan utnyttja utomhusmiljön på 

många olika sätt när de arbetar med vardagsmatematiken men att det finns mycket man kan 

komplettera med där. Lärarna kan t.ex. låta barnen hjälpa till att städa undan de saker som 

används ute. De kan ge barnen olika uppdrag och utmaningar som att ”Nu ska du hämta tre 

cyklar och ställa på rad i förrådet.” 

Det var endast en förskollärare som också nämnde utomhusmiljön när de arbetar med var-

dagsmatematiken. Här kan vardagsmatematiken verkligen komma till uttryck menade 

han/hon. De jobbar uteslutande med matematik, t.ex. i skogen, men de säger inte till en början 

att det de ska göra nu är matematik utan de gör olika aktiviteter som barnen tycker är roligt. 

När dessa aktiviteter avslutats avslutar lärarna med att berätta för barnen att det de nu har job-

bat med är matematik. Barnen kan då bli medvetna om att de faktiskt har jobbat med matema-

tik på ett roligt och lärorikt sätt. 

4.2 VILKA POSITIVA OCH NEGATIVA ATTITYDER UTTRYCKER FÖRSKOLLÄRARNA 

OCH BARNSKÖTARNA NÄR DE REFLEKTERAR ÖVER VARDAGSMATEMATIK I FÖR-

SKOLAN? 

För att göra informanternas svar överskådliga har vi valt att dela in de olika utbildningarna 

och utifrån positiva respektive negativa attityder.  

Positiva attityder hos Förskollärarna 

Två av fyra förskollärare ansåg att det är viktigt med att man talar om vad barnen gör för att 

de ska kunna koppla samman matematiken och vardagen. En av dessa förskollärare ansåg att: 

”Vardagsmatematiken börjar redan på skötbordet, eftersom där kan man räkna händer och 

fötter, fingrar och även konkret visa barnen att de kan se sina händer och fötter.” Vidare ut-

tryckte informanten också att det är positivt att arbeta med vardagsmatematiken eftersom man 

kan arbeta med den oberoende av barnens ålder.  Ingen av de andra förskollärarna tog upp 

aspekten om barnens ålder utan snarare har de fokuserat på att ta tillvara på barnens intressen 

och nyfikenhet till omvärlden. Två av förskollärarna uttryckte att de gör detta genom att vara 

lyhörda och utmana barnen. Den ena av dessa två informanter nämnde att det är viktigt att 

utmana barnen inom vardagsmatematik samt att göra dem bekanta med begreppen som bear-
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betas inom ämnet eftersom detta lägger en god grund för vidare inlärning, som barnen kom-

mer att ha nytta av i skolan.  

 

En av förskollärarna uttryckte att det är väldigt viktigt att man påminner sig själv om hur man 

arbetar med vardagsmatematiken och att man måste ”… gå in i sig själv och reflektera.” Den-

na förskollärare nämnde även detta när vi frågade om vad vardagsmatematik var för denna 

informant: ”Det är hela mitt liv.” 

Negativa attityder hos Förskollärarna 

Ingen av de fyra förskollärarna vi intervjuade uttryckte att de kunde se några nackdelar med 

att jobba med vardagsmatematik. 

Positiva attityder hos Barnskötarna 

Två av fyra barnskötare ansåg att i vardagsmatematiken är det inte bara matematik som bear-

betas utan även andra ämnen som t.ex. språk. De anser även att detta är viktigt för att kunna 

socialt fungera i samhället. Dessa två barnskötare visade på en positiv attityd när de pratade 

om att vardagsmatematiken inte bara behandlar matematik, de menade att språket också ut-

vecklas och bearbetas i vardagsmatematiken. Informanterna ansåg att matematik och språk 

går hand i hand och ser det som ett positivt sätt för inlärning.  

 

Tre av de fyra barnskötarna nämnde att de kunde se många rika tillfällen till att arbeta med 

vardagsmatematik samt att vardagsmatematiken alltid finns i deras omgivning, oberoende av 

plats. Dessa tre informanter uttryckte även att de tycker att det är bra och viktigt att bearbeta 

matematikämnet med hjälp av vardagsmatematik redan i förskolan eftersom informanterna 

anser att barnen kommer ha nytta av det när de börjar skolan. ”Man lär sig för framtiden.” 

 

Men fokus ligger inte bara på lärande utan två av informanterna uttryckte att barnens lust är 

beroende av om och hur de lär sig om vardagsmatematik. ”Det ska vara lek och lärande med 

lust.” Dessa två informanter ansåg även att begreppsutvecklingen måste utmanas och utveck-

las för att barnen ska få förståelse och en positiv attityd till bl.a. ämnet vardagsmatematik, 

vilket kan komma att främja barnens lärande i framtiden då de börjar skolan. 
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Negativa attityder hos Barnskötarna 

Tre av fyra barnskötare uttryckte att de kunde se nackdelar med vardagsmatematik. En av 

dessa barnskötare menade att barnen är första prioritet och att arbete med vardagsmatematik 

inte får ta över det resterande arbetet i förskolan. Denne informant menade att: ”Vardagsma-

tematiken ska vara en utmaning som stimulerar barnen i leken och inte tvärtom.” En av de 

andra barnskötarna instämde i detta genom att denne ansåg att i arbetet på förskolan ska man 

inte överproportionera någonting, vardagsmatematiken får inte ta över verksamheten. Infor-

manten uttryckte även att denne kände att matematiken har skapat en stress i samhället, på 

grund av att samhället är för styrt av begreppet tid. En tredje barnskötare uttrycker brister i tid 

och personalantal, speciellt om de skulle jobba mycket fokuserat med vardagsmatematik. 

4.3 VILKA SKILLNADER RESPEKTIVE LIKHETER KAN VI SE MELLAN FÖRSKOLLÄ-

RARES OCH BARNSKÖTARES ATTITYDER I JÄMFÖRELSEN? 

Vår tanke med denna studie har som tidigare nämnts varit att undersöka skillnader mellan de 

två olika utbildningarna, alltså om det finns någon tydlig skillnad mellan förskollärarnas och 

barnskötarnas attityder pga. utbildningarna. Vi upptäckte efter analys av samtliga intervjuer 

att skillnaden låg mer hos individen och dennes intresse än i lärarnas olika utbildningar. Sju 

av åtta informanter uttryckte under intervjuerna att vardagsmatematiken finns runtomkring 

dem hela tiden, ”… den finns i allt man gör.” Samtliga informanter menade också att var-

dagsmatematiken finns ”överallt i förskolan.” 

I vissa fall var det en väldigt tydlig skillnad mellan förskollärarna och barnskötarnas attityder 

angående vardagsmatematik. Eftersom ingen av förskollärarna uttryckte att de kunde se något 

negativt med att arbeta med vardagsmatematik, medan barnskötarna uttryckte att de kunde se 

problem med att arbeta med vardagsmatematiken bl.a. uttrycker några av barnskötarna att 

tiden inte alltid räcker till. Med citaten som följer menar informanterna att det finns positiva 

och negativa aspekter angående vardagsmatematik.  ”Vardagsmatematiken finns ju från det 

att barnet föds i någon form.” Den informant som uttryckte detta menar att det är positivt att 

vardagsmatematiken finns överallt och att de är så lätt att jobba med den samt att barnen blir 

introducerade till vardagsmatematik tidigt. ”… matematiken har skapat en stress i samhället, 

tack vare att samhället är för styrd till begreppet tid.” Denna informant menar med citatet att 

vardagsmatematik bl.a. handlar om tid, dvs. att samhället idag är för styrt av tidsbegreppet, 

vilket skapar stress.  
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4.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Under första forskningsfrågan: Hur anser förskollärarna och barnskötarna att arbetet med 

vardagsmatematik kommer till uttryck i förskolan? berättar informanterna om hur vardagsma-

tematiken används och var informanterna använder den. Samtliga åtta informanter uttrycker 

att vardagsmatematiken förekommer som en naturlig del i förskolans vardag. Samtliga infor-

manter pratade om leken och hur man kan använda den för att bearbeta vardagsmatematiken. 

Informanterna uttryckte att barnen kan med hjälp av den lustfyllda leken bearbeta olika ma-

tematiska begrepp fysiskt. De menar vidare att barnen bearbetar verkligheten genom lek och 

anser att detta är ett bra tillfälle för barnen att utveckla sin förståelse för vardagsmatematik. 

Informanterna pratar även om i vilka olika situationer de kan se att vardagsmatematiken 

kommer till uttryck. Barnens nyfikenhet och intresse till ämnet är även något som informan-

terna tycker är väldigt viktigt att ta tillvara på. 

Vi upptäckte under analyseringen av andra forskningsfrågans resultat: Vilka positiva och ne-

gativa attityder uttrycker förskollärarna och barnskötarna när de reflekterar över vardags-

matematik i förskolan? upptäckte vi att både förskollärarna och barnskötarna hade många 

positiva attityder till vardagsmatematik, dock uttryckte ingen av förskollärarna att de kunde se 

något negativt till att arbeta med ämnet, vilket barnskötarna gjorde. Barnskötarna kunde se 

brister i verksamheten om man skulle arbeta intensivt med vardagsmatematiken, de uttryckte 

bland annat att personalantal och tidsbrist som två negativ faktorer som kan ha inverkan på 

arbetet. 

När vi påbörjade vår jämförelse som behandlar vår tredje forskningsfråga: Vilka skillnader 

respektive likheter kan vi se mellan förskollärares och barnskötares attityder i jämförelsen? 

drog vi slutsatsen att skillnaden mellan förskollärarna och barnskötarna inte grundar sig i de 

två olika utbildningarna utan skillnaden låg mer på individnivå och informanternas intresse 

till att arbeta med vardagsmatematik. En annan tydlig skillnad enligt oss är att det endast var 

barnskötarna som uttryckte sig se nackdelar med att arbeta med vardagsmatematik, vilket inte 

förskollärarna uttalade sig om.  
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5. DISKUSSION 

Vårt syfte med studien var att ta reda på förskollärares respektive barnskötares syn på och 

attityder till vardagsmatematik samt jämföra dem. I detta avsnitt går vi igenom metoddiskus-

sion, resultatdiskussion, slutsatser samt vidare forskning. I metoddiskussionen diskuterar vi 

hur metoden fungerade, t.ex. problem och funderingar som uppstått under arbetes gång samt 

reliabiliteten. I resultatdiskussionen går vi igenom informanternas generella svar utifrån våra 

frågeställningar samt diskuterar våra föreställningar och förutfattade meningar.  

5.1 METODDISKUSSION 

För att få svar på våra frågeställningar var vår första tanke att göra både intervjuer och obser-

vationer, men vi kände att detta skulle ta för mycket tid av skrivandet och valde därför att 

lämna den tanken. När vi bearbetat vårt resultat av intervjuerna insåg vi att observationer 

kunde ha hjälpt oss att se förskollärarnas och barnskötarnas attityder tydligare. Om vi hade 

observerat våra informanter före respektive intervju tror vi att resultatet hade blivit annorlun-

da på så sätt att vi hade kunnat jämföra observationerna mot intervjuerna, dvs. gör informan-

terna som de uttrycker sig göra? Om man först observerar och sedan intervjuar kan svaren till 

frågeställningarna bli än mer uttömmande och tydliga eftersom man utifrån observationerna 

kan ställa följdfrågor på det man sett under observationen (Johansson & Svedner, 2006). Vi 

känner oss trots denna insikt nöjda med vårt resultat utifrån intervjuerna. 

Istället för att göra både observationer och intervjuer valde vi att använda oss av endast semi-

strukturerad kvalitativ intervjumetod (Johansson & Svedner, 2006). Vi kände att detta kunde 

ge oss tillräckligt med information för att besvara våra frågeställningar. Det var svårare att 

formulera intervjufrågorna än vad vi trodde och därför bestämde vi oss för att göra en pilotin-

tervju (Johansson & Svedner, 2006) med två andra studenter.  När pilotintervjun genomförts 

upptäckte vi att många av intervjufrågorna gick in i varandra. Det var svårt att formulera in-

tervjufrågor som skulle kunna kopplas tydligt till enbart en forskningsfråga. Vi valde därför 

att formulera om några av dem och tänkte sedan noga igenom hur intervjufrågorna kopplades 

samman till våra frågeställningar och syftet. Efter mycket om och men valde vi att använda 

vissa av intervjufrågorna trots att de gick in i flera frågeställningar eftersom vi ansåg att dessa 

intervjufrågor var nödvändiga till studien, för att de kunde ge svar på åtminstone någon av 

frågeställningarna.  Under intervjun valde vi att använda oss av två allmänna frågor (Johans-

son & Svedner, 2006) nämligen: Vad har du för utbildning? och När gick du ut? Den första 
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av dessa frågor ansåg vi vara mycket relevant eftersom vår studie bl.a. handlar om att jämföra 

förskollärare och barnskötares attityder. Den andra allmänna frågan tog vi med för att vi tänk-

te att denna kunde komma att bli relevant, men nu i efterhand vet vi att denna fråga inte hade 

behövts i vår studie, men till vidare och djupare forskning hade denna allmänna fråga kunnat 

vara relevant.  

I metoddelen nämnde vi att den som intervjuar skulle föra små anteckningar för att kunna 

spegla och sammanfatta det viktigaste av vad informanten berättade (Johansson & Svedner, 

2006) men vi valde att inte göra på detta vis pga. att vi tror att det skulle ha stört intervjun. 

För att visa respekt och intresse för informanten ville vi ha ögonkontakt samt skapa en lättsam 

situation för informanten. Vi tror att det är lättare att prata med en person som man kan ha 

ögonkontakt eftersom detta ger en känsla av trygghet och visar på intresse, enligt oss.  

5.1.1 URVAL 

Två av informanterna var kända för oss sedan tidigare vilket vi tror kan ha påverkat resultatet 

på så vis att de kanske kände sig tryggare med oss än vad de andra informanterna kan ha 

gjort. De två kända informanterna kanske också kände att de vågade utveckla sina svar samt 

ge oss ett mer uttömmande svar pga. den trygghet som de kanske kände. Vi tror också att det-

ta urval kan ha påverkat oss under intervjuerna, eftersom även vi kände en trygghet med de 

kända informanterna. Följdfrågorna till dessa kan därför ha varit mindre strukturerade och 

mer spontana.  

Vi har reflekterat över hur det kan komma sig att det endast var en rektor av fyra som valde ut 

informanter till vår studie. Vi tror att detta kan bero på att vi valde att kontakta dessa förskolor 

via telefon och blev endast kopplad till denna rektor medan de andra förskolorna beslutade 

utifrån tillgänglighet och intresse för ämnet, därmed kan sägas att två matematikinspiratörer 

från samma förskola valdes ut pga. sina matematikkunskaper. Om samtliga informanter varit 

matematikinspiratörer tror vi att vårt resultat blivit svårare att jämföra utifrån vårt syfte efter-

som de redan då varit insatta i ämnet. Vi har delade meningar om det hade varit mer intressant 

att analysera resultaten om det endast medverkat matematikinspiratörer. Den ena av oss anser 

att analysen inte hade varit genomförbar utifrån syftet, den andre anser att analysen av resulta-

tet hade blivit mer intressant och fylligare om samtliga informanter varit matematikinspiratö-

rer.  
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5.1.2 INTERVJUERNA 

När vi ringde till förskolorna berättade vi om vårt etiska ställningstagande, detta för att infor-

manterna skulle känna sig trygga om de valde att medverka i vår intervju. Samtliga informan-

ter valde att medverka. Nästan alla intervjuer gick som vi tänkt oss, förutom en där vi råkade 

ut för ett missöde med ljudupptagningen. Problemet vi stötte på med ljudupptagningen var att 

batteriet till videokameran tog slut precis då vi påbörjade intervjun. Detta medförde att vi för-

klarade läget för informanten som var mycket förstående och vi bestämde oss för att skjuta 

upp intervjun ca 15 minuter för att kunna hämta laddaren till videokameran. Vi hämtade lad-

daren och kunde då påbörja intervjun på nytt, men i slutet av intervjun blev minnet i video-

kameran fullt och stängdes av. Under de sista tio minuterna av intervjun fick vi anteckna för 

hand vilket antagligen gjorde att vi missade delar av det informanten berättade som kunde ha 

varit av betydelse för rapporten. Vi tycker ändå att det var bra gjort av oss att vi inte avbröt 

intervjun utan löste problemet snabbt på plats, i den mån vi hade möjlighet. De resterande 

intervjuerna gick som på räls. Vi hade inga övriga problem med tekniken eller liknande. 

Vi upplevde att det var en svårighet att tolka resultatet enbart utifrån den intervjumetod vi valt 

eftersom vi inte säkert kunde veta att informanterna talade sanningsenligt, även om vi tror att 

de gjorde de. Kan informanterna försökt anpassa sina svara utifrån vad de trodde att vi som 

intervjupersoner, ville höra. Om vi hade använt oss av observationer och utfört dessa före 

samtliga intervjuer tror vi att vi hade kunnat få mer sanningsenliga svar av informanterna, om 

de gör som de säger sig göra. 

5.1.3 DATABEARBETNING OCH ANALYS 

När vi gjorde vår transkribering upptäckte vi att citatet vi läste upp före respektive intervju 

kanske var ledande för informanterna då de flesta höll med om vad vardagsmatematik är. Ci-

tatet valde vi att läsa upp för informanterna för att visa på vår bild av vad vardagsmatematik 

är och vi var tydliga med att säga till informanterna att citatet inte behövde stämma överrens 

med informanternas syn på ämnet. Vi funderade under transkriberingen och analyseringen om 

citatet från Björklunds (2007) avhandling kunde ha varit ledande och fått informanterna att 

ändra sin uppfattning. Hur hade informanternas svar uttryckts om vi inte läst upp citatet? 

Hade deras attityder till ämnet varit densamma? Vi uttryckte våra personliga uppfattningar 

genom citatet och var medvetna om att detta kunde påverka informanterna men vi valde ändå 

att använda det för att synliggöra för dem att detta citat behandlade just vardagsmatematik och 

inte vardagsanknuten matematik. Johansson och Svedner (2006) menar att man bör vara för-
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siktig med att använda personliga uppfattningar eftersom dessa kan påverka informanternas 

svar under intervjuerna.  

Kan vi ha påverkat informanternas attityder till ämnet? Vi tror inte att vi har påverkat infor-

manternas svar till något helt nytt utan snarare att vi kan ha gett dem en tankeställare kring 

ämnet och utökat deras syn på var vardagsmatematiken finns och vad den är.  Vi tror att våra 

intervjubesök påverkat informanterna till att tänka mer på vardagsmatematiken och förhopp-

ningsvis utnyttja den mer naturligt. 

Samtliga informanter uttryckte under intervjuerna en positiv attityd till att arbeta med var-

dagsmatematik. Vi kände dock en negativ atmosfär under några intervjuer som uttrycktes bl.a. 

genom ansiktsuttryck, suckningar och negativ betoning när de talade om vardagsmatematik. 

Med detta sagt menar vi att observationer hade varit till hjälp för denna studie men än en gång 

räckte inte tiden till. Det är en sak att uttrycka sig med ord att något är bra, det är mycket svå-

rare att genomföra det i handling anser vi.  

5.1.4 RELIABILITET 

Vi tror att vi har uppnått en hög reliabilitet, eftersom vi tror att våra informanter gav oss ärliga 

svar under intervjuerna samt för att vi granskade informanternas svar noggrant (Ryen, 2004). 

Vi tror att vi fick ärliga svar av informanterna eftersom de inte hade tillgång till intervjufrå-

gorna innan intervjutillfällena och kunde därför inte förbereda sig genom att söka svar som 

berör vardagsmatematik. Även om vi hade berättat för informanterna vad intervjuerna skulle 

behandla kunde inte de veta exakt vad det var vi undersökte. Vi lät informanterna komma till 

intervjuerna oförberedda vilket gjorde att de var väldigt nyfikna på vad intervjun skulle hand-

la om. Dock var det två informanter som förberett sig genom att skriva ner vad de gör i arbe-

tet med vardagsmatematik men de kom under intervjuerna fram till att deras anteckningar 

kanske inte var så relevanta som de kanske trott innan intervjun startade. Vi är väl medvetna 

om att även om vi känner att informanterna gett ärliga svar, finns möjligheten att de utlämnat 

information som berör vardagsmatematik, som kanske enligt informanterna själva ansåg inte 

var nämnvärt vid intervjutillfället.  

I efterhand har vi kommit fram till att informanterna inte bara pratade om vardagsmatematik 

under intervjuerna utan också om vardagsanknuten matematik. Möjligheten finns att detta kan 

ha påverkat resultatets reliabilitet och därför kanske inte blivit så tillförlitligt som vi trott. 

Denna studie går inte att mäta med forskning eftersom vår studie inte har samma omfång och 



  38  

vår studie är även tidsbegränsad till tio veckor, därför har reliabiliteten kanske inte lika stor 

betydelse, men vi tycker att det kan vara viktigt att ta upp denna aspekt ändå.   

5.2 RESULTATDISKUSSION  

Här kommer vi diskutera vårt slutgiltiga resultat av intervjuerna, vi har valt att dela in detta 

avsnitt i olika över- och underrubriker som behandlar våra frågeställningar. 

5.2.1 HUR ANSER FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNA ATT ARBETET MED VARDAGS-

MATEMATIKEN KOMMER TILL UTTRYCK I FÖRSKOLAN?  

Under denna rubrik diskuterar vi resultatet av denna forskningsfråga.  

Informanternas förberedelser 

En del informanter hade i förväg skrivit ner olika arbetssätt kring hur de arbetar med var-

dagsmatematik och berättade självmant att de ville känna sig förberedda på våra frågor. De 

kom dock underfund med ganska snabbt att deras anteckningar inte hade särskilt stort värde 

eftersom de inte hade våra intervjufrågor på förhand. Hade resultatet blivit annorlunda om vi 

gett informanterna intervjufrågorna på förhand? Vi kunde nog fått aningen annorlunda svar 

från informanterna, men vi tror ändå att om vi gett informanterna intervjufrågorna på förhand 

hade vi fått liknande svar som nu. Vi hade en förutfattad mening om att vi själva kanske skul-

le kunna ha mer kunskap om ämnet eftersom vi bearbetat så mycket litteratur gällande var-

dagsmatematik. Insikten vi fick var dock att informanterna hade goda kunskaper om var-

dagsmatematik men att de hade en tendens att förväxla den med vardagsanknuten matematik. 

Situationer 

Informanterna berättade att de arbetar på ett sådant sätt att de tar in matematiken i situationer 

som de anser passar för att bearbeta matematiska begrepp i vardagen. En del av informanterna 

sade att de inte alltid tänker på att utnyttja den vardagsmatematik som redan finns i vardagen, 

vilket kan innebära att arbetet med vardagsmatematiken blir mer planerad än oplanerad. 

Ibland kanske det är lättare att använda den planerade vardagsmatematiken i vardagen på för-

skolan än att utnyttja den oplanerade. Varför förskollärarna och barnskötarna uttryckte att 

vardagsmatematiken är mer planerad än oplanerad kan vi inte veta säkert, men vi tror att det 

kan bero på den rådande strukturer och tankeverksamheten som finns i förskolan. Vi tror att 

detta kan påverka förskollärarnas och barnskötarnas arbete med vardagsmatematik.  
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Handlar det kanske egentligen mer om att lärarna borde vara medvetna och lyhörda utan att 

behöva planera vardagsmatematiken eftersom de kan använda den i naturliga sammanhang 

istället för konstlade anser vi. När informanterna pratade om vardagsmatematik upplevde vi 

att informanterna ofta planerade för vardagsmatematiken även om de ofta uttryckte att var-

dagsmatematiken ska vara naturlig.  

Vi upplevde utifrån informanternas svar att det oftast är under matsituationer de samtalar med 

barnen om vardagsmatematik. Oavsett om samtalen sker bara vid matsituationerna eller inte, 

så var det matsituationen som informanterna främst nämnde. Varför är det oftast bara under 

matsituationerna samtalen kring vardagsmatematik kommer upp enligt lärarna? Vi kan såklart 

bara spekulera i detta eftersom informanterna inte nämner fler situationer. Vår tanke kring 

detta är att vi tror att samtalen kring vardagsmatematik sker under hela dagen på förskolan. 

Ett samtal som berör vardagsmatematik kan ske i många olika sammanhang. Under rubriken 

litteraturgenomgång ger vi många olika exempel på situationer där man kan arbeta med var-

dagsmatematik. Vi tror också att informanterna endast nämner matsituationerna som samtals-

plats pga. att där är barnen samlade men ändå indelade i mindre grupper och lärarna kommer 

nära barnen under dessa situationer. Det finns många rika möjligheter till att bearbeta var-

dagsmatematiken i matsituationerna ansåg informanterna. Vi tror av egna erfarenheter att det-

ta stämmer men att man måste komma ihåg att detta bara är en plats och situation. En del in-

formanter nämnde att vardagsmatematiken finns överallt men detta överallt vad är det? Sär-

skilt med tanke på att de endast nämner matsituationen som exempel. 

 Att räkna = vardagsmatematik? 

Många av informanterna pratade mycket kring vardagsmatematiken som räkning. De ansåg 

att barnen lär sig räkna i tamburen, under läsvilorna samt under samlingarna. Vi håller infor-

manterna om att detta är bra tillfällen att låta barnen bearbeta vardagsmatematiken. Vi och 

Skolverket (2009) menar dock att vardagsmatematiken inte bara handlar om räkning utan mer 

om att göra sig bekant med olika matematiska begrepp och att synliggöra matematiken som 

finns runt omkring oss. De informanter som pratade om vardagsmatematik och räkning me-

nade att barn lär sig räkna med hjälp av vardagsmatematiken t.ex. när de får para ihop sina 

skor inne i tamburen, räkna hur många böcker som ska läsas samt hur många barn som är när-

varande för dagen. Det är bra att låta barnen lära sig räkna (Doverborg & Emanuelsson, 2007) 

men vi tycker att vardagsmatematiken har mycket mer att erbjuda. Några informanter ansåg 

att i arbetet med vardagsmatematik bör man utgå från barnens nyfikenhet och intresse. Det 
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tycker vi också att man ska göra. Precis som Wistedt (1992) påpekar i sin text tycker även vi 

att man ska utgå från barnens tidigare erfarenheter också. Vi tror att informanterna gör detta 

men kanske inte tänkte på det just under intervjun eftersom ett intervjutillfälle kan kännas 

ansträngande, på ett sådant sätt att man inte kan komma och tänka på allt som man kanske gör 

om man suttit i sitt arbetslag och diskuterat. 

Lekens betydelse 

Vissa av informanterna uttryckte att man ska leka fram vardagsmatematiken tillsammans med 

barnen ”Det ska vara lek och lärande med lust”. Vi har på lärarutbildningen mött lärare som 

tagit upp just lekens och det lustfyllda lärandets betydelse för att barn ska kunna ta till sig nya 

kunskaper. Det är även bra att informanterna tar upp hur viktigt det är att som vuxen leka till-

sammans med barnen för att synliggöra matematiken som hela tiden finns i deras vardag. 

Barnen kan fysiskt uppleva vardagsmatematiken och därför bearbeta och ta till sig den på ett 

enkelt sätt (Skolverket, 2009). Vi kan bara spekulera i varför det var så få informanter som 

nämnde lekens betydelse för lärandet i vardagsmatematiken. En möjlighet är att informanter-

na som inte nämnde leken i detta sammanhang var mer inriktad på den vardagsanknutna ma-

tematiken som är planerad (Wistedt, 1992) vilket vi nämnt tidigare i diskussionen.  

Vistelsen utomhus 

Under våra VFU-perioder har vi sett att många förskolor börjat lägga stor vikt på utomhusmil-

jöns betydelse för bl.a. vardagsmatematik. Vi anser det vara märkligt att få informanter, dvs. 

endast en förskollärare och en barnskötare, tog upp användningen av utomhusmiljön när de 

arbetar med vardagsmatematik. Litteraturen vi läst under lärarutbildningen har ofta bearbetat 

utomhusmiljöns betydelse för barns lärande. Varför vi anser det vara viktigt att arbeta med 

vardagsmatematiken utomhus är för att det finns rikliga tillgångar till material och lärarna kan 

lätt se vad barnen intresserar sig för och kan därmed utveckla detta (Doverborg & Emanuels-

son, 2007). Vi förkastar inte här användningen av vardagsmatematik inomhus, utan menar 

snarare att när man pratar om matematik generellt tror vi att man ofta tänker sig att man an-

vänder matematiken inomhus. Snarare kan vi tycka att man borde ta ut vardagsmatematiken 

och utnyttja den på liknande sätt som vi beskrivit i vår litteraturgenomgång.  
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5.2.2 VILKA POSITIVA OCH NEGATIVA ATTITYDER UTTRYCKER FÖRSKOLLÄRARNA OCH 

BARNSKÖTARNA NÄR DE REFLEKTERAR ÖVER VARDAGSMATEMATIK I FÖRSKOLAN? 

Tre av fyra barnskötare uttryckte att de kunde se svårigheter med att jobba med vardagsma-

tematik, vilket vi kanske hade förväntat oss. Ahlberg (2005) menar att det finns svårigheter 

med att arbeta med vardagsmatematik vilket vi nämnt tidigare i litteraturgenomgången. Vi 

hade däremot inte förväntat oss att förskollärarna inte skulle kunna uttrycka några svårigheter 

med att arbeta med vardagsmatematik. Vad beror detta på? Vi har funderat över om det kan 

vara så att förskollärarnas utbildning har påverkat de till att inte se hinder utan bara möjlighe-

ter. Under vår utbildning har vi fått lära oss att man ska som förskollärare se möjligheterna i 

allt. Men vi anser att man också bör kunna se och vara medveten om de hinder som finns för 

att kunna åtgärda och förbättra. Vi tror att det finns nackdelar med vardagsmatematik men vi 

kan endast se nackdelar som finns i verksamheten som vi inte kan påverka, t.ex. tiden utgör 

den mesta stressen som finns i samhället och även en av informanterna uttryckte att denne 

tycker att samhället idag är för beroende av tiden.  

Vi tror precis som SOU (2004) och Björklund (2007) att det beror på förskollärarnas och 

barnskötarnas attityder, om barnen får möjlighet att erfara vardagsmatematiken eller inte. 

Med detta menar vi att attityderna hos de har en avgörande roll i förskola och skola eftersom 

det påverkar barnens lust till lärande. 

5.2.3 VILKA SKILLNADER RESPEKTIVE LIKHETER KAN VI SE MELLAN FÖRSKOLLÄRARES OCH 

BARNSKÖTARES ATTITYDER I JÄMFÖRELSEN? 

Efter att vi hade bearbetat resultatet upptäckte vi att vi inte kunde se några tydliga skillnader 

mellan förskollärarnas och barnskötarnas attityder, utifrån deras utbildningar. Vi fann snarare 

att de skillnader och likheter som fanns mellan förskollärarna och barnskötarna låg mer hos 

individen. Vi kom fram till att detta verkar vara oberoende av vilken utbildning informanterna 

har, åtminstone i den här lilla gruppen av lärare. Vi upptäckte under intervjuerna att det egent-

ligen bara var en barnskötare som svarade på våra intervjufrågor på ett icke tillfredställande 

sätt. Denna barnskötare verkade osäker och oinspirerad till att arbeta med vardagsmatematik, 

vilket kan ha haft många inverkande faktorer (som vi inte tänker gå in på beroende på vårt 

etiska ställningstagande). En annan barnskötare som intervjuades gav oss så uttömmande och 

detaljerade svar som gjorde att vi fick emellanåt en känsla av att informanten hade förberett 

för ett inspirationstal. Vi vet att denne informant inte hade förberett sig eftersom denne ur-

sprungligen inte var en utvald informant utan blev tillfrågad att genomföra intervjun (pga. 
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sjukdom) när vi kommit till förskolan. Vi menar att det beror på informanternas intresse av 

vardagsmatematik hur de beskriver att den kommer till uttryck i förskolan. Den enda tydliga 

skillnaden vi kunde se mellan förskollärarna och barnskötarna var att barnskötarna uttryckte 

nackdelar med att arbeta med vardagsmatematik. Dessa nackdelar berodde inte på just var-

dagsmatematiken i sig utan snarare på verksamhetens utformning och tillgången till tid. Var-

för kunde vi inte se några tydliga skillnader mellan förskollärarna och barnskötarna? Före 

intervjuerna misstänkte vi att barnskötare, som har en kortare utbildning, skulle ha en mer 

negativ attityd till att arbeta med vardagsmatematik än förskollärarna, men så var inte fallet. 

Vidare tror vi att det helt enkelt inte finns några större skillnader mellan dessa förskollärares 

och barnskötares utbildningar. 

Innan vi startade vår studie hade vi båda förutfattade meningar angående, de två olika utbild-

ningarna. Johansson och Svedner (2006) menar att detta är en stor fara, eftersom detta kan 

påverka resultatet och metoden, vi diskuterade därför detta med vår handledare som sa att det 

är naturligt att ha förutfattade meningar men att det är viktigare att vara medveten om vilka 

förutfattade meningar man har. Vi trodde att informanterna skulle ge oss helt skilda svar un-

der intervjuerna samt att vi skulle kunna se stora skillnader på deras attityder till vardagsma-

tematik. I vår förutfattade mening trodde vi att barnskötarnas attityd skulle vara mer negativ 

än förskollärarnas eftersom förskollärarnas utbildning, som vi har erfarit den, handlar om oli-

ka teorier och en mer positiv syn till vardagsmatematik. Dock borde det kanske tilläggas att 

ingen av oss har barnskötarutbildning och vet därför inte exakt hur utbildningen ser ut. Vi 

trodde att de olika utbildningarna skulle göra att förskollärarna tänker annorlunda än barnskö-

tarna. Det stämde dock inte alls. När samtliga intervjuer genomförts insåg vi att förskollärar-

nas och barnskötarnas attityder var snarlika varandra och vår förutfattade mening angående att 

barnskötarna skulle ha en mer negativ attityd ändrades för oss till det motsatta.  

Eftersom vi inte såg de skillnader som vi förväntat oss hitta började vi fundera över om det 

kan ha att göra med när respektive informant avslutat sin utbildning. En av våra allmänna 

frågor behandlade detta men vi valde dock att inte jämföra det i denna studie, eftersom många 

av informanterna avslutade sin utbildning nära inpå varandra och dels för att vårt fokus inte 

legat på att jämföra när de avslutat sina utbildningar. I vår intervjumall använde vi oss av två 

allmänna frågor, bl.a. vilket årtal informanterna avslutat sin utbildning för att vi trodde detta 

skulle kunna vara relevant men när samtliga intervjuer sammanställts valde vi att stryka detta 

pga. att vi då inte såg någon relevans till att använda det i studiens resultat. Men därefter upp-

täckte vi att de årtal informanterna avslutat sina respektive utbildningar kunde ha haft rele-
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vans, speciellt till vår tredje forskningsfråga som handlar om att jämföra attityder. Vi tror att 

med hjälp av de årtal informanterna gått ut sina utbildningar hade vi kanske kunnat se fler 

skillnader. Vi anser inte att det relevant för oss att jämföra vilket årtal informanterna färdig-

ställde sin utbildning eftersom våra informanter gjorde detta så nära inpå varandra, vi har där-

emot förslag till vidare forskning om detta. 

Det har varit problematiskt att över huvud taget hitta skillnader bland förskollärarna och barn-

skötarna eftersom deras svar på intervjufrågorna var väldigt lika varandra. När frågan vad är 

vardagsmatematik för dig? kom upp besvarades den av samtliga genom att förklara vad de 

gör på förskolan vilket inte var vad vi var ute efter. Frågan vi ställde handlade för oss om vad 

vardagsmatematik var för informanterna personligen men det missuppfattades. Vår tanke med 

frågan var snarare att informanterna skulle berätta om att de t.ex. kunde se vardagsmatemati-

ken i vardagliga situationer som när de tankar bilen, gör i ordning sig på morgonen innan de 

ska till jobbet dvs. när måste de kliva upp? Behöver de kliva upp tidigare för att hinna duscha 

eller något annat liknande innan de kan åka till jobbet? 

5.3 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Vi har under arbetets gång lagt märke till att många författare i den litteratur vi läst under lä-

rarutbildningen ofta tar upp liknande saker vad gäller vardagsmatematiken. Doverborg, Ema-

nuelsson, Pramling Samuelsson, Wistedt, Ahlberg och Emanuelsson är som vi skrivit tidigare 

i denna rapport återkommande författare i ämnet och samtliga har ett likvärdigt sätt att disku-

tera kring ämnet matematik och dess betydelse för barns lärande. Vi uppmärksammande att 

Wistedt (1992) är den enda författaren av den litteratur vi använt oss av som diskuterar skill-

nader mellan vardagsmatematik och vardagsanknuten matematik. Vi ställde oss frågan, hur 

kan det komma sig att bara denna författare nämner vardagsanknuten matematik när det lig-

ger så nära begreppet vardagsmatematik? Vi kan endast spekulera i detta men vi tror att 

många inte ens tänker på skillnaden som Wistedt (1992) tar upp.  

Under våra intervjuer framkom det att informanterna pratade mycket om vardagsanknuten 

matematik utan att de egentligen var medvetna om det. En möjlig förklaring till detta kan vara 

att informanterna inte vet att begreppet vardagsanknuten matematik finns, utan under inter-

vjuerna tänkte de nog vardagsmatematik när de pratade om detta. Även pratade informanterna 

om att vardagsmatematiken var oplanerad men att den även kunde vara delvis planerad. När 

vi läste upp citatet före samtliga intervjuer fick de flesta informanter en aha-upplevelse och 

uttryckte att citatet verkligen belyste begreppet vardagsmatematik.  
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Vi anser att vi har uppnått ett resultat som visar att de verksamma inom förskolan inte är sär-

skilt bekanta med begreppet vardagsanknuten matematik och vi kunde inte se de skillnader vi 

hade förväntat oss, angående attityderna hos förskollärarna och barnskötarna, dvs. skillnader-

na låg inte i vilken utbildning informanterna har utan hos individen själv och dennes intresse 

för ämnet. 

Vårt syfte med studien har varit att ta reda på förskollärares respektive barnskötares syn på 

och attityder till vardagsmatematik samt jämföra dem. Vi anser att vi har lyckats ta reda på 

våra informanters attityder trotts svårigheter med att bara använda semistrukturerad- kvalitativ 

intervjumetod, som vi nämnt tidigare tror vi att attityderna hade blivit lättare och tydligare att 

se om vi haft tid till att även göra observationer. Största problemet vi ansett oss haft under 

arbetets gång har varit att jämföra förskollärarnas och barnskötarnas attityder mot varandra.  

Tack vare detta arbete kommer vi att ha goda kunskaper inom vardagsmatematiken när vi 

börjar vårt verksamma yrkesliv. Vi kommer att sträva efter att barnen på förskolan tidigt får 

bekanta sig med vardagsmatematik och begreppen som hör till, vilket vi tror kommer att hjäl-

pa barnen senare i livet. När vi börjar vårt verksamma yrkesliv kommer vi att vara vaksamma 

till den vardagsanknutna matematiken för att vi anser att inlärningen av matematik borde gå 

som en trappa dvs. först börjar vi med vardagsmatematik för att sedan gå över till vardagsan-

knuten matematik när barnen är mogna och visar intresse för det.  

6. VIDARE FORSKNING 

Vi anser att det vore intressant med vidare forskning som behandlar vardagsmatematik men 

också vardagsanknuten matematik för att det är viktiga begrepp som man som verksam inom 

förskolan bör känna till skillnader om.  

Vårt förslag till vidare forskning utifrån vår studie skulle kunna vara att istället för att jämföra 

förskollärarna och barnskötarna utifrån deras utbildning kan man utgå från vilket t.ex. årtion-

de de gick ut sina utbildningar. Vi tror att detta kanske skulle kunna ge ett bredare resultat än 

vårt. Till vidare forskning skulle man även kunna ta ett likvärdigt syfte som vårt och göra en 

mer djupgående analys i den forskningen av attityder. Om man använder sig av intervjuer och 

observationer under en längre period samt med fler informanter tror vi att resultatet skulle 

kunna te sig annorlunda. Via detta sätt tror vi att forskaren kan få ut mycket mer av informan-

terna och skapa ett tydligare samt bredare resultat.  
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Man skulle också kunna jämföra förskolor som är inriktad på matematikanvändningen mot 

den klassiska förskolan och se skillnader i både pedagogers och barns attityder mot matemati-

ken, samt se hur barnen lär sig av de olika sätten att arbeta med vardagsmatematik eller var-

dagsanknuten matematik. Vi är medvetna om att inlärningen sker väldigt individuellt men vi 

tror ändå att man kan göra en generalisering med hjälp av en sådan studie.  

Om man är intresserad av att göra en stor studie kring vårt ämne är vårt förslag att göra en 

enkätundersökning som behandlar olika delar av Sveriges barnskötare och förskollärares atti-

tyder mot vardagsmatematik. I en sådan studie tror vi att man skulle kunna följa upp och ta 

reda på om attityderna förändras över tid t.ex. om man följer upp samma förskolor eller lärare 

vartannat eller kanske vart tredje år. 
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BILAGA 1 

Intervjumall 

 Allmänna frågor: Vad har du för utbildning? När gick du ut?  

Hur anser förskollärarna och barnskötarna att arbetet med vardagsmatematiken 

kommer till uttryck i förskolan?  
 
 

1. Arbetar du med vardagsmatematik i förskolan på något sätt? Hur? Varför? Varför 
inte? Utveckla?  
 

2. Vad gör du nu i arbetet med barnen som du tycker har med vardagsmatematik att 
göra?  
 

3. Skulle du vilja arbeta med/mer med vardagsmatematik i förskolan?   
 

4. Hur uppfattar du att barnen på förskolan lär sig av vardagsmatematik? 
 

5. Kan du ge exempel på i vilka situationer du kan få reda på hur barnen tänker i sam-
band med vardagsmatematik?  
Följer du upp detta? 
I sådant fall, hur? 
 

Vilka positiva och negativa attityder uttrycker förskollärarna och barnskötarna när de 

reflekterar över vardagsmatematik i förskolan? 

 

6. Vad är vardagsmatematik för dig? 
 

7. Berätta om dina erfarenheter om vardagsmatematik. 
   

8. Hur anser du att vardagsmatematiken fungerar i verksamheten? 
- Finns det något du skulle vilja förändra, hur och varför? 

 
9. Kan du ge exempel på hur du tycker att man kan arbeta med vardagsmatematik? 

- Vilka metoder använder ni i arbetet med vardagsmatematik? 
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10. På vilket sätt anser du att barns nyfikenhet och intresse i vardagsmatematik kan tas 
tillvara på i förskolan? 
- Gör du det? Hur? 
- Om inte, varför? 

 
11. Vilka fördelar och nackdelar kan du se med att arbeta med vardagsmatematik, i för-

skolan?  

 


