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Syfte med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning lärarna arbetar med matematik och 
vilken matematik som framkommer. Vidare undersöktes vad matematik kan innebära för lärarna 
i arbetet med "vardagsmatematik" eller "vardagsanknuten matematik" i förskolan. 
Vardagsanknuten matematik anser Wistedt (1992) är tänkt som en länk mellan vardag och teori, 
mellan enskilda livskunskaper och traditionella konventioner. Wistedt menar att 
vardagsmatematik är när vi använder vårt kognitiva intellekt i vardagen på ett icke genomtänkt 
sätt.  Undersökningen bygger på observationer och intervjuer. Lärarna valdes ut därför att de 
arbetar i en verksamhet som är matematikprofilerad, vi har valt att titulera alla som lärare. I vår 
bakgrund har vi lagt störst fokus på att ur ett teoretiskt perspektiv beskriva vardagsmatematik 
och vardagsanknuten matematik i förskolan. Eftersom det framkommit väldigt lite om 
vardagsanknytning i resultatet kan inte lärarna i någon större utsträckning vara medvetna om 
vad skillnaden innebär.  Resultatet visar även att det förekommer matematik i verksamheten 
men att lärarna bättre behöver ta tillvara barnens tidigare erhållna kunskaper för att på så sätt 
skapa en vardagsanknuten matematik.  
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1 Inledning 

 
Vi är övertygade om att matematik finns runt omkring oss, också i situationer när vi kanske 
inte tänker på det. Matematik är inte bara siffror, abstrakt och svårt utan handlar också om ord 
och begrepp. Vi är intresserade av matematik och vill se hur den kan gestaltas i förskolans 
verksamhet. Det är inte alltid självklart att vi som arbetar i förskolan ger matematiken en 
framträdande roll.  Ofta hörs röster om att vi använder matematiken i vardagliga situationer så 
som vid dukningen eller i samlingen. Vad det kan innebära för barnen ur ett 
kunskapsperspektiv reflekteras det alltför sällan kring. Efter tips om hur vår undersökning 
kunde ges mer tyngd, valde vi att fördjupa oss i skillnader i begreppen "vardagsmatematik" 
och "vardagsanknuten matematik". Vardagsanknuten matematik anser Wistedt (1992) är tänkt 
som en länk mellan vardag och teori, mellan enskilda livskunskaper och traditionella 
konventioner. Vidare skriver författaren att vardagsmatematik är när vi använder vårt 
kognitiva intellekt i vardagen på ett icke genomtänkt sätt. 

Lärare som arbetar i förskolan har ett uppdrag att följa, dels ska det tas ”hänsyn till att barn 
lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och 
skapa sammanhang och mening” (Utbildningsdepartementet, 2006:5), dels att ”förskolan skall 
främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen 
kunskap och lärande” (a.a., s, 6).  

Lpfö 98 har mål inskrivna där lärare skall sträva efter att alla barn ”utvecklar sin förmåga 
att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang” och att de ”utvecklar sin 
förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga 
att orientera sig i tid och rum” (a.a., s, 9). Utifrån detta vill vi undersöka i vilken utsträckning 
lärarna arbetar med matematik i vardagen. Det är av betydelse att kunna se vad som behövs 
för att barnen skall uppfatta matematiken som vi säger finns i allt vi gör i vår vardag. Hur 
arbetar lärarna? Viken matematik framkommer? 

Under vår valbara kurs i svenska/matematik föddes en nyfikenhet på att få veta mer om 
barn, lärare och matematik. När vi genomfört vår B-uppsats, Materialets betydelse för barns 

matematiska tänkande, framkom att pedagogerna hade en framträdande roll för barnens 
matematiska förståelse. Därför ville vi fördjupa oss i pedagogernas förhållningssätt till 
matematiken. 

Förskolan vi valt att göra vår undersökning om är en förskola med två avdelningar och 
åldersindelningen 1-6 år och de profilerar sig som matematikförskola.    
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2 Syfte 

 
Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning lärarna arbetar med matematik och 
vad matematik kan innebära för lärarna i arbetet med "vardagsmatematik" eller 
"vardagsanknuten matematik" i förskolan, samt vilken matematik som framkommer. 

 

2.1  Frågeställningar 

 
Vår frågeställning blir följande 

• Vad innebär matematik för lärarna i förskolan? 
• Vad innebär vardagsmatematik/vardagsanknuten matematik i förskolan?  
• I vilka situationer arbetar lärarna med barnens matematik i förskolan? 
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3 Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden tas först ett stycke om matematik i förskolan upp. Därefter följer 
ett stycke där begreppen "vardagsmatematik" och "vardagsanknuten matematik" diskuteras. 
Som avslutning berörs också lärarens roll och förhållningssätt.  

3.1 Matematik i förskolan 

I den pedagogiska verksamheten möter lärare barn i generella och specifika situationer och de 
möter barnen utifrån sina kunskaper, erfarenheter och föreställningar. Utvecklingspsykologin 
ses ha fått en annan och mer underordnad roll än tidigare. Bilden av lärandet blir istället det 
komplicerade där verksamheten förväntas kunna bidra till barns utveckling och lärande. 
Synen på och stödjandet av barns utveckling lyfts fram i en helt annan omfattning. Visst kan 
det upplevas som svårare, men även som en positiv utmaning för lärarna, skriver Johansson 
och Pramling Samuelsson (2003). Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att på 
grund av tidigare negativa erfarenheter och bristen på att få diskutera samt reflektera kring 
dessa matematiska erfarenheter, har lärare ej heller tagit till sig ny kunskap kring yngre barns 
möjlighet till lärande i matematik. Wistedt (1992) menar att inlärningsteoretiska argument, 
säger att all ny kunskap måste formas utifrån tidigare erfarenheter. Utifrån bland annat Piagets 
teorier om den kognitiva utvecklingen hävdas, att lärande som inte tar fokus i barns tidigare 
erfarenheter i större utsträckning blir flyktig och betydelselös.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) visar hur styrdokumenten för förskolan talar 
om att ge barnet möjligheter till livslångt lärande, vilket kräver andra perspektiv än tidigare. 
Lärandet handlade tidigare om minneskunskaper, upprepning och repetition. Trots ny kunskap 
om variation och mångfald i förskolans verksamhet används fortfarande det ovan nämnda 
slentrianmässiga sättet, menar författarna. Ahlberg (2000) skriver att lärare måste reflektera 
kring hur mötet med matematiken ska vara för barnen. De frågor lärare måste ställa sig är 
vems villkor matematiken skall utgå ifrån, förskolans eller barnens?  

Lärare i förskolan bör med försiktighet, lyhördhet och nyfikenhet väcka barnets intresse för 
att ge dem en förståelse mellan relationer, det reella och det teoretiska symbolspråket. Detta 
samspel mellan barn och lärare är oerhört känsligt för barnets lärande, anser Malmer (1990). 
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skapar varje enskilt barn sig en egen 
kunskap, där deras erfarenheter av matematiska begrepp och förståelsen kring dessa är 
individuella. Trots det finns det specifika kunskaper, normer och värderingar som alla i ett 
samhälle måste ta del av. Att använda sig av läroplanen ur ett teoretiskt perspektiv, trots att 
teorier inte är någon sanning, skriver Johannson och Pramling Samuelsson(2003), är ett 
viktigt verktyg för att få till stånd en pedagogisk verksamhet i förskolan och skolan där lärare 
kan förstå innehållet och förhålla sig till det. Läroplanen markerar att institutionellt lärande är 
centralt i relationen mellan individens utveckling och samhällets utveckling och fortbestånd, 
skriver författarna vidare. Samhällets mål som formuleras i styrdokumenten kräver att lärare 
tar barnens perspektiv, för att ge dem optimalt lärande. Utifrån detta behövs en interaktion 
mellan barnets utveckling av kunskap och kunskapen i samhället, anser Pramling Samuelsson 
och Sheridan (1999). Att utforska matematikens spännande värld, att känna glädje inför den 
och att få behålla lusten för den, ska alla barn få uppleva (a.a). Det betyder oerhört mycket för 
deras självförtroende att kunna visa att de förstått något som de inte klarat förut, hävdar 
Ahlberg (2000).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att i leken förstår och utforskar barnen 
sig själva och sin miljö. För att få en kunskap om grundläggande funktioner leker barnen, 
konstruerar med varierande material och skapar sina lekmiljöer och därav är det svårt att 
skilja lärande från lek. Ahlberg (2000) menar, att idag kan inte lek och lärande skiljas åt, 



 - 7 - 

dessa båda är viktiga dimensioner i barns lärande. Tilltro till barns eget tänkande skapas i för 
dem meningsfulla sammanhang och blir en självklar del av deras värld när de väl upptäckt 
matematiken, vilket i sin tur skapar nya utmaningar för dem (a.a). Genom att hjälpa barnen att 
få matematiska begrepp i vardagliga situationer och benämna dessa, väcks deras nyfikenhet 
att lära vidare, skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). Wistedt (1992) är av den 
uppfattningen att barn måste göras medvetna om att knyta an till erfarenheter vunna i 
matematiken, samt att deras infogade erfarenheter synliggörs i nya sammanhang och 
underordnade nya syften. Pedagogikens fokus bör vara barnet för att de ska våga tro på sig 
själva, bli nyfikna samt med hjälp av matematiska begrepp och symboler upptäcka 
omvärlden. Den pedagogiska verksamheten bör ge barn möjlighet att tänka fritt, för att på så 
sätt ge barn chans att utveckla ett reflekterande förhållningssätt i vardagen (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 1999).  

Genom att få utmaningar lär sig barnet, en del klarar de själva och annat får de hjälp med. 
Vygotskij kallar de problem som barnet klarar på egen hand, för problem inom den aktuella 
utvecklingszonen, alltså den utmaning som barn klarar själv utan vuxenstöd. Den proximala 
utvecklingszonen anser Vygotskij, är när barn med hjälp av en annan person kan lösa 
utmaningar, skriver Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004). Som medforskare, utmanare och 
ledsagare spelar både barn och vuxna en viktig roll. Dock måste lärandet skapas av barnet 
självt, skriver författarna. Detta menar också Wistedt (1992) i ett resonemang kring att 
vardagsanknyta matematiken. Ur ett pedagogiskt perspektiv finns det skillnader för barnen att 
förhålla sig till vid att lösa utmaningar som är vardagsanknutna. Dels kan barn formulera 
matematikrelaterade utmaningar när de löser uppgifter, dels kan de formulera 
vardagsutmaningar, skriver författaren vidare. 

Matematiken har setts som ett ämne som hör skolan till, men den har inte haft någon 
framträdande roll i förskolan. Under 90- talet skedde en förändring bland lärare där den 
grundläggande matematiken blev viktigare, skriver Doverborg (2000). Det har blivit ett 
paradigmskifte inom forskningen om barns lärande och utveckling (Doverborg & Anstett, 
2003). Författarna menar att det som förändrats är att barn inom den västerländska kulturen 
idag beskrivs som kompetenta. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att förr 
dominerades synen på lärandet av att en viss mognad ska ha inträtt hos barnet innan barnet 
kan ta till sig lärande. Det fanns inget medvetet mål för att få en förståelse av matematiken, 
trots att man läste, skrev och kommunicerade med barnen. 

Vidare för författarna ett resonemang kring "det livslånga lärandet" i förskolan som 
väsentlig för förskolans framtid, då synen på lärande och kunskapsbildning ändrats i officiella 
dokument, där förskolans och skolans läroplaner länkar i varandra. Detta innebär att lärare 
måste hitta arbetssätt för att skapa nyfikenhet för grundläggande matematik hos barnen. 
Därigenom grundläggs förståelse för matematik i tidig ålder på barnens villkor. Ytterligare 
grund för lärandet i förskolan är att barnen ges chans att uppleva varierande aspekter av 
matematik, få erfarenheter av begrepp samt få sätta ord på kunskaperna med hjälp av läraren. 

En förskolesituation kan vid första anblicken te sig kaotisk men vid granskning framträder 
många möjligheter till lek och lärande samt kommunikation och mänskliga relationer. Barn 
och lärare möts av detta varje dag, ”en vardag där framtiden föds och danas i interaktion och 
relationer med andra” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003:10). Det är viktigt att 
strukturera och organisera dagen och att se vilka möjligheter till samspel som har getts. 
Genom att göra en analys kan det synliggöras. Vilka kompetenser barn kan utveckla och vilka 
möjligheter barn har att vara kompetenta beror på hur den pedagogiska miljön är organiserad, 
alltså hur lärare organiserar rum och material. 

Enligt målen i Lpfö 98 står det följande ”Förskolan skall sträva efter att varje barn:  
 

• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och  
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uttrycka tankar,  
• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord,  
• utvecklar sitt intresse för skriftspråk och för förståelse av symboler samt deras  

kommunikativa funktioner,   
• utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang,  
• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och  

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum”  
                                                                                             (Utbildningsdepartementet, 2006:9). 

 
I läroplanen för förskolan sägs det att den pedagogiska verksamheten skall utgå ifrån det 
barnen önskar och ger uttryck för, deras förförståelse och vad de är nyfikna på. Wistedt 
(1992) ställer frågan vad det betyder att inlärningen relateras till den spontana utvecklingen. 
Vad sker först? Att utveckling alltid föregår inlärning eller kan inlärning föregå utvecklingen?  
Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004:10) skriver att ”Matematik utvecklas och uttrycks 
genom att man pendlar mellan handling och tänkande – genom matematiska aktiviteter”. I 
förskolans värld har alltid metoder och förhållningssätt varit i fokus, vilket lett till att 
innehållsaspekten aldrig varit i fokus menar författarna. Lärare måste bli bättre på att 
synliggöra innehållet och skapa en balans mellan innehåll och form. Förutsättningen är dock 
att läraren förstår innehållet för att kunna förmedla dess innehåll vidare till barnet. När barnet 
förstår och kan tillgodogöra sig sitt lärande kan barnet utvecklas vidare samt få nya 
meningsfulla kunskaper. Vidare skriver författarna att ibland upplever lärare hur barn 
använder ett matematiskt begrepp utifrån deras egna erfarenheter i vardagen samt att dessa 
begrepp får en funktion i barnets värld. Barnet lär sig alltså inte matematik bara genom att den 
finns i vardagen. Läraren måste ge barnet upplevelser som leder till erfarenheter inom ämnet 
för att barnet ska utveckla en matematisk förståelse. ”Det är här språket, kommunikationen, 
tematiserandet och problematiserandet blir viktigt” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
1999:14).  

3.2 Vardagsmatematik och vardagsanknuten matematik 

I förskolan verksamhet är det vanligt att arbeta med vardagsmatematik, alltså matematik i 
vardagliga situationer. Wistedt (1992) kallar detta för att vardagsanknyta matematiken. 
Författaren menar att begreppet vardagsanknytning har två olika användningsområden. Ett är 
hur barnen använder sig av tidigare erfarna kunskaper- vardagsanknyter- i sitt matematiska 
lärande och det andra är hur lärarens mål är att ta tillvara barnens erfarenheter och 
förförståelse i verksamheten. ”Vardagsanknytning har med andra ord en inlärningsaspekt och 
en undervisningsaspekt” (a.a., s. 25). Wistedt skiljer mellan vardagsmatematik och 
vardagsanknuten matematikundervisning, där hon är av den uppfattningen att 
vardagsmatematik är när vi använder vårt kognitiva intellekt i vardagen på ett icke 
genomtänkt sätt. Vidare skriver författaren att i vardagsanknuten matematik använder vi våra 
erfarenheter för att få nya kunskaper inom matematiken.  Vardagsanknuten matematik anser 
Wistedt är tänkt som en länk mellan vardag och teori, mellan enskilda livskunskaper och 
traditionella konventioner. 

Wistedt anser vidare att om metodiken för inlärning är flexibel och barnanpassad utifrån 
lärarnas erfarenheter tas inte barnens förkunskaper för givna. Utgångspunkten är istället att 
utgå ifrån vilken erfarenhet varje individ har och använda det som faktisk grund vid 
inlärningssituationer. ”När vi talar om vardagsanknytning är det anknytningen till de redan 
vunna kunskaperna som avses” (a.a., 1992:110). Vidare skriver författaren att barnens förråd 
av erfarenhetskunskaper är mycket olika. Att då använda vardagsmatematiken är ett sätt att 
berika barnens erfarenheter. Det Wistedt då menar är att ta tillvara spontana tillfällen i 
vardagen. Det kan också vara vid arrangerade situationer där syftet är att vinna erfarenheter, 
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då med inriktning mot matematiken. Wistedt refererar till Bruner som hävdar att 
vardagsanknytningen ur ett inlärningsperspektiv tycks innebära en kunskapsprocess från 
vardagen och matematiken samt att användandet sker från tidigare erfarenheter från båda vid 
lösning av en given uppgift.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) resonerar kring barns nyfikenhet för 
begynnande matematiska begrepp. För att detta skall främjas bör läraren reflektera över vad 
miljön samt vad de vardagliga sysslorna innehåller. Förskolans vardag består av olika sysslor 
som kan användas på en mängd varierande sätt. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) 
anser att det vore optimalt om alla ges chans att leva i matematikens värld, att leva i sin 
vardag och använda denna kunskap utan att precisera det som matematik, men ändå uppfatta 
ett kunnande och anse matematik som betydande. Författarna är av den uppfattningen att i 
vardagen möter barnen matematiken, vilket innebär att lärare måste se och känna igen den i 
andra kontexter. Lärare kan analysera var och hur matematik förekommer genom kunskap om 
den. Heiberg Solem & Lie Reikerås, (2004) menar att för att underlätta barnens utveckling 
bör lärare skaffa sig en kunskap om hur de bemöter barns intressen och inspirerar barnen. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) har också den uppfattningen att lärare får hjälp 
att se och utmana barns matematik genom kunskaper om de matematiska ämnena och 
aktiviteterna.  

Wistedt (1992) skriver att vardagen i förskolan består av föremål vilka vi oftast kan 
namnge och vars egenskaper vi väl känner till i en för oss känd miljö. I vardagsanknytningen 
skriver författaren vidare, att syften ofta tas för givna. Att ge barnen uppgifter att lösa som är 
hämtade från verkligheten finns det bekymmer med. Vad vi inte vet är om det är matematik 
som blir inlärningen för barnen. Författaren anser, att det inte är så lätt att skilja mellan 
vardagsutmaningar och matematikutmaningar. Läraren måste själv vara medveten om vad 
skillnaden innebär mellan dessa, avsikten är ju att lära något generellt av matematiskt intresse. 
Ahlberg (2000) menar att i vardagsmatematiken och inom temaarbetets ram finns rika 
möjligheter att ta utgångspunkt i barns tankar om matematik i den tidiga 
matematikundervisningen. För att upptäcka sambandet mellan vardagsspråket, bildspråket och 
matematikens språk kan barnen ges tillfälle att samtala och genom dessa olika uttrycksmedel 
få upptäcka dem.  

Lärare har stort inflytande över barns lärande, har forskning och beprövade erfarenheter 
visat på skriver Emanuelsson (2000). Vidare skriver författaren att, om lärarna är kunniga och 
positiva utmanar de och synliggör de grundläggande matematikbegreppen för barnen i 
vardagen. Wistedt (1992) anser att läraren behöver en stor didaktisk kunskap för att kunna 
vardagsanknyta matematiken, så även deras kunskaper inom matematiken som ämne. ”Att 
vardagsanknyta innebär bland annat att personliga tankar ges en form som gör dem 
kommunicerbara” (Wistedt, 1992:133). I en lärandeaspekt är målet att ge barnen verktyg, ett 
matematiskt språk där de ges chans att verbalt kommunicera sina idéer, beskriver författaren.  
”Språk, identitet och lärande är tre dimensioner i tillvaron som är sammanflätade och 
oskiljbara i vardagen” (SOU, 1997:108). Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser 
att avgörande för barnets tilltro till sin egen förmåga är att det ges chans till ett matematiskt 
språk, där lustfyllda och meningsfulla tillfällen gör att barnet kan engagera sig och få nya 
kunskaper. Förskolans vardag när varierande moment kan ge barnen en mängd situationer där 
matematiska aspekter och begrepp kan diskuteras och tolkas, kan ge barnen nya kunskaper. 
Barn möter matematik i sin vardag, men trots det är det genom kommunikationen som de 
utvecklar sitt matematiska begrepps- och språkförståelse.  

Matematiken kräver systematik och tydliggörande av stegen i en uppgift att lösa inom 
matematiken till skillnad från en vardagssituation där dessa steg sällan synliggörs vilket 
troligen då lett till ett mindre effektivt praktiskt handlande (Rogoff, 1984, enligt Wistedt, 
1992). Författaren anser, att människor generaliserar sitt kunnande, detta för att kunna 
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fungera. Vad forskningen dock visar är att denna generalisering inte sker automatiskt eftersom 
barn helt enkelt inte själva kan omsätta det de lär sig i nya tillämpningssammanhang. Där kan 
"vardagsanknytningen" beskrivas som vår tids medel att överbrygga skillnaden mellan 
vardagens informella lärsituationer och matematiken, menar Wistedt. Författaren skriver 
vidare att det oavsett ord som exempelvis "vardagsanknytning" eller "laborativ undervisning" 
finns den pedagogiska ambitionen ”- att knyta ämnesstoffet till elevernas erfarenheter” (a.a., 
s. 20).  

3.3 Lärarens roll och förhållningssätt 

Trots att vardagen består av många möjligheter att uppleva matematisk förståelse är det 
avgörande att läraren ger barnen chans att se och uppleva olika matematiska perspektiv i deras 
miljö, påpekar Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). Författarna skriver vidare att 
barn bör ges chans att erfara och uppleva matematiken i varierande kontext för att på så sätt 
skapa mening och betydelse samt få en djupare förståelse. Följande exempel finns i Ahlbergs 
beskrivning av ett "matematiskt samtal" där situationen var matematiken i bilder . 
 

Lär:      Vi ska se på några bilder. Finns det något som har med matematik att göra på den här bilden? 
Maria:  Ja, man kan räkna träden. 
Lär:      Ja det kan man. Titta efter om träden står på samma sida av vägen 
Victor: Nej de gör dom inte. 
Lär:      Då kan man ju undra hur många som står på den ena sidan av vägen och hur många som står på den 
            andra. Är det lika många träd på varje sida? 

                                       (Ahlberg 2000:68). 

 
Läraren har en avgörande betydelse för hur barnets matematiska kompetens går framåt och 
om de blir nyfikna på matematiken. Det är alltså inte så att läraren kan lämna barnen i en 
vardagsmiljö full av matematik. De måste finnas där för att barnen skall få en förståelse för 
matematiken (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Wistedt (1992) anser dessutom att 
för att få matematiska kunskaper kan inte lärarna förvänta sig att barnen lär matematik enbart 
genom att de själva laborerar eller att de använder känt material. Vad författaren då säger är 
att lärarna måste använda sig av kunskapsförmedling om barnen ska lära sig matematik. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att grundstommen i lärandet är barnets 
tilltro till sin egen förmåga och förståelse för olika matematiska begrepp. Kanske är det just 
detta som gör att en nyfikenhet för matematik formas och fortskrider.  

Wistedt (1992) skriver om vad skillnaden är för lärarna att arbeta på traditionellt sätt mot 
att vardagsanknyta matematiken. Författaren anser att i den vardagsanknutna inlärningen ges 
förutsättningar för barnen att tänka, reflektera och bekanta sig med frågorna ” innan den 
systematiska inlärningen börjar” (a.a., s.130).  Dock måste lärarna vara uppmärksamma på att 
vardagsanknytningen kan vara på gott och ont.  Barnen kan fastna i exempel tagna ur 
vardagen och då når de inte den matematiken som var tänkt. Författarens exempel av 
uppgiften: Vem kommer först i mål? Följande uppgift skulle barnen lösa.  
 

”Johan och Eva sprang ikapp hundra meter. Eva sprang över mållinjen när Johan passerade  
märket för 95 meter, så hon vann loppet. Vid en ny kapplöpning startade Eva fem  
meter bakom startlinjen. Johan fick alltså ett försprång på precis de fem meter han kom efter.  
Om nu båda springer lika snabbt hela vägen och med samma hastighet som i det föregående  
loppet, vem vinner då i det andra loppet?”  

    (Wistedt 1992:37-38) 
 

Här följer ett utdrag av barnens resonemang som påvisar hur de fastnar i vardagen. 
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– " Lika kommer dom ju", säger en elev och andra håller med: 
– " Ja, det måste dom ju. Om han springer sitt normala så har hon fem meter att jobba sig upp på." 
– " Hon är ju tröttare efter förra matchen", föreslår en i gruppen. 
– " Båda är ju tröttare ju", invänder en annan. 
– " Hon jobbar igen sina fem meter. Det tror jag", säger en flicka och fortsätter: "  
– Eftersom hon är varm så springer hon ikapp honom och så kommer dom lika." 

(Wistedt, 1992:55) 

 
Författaren anser att det kan vara svårt för barnen att då se och välja det matematiskt 
intressanta i en förutbestämd uppgift. Förskolan skall ge barnen så goda förutsättningar som 
möjligt till utveckling och lärande, menar Doverborg och Pramling Samuelsson (1999).  
Författarna skriver att sammanfattningsvis är målet för matematik i förskolan att ge barnen 
tillgång till ett lustfyllt lärande för att på så sätt utveckla ett positivt förhållningssätt, samt att 
de ges erfarenheter av grundläggande matematiska begrepp. Genom ett reflekterande 
förhållningssätt till praktiken ges förutsättningarna till en utveckling av arbetet menar, Åberg 
och Lenz Taguchi (2006). Vidare menar de att syftet inte är att hitta "sanningen", vad som är 
av intresse är att lärare i arbetet med att skapa ett lärande för barnen krävs förförståelse om 
allas olika tankar och reflektera kring dessa.  

Vad som synliggörs inom matematiken som ämne beror på lärarnas egna uppfattningar. 
Alltså har det stor betydelse hur lärarna ser på matematiken för att barn i förskolan ska kunna 
förstå den, påpekar Ahlberg (2000). Vidare menar författaren att för matematiksynliggörandet 
är det viktigt att lärarna har kunskap om hur just deras barn i gruppen i förskolan kan och 
tänker om matematik. Wistedt (1992) skriver att inlärning handlar om kunskaper som 
individer redan förvärvat och förändrar dem när de lär sig något nytt, viktigt är dock att se hur 
tidigare erfarenheter är till hjälp. Barn kan inte ta över färdiga teorier i sitt lärande då vägen 
till kunskap är individuell. Vad som krävs för att en tanke ska bli matematisk är att den hör 
hemma i ett matematiskt sammanhang. ”Att lära sig matematik betyder därför inte att överge 
ett spontant och vardagsmatematiskt tänkande. En tanke kan finna en mångfald kulturella 
uttryck” (a.a., s 132). Vidare skriver författaren att "en halv" kan ha flera innebörder. Läraren 
måste förstå att vardagsbegreppet om "halvor" hos barn inte är vaga och oklara, det blir de 
dock om de används oreflekterat i ett matematiskt sammanhang. 

Olsson (2000) skriver att vuxnas bemötande kring barns matematiska tänkande ger barn 
tilltro till sitt eget tänkande. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att 
matematiken är innehållsrik och mångsidig och att den utgör en aspekt av barnens värld. När 
läraren ger barnen chans att vidga sina erfarenheter ges de även möjligheter att erfara 
matematik i världen runtomkring dem. En förutsättning är dock att läraren ser matematiken 
spontant i verksamheten och att de låter barnen uppleva samt benämna den. Wistedt (1992) 
skriver att när lärare har som mål att vardagsanknyta matematikinlärningen måste de enligt 
författaren ha självinsikt om sin egen metodik för att förstå barnens erfarenheter och deras sätt 
att använda denna. Författaren menar också att vardagsanknytningen ur en 
undervisningsaspekt förutom att ta tillvara på barnens kunskaper, även är att låta dem pröva 
sig fram i matematiken själva. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) skriver, att inta 
matematikens värld är ett fortlöpande skeende mellan lyhörda lärare och barn som är eller blir 
intresserade av matematiken när de får syn på den. 

För att ta till sig kunskap och nya perspektiv måste barnen få erfarenheter och upplevelser 
samt förståelse i sin miljö. Lärarens val av mål för barnen är av avgörande betydelse ur ett 
pedagogiskt perspektiv. Barnen behöver duktiga och intresserade lärare som ger dem chans att 
erövra matematiken, samt tro på sig själva, skriver Doverborg och Pramling Samuelsson 
(1999). Ahlberg (2000) är av den uppfattningen att om barnen ska känna att de lyckas och inte 
tappa intresset eller självförtroendet för matematiken som aktivitet, är det betydelsefullt att 
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läraren skapar en lustfylld och utmanande verksamhet. Läraren skaffar sig en kunskap om 
barnens uppfattning av matematiska symboler som ger barnen möjligheter att lyckas samtidigt 
som kraven ändå uppfylls. ”Barnens förståelse utvecklas när de erfar, urskiljer, ser samband 
eller relaterar saker till varandra” (a.a.s, 61). Ett exempel från en samling i förskolan där man 
diskuterar almanackan  
 

Läraren: Vilket datum är det idag? 
Stina: Etta trea 
Läraren: Ja det är en etta och en trea. Vilket datum är det då? 
Lars:  Trettioettonde. 
Läraren: Tillsammans första andra tredje… Stina, vilket datum är det nu? 
Stina: etta trea 
Läraren: Kan någon hjälpa till… trettonde. Ja, det var svårt. 
    

 
När almanackan används som i exemplet ovan kan lärare tro att barnen lär sig siffrorna och 
ordningstalen, menar författaren, men ”att endast upprepa och lära utantill leder inte till att 
barn uppfattar mening och innebörd” (a.a.s, 61). Vad författaren då menar är att arbetet med 
yngre barns matematik inte kan handla om formell matematikundervisning. Istället kan lärare 
använda sig av vardagssituationer i förskolans verksamhet och synliggöra matematiska 
begrepp. Där kan de ta tillvara barnens erfarenheter för att på så sätt ge barnen chans att 
utveckla sin förståelse för det matematiska språket.   

Enligt Wistedt (1992) har forskare inte riktig varit överens om vardagsanknytningen av 
matematiken och hur den skulle användas. Att tro att barnet ser matematiken i vardagen är att 
förväxla den vuxnes och barnets perspektiv, menar författaren. Alltså att barnen inte har 
matematiska kunskaper med från vardagen till förskolans dagliga verksamhet. Även andra 
forskare påpekar att försöken att lyfta fram det vardagliga innehållet fått vissa, oönskade 
effekter men att resultatet ändå har blivit något bättre än förut. Andra forskare förespråkar ett 
laborativt och undersökande arbetssätt. En guidning av eleverna genom matematiken, ”varje 
begrepp skulle förankras i elevens förståelse för att där utgöra grund för ny kunskap” (a.a.s, 
15). Vidare skriver författaren att fram till slutet av 1970- talet var det centrala i matematiskt 
kunnande den generella logiken. På 80-talet väcktes åter intresset för individens 
inlärningsvägar. Enligt författaren fick sekelskiftstankarna en renässans.  

Genom att stödja barnen när de undersöker och reflekterar, samt när vi ser och hör dem, 
ger vi dem möjligheter och utmanar deras lärande. ”Barnets lek är inte en enkel hågkomst av 
det upplevda, utan en kreativ bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och 
därav skapa en ny verklighet, som motsvarar barnets egna behov och intressen” (Vygotskij, 
1995:15). Vidare skriver författaren att den kulturhistoriska dialektikteorin, är en psykologisk 
teori, där människan tolkar och förstår sin omgivning med hjälp av tecken (språket). Tanke 
och känsla hör ihop som en enhetlig medveten process som en beskrivning på människans 
kulturella utveckling.  
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4 Metod 

I det här avsnittet beskrivs de metoder som användes. Redovisningen visar också urvalet av 
respondenter samt vilka etiska ställningstaganden som gjorts. En beskrivning av hur 
datainsamlingen genomfört redovisas också. Svaren sammanfördes så de föll in under 
respektive frågeställning och syfte.    

4.1 Urval 

Lärarna valdes ut därför att de arbetar i en verksamhet som är matematikprofilerad. Alla lärare 
har fått fortbildning inom matematik och de arbetar även i nätverk med andra förskolor. Det 
gjordes ingen skillnad på barnskötare och förskollärare i urvalet, utan valet föll på att titulera 
alla som lärare. Genomförandet av undersökningen, både observationer och intervjuer gjordes 
på samtliga sex lärare, alla är kvinnor. Hänsyn togs inte till hur många år lärarna hade arbetat i 
verksamheten. Även de som arbetat en kortare tid i verksamheten fick vara med i 
undersökningen. Alla tillfrågade lärare valde att vara med i observationerna och intervjuerna. 

4.2 Etiska ställningstagande 

Det finns olika etiska ställningstagande för hur vi som utför undersökningen skall förfara, 
alltså att arbetet ska bygga på ”respekt för de människor som deltar” (Johansson & Svedner, 
2006:29) vilket det togs hänsyn till i arbetet. Efter att kontakt tagits med förskolan och lärarna 
förankrat med sin rektor att undersökning kunde genomföras hos dem var vi tydliga med att 
det var lärarna som skulle observeras och intervjuas, inte barnen. En av de etiska principerna 
är informationskravet, vilket innebär att jag som forskare ska informera alla berörda personer 
om undersökningens syfte och innehåll och att deltagandet är frivilligt samt att de när som 
helst kan avbryta att delta (Johansson & Svedner, 2006). För att uppnå detta berättades för 
lärarna om arbetet och att intervjuerna och observationerna var frivilliga. Alla som deltog 
hade rätt till att själva bestämma över sin medverkan, alltså var samtyckeskravet en annan 
etisk princip (a.a) som det togs hänsyn till.  De gavs garanti på att förskolans lokalitet, dess 
namn och lärarnas namn inte skulle nämnas i vår undersökning. Ett informationsbrev skrevs 
(se bilaga 1) till förskolans föräldrar, att vi under våren och försommaren kom att finnas med i 
verksamheten vid ett flertal tillfällen men att observationerna endast handlade om lärarens 
roll. 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Eftersom undersökningsområdet var av kvalitativ art, föll valet av metod på intervjuer och 
observationer. I ett resonemang kring att beskriva vad en kvalitativ intervju kan innebära 
anser Patel och Davidsson (1994) att en enkel beskrivning inte kan göras för att en kvalitativ 
bearbetning kan göras på många olika sätt. Vad författarna dock skriver är att vi i kvalitativa 
undersökningar skaffar oss en annan och djupare kunskap om vårt problemområde samt att vi 
där försöker förstå och analysera helheter. ”Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den 
intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt” (Johansson & Svedner, 2006:43). Då 
undersökningen skulle leda fram till hur lärare arbetar med matematik och då med inriktning 
på vardagsmatematik och vardagsanknuten matematik samt vilken matematik som framkom, 
var undersökningen kvalitativ och empirisk.  
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Den empiriska delen innebär att undersökningen är gjord på lärarnas vardagsarbete och 
bygger på observationer i förskolan. ”Forskarens arbete består av att relatera teori och 
verklighet till varandra” (Patel & Davidsson, 1994:20). Formen är en semistrukturerad 
intervju med fasta huvudfrågor och följdfrågor på dessa. Vi var väl medvetna om att det var 
ett tidskrävande arbete som fanns framför oss men vi trodde att resultatet skulle bli tydligare 
genom att använda flera vetenskapliga undersökningsmetoder. En kvalitativ intervju kan glida 
över i en enkät som blir muntligt genomförd, därav valet att låta en del vara semistrukturerad.  

Tanken med den del som är semistrukturerad är att intervjun inte skulle bli ett helt 
osystematiskt samtal. Johansson & Svedner (2006) menar att det finns en risk att det kan bli 
på det viset annars. Författarna menar vidare att det kan bli på detta sätt om inte intervjuaren 
”lyssnar på och försöker förstå vad den intervjuade säger, utan är helt inställd på att i tur och 
ordning ställa de i förväg bestämda frågorna” (a.a.,s. 43). Vid användandet av en 
semistrukturerad intervju kunde svaren följas upp på ett individualiserat sätt och det kändes 
rätt för vårt arbete. Innan intervjuerna gjordes med våra respondenter valde vi att göra 
testintervjuer på några av våra kollegor. En digital diktafon användes, men en av oss 
antecknade också under intervjun, för att respondenten ska ges ”en naturlig paus efter varje 
svar och den som svarar ges möjligheter att fortsätta utveckla sitt svar” (a.a.,s. 45).   

Observationer gjordes också på samtliga lärare vid ett flertal tillfällen där vi kunde se vad 
de faktiskt gjorde i arbetet med barnen. I observationerna kunde fortlöpande anteckningar 
föras av oss. Det var då viktigt att tänka på att så precist och detaljerat som möjligt göra 
beskrivningarna. Genom erfarenheter har det visat sig att observationer inte är så 
komplicerade och svåra att genomföra som det tidigare har betraktats, menar författarna. 
Vidare skriver de att observationer egentligen är lätta att använda och kanske den mest 
givande metoden i lärarexamensarbeten. Genom att komplettera intervjun med observationer 
menar författarna att man får en betydligt allsidigare och djupare förståelse av det undersökta, 
vilket också gör resultaten intressanta att analysera. (Johansson & Svedner, 2006)  

Genom att analysera materialet, alltså både observationerna och intervjuerna gemensamt 
och föra diskussioner som ledde fram till resultatet, anser vi också att förhållandevis hög 
tillförlitlighet, d.v.s. reliabilitet har uppnåtts, i undersökningen. Validitet innebär att 
kontrollera, ifrågasätta och teoretisera det undersökta, alltså om ”resultaten ger en sann bild av 
det som undersökts” (Johansson & Svedner, 2006:108). För att uppnå hög validitet har 
kontinuerliga diskussioner om syftet och frågeställningarna förts. Allt insamlat material har vi 
dokumenterats tillsammans. Under hela processens gång har kontroller förts på att vi har 
undersökt det som ämnats undersökas genom att ha gemensamma diskussioner där vi 
reflekterat kring intervjusvar och observationer. Dessa diskussioner har också kopplats till 
frågeställningar och syften.  

4.4 Genomförande 

Vi använde oss av både observationer, vilket genomfördes först i vår undersökning och 
intervjuer, som kom näst. Anledningen till att valet föll på intervjuer och observationer som 
vetenskaplig undersökningsmetod var att gå på djupet för att kunna höra och se hur lärarna 
arbetade med matematiken i vardagen. Intervjufrågorna skulle komplettera våra observationer 
som genomfördes först, för att de skulle ge information om sådant vi inte trodde att vi skulle 
kunna se i de observationer som gjordes.  
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4.4.1 Observationerna 

Lärarna observerades 15 minuter vid fyra olika tillfällen, oavsett i vilken situation det var, 
hälften av tillfällena förlades till förmiddagen och hälften till eftermiddagen. Fokus för 
observationerna lades på vilken matematik som lärarna använde sig av i vardagen och dess 
olika situationer som uppstår i förskolan. Inledningsvis, innan observationerna genomfördes, 
lästes ”Analysschema i matematik för åren före skolår 6” (Skolverket, 2000) igenom. Detta 
för att veta vilken matematik, som skulle kunna visa sig i vardagen. Underlagen kopierades 
och togs med ut i verksamheten på förskolan. I underlaget kan en helhetsbeskrivning i en viss 
situation göras. 

 I praktiken innebar det att varje pedagog observerades var för sig under 60 minuter, 
oavsett situation. ”Att veta vad vi undersöker handlar om överensstämmelsen mellan vad vi 
säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker” (Patel & Davidsson, 1994:85). 
Observationerna genomfördes på lärarna som kända, icke deltagande observatörer (a.a., s. 95) 
vilket medförde att de inte såg det som märkvärdigt eller konstigt att vi fanns där och 
observerade dem.  

För att senare kunna redovisa resultatet av observationerna valde vi således att utgå ifrån 
Skolverkets (2000) ”Analysschema i matematik för åren före skolår 6”. Utgångspunkten var 
från "Underlag för iakttagelser" (se bilaga 2) och ”Analysschema” (se bilaga 3). Emellertid 
valde vi att vid observationstillfällena ute på förskolan endast föra anteckningar, för att hinna 
få med den matematik som visade sig. Det medförde att de underlag som kopierats inte 
användes vid observationerna, det var helt enkelt lättare att skriva ner vad som framkom i 
praktiken utan färdiga underlag.    

4.4.2 Intervjuerna 

Undersökningsgruppen är relativt liten, vilket innebar att det var ett fåtal informanter med ett 
nära samarbete. Detta är ett upplägg man bör se upp med, ”kvalitativa intervjuer med ett fåtal 
informanter som representerar en och samma grupp” (Johansson & Svedner, 2006:25). Vi var 
medvetna om detta men möjligheten fanns istället att få en djup och allsidig förståelse av hur 
lärarnas arbete kan fungera i en mindre verksamhet. Man förlorar förstås 
generaliseringsmöjligheter samt chans att jämföra mellan olika verksamheter (Johansson & 
Svedner, 2006). Det menar vi har mindre betydelse för undersökningen i och med att tanken 
var att fördjupa oss i just denna förskolas matematik profil. Johansson och Svedner (2006) 
anser att böcker i forskningsmetodik särskilt rekommenderar intervjuer som enda metod vid 
kvalitativa undersökningar utan att belysa svagheterna med detta och därför valdes både 
intervjuer och observationer. Rädslan fanns också för att om endast intervjuer genomfördes 
med lärarna skulle de ge svar som de trodde att vi förväntade oss av dem. Detta för att deras 
förskola är matematikprofilerad, samt att de haft mycket kompetensutveckling i matematik.  

Intervjuerna skedde sedan på respondenternas arbetsplats, avskilt i ett ostört rum. Lärarna 
hade tidigare tillfrågats om möjligheten för oss att spela in intervjun för att sedan kunna 
granska den i efterhand. Samtliga tillfrågade lärare ställde utan problem upp på detta.   
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5 Resultat  

Resultatet av observationer och intervjuer kommer i denna del att redovisas tillsammans, 
under tre rubriker som utgår från arbetets frågeställningar och är kopplade till syftet. För att 
förtydliga lärarnas tankar kring matematik i förskolans vardag har vi också valt att citera 
några av svaren.  

5.1 Vad innebär matematik för lärarna i förskolan? 

I samtliga sex intervjuer framkom att matematiken innebär, som lärarna själva uttrycker det, 
"allt", att den ingår och används i stor utsträckning i förskolans vardag och att den skall vara 
lustfylld för barnen. Lärarna menar dessutom att det är viktigt att stimulera, utmana och 
synliggöra matematiken i förskolan vardag för barnen.  I så gott som alla observationerna 
bekräftas detta då vi kunde se att de använde sig av vardagsmatematik vid olika situationer. Ett 
exempel är när barnen satt och åt och en lärare vid det ena bordet frågade om de vid det andra 
bordet bara hade en liten kanna med cacao, när de vid sitt bord hade en stor. Därefter svarade 
den andra läraren att hon hade två små kannor vid sitt bord. Utifrån denna situation provade 
lärare och barn efter frukosten hur det förhöll sig, vem som hade haft mest cacao eller om de 
hade haft lika mycket i kannorna (de använde då vatten istället). På så sätt menar ett flertal av 
lärarna att matematiken är viktig för att barnen ska få en förståelse för vad matematik kan 
innebära, samt att lärandet på det här viset leks in i förskolan. Detta framgår också tydligt i 
observationerna, men som en information till alla barn i gruppen utan att ta hänsyn till enskilda 
individers kunskap. Ett flertal av lärarna menade att materialet ska finnas synligt för att ta 
tillvara barnens egna tankar och reflektioner, men även här visade observationerna att det 
enskilda barnets erfarenheter och kunskaper inte togs tillvara genom att materialet fanns utan 
att det fördes diskussioner och reflektioner kring det. 
 

Matematik i förskolan innebär nästan allt kan man säga, jag kan väl involvera matematik i  
stort sett i allting i vardagen. 
 
Gör barnen vissa uppgifter eller utmaningar, då kan man liksom påpeka att, nu har du gjort  
matte eller nu har du räknat, så att man liksom inte kastar de på dem att; Nu ska vi ha mate-  
matik, man väver in det i leken. 

 
Lärarna menar att matematiken ska lekas fram på ett roligt och lustfyllt sätt i förskolans 

vardag. Det framkom också vid de observationer som gjordes att lärarna använde leken som 
grund för att närma sig matematiken. När barnen ätit frukost fick varje barn tala om vad de 
ville leka med. Vid ett tillfälle hade ett barn svårt att veta vad barnet ville leka med. En av 
lärarna valde då att utmana barnet med att hjälpa henne att duka av frukostbordet genom att 
säga till barnet att ge henne tallriken som står som nummer tre på bordet vid fönstret osv.  

Matematiken får inte innebära att barnet bara räknar i en bok eller använder matematik vid 
planerade situationer. Lärarna menar att endast använda sig av tio minuter på en samling, eller i 
tvärgrupper gör inte matematiken i förskolans vardag synlig. Det framkom i observationerna 
att barnen vid arbete i tvärgrupperna hade en förståelse för att det var matematik som de 
arbetade med. Barnen satt och pratade om hur kul det var med tvärgrupperna där de fick arbeta 
med matte, siffror och former. Detta bekräftades också i flera intervjuer då lärarna berättade 
om ett besök på en djurgård.  Efter besöket på djurgården gavs barnen i uppdrag att rita vad de 
sett på utflykten. Ett barn ritade en cirkel, varpå läraren frågade om det var vad han hade sett. 
"Ja, det var det, en cirkel", svarade barnet. De menar att barnen vid dessa reflektionsstunder 
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ofta vet att det handlar om matematik och matematiksynliggörande. Detta trots att de inte 
benämner det som matematik.  

Vad som framkom ur resonemanget lärarna förde om vad matematiken kunde innebära 
utifrån styrdokumentet Lpfö 98, var betydelsen av att begreppen synliggöra, stimulera och 
utmana hade blivit tydligare i verksamheten, samt vikten av att bli medveten om sitt eget 
lärande. Lärarna ser sin roll som otroligt viktig. Deras medvetande gör så att de har fått 
”matteögon” 
 

Man måste stimulera hela tiden, barnen, och då gör man det med ögonen, man gör det genom  
leken och man gör det gentemot olika åldrar då.  

 
I en observation där en lärare skulle byta en blöja gavs barnet möjlighet att själv få hämta sin 
blöja på hyllan. Det var tydligt att detta barn hade stimulerats till att själv hämta blöjan, dock 
utan att ta tillvara på tillfället att utmana barnet, genom att exempelvis be barnet att hämta 
blöjan på nedersta hyllan. I intervjuerna menar lärarna ändå att de medvetet börjar tidigt med 
matematiken för att barnen så sakteliga ska introduceras i dess värld. Som en lärare uttrycker 
det 

Jag tror att har alla fått det här inlärningssystemet eller vad man ska kalla det för som man får när  
man är så här liten och fortsätter med det upp i skolan då får man en mycket mer positiv syn till  
matematiken. 

5.2 I vilka situationer arbetar lärarna med barnens matematik i förskolan? 

En av lärarna påpekade att synliggörandet av matematiken i olika situationer och i vardagen 
på förskolan har gjorts, genom att ha det i verksamheten runt omkring, i miljön hela tiden, 
samt att använda det för jämnan. Detta påvisar också observationerna att lärarna använder 
matematiken medvetet i många vardagssituationer på förskolan. Situationerna utgår ofta ifrån 
hela barngruppen. Lärarna kommunicerar matematik i stor utsträckning och i varierande 
situationer. De använder sig av många olika matematiska begrepp i vardagen på förskolan. 

Ett exempel var tamburen där ett litet barn ombads att hämta sin keps som låg på den 
översta hyllan. I denna observation kunde vi se att de handlade om ”rumsuppfattning”. Barnet 
hämtade vid tillsägning en keps, den låg dock inte på översta hyllan. Vid ”rumsuppfattning” 
menas placering, kroppsuppfattning och storlek i vår undersökning.  

I en frukostsituation framkom i observationerna momentet ”mätning”. I undersökningen, 
menas då, längd, volym, massa (vikt), area och tid. I beskrivningen ovan om situationen med 
cacaon kunde barnen uppfatta, volym, på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Det framkom också i 
intervjuerna att lärarna såg detta som viktigt att förmedla till barnen.  

Vid ett observationstillfälle fick barnen innan utevistelsen ställa sig i led efter varandra. 
Läraren räknade barnen högt ett, två, tre, osv. Barnen stod på led utan att stå i längdordning. I 
just denna undersökning betyder ”sortering” geometriska objekt, jämföra, känna igen beskriva 
kroppar, figurer. 

När barnen satt i samlingen fick de hjälpa till att räkna antalet barn som var med. 
Observationerna visade att det som framkom var ”taluppfattning” och då räkneorden i 
räkneramsan. ”Taluppfattning” innebär här i undersökningen räkneorden som antal 
(kardinaltal), räkneord som ordningstal (ordinaltal), räkneorden i räkneramsan och räkneord 
som mätetal.  

De situationer där de vardagsanknöt var i matte/språk tvärgruppen. Lärarna använde sig av 
ordet matematik när de hade matte/språk tvärgrupperna. Det svaret gav dessutom flertalet av 
lärarna. I detta sammanhang när de arbetar med matematik, tycker de att matematik som ord 
kan användas som begrepp, dock utan krav på att barnen själva använder ordet i förskolans 
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vardag. Lärarna menar ändå att begreppet matematik ändå förstås av barnen. Det visar också 
observationerna när barnen vid olika tillfällen använder sig av ord som rektangel, kvadrat och 
cirkel under den fria leken på förskolan och menar att detta är matematik. Trots att lärarna har 
tillrättalagda "matematikundervisningar" menar ändå hälften av lärarna att de inte använder 
begreppet matematik så mycket i vardagen på förskolan. I observationerna framkommer det 
att en del barn, och särskilt då de äldre barnen, är medvetna om ordet matematik i och med att 
de använder sig detta. Ett exempel; där barnen hade en tävling och ett av barnen var domare. 
Barnet kunde då benämna att den som kom etta, hamnade på första plats, den som kom tvåa, 
hamnade på andra plats osv. Tänk så mycket matte vi har gjort nu, säger ett av barnen. 
Lärarna menar i intervjuerna att eftersom de använder begreppet matematik ofta och att 
matematiken finns i barnens vardag på förskolan hela tiden, att de använder matematiken så 
frekvent i sina vardagssituationer, gör att barnen uppfattar den som en naturlig del av sin 
vardag. Den finns där och barnen förstår matematiken. 

5.3 Vad innebär vardagsmatematik/vardagsanknuten matematik i förskolan? 

Lärarna anser att det i förskolans vardagssituationer skapas vardagsmatematik där spel, 
mönster och pärlor ingår, vilket leder till att barnen blir intresserade och utmanas som kan 
leda till ökad nyfikenhet av att lära vidare. När de ger uttryck för att utmana barnen menar 
lärarna också att de stegvis bygger vidare på deras erfarenheter och använder det i vardagen. 
Vardagsanknuten matematik nämndes inte av lärarna i intervjuerna. Vid en observation där ett 
barn vill lägga pärlor och ber om en pärlplatta tar läraren ner en själv utan att fråga vilken 
form barnet vill ha.   

Alla lärarna anser att matematiken i verksamheten fungerar bra. För lärarna innebär det att 
ständigt få ny kunskap och fortbildning. Det är viktigt för att därigenom kunna få till stånd 
förändringar och förbättringar i verksamheten på förskolan, anser de vidare. I intervjuerna 
säger lärarna att det har varit värdefullt att alla har fått utbildning i arbetslaget för att 
vardagsmatematiken skall förstås av dem alla. Trots fortbildning inom matematik nämner 
ingen lärare vardagsanknuten matematik.  En av lärarna gav uttryck för att hon tidigare inte 
förstått på djupet varför hon gjorde som hon gjorde i matematiken. Vardagsmatematiken på 
förskolan innebär idag något annat än tidigare. 
 

När ett barn cyklar, nu cyklar du fort och nu cyklar du sakta, nu backar du. Det här är ju matte  
alltihop, det tänkte jag inte förut. Det är mitt medvetande som gör och just det att jag har  
fått matteögon på grund av att jag tänker på ett annat sätt, jag har blivit medveten själv om  
man säger så.   

 
Flertalet av lärarna menar att andra tror att matematik mest innebär siffror och att räkna. Det 
menar ingen av lärarna i intervjuerna att matematik är.  
 

Det behöver inte va just det här räkna och siffror som alla har framför sig hela tiden, det är  
så många som tycker att matematik är bara räkna, minus och plus och allt det här.   

 
I observationerna bekräftades att lärarna inte såg matematiken enbart som siffror och att 
räkna. De kommunicerade matematik med barnen i många vardagliga situationer, exempelvis 
taluppfattning som de använder mest frekvent i förskolans vardag, följt av mätning. Vad som 
framkom var att lärarna inte använder vardagsanknuten matematik i någon större 
utsträckning. Men att observationerna dock visade att de i stor utsträckning kommunicerar 
matematik medvetet i förskolans vardag.    
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6 Analys 

I denna del avser vi att analysera de resultat som framkom i observationerna och intervjuerna 
vilka analyserades tillsammans för att skapa ett bättre sammanhang i de olika delarna. 

6.1 Vad innebär matematik för lärarna i förskolan? 

Undersökningen visar att matematiken för lärarna innebär att stimulera, utmana och synliggöra 
matematiken i förskolans vardag för barnen. Vidare har de uppfattningen om att matematiken 
ingår och används i stor utsträckning i verksamheten på ett lustfyllt sätt. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (1999) menar att barn ska ges möjlighet att utforska matematiken, att känna 
glädje inför den och ha kvar lusten för matematiken. Situationen där barn och lärare undersökte 
mängden i kannorna vid frukostsituationen var ett bra exempel. Lärarna tog tillvara 
möjligheten att stimulera, utmana och synliggöra förskolans vardagsmatematik. Vad som 
emellertid hade krävts för att vardagsanknyta matematiken var att läraren tagit tillvara det 
enskilda barnets tidigare kunskap. Wistedt (1992) är av den uppfattningen att om läraren haft 
som mål att vardagsanknyta situationen kunde en länk mellan vardag och teori ha uppstått. 
Läraren hade då tagit tillvara barns tidigare erfarna kunskaper. Vad är det som påverkar att inte 
läraren tog tillvara att vardagsanknyta situationen när tillfälle gavs? Dels kan det bero på att 
läraren vid den här situationen hade för många barn för att ta tillvara varje enskilt barns 
förförståelse inom matematiken. Dels kan det bero på att läraren inte var förtrogen med 
begreppet vardagsanknytning och dess innebörd.  

Vid ett annat tillfälle hade ett barn svårt att veta vad barnet ville leka med. I denna situation 
valde en lärare att utmana barnet med att hjälpa henne att duka av frukostbordet genom att säga 
till barnet att ge henne tallriken som står som nummer tre på bordet vid fönstret osv. Här tog 
läraren tillvara på barnets tidigare vunna kunskaper, vilket då skapar en vardagsanknuten 
matematiksituation. På det här viset kan lärarna visa barnen matematik i förskolans vardag utan 
att de har som mål att det tvunget ska bli "rätt". Det är inte det som är meningen med 
matematiken utan det är att barnet vågar lita på sin egen förmåga att prova själva, menar ett 
flertal av lärarna i intervjuerna. Vardagsanknytningen som blev i denna situation kan då bero 
på att det endast var ett barn som utmanades genom att läraren använde barnets tidigare vunna 
kunskaper. 

Materialet fanns synligt för barnen på förskolan vilket lärarna anser är för att ta tillvara 
barnens egna tankar och reflektioner. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) är av den 
uppfattningen att när det sker en pendling mellan handling och tänkande kan matematiken 
utvecklas och uttryckas när dessa används i matematiska aktiviteter. Lärarna är av den 
uppfattningen att det innebär att materialet måste finnas tillgängligt i alla vardagliga 
situationer på förskolan. Materialet kan finnas i olika aktiviteter till exempel när barnen leker 
affär. Lärarna menar att detta är för att barnen ska kunna tillgodogöra sig matematiska 
begrepp. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att hjälpa barnen att få 
matematiska begrepp i vardagliga situationer och benämna dessa, väcker barnets nyfikenhet 
att lära vidare. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att vardagen för barnen är lek. Det är där 
barnen utforskar och förstår sig själv och sin miljö och då skapas grundläggande funktioner när 
de leker och konstruerar med varierande material och skapar sina lekmiljöer. Därför är det 
svårt att skilja på lek och lärande. Undersökningen visar att matematiken också kan innebära 
lek i vardagssituationerna i förskolan, där lärarna kan ge barnen möjligheter till matematisk 
utveckling. Lärarna är också av den uppfattningen att i förskolans vardagssituationer kan 
lärande skapas i en för barnen lekfull miljö. Emellertid kunde vi se att även om matematisk 



 - 20 - 

utveckling var det lärarna ville förmedla till barnen, använde de inte vardagsanknytning för att 
skapa matematiskt lärande.  

För lärarna i undersökningen innebär Lpfö 98 att deras kunskaper om begreppen synliggöra, 
stimulera och utmana har blivit tydligare i verksamheten. De använder sig i stor utsträckning 
av dessa begrepp i förskolans vardag med barnen där de menar att det är lättare att använda 
matematiken och få med alla bitarna från läroplanen. Lpfö 98 säger att barn ska ges möjlighet 
att i meningsfulla sammanhang utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik. I ett 
resonemang skriver också Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) när förskolan ger barn 
möjligheter till ett lustfyllt lärande, blir inställningen till matematik och dess begrepp positivt, 
vilket är ett mål för matematiken i förskolan. Det arbetslaget skall ansvara för är att arbetet i 
barngruppen genomförs så att barnen ”ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att 
erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper” (Utbildningsdepartementet 2006:10) och 
att ”stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse för skriftspråk och matematik” (a.a, 
s.10). När lärarna haft Lpfö 98 som utgångspunkt i verksamheten har det inneburit att de blivit 
medvetna om sitt eget lärande och ser det som otroligt viktigt. Dock är Wistedt (1992) av den 
uppfattningen att det är svårt att skilja på vardags- och matematikutmaningar. Undersökningen 
visar att lärarna är medveten om matematiken rent generellt. Men vad Wistedt också menar är 
att lärarna själva måste vara medvetna om vad skillnaden innebär mellan dessa. Eftersom det 
framkommit väldigt lite om vardagsanknytning kan inte lärarna i någon större utsträckning 
vara medvetna om vad skillnaden innebär. Wistedt (1992) anser att avsikten med matematiken 
är att lära något generellt av matematiskt intresse. Johansson och Pramling Samuelssons (2003) 
resonemang kring förskolan som institution där läroplanen som formulerats utifrån samhällets 
mål markerar relationen mellan individens utveckling och samhällets utveckling och 
fortbestånd. Lärare bör bilda sig en kunskap om barnens förförståelse i matematik, vilket 
Wistedt påpekar, för att på så sätt ha möjlighet att vidareutveckla, utmana och stimulera 
barnets kunskaper i matematik. Barnen är framtidens vuxna där samhällets utveckling med 
demokratiska värderingar är beroende av att barnen ges chans till optimal kunskapsinlärning. 
Detta kräver att lärare tar barnens perspektiv för att ge dem optimalt lärande. Utifrån detta 
behövs en interaktion mellan barnets utveckling av kunskap och kunskapen i samhället menar 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999).    

6.2 I vilka situationer arbetar lärarna med barnens matematik i förskolan? 

För lärarna i undersökningen innebär synliggörandet av matematiken att den finns tillgänglig i 
verksamheten för barnen. När lärarna tillrättalägger miljön på detta vis skapas möjligheter för 
barnen att i många olika situationer få uppleva lust och nyfikenhet för matematiken. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) är av den uppfattningen att det emellertid är 
avgörande att läraren låter barnen se och uppleva olika matematiska perspektiv i deras 
vardagsmiljö. Genom erfarenheter och upplevelser av matematik i olika kontexter skapas en 
djupare förståelse. I alla situationer har lärare avgörande betydelse för barnens matematiska 
utveckling. Det innebär att lärare inte kan lämna barn i en vardagsmiljö full av matematik 
(a.a). Malmer (1990) anser att samspel mellan barn och lärare är oerhört känsligt för barnets 
lärande. Det Wistedt (1992) emellertid påpekar är att vardagsmatematiken inte för sig själv 
ger någon matematisk förståelse. Trots det menar författaren att den är viktig. Vidare skriver 
Wistedt att målet med att vardagsanknyta matematiken är att tillvarata barns tidigare 
förförståelse för att vinna nya kunskaper. Som exempel kan nämnas tillfället då barnen innan 
utevistelsen stod i led efter varandra och läraren räknade barnen. Om tillfället hade använts till 
att vardagsanknyta matematiken kunde hon bett varje barn att ställa sig i ”längdordning” samt 
även låta ett av barnen räkna alla barn. Här hade läraren kunnat använda ”sortering” som 
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begrepp för barnen och i denna observation hade barnen jämfört sin längd för att barnen 
skulle komma i rätt längdordning. 

I undersökningen visar det sig att lärarna i stor utsträckning, i varierande situationer, 
kommunicerar med barnen om matematik. Kommunikationen om matematik består till stor 
del av matematiska i förskolans vardag inom områdena mätning, rumsuppfattning, sortering 
och taluppfattning. Lärarna utgår i och med detta utifrån läroplanen, som bland annat säger att 
förskolan ska sträva efter att barnen dels, 

 
”utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal,  
mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum,   

 
dels    

 
”utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera  
med andra och uttrycka tankar” 

                       (Utbildningsdepartementet, 2006:9) 

 
Vidare visar undersökningen att lärarna inte använder sig av böcker och planerade 
undervisningssituationer i någon större utsträckning. Samtliga lärare påpekar också att det inte 
räcker med att endast ha planerade matematiksituationer. Det krävs också att matematiska 
begrepp ingår i förskolans vardag. För att de matematiska begreppen ska synliggöras, är 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) av den uppfattningen att lärare bör reflektera 
över miljön samt innehållet i de vardagliga sysslorna. När då lärarna tar tillvara 
synliggörandet av begreppen i förskolans vardag och om de då i större utsträckning använde 
sig av barnens tidigare kunskaper kunde det ha skapats en vardagsanknuten 
matematikundervisning. Då anser Wistedt (1992) att lärarna skapar en länk mellan vardag och 
teori, mellan enskilda livskunskaper och traditionella konventioner. 

Vad observationerna visade var att alla lärare använde, vid så gott som alla vardagliga 
situationer på förskolan, begrepp som innehöll för situationen relevant matematik. Lärarna var 
otroligt duktiga på att kommunicera matematik och benämna matematiska begrepp i 
förskolans vardag. Det var exempelvis i måltidssituationen där lärare benämnde mätning, i 
tambursituationen där lärare benämnde rumsuppfattning och taluppfattning. Det optimala är 
när alla ges chans att leva i matematikens värld, att leva i sin vardag, använda kunskapen utan 
att begreppet matematik används, men att ändå uppfatta kunskapen och förstå vikten av 
matematik, menar Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). Det framgick klart i 
undersökningen att lärarna har detta tankesätt. Men för att vardagsmatematiken ska bli en 
vardagsanknuten matematik måste lärarna reflektera över och använda sig av barnens tidigare 
kunskaper.  

I undersökningen framkom att vid situationer som exempelvis tamburen, frukosten och 
utevistelsen användes vardagsmatematik och en mängd matematiska begrepp inom 
rumsuppfattning och mätning. Däremot användes inte dessa situationer till att vardagsanknyta 
matematiken. Wistedt (1992) hävdar att inlärningsteoretiska argument säger att all ny kunskap 
måste formas utifrån tidigare erfarenheter. Utifrån bland annat Piagets teorier om den 
kognitiva utvecklingen hävdas, att lärande som inte tar fokus i barns tidigare erfarenheter i 
större utsträckning blir flyktig och betydelselös. Ahlberg (2000) är av den uppfattningen att 
lärare måste reflektera kring vilka situationer barn ges chans att möta matematiken.  

Det som framkom i undersökningen var att lärarna i störst utsträckning använde sig av sin 
didaktiska kunskap i förskolans vardagsmatematik, emellertid utan att vardagsanknyta den. 
För lärarna innebär inte matematiken att endast räkna i en bok eller vid planerade situationer, 
ändå förekom vardagsanknytningen av matematiken i störst utsträckning i samband med 
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samlingen och i matte/språktvärgrupperna. Där tillvaratog läraren barnens individuella 
förförståelse för att utmana dem vidare till exempel genom att ställa frågor riktade till var och 
en av barnen. Något som Wistedt (1992) då menar är att vardagsmatematiken är viktig, men 
att den inte enbart för sig själv ger någon matematisk förståelse, då målet med att 
vardagsanknyta matematiken ligger i att ta tillvara på barnens tidigare förförståelse. I 
intervjuerna menar några av lärarna att de försöker skaffa sig en uppfattning om vad barnen i 
gruppen kan. Utifrån den synen använder de i stor utsträckning och medvetet matematiken för 
att synliggöra den för barnen, men vad som framkom var trots det att vardagsanknuten 
matematik mestadels används vid planerade situationer. Ahlberg (2000) påpekar vikten av att 
läraren har kunskap om hur just deras barn i gruppen kan och tänker om matematik för att 
synliggöra denna. Det framkom i observationerna att några av lärarna har en förförståelse om 
barnens kunskaper i matematik. Emellertid använde lärarna inte denna kännedom i någon 
större utsträckning till att vardagsanknyta matematiken i förskolans vardag, som vi också 
tidigare påpekat. 

6.3 Vad innebär vardagsmatematik/vardagsanknuten matematik i förskolan? 

Det som framkom i undersökningen var att matematiken används i stor utsträckning och 
medvetet i förskolans vardag som vardagsmatematik men i väldigt liten utsträckning som 
vardagsanknuten matematik. Vardagsmatematik på förskolan innebär att lärarna exempelvis 
spelar spel, att göra mönster av olika material som klossar, lego och kapplastavar. Det är 
dessutom när barnen lägger pärlplattor. Det framkom i ett exempel när läraren tog ner en 
pärlplatta till ett barn att läraren inte tog tillvara på tillfället att vardagsanknyta denna 
situation. Tillfället hade kunnat används till att be barnet att säga vilken form han/hon ville ha 
på pärlplattan. Läraren kunde även bett barnet att lägga ett mönster utefter en mall istället för 
att som barnet nu gjorde placerade pärlorna slumpvis på pärlplattan. Om förståelsen för 
matematiken grundläggs tidigt hos barnen och om det då sker på deras villkor, skapas en 
nyfikenhet hos dem. För det måste lärarna hitta arbetssätt, det är avgörande för förskolans 
framtid som "Det livslånga lärandet" (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Att då även 
i vardagen använda vardagsanknuten matematikundervisning leder till att barns tidigare vunna 
kunskaper tillvaratas. Wistedt (1992) menar att grundläggande för vardagsanknuten 
matematik, är att den finns i vardagsmatematiken, men utan att ersätta den. Vad författaren då 
menar är att vardagsanknuten matematik skapas i ett sammanhang av kunskaper vunna i 
vardagliga undervisningssituationer.  

Undersökning visar att lärarna inte i någon större utsträckning använder vardagsanknuten 
matematik. Då menar Wistedt (1992) att lärarna blir medvetna om att barn inte behöver 
överge ett spontant och vardagsmatematiskt tänkande för att lära sig matematik. "En halv" 
kan ha flera innebörder, men lärare måste förstå att vardagsbegreppet om "halvor" hos barn 
inte är vaga och oklara, men blir det i ett oreflekterat matematiskt sammanhang, menar 
författaren. När undersökningen då visar att vardagsanknytning av matematik inte används i 
större utsträckning kan vi ändå inte klart säga att lärarna inte vet vad begreppet innebär. De 
kan använda detta utan att ha reflekterat själva över att det är just vardagsanknytning som de 
sysslar med. Dock kunde vi i observationerna inte se att de använde sig i någon större 
utsträckning av vardagsanknytning av matematik i vardagssituationer. Om lärarna i 
undersökningen haft större kunskap om vardagsanknuten matematik hade barnen kanske fått 
tillgång till ett större lärande och då även utifrån ett samhällsperspektiv. Med tanke på vad 
som framkom i undersökningen, är vardagsanknytning troligen inte ett begrepp som lärarna är 
förtrogna med. Trots det använder de sig i stor utsträckning och medvetet av 
vardagsmatematik på förskolan, men utan att vara medvetna om sambandet till den 
vardagsanknutna matematiken.  
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Emanuelsson (2000) anser att lärare kan påverka barns lärande genom att vara kunniga och 
positiva och när detta sker ges barnen chans till att utmanas och se matematiska begrepp i 
vardagen. Men för att lärare i vardagsanknuten matematik ska kunna ge barn möjligheter till 
nya kunskaper kan vi se, enligt Wistedts teori, att Emanuelssons resonemang inte räcker till. 
Wistedt (1992) anser att lärare även behöver en stor didaktisk kunskap för att vardagsanknyta 
matematikundervisningen. Undersökningen visar att lärarna är kunniga och positiva till 
arbetet med förskolans matematik, exempelvis då en lärare beskrev vad matematiken kan 
innebära, där hon menar att det kan vara när barnen cyklar. Heiberg Solem och Lie Reikerås 
(2004) anser att lärare måste kunna se och känna igen matematiken i varierande kontexter, 
exempelvis i vardagen, för att på så sätt möta barnen med ett aktivt intresse, uppmuntra dem 
och därigenom främja deras utveckling. Kunskaper om vad varierande kontexter kan innebära 
visar undersökningen då lärarna vid ett flertal tillfällen berättar att de fångar tillfällena i 
vardagen.   Wistedt (1992) är av den uppfattningen, att när det ingår vardagsmatematik i olika 
situationer/kontexter, bör tillfälle och sammanhang tas tillvara för att skapa en 
vardagsanknuten matematikundervisning. Vidare visar undersökningen att så inte var fallet. 
Vardagsanknytningen uteblev i stor utsträckning. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 
menar att alla barn behöver få uppleva och utforska matematikens spännande värld och känna 
glädje inför den samt ha kvar lusten för den. För att komma dithän anser Wistedt (1992) att 
lärare måste vara medvetna om att vägen till förståelse är individuell, att barn inte kan överta 
redan färdiga tankemodeller vid inlärning. Även här måste läraren utgå från det enskilda 
barnets kunskaper, vilket undersökningen inte visade att de gjorde. 

Doverborg och Anstett (2003) beskriver att forskningen genomgått ett paradigmskifte om 
barns lärande och utveckling, där den västerländska kulturen ser barn som kompetenta. 
Undersökningen visade att lärarna såg barnen som kompetenta rent generellt, men att inte 
barnens individuella kunskaper tillvaratogs i förskolan vardag för att på så sätt 
vardagsanknyta matematiken. När matematiken skall synliggöras, menar lärarna att detta görs 
på ett lekfullt sätt, som blir roligt och skapar lust inför matematiken för barnen. Här kan 
barnens kompetens användas, menar de vidare. De tar oftast tillvara på barnens redan vunna 
kunskaper i planerade aktiviteter och i matte/språktvärgrupperna. Här skiljer det sig en del i 
vad lärarna sa i intervjuerna, där de flesta menar att de skaffar sig kunskap om barns tidigare 
erfarenheter. Det som observationerna visade överensstämde inte helt med vad lärarna sa. Ett 
flertal av dem använde inte barnens tidigare erfarenheter för att på så sätt skapa ny kunskap. 

Undersökningen påvisar att räkning inte enbart är siffror och att räkna. Vad lärarna säger är 
att andra kan uppfatta att matematik är just detta. I matte/språktvärgrupperna innebar 
matematiken i förskolan i stor utsträckning att räkna men också siffersymboler som användes 
på ett utvecklande sätt vilken gav barnen ny kunskap. Malmer (1990) är av den uppfattningen 
att lärare i förskolan bör med försiktighet, lyhördhet och nyfikenhet väcka barnets intresse för 
att ge dem en förståelse mellan relationer, det reella och det teoretiska symbolspråket. Wistedt 
(1992) hävdar att när lärarna använder sig av teoretisk inlärning men utifrån barnens tidigare 
erfarenheter skapas en vardagsanknuten matematikundersvisning. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Intentionen med undersökningen från början var att få en uppfattning om hur matematik kan 
gestaltas i förskoleverksamheten. Problemet för oss var att hitta en infallsvinkel som skulle 
göra arbetet intressant att utforska. Efter tips valde vi att fördjupa oss i Inger Wistedts (1992) 
teorier om vardagsmatematik och vardagsanknuten matematik. Där visar författarens teorier 
på skillnader i dessa begrepp. Vardagsmatematik är när vi använder vårt kognitiva intellekt i 
vardagen på ett icke genomtänkt sätt och vardagsanknuten matematik är där vi använder våra 
erfarenheter för att få nya kunskaper inom matematiken (Wistedt 1992). Syftet var dessutom 
att se vilken matematik som framkom i vardagssituationerna på förskolan och vad 
matematiken kan innebära för lärarna samt i vilken utsträckning de använde matematiken.  

Sammantaget kan vi säga att vi upplever att syftet uppfyllts på ett tillfredställande sätt och 
att vi fått svar på de frågeställningar vi hade. I undersökning ställdes frågan vad matematik 
innebär för lärarna i förskolan och där fick vi ett enhetligt och tydligt svar, att matematik kan 
innebär "allt". Förskolematematiken innebär att synliggöra, stimulera, utmana och lyfta fram 
matematiken i vardagliga situationer på ett lek- och lustfyllt sätt menar lärarna.  

Vi menar att vardagsanknuten matematik för barnen kan vara ett sätt för lärarna i förskolan 
att skapa vardagssituationer där barnens tidigare matematiska kunskaper tillvaratas. Wistedt 
(1992) anser att lärare måste använda sig av kunskapsförmedling om barnen ska lära sig 
matematik, vilket vi också instämmer i. Liksom Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) 
är vi av den uppfattningen att lärare alltså inte kan lämna barnen i en vardagsmiljö full av 
matematik utan de måste finnas där. Vi anser att läroplanen för förskolan ger lärarna 
vägledning i sitt arbete viket leder till att undervisningssituationerna får relevant innehåll.  

7.1 Metoddiskussion 

I de valda metoderna som bygger på observationer av lärarna samt intervjuer med dem, 
upplever vi att vi har fått svar på våra frågeställningar. Johansson och Svedner (2006) påpekar 
att generaliseringsmöjligheten försvinner i och med att målgruppen är förhållandevis liten. Vi 
är medvetna om att det är en förhållandevis liten målgrupp vi inriktat oss på men vi anser 
ändå att den uppfyller kraven i vår undersökning trots att generaliseringsmöjligheten då 
försvinner. Under arbetets gång har vi haft väldigt roligt, haft lätt för att samarbeta och 
kompromissa. Våra diskussioner var många kring vårt ämne vilka varit givande och 
utvecklande och givit oss vidare perspektiv samt fördjupad kunskap i att vardagsanknyta 
matematik.    

Observationerna och intervjuerna har kontrollerats, ifrågasatts och analyserats flera gånger. 
Vi har båda två samlat in materialet på samma sätt, fört diskussioner som ledde fram till 
resultatet och analyserat materialet för att vår studie ska bli tillförlitlig, d.v.s. reliabilitet har 
uppnåtts, i undersökningen. Vad vi dock märkte var att fråga fyra i intervjuerna vållade 
huvudbry hos de intervjuade. I stället för att ha med Lpfö 98 kunde vi enbart bett lärarna svara 
på frågan hur, var och när de synliggör, stimulerar och utmanar barnen. Trots detta fick vi 
fram svar som vi kunde använda oss av i och med att frågorna var öppna och vi gav dem tid 
att tänka vidare på frågan. Vi har haft vårt syfte med undersökningen med genom processen 
och redogjort för alla delarna i arbetet så noga som möjligt. Därmed anser vi att validiteten är 
god. 

Vår intention var också att så förutsättningslöst som möjligt undersöka hur lärarna arbetar 
med förskolans matematik. Om våra personliga tolkningar, tankar och erfarenheter ändå 
avspeglas i vårt arbete har det skett på ett för oss omedvetet sätt. Vi har dessutom en 
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förförståelse för hur vi i förskolan kan använda oss av matematiken i praktiken och att vi vet 
att lärarnas förskola är matematikprofilerad. Det kan vara så att vi i våra intervjuer har lett in 
lärarna på det vi ville höra, i och med att vi var tydliga med vårt syfte med undersökningen för 
lärarna. Vid något tillfällen fick intervjuaren påminna sig själv om att inte "lägga orden i 
munnen" på respondenten. Johansson och Svedner (2006) påpekar att personliga 
uppfattningar kan påverka undersökningen. Vi är medvetna om att våra personliga 
uppfattningar kan ha påverkat vår undersökning, och då särskilt intervjuerna, på så vis att vi 
kan ha uttryckt våra förväntningar och värderingar och då påverkat den intervjuades svar.   

7.2 Resultatdiskussion 

Av det vi ämnade undersöka, alltså vardagsanknuten matematik i förskolan visar resultatet att 
detta inte används i någon större utsträckning. Ytterligare ett viktigt resultat som framkom i 
undersökningen var att det är betydelsefullt för lärarna att stimulera, utmana och synliggöra 
matematiken i förskolans vardag för barnen. Dessutom visar resultatet också att lärarna 
menade att förskolans matematik är viktig för barnen. De kan få en förståelse för vad den kan 
innebära genom att lära under lek och lustfyllda former. Vi menar, precis som Doverborg och 
Pramling Samuelsson (1999) påpekar, att trots att vardagen består av många möjligheter att 
uppleva matematisk förståelse är det avgörande att lärarna ger barnen chans att se och uppleva 
olika matematiska perspektiv i deras miljö. Vi kunde i vår undersökning se att 
förutsättningarna för barnens utveckling och lärande var goda då de erbjöds en miljö som 
innehöll mycket matematik. Lärarna hade stor kunskap om miljöns betydelse. Vart man än 
vände sig fanns material som stimulerade till matematikupplevelser. Vi anser att detta är 
betydelsefullt för barns utveckling vilket även Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 
menar. Dock har vi i ett tidigare resonemang gett uttryck för vad olika författare har påpekat, 
att detta inte är tillräckligt för barns matematiska förståelse. Som vi ser det, utifrån de teorier 
om barn och deras matematiska kunskaper som olika författare ger uttryck för, och då särskilt 
Wistedt (1992), är det dessutom viktigt att lärare dels har kunskaper om matematik, dels stor 
didaktisk kunskap. Viktigast är dock att ha mål med matematiken. Syften tas ofta för givna 
och vad vi inte vet är om det är matematik som blir inlärningen för barnen (Wistedt, 1992). 
Hon menar vidare att i en undervisningsaspekt är målet att ge barnen verktyg, ett matematiskt 
språk. Även vi delar denna mening. 

I undersökningen kunde vi inte se dessa mål och syften, men det betyder inte att de inte 
finns. Vi ville så förutsättningslöst som möjligt låta lärarna i intervjuerna berätta om vad 
matematik innebär för dem och hur de arbetar med den. Det kan vara så att i sin iver att 
beskriva matematiken glömde de bort eller tänkte inte på att beskriva hur mål och syfte finns 
där för barnen och hur de har tänkt omkring dessa. Troligen är inte vardagsanknytning ett känt 
begrepp för lärarna, vilket vi tidigare påtalat. I och med att vi inte kunde se att mål och syfte 
med vardagsmatematiken fanns för det enskilda barnet, anser vi att de inte i någon större 
utsträckning vardagsanknyter matematiken. Wistedt (1992) påpekar att begreppet 
vardagsanknytning har två olika användningsområden, ett är hur barnen använder sig av 
tidigare erfarna kunskaper – vardagsanknyter - i sitt matematiska lärande. Det andra är hur 
läraren tar tillvara barnens erfarenheter och förförståelse i verksamheten. 

  Gemensamt för lärarna var att de använde sig av många matematiska begrepp i förskolans 
vardag vilka blev en gemensam nämnare i lärarnas förhållningssätt till matematik och barn. 
Trots att vi menar att de inte i någon större utsträckning använder sig av vardagsanknuten 
matematik vill vi ändå framhålla att lärarna utifrån sina kunskaper använder matematiken i 
vardagen. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) resonerar kring att läraren ska 
reflektera över vad miljön och vad de vardagliga sysslorna innehåller, för att barns nyfikenhet 
för begynnande matematiska begrepp ska främjas, vilket vi håller med författarna om. 
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Undersökningen visade att lärarna i alla observerade situationer synliggjorde matematiken för 
barnen. I ett fåtal av observationerna kunde vi dessutom se att lärarna stimulerade och 
utmanade barnen i matematik. Om då deras mål med synliggörandet, stimulansen och 
utmaningen inneburit att vardagsanknyta matematiken hade möjligheten till nytt lärande för 
barnen getts. 

Lärarna menade att det har blivit mer självklart att använda begreppen, synliggöra, 
stimulera och utmana i och med Lpfö 98. Som vi ser det utifrån våra observationer och 
intervjuer har lärarna fått ett annat perspektiv vilket framkommer när de för resonemang kring 
vad matematik innebär och när de använder sig av läroplanen som styrdokument. De kan här 
hitta stöd i vad de gör i förskolan vardag. Det menar också Doverborg och Pramling 
Samuelsson (1999), som skriver att styrdokumenten för förskolan grundar sig på att ge barnet 
möjligheter till livslångt lärande. Vad lärarna dock säger är att de inte läser den varje dag, 
men att den finns med i tanken i varje vardagssituation och att den finns med som ett verktyg i 
vardagen på förskolan att återkomma till vid behov, samt vid planeringar. 

Detta gemensamma förhållningssätt beror på att de i arbetslaget har pratat om i vilken 
utsträckning och vad förskolans matematik kan innebära för dem. Det beror även på att alla 
nu har fått kompetensutveckling i matematik och att de ingår i ett "mattenätverk". Samtliga 
lärare menar att det gemensamma förhållningssättet beror på att de ser helheten i deras 
verksamhet som viktig och ständigt för reflektioner kring innebörden av matematik. 
Avdelningarna arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten och sig själva. 
Observationerna visade att lärarna hade ett nära samarbete. Vi kunde se att personalen bytte 
avdelning vid några tillfällen och att de med lätthet hjälptes åt vid utevistelsen och vid 
tillfällen där det fanns behov. 

Matematikens innebörd för lärarna var att inte endast använda sig av att räkna i en bok 
eller att ha matematik vid planerade situationer. Om detta sker blir det matematik i alldeles för 
liten utsträckning för barnen vilket hämmar deras kunskapsutveckling i matematik, säger ett 
flertal av lärarna. Observationerna säger oss att lärarna använder flera andra sätt än just de 
ovan nämnda för att barnen ska få en matematikupplevelse i vardagen, dock utan att 
vardagsanknyta matematiken i någon större utsträckning.   

För att kunna veta i vilka situationer och i vilken utsträckning som matematiken kan ingå 
är det viktigt att som lärare veta om sin egen betydelse, menar ett flertal av lärarna i 
intervjuerna. Vidare diskuterar de dessutom vikten av att vara medveten om sitt eget lärande 
för att kunna vidareutveckla barns lärande. Vi kunde i observationerna se att lärarna var 
medvetna om lärarrollens betydelse för barnen. Det menar vi har stor betydelse för barns 
vidare kunskapsutveckling. Vi anser, med stöd av Wistedt teorier (1992), att det hade varit en 
fördel, om lärarna varit mer medvetna om betydelsen av att vardagsanknyta 
matematikundervisningen i förskolan. Då hade förutsättningarna varit bättre för barnen då de 
kunnat vinna ny kunskap utifrån sina tidigare erfarenheter. 
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7.3 Slutsatser 

Vi har lagt märke till, i den litteratur vi har läst, att författarna många gånger har ett likvärdigt 
sätt att se på matematik. Solem Heiberg och Reikerås Lie, Ahlberg, Emanuelsson, Olsson, 
Doverborg, Anstett och Pramling Samuelsson pratar ofta om vardagsmatematik, kunskap om 
matematik som ämne, kunskap om barn, både generellt och de barn som lärare har i sina 
grupper. Det gör även Wistedt (1992), men det som skiljer henne från de andra är att det 
endast är hon som pratar om "vardagsanknuten matematik". Det har varit en upplevelse att se 
att teorier kan se så lika ut men att ett litet ord och innebörd som "vardagsanknytning" kan 
göra ganska stor skillnad för barns matematiska förståelse. Varför det endast är Wistedt 
(1992) som använder begreppet "vardagsanknuten matematik" kan vi endast spekulera i, men 
vi har en tanke om att det kanske skrämmer många att prata om "undervisning" med barn 
redan i förskolan. Vår tanke är ändå att vi inte behöver vara rädda för möjligheten att 
vardagsanknyta matematiken. Det som krävs är dock att lärare har kunskap om detta som 
begrepp. 

Det som framkom i vår undersökning visade att lärarna i liten utsträckning använde sig av 
vardagsanknuten matematikundervisning och att begreppet vardagsanknytning troligen inte 
var ett känt begrepp för lärarna. Vidare forskning kunde handla om en jämförelse mellan en 
"traditionell" förskola och en med matematikprofil, där de använder vardagsanknuten 
matematik. Kan det då upptäckas någon skillnad i barnens matematiska kunskaper? 
Ytterliggare forskning skulle då kunna handla om ifall skolan märker någon skillnad på barn 
som kommer från en förskola med vardagsanknuten matematik kontra barn som kommer från 
en "traditionell" förskola. 

Avslutningsvis har vi i vårt examensarbete kommit fram till att när lärare använder sig av 
vardagsanknuten matematik i förskolan ges möjligheter för barnen att använda sina tidigare 
erfarenheter till att vidareutveckla sina matematiska kunskaper på ett lek- och lustfyllt sätt. 
Detta ser vi som en förutsättning för att barnen ska kunna utvecklas optimalt inom 
matematiken, utifrån Inger Wistedts teorier om vardagsanknytning. Med den kunskap vi fått 
genom examensarbetet, kommer vi i vår yrkesroll att sträva efter att arbeta medvetet med 
vardagsanknuten matematikundervisning i förskolan för att på så sätt ta tillvara barns lust att 
lära.   
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Bilaga 1 

Till berörda föräldrar på förskolan 
 
Vi är två studenter på Växjö universitet som gör vårt 
examensarbete här på er och ert/era barns förskola. Vi har 
valt att lägga fokus på pedagogernas arbete vilket innebär 
att vi kommer att finnas med i verksamheten vid ett flertal 
tillfällen under våren och försommaren. Vi kommer att 
intervjua och observera pedagogerna. Intervjuerna kommer 
enbart att handla om pedagogens förhållningssätt och vi för 
inga anteckningar om barnen. I arbetet kommer det inte att 
framgå vilken kommun, pedagogernas namn eller vilken 
förskola som deltar i undersökningen. Hoppas ni har 
förståelse över att vi kommer att finnas här i verksamheten 
under våren.   
 
Vänliga hälsningar 
 
Veronica Sandsten och Susanne Josefsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 2 

 
 
 
 



 

  

Bilaga 3 
 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 4 
 

1 Frågor till pedagogerna 
 

1. Vad innebär matematik för dig som pedagog? 
 

2. Är det viktigt för dig att arbeta med matematik i 
förskolan? 

 
3. Hur används begreppet matematik i verksamheten? 

 
4. Hur tänker du kring de centrala begrepp i matematik 

som vårt styrdokument Lpfö-98 gör gällande?   
 

a) synliggöra, när hur var och varför? 
b) stimulera  
c) utmana 

 
Hur anser du att arbetet med matematik fungerar i 
verksamheten, finns det något du skulle vilja förändra?   
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