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                 Abstrakt 
                              Syftet med vår studie är att försöka synliggöra och jämföra pedagogers 

medvetenhet och yrkeserfarenhet kring deras inställning till matematik 

utifrån förskolans styrdokument, då förskolan i dagarna står inför en 

reviderad läroplan.  

                                   För att kunna ge en beskrivning till vad pedagoger anser om 

matematikens roll i förskolan genomförde vi en enkätundersökning 

först som sedan utgjorde ett underlag för några semistrukturerade 

intervjuer. Urvalsgruppen bestod av förskollärare och barnskötare med 

olika lång tids erfarenhet av att arbeta i förskola.  

                                   Efter att ha genomfört denna undersökning visar resultatet att 

läroplaner, yrkeserfarenhet och utbildning påverkar pedagogers syn på 

matematikens betydelse i förskolan. Anmärkningsvärt var att det var 

de pedagoger med längst erfarenhet av yrket som oftare vidhöll 

läroplanens betydelse. Vår tolkning av det resultatet är att flera år av 

praktiskt arbete i verksamheten leder till en större förståelse av vad 

målen innebär praktiskt. 
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1. Inledning 

Matematik i förskolan blir allt viktigare. En utveckling av arbetet med att medvetandegöra 

pedagoger inför sitt uppdrag inom ämnet är aktuellt i förskolans verksamhet. Detta fokuseras 

framförallt genom styrdokumenten för förskolan.  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 
 

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

hos mängder, antal, ordning och tal begrepp samt för mätning, tid och förändring, 

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp, 

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,     

                                                                                                                       

                                                                                            (Utbildningsdepartementet, 2010a:11)                                                                                             

 

Arbetet med matematik blev obligatoriskt i förskolan först hösten 1998 när verksamheten 

fick sin egen läroplan, förskolans styrdokument. Historiken kring matematik sträcker sig 

över en längre tid. Den stora förändring som kan ses över ett tidsperspektiv är pedagogens 

roll och förhållningssätt till matematik. Tidigare hade förskolläraren enbart en undervisande 

uppgift, medan den idag har förändrats till en mer reflekterande, inspirerande och 

medforskande lärarroll. Genom att synliggöra matematikens betydelse för förskolan får vi 

tillgång till ett tidsperspektiv på hur utvecklingen påverkar lärare i förskolan. Läroplanen 

belyser matematiken som mycket viktig och fastställer att den är en central del av barns 

vardag på förskolan. Av den anledningen är det viktigt att lyfta fram personalens 

medvetenhet och framförallt deras synsätt som omfattar uppdraget.                                                                                                                                                                      

        Med den bakgrunden har vi valt att i examensarbetet sätta förskollärares och 

barnskötares yrkeserfarenhet och inställning till ämnet i fokus, samt hur de tänker kring 

innebörden av förtydligandet av matematik i förskolans reviderade läroplan. Hur reflekterar 

de kring uppdraget? Vi vill även jämföra innebörden i äldre styrdokument med den 

reviderade läroplanen. Vår tanke är att uppsatsen ska utgöra ett naturligt inslag i vår 

kommande lärarprofession. I den framtida lärarprofessionen finns det förutsättningar för ett 

utvecklingsprojekt där vi har glädje av att börja tidigt med matematik och då redan i 

förskolan. I och med detta har valet fallit på att undersöka kring pedagogers uppfattning om 

matematik utifrån styrdokumenten. Vi har båda fått en större insikt under vår utbildning till 

blivande lärare i förskolan, kring vikten av tidiga insatser för barns matematiska utveckling. 

Eftersom den reviderade läroplanen ännu mer poängterar matematik som ett prioriterat 

undervisningsämne och samtidigt framhäver förskollärarens ansvar, samt verksamhetens 

uppföljning och utvärdering så anser vi att detta ämne känns oerhört angeläget.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  

Syftet med vår studie är att synliggöra och jämföra pedagogers medvetenhet och 

yrkeserfarenhet kring deras inställning till matematik utifrån förskolans styrdokument.  

 

2.2 Frågeställningar 

På vilket sätt uttrycks matematik i förskolans styrdokument?  

 

Vilken betydelse har matematik i förskolan och varför bör den i högre utsträckning 

lyftas fram i verksamheten? 
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3. Bakgrund 

 

I den teoretiska bakgrunden ligger fokus på att synliggöra och jämföra innebörden av 

matematik i förskolan från Fröbelpedagogikens intentioner i början av 1900-talet till dagens 

aktuella reviderade läroplan i förskolan. Vi beskriver även olika pedagogiska styrdokuments 

innehåll ur ett matematiskt perspektiv, vad det kan innebära med att arbeta utefter målstyrda 

dokument. I nästkommande kapitel framställs matematikens betydelse för förskolan där 

framtida perspektiv på matematik utifrån styrdokumenten behandlas. Den delen som tar upp 

de tidiga insatserna innehåller innebörden av varför det är viktigt med matematik i 

förskolan. Sedan redogör vi för hur pedagoger tänker kring matematik i förhållande till sin 

yrkesroll. För att sedan avslutas med pedagogers matematiska medvetenhet och tonvikten på 

vilken tolkning som görs av läroplanen. 

3.1 Tidigare studier 

I ett Pilotprojekt som genomfördes av Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM 

kan vi få ta del av några undersökningar kring lärares tolkningar av vad de anser att 

matematik i förskolan innebär (Doverborg, 2006). I en enkätundersökning som utfördes 

under Pilotprojektet framkom att endast några få av de lärare som svarade framhöll att de 

utgår från de mål som finns i förskolans läroplan. Flera lärare hävdade samtidigt att barn lär 

sig hela tiden själva utan att de egentligen behöver inspireras. Andra lärare ansåg istället att 

barnets nyfikenhet till matematik kräver stimulans och utmaning av en medveten pedagog 

(Doverborg, 2006).  

        Vi har också funnit en doktors avhandling av Maria Bjerneby Häll (2006) som tar upp 

lärarstudentens perspektiv på vad matematik innebär i skolan och vad det kan innebära för 

matematikdidaktiken. Författaren tar även upp styrdokumentens mål och intentioner och hur 

det påverkar lärarens syn till detta från att han/hon är lärarstudent till en mer erfaren lärare i 

grundskolan. Bjerneby Häll (2006) påpekar att hur en lärare uppfattas av sina elever till 

undervisning av matematik är avgörande för hur elevernas inställning till ämnet sedan är. 

Avhandlingen synliggör också lärarstudentens föresats med att omsätta läroplanens mål för 

matematikundervisning inte alltid överensstämmer om vad som faktiskt avhandlas i 

praktiken. 

         Resultatet från denna undersökning visar att flera av de lärarstudenter som Bjerneby 

Häll (2006) har intervjuat i början av sin utbildning menar att matematik i grundskolan 

handlar om rätt/fel och att kunna lära sig räkna efter olika formler. Studenterna anser att 

matematik i grundskolan är till för att eleverna ska lära sig att klara av det vardagliga livet 

men också för att kunna ta vara på egna intressen i ett demokratiskt samhälle. När sedan 

studenterna är i slutet av sin utbildning har deras perspektiv till viss del förändrats visar 

resultatet. De säger att det är viktigt att lära eleverna förstå innebörden av matematiska 

begrepp och de framhåller också värdet av att som blivande lärare förstå vilka kompetenser 

och förmågor som eftersträvas. Flera av de argument som de betonade stämde väl överens 

med kursplanernas mål i skolans läroplan. 

3.2 Matematik i förskolan ur ett historiskt perspektiv 

Den första folkbarnträdgården öppnades 1904 av Ellen och Maria Moberg i Norrköping 

(Johansson & Åstedt, 1996). Barnträdgårdens pedagogiska syfte och inspiration var hämtad 

av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782- 1852). Fröbel ansåg tidigt lekens betydelse 

då den är ett tillvägagångssätt för barnet att lära och utforska sin omvärld. Han ville 

inspirera till barns intresse för matematik genom sina idag välkända ”lekgåvor” (Doverborg, 

2006). 
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        Barnträdgårdens främsta uppgift var att arbeta förebyggande mot sjukdomar och annat 

oönskat beteende samt vara ett stöd för familjer att fostra barnen till ”rätt” medborgare 

(Sandels, 1945). Leken var central och det var viktigt att den också var fri, utan påverkan av 

de vuxna (Tallberg Broman, 1995). Matematik hade inte så stor plats men material som 

kunde inspirera barnen i det ämnet lyfts fram av Sandels (1945). Det fanns bygglådor, 

räknespel, pärlor att trä på tråd efter form, färg och mönster. Även utomhusmiljön beskrivs 

som berikad med diverse olika material som lådor, brädor och stora klossar.  

        De som arbetade på Barnträdgården kallades ledarinnor (Tallberg Broman, 1995). 

Egenskaper för en god ledarinna var en personlighet med uppriktigt intresse för barn, humor, 

tålamod, gärna musikalisk, händig och vikten av att ständigt följa med i utvecklingen av 

småbarnspedagogiken framför Sandels (1945) i handboken Barnträdgården. Liten anekdot 

ur denna handbok som speglar synsättet på vilka som bör eller inte bör söka sig till 

utbildningen till Barnträdgårdslärarinna ” Man måste bestämt avråda klena unga flickor från 

att söka sig in på det ” (Sandels, 1945:196). 

        En barnstugeutredning gjordes på uppdrag från Staten kring förskolans mål, innehåll 

och arbetssätt 1968.  Där förespråkades den dialogpedagogiska modellen som ”innebar att 

både barn och vuxna skulle vara aktiva i sökandet efter kunskap” (Johansson & Åstedt, 

1996:93). Enligt denna utredning var fokus på samspel, jagutveckling, 

kommunikationsförmåga samt begreppsbildning som vi närmast kan förknippa med 

matematik.        

         Barnstugeutredningen genomfördes under en mycket expansiv period inom förskolan.  

I Jord för växande beskrivs en närmast kaotisk tid då det startades nya daghem (Skolverket, 

1998). Det ledde till brist på erfarna och utbildade pedagoger och den pedagogiska kvalitén 

försämrades. Dock framhålls den dialogpedagogiska modellen som ledde fram till det som 

än idag präglar förskolans arbetssätt, nämligen att ständigt diskutera didaktiska frågor. 

3.3 Matematik i förskolans styrdokument 

Socialstyrelsen fick i mitten av 1980-talet ett uppdrag av regeringen att utarbeta ett 

Pedagogiskt program, gällande för alla förskolor i Sverige (Socialstyrelsen, 1987). 

Programmet innehåller en detaljerad beskrivning av hur innehållet i verksamheten bör se ut. 

Ett mål under rubriken natur tar lyder ”Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar 

grundläggande begrepp om tid, matematik [...]” (Socialstyrelsen, 1987:29). Det var viktigt 

att barnen skulle ges möjlighet att reflektera och undersöka tidsbegrepp, jämföra och 

upptäcka skillnader/likheter kring begreppen, längd, tyngd, vikt och volym (Doverborg, 

2006).         

         I Pedagogiskt program framhölls vikten av att pedagogerna skulle kunna samarbeta i 

arbetslag samt betydelsen av en god planering för att uppnå de fastställda målen (Johansson 

& Åstedt, 1996). Kommunens ansvar var att det skulle finnas förskolepedagogiskt utbildad 

personal i tillräckligt antal. 

         Skolverket tog över som tillsynsmyndighet från Socialstyrelsen 1998. Detta innebar att 

förskolan fick sin första läroplan, Lpfö98 och nu kunde tillskrivas att vara den första delen 

av skolans gemensamma utbildningssystem (Doverborg, 2006). Förskolan, skolan och 

gymnasiet kunde nu sträva efter att ha en ”gemensam syn på kunskap, utveckling och 

lärande” (Utbildningsdepartementet, 1998:3). Läroplanen betonade vikten av att erbjuda 

barnen en stimulerande miljö, som främjar till lek och ett lustfyllt lärande. Det är bland 

annat genom leken som barn uttrycker antal, gör jämförelser, ser likheter och skillnader 

(Skolverket, 1998). Samtal i leken kan också handla om storlek, ålder, geometriska former 

med mera. 
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 Med barns matematiska utveckling i fokus står det i läroplanen:  

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

 
 utvecklar 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.  

(Utbildningsdepartement, 98:13)                                                                                                                                

 

I läroplanen framhålls hela arbetslagets gemensamma ansvar att nå de mål som finns 

skildrade i styrdokumenten. Även vikten av hur personalen bemöter barnen betonas för att 

barnen ska känna tillit till sin egen förmåga att söka nya kunskaper och färdigheter 

(Skolverket, 1998).  

         Från och med den 1 juli 2011 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft. 

Regeringen gav ett uppdrag till Skolverket att förespråka förtydliganden och 

kompletteringar till några mål och riktlinjer i läroplanen såsom barns matematiska 

utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010b). Värdet av matematik i förskolan understryks 

i den reviderade upplagan. Tonvikten läggs nu på att barnet i samspel med andra utvecklar 

sina tankar kring matematiska begrepp och lärandet bör utgå från barnens egna erfarenheter. 

Det finns nu fyra tydliga mål för området matematik jämfört med den första upplagan av 

förskolans läroplan där det fanns två. Nu betonas även betydelsen av att barnen ska utveckla 

sin förmåga att resonera, reflektera och problematisera matematik i varierade sammanhang 

(Utbildningsdepartementet, 2010b). 

        Förskollärarens ansvar förtydligas eftersom ett förstärkt pedagogiskt uppdrag behöver 

ökad kompetens enligt Utbildningsdepartementet (2010b). Övrig personal kan dock inte 

avsäga sig sitt ansvar då det även finns tydliga riktlinjer för hur arbetslaget ska arbeta för att 

nå uppställda mål. Pedagogernas betydelse för att synliggöra matematik i barnens vardag 

poängteras då den vuxne bör ha förmågan att utmana barnens föreställningar (Skoverket, 

2009). Den pedagogiska miljön lyfts också fram som inspirationskälla till att berika barnets 

matematiska lärdomar.    

        I det underlag som låg till det idag fastställda dokumentet uttrycks en önskan om att 

målformuleringarna skulle ersättas med en tydligare formulering. Under rubriken utveckling 

och lärande föreslogs till exempel att matematiken skulle ha en egen underrubrik 

(Skolverket, 2009). Detta förslag fick dock inte genomslagskraft, utan stora delar av 

läroplanen är fortfarande oförändrad. 

        Målstyrdverksamhet innebär att läroplanen och skollagen som är fastställda av 

regeringen är de styrdokument som ska ligga till grund för hur verksamheten genomförs  

(Larsson, 2003). Staten sätter upp de yttre ramarna, om önskvärd målinriktning ur gällande 

styrdokument och sedan är det kommunens ansvar att ta ansvar för att omsätta medlen för att 

nå de mål som finns fastställda. Det är därefter upp till varje enskild förskola att tolka, 

utvärdera och utveckla målen (Hedenquist & Håkansson, 2009).  Syftet med en målstyrd 

förskola anser Alexandersson (1999), är att det finns stort utrymme för inflytande i 

verksamheten på både lokal och professionell nivå.  

        Förskolan har till skillnad mot grundskolan inte uppnåendemål utan istället 

strävansmål, som betyder att de mer handlar om processer och en önskvärd kvalitets 

utveckling än ett färdigt resultat (Hedenquist & Håkansson, 2009). Författarna menar på att 

förklaringen till att förskolan inte har uppnåendemål beror på att det är verksamheten som 

ska ligga i fokus för utvärdering, utveckling och uppföljning och inte det enskilda barnets 

prestationer. För att sedan kunna omsätta läroplanens mål till verksamheten krävs 
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välutbildad personal (Skolverket, 2005). Det handlar även om personalens förhållningssätt 

att kunna utmana barnen i deras lärande via barnens intresse, motivation och samspel.  

        Utbildningsdepartementet (2010b) påpekar vikten av att förskolans kvalitet ständigt ska 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Det betyder att lärare i förskola ska ha 

kunskap om att kunna utveckla arbetsprocesser för att se om verksamheten är i linje med 

fastställda mål.  Det är också viktigt att pedagogerna har insikt i att kritiskt undersöka om 

det krävs åtgärder för att förändra förutsättningar för att barnen ska uppleva trygghet, 

stimulans till en lustfylld och lärorik vistelse på förskolan.   

3.4 Matematikens betydelse i förskolan 

3.4.1 Ett framtida perspektiv på matematik 

En anledning till att matematik i förskolan har fått större fokus i förskolan är samhällets krav 

på matematisk förståelse och dess färdigheter, för att på ett bättre sätt kunna hantera de 

vardagliga situationer som barnet utsätts för nämns i Utbildningsdepartementet (2010b). 

Vidare ska matematik ge barnet bättre villkor på ett funktionellt sätt i samband med de olika 

val och beslut som de kommer i kontakt med.  Likaså är matematiken en viktig resurs när 

det handlar om det logiska tänkandet vilket innefattar begreppsförståelse som är en 

grundläggande vetskap för att utveckla matematisk kompetens (Utbildningsdepartementet, 

2010b).  

       I förskolans läroplan finns det beskrivet att barnet ska tillgodogöra sig kunskaper på ett 

medvetet sätt inom samhällets riktning och uppfattning om vad matematik är i förskolan. 

Det gör att barnet kan utforma en kännedom om det egna kulturarvet. I de fall när detta 

praktiseras i ämnet ger det mening till flera aspekter av hur matematik skapas. Det blir då en 

utmaning i uppdraget och detta arbetssätt medför ett utökat ansvar att överföra och utveckla 

barns styrkor i att föra över sitt kulturskapande till nästa generation 

(Utbildningsdepartementet, 2010b). 

      Den reviderade läroplanen för förskolan innehåller nya förtydligande av mål när det 

gäller matematik. Tanken är att förskolan ska bli ännu mer lärorik och pedagogisk. Den 

förändrade läroplanen ska omfatta tydligare pedagogiska mål, bland annat då det gäller 

barns matematiska utveckling. Vilka konsekvenser dessa förändringar i läroplanen får för 

verksamheten vet vi inte än. Klart är att förskolan under de senaste decennierna har 

genomgått en stor förändring när det handlar om pedagogiska och didaktiska krav, och 

framförallt vad gäller inställning och medvetenhet kring matematik. På det sättet höjs 

ambitionerna för lärandet och det blir tydligare vad varje barn har rätt att få med sig av 

förskolans verksamhet. Målen för matematik är tillsatta på sådant sätt att lärandet kan ske i 

lekfulla former och med hänsyn till varje barn. De är grundade på kunskap och erfarenhet 

om barns utveckling och olika sätt att lära (Utbildningsdepartementet, 2010a). 

3.4.2 Tidiga matematiska insatser 

Sterner (2010) beskriver med utgångspunkt i en artikel ur tidningen Förskolan att gedigen 

forskning visar att tidiga insatser i förskolans verksamhet skapar genomgripande effekter när 

det gäller matematiska aspekter. Med hjälp av ett lekfullt sätt kunna möta matematiken för 

yngre barn, är föredömligt för deras utveckling i en förlängning. Dessutom är det av stor 

betydelse att barn ställs inför den informella och lekfulla matematiken på ett tidigt stadium 

för att kunna tillägna sig så goda kunskaper som möjligt för sin kommande utbildning i 

skolan. Samtidigt krävs det en tydlighet om vad matematik i förskolan är för att alla barn ska 

få liknade möjligheter till undervisning inom ämnet, men också vad som menas med vilka 

tillgångar och styrkor som barnet behöver utveckla (Sterner, 2010).  
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        Björklund (2008) betonar att matematik bör ses som ett viktigt redskap i vardagens 

olika sammanhang. Då först kan det bli aktuellt att i förskolan framhäva betydelsen av både 

matematisk kunskap och färdigheter även för de yngsta barnen. Insikten om att matematik 

påverkar den miljö och kultur som barnet omfattas av, följaktligen anses det som en central 

del i det vardagliga livet och det livslånga lärandet. Enligt Björlunds teori skapas på det 

sättet en beredskap att kunna möta framtiden på ett mer fördelaktigt sätt (Björklund, 2008).  

       Det finns flera fördelar med barns tidiga möte med matematiken. En aspekt är att 

barns första erfarenhet av matematik i förskola och skola kan ha avgörande innebörd 

för deras fortsatta lärande. I den inledande undervisningen grundläggs barns 

inställning till matematik, samtidigt som tilltron till det egna lärandet stärks. Med 

ökad förståelse för hur saker och ting hör samman och möjligheten att utforska 

material och miljö på ett lustfyllt sätt i leken utvecklas en nyfikenhet att vilja mera 

(Ahlberg, 2000).  

       Anderssons (2006) teori om att barn redan i tidig ålder har förmågan att hantera 

situationer där det förekommer matematisk problemlösning är ett faktum. Med hjälp 

av sitt sätt att tänka symboliskt kommer de fram till flera olika förklaringar på en 

matematisk utmaning. Genom att uppmuntra till kreativitet och verka för ett synsätt 

att låta dem undersöka och pröva sig fram, utvecklas barns intresse och den förmåga 

de har sedan tidigare. Det är skäl nog till att börja tidigt med matematik i förskolan 

(Andersson, 2006). 

          I dag står förskolan inför uppgiften att få barn att tillägna sig kunskaper i en bredare 

mening än tidigare. Barn i förskolan ska få möjlighet att skaffa sig grund för de utmaningar 

och den undervisning som lärandet inom matematik omfattar. Förskolan bör se över vilka 

förutsättningar som finns för barnets personliga utveckling när de är redo att möta sin 

omvärld (Emanuelsson, 2006).  

3.5 Pedagogens roll 

3.5.1 Hur pedagoger tänker kring matematik 

Björklunds (2009) sätt att se på hur pedagoger uppfattar matematik i förskolan utgår 

ifrån vilken kunskapssyn och den människosyn som pedagogen bär med sig, detta 

speglar av sig på barn. Det är relevant för hur den vuxne undervisar eller bemöter barn 

i en viss situation. Likaså kan det vara avgörande för vad som förväntas av barnet, 

men även hur stor chansen är att skapa goda tillfällen att utveckla sin matematiska  

förmåga. En annan synvinkel som också beskrivs är den kunskap som läraren har om 

barns lärandestrategier, samt vilken form av kompetens de behöver för att undervisa 

och få barn att se matematiken i ett sammanhang (Björklund, 2009).  

        Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) fokuserar på pedagogers skilda 

upplevelser och erfarenheter inom matematiken. Deras forskning handlar om att barn 

ska få möjlighet att förstå att de arbetar med matematik och vilken roll de vuxna har i 

förhållande till det. De flesta pedagoger i deras undersökning uttrycker att matematik 

hör hemma i förskolans värld. I en närmare jämförelse ser det ändå lite olika ut. Det 

innebär att kompetensen och synsättet på hur undervisning och lärandet bör vara 

skiftar och det får konsekvenser för barns matematiska utveckling. Förhoppningen om 

att lärandet inte på något sätt är begränsat till en viss miljö utan undervisning i 

bemärkelsen vägledning och stöd för lärandeprocesser kommer att dominera även i 

förskolan. En fråga som författarna ställer sig är var den kommer äga rum och hur den 

gestaltas (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006). 

        Det som är utmärkande i Doverborg och Emanuelssons (2006) studie är att 

lärarens förhållningssätt till att arbeta med matematik är en viktig egenskap . De har 
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valt att kalla det för det utvecklingspedagogiska förhållningssättet. Det innebär dels 

att inställningen till matematik är positiv, dels att aktivt och på ett medvetet sätt 

inspirera och utmana barn där de befinner sig i sin erfarenhetsvärld vid 

lärandetillfällen. Till följd av att pedagogen förutom detta utformar olika tillfällen där 

de tillsammans reflekterar och dokumenterar barns lärande (Doverborg & 

Emanuelsson, 2006). 

       Gottberg och Rundgren (2006) tar fasta på att pedagoger behöver använda rätt 

termer för att barn ska få en ökad förståelse för matematikens språk. I de 

lärandesituationer där matematik är i fokus är det viktigt att pedagoger tillämpar 

begrepp som barnen har nytta av i kopplingen till konkreta händelser i en utforskande 

miljö. Eftersom språk och matematik hör ihop får de en ökad förståelse för sitt 

undersökande och de begrepp som barn kommer i kontakt med (Gottberg & Rundgren, 

2006).  

         I de sammanhang pedagogen ser matematiken utifrån ett barns perspektiv och en 

i längre utsträckning synliggörs matematiken och blir en tillgång för både vuxna och 

barn. Kunskap formas hela tiden genom barns samspel med andra, men även när den 

vuxne har ett tillåtande sätt och en demokratisk syn på hur barn kan tillägna sig 

matematisk kunskap. Det är angeläget att inse att i egenskap av pedagog vara 

närvarande och delaktig för att kunna följa deras utveckling och hjälpa dem att sätta 

ord på sitt lärande (Gottberg & Rundgren, 2006). 

        Gottberg och Rundgren (2006) beskriver synsättet när det gäller lärarens aktiva 

sätt i att vilja utöka sin kompetens och lära ytterligare om hur man kan praktisera 

matematiken i förskolan som en viktig del i sitt arbete. En önskan om att fortbilda sig 

och tillägna sig nya kunskaper inom ämnet där både litteratur och återkoppling till 

kollegor bör vara återkommande. Detta är ett sätt att utveckla verksamheten och 

framförallt arbeta för en medveten matematisk inriktning i förskolan (Gottberg & 

Rundgren, 2006). 

        De lärare som på ett engagerat sätt är förtrogen med den senaste forskningen, och 

har viljan att vidareutveckla sig och samtidigt har kompetensen i ämnet , ser fler 

möjligheter att arbeta med matematik. Förutom detta handlar det även om att upptäcka 

och utnyttja de situationer som kommer upp i vardagen och göra dem till meningsfulla 

undervisningstillfällen med varierat innehåll (Björklund, 2009). 

3.5.2 Tolka och se matematiken i styrdokumenten   

I en artikel ur Förskoletidningen redogör Perder, Mazuran och Wigardt (2010) för hur 

arbetet med matematik kräver en medveten och genomtänkt pedagogik som 

genomsyras av läroplanen. I arbetet med att omvandla målen i läroplanen till 

verksamhetsmål medför tydligare riktlinjer i förskolans arbete och vad det är 

pedagogerna ska fokusera på. Vidare kan målen brytas ned och bli utmärkta och 

användbara metoder i arbetet med barnen. Genom att beskriva och tydliggöra 

verksamheten utifrån de mål som finns uppsatta förtydligas olika modeller där både  

motiv och syfte för arbetet med matematik är utmärkande för hur läroplanen uppfattas 

(Perder, Mazuran & Wigardt, 2010). 

       Enligt Sterner (2006) är det en ansvarsfull roll som lärare i förskolan omfattas av, 

framförallt i samband med att matematiken är ett självskrivet mål i läroplanen. Långt 

ifrån alla lärare har haft förmånen att arbeta med matematik under sin egen utbildning. 

Det kan försvåra utsikterna att tolka och bryta ned målen i verksamheten för att kunna 

koppla teorin till praktiken. I ett vidgat perspektiv ska alla barn få förmånen att ställas 

inför den utgångspunkt som förskolan har att förhålla sig till (Gottberg, 2006).  
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     Doverborg (2006) framhäver vid flera tillfällen hur viktigt det är att vara förtrogen 

med läroplanen för att kunna förmedla ett matematiskt budskap till de barn som 

lärarna arbetar med. I egenskap som pedagog finns inte något val om de ska arbeta 

med matematik eller inte. Det är en självklarhet att alla barn i förskolan ska få 

chansen att komma i kontakt med matematik, bli inspirerade och utmanas i sin 

fortsatta utveckling. Eftersom det ingår i alla lärares uppdrag att arbeta med 

matematik höjs också förskolans kvalité och undervisningen tydliggörs ytterligare 

(Doverborg & Emanuelsson, 2006). 
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4. Metod 

I den här delen beskrivs i huvudsak på vilket sätt deltagarna i vår undersökning valdes ut för 

att sedan övergå till den etik som föreligger vid en studie som denna. Vidare så belyser vi 

vilka metoder vi använt oss av för att söka svar på de frågeställningar som ligger till grund 

för arbetet. Sedan bearbetas det hur vi gick tillväga vid de insamlingsmetoder som vi valt för 

att avslutas med validitet och reliabilitet som tar upp det sanningsenliga och mätnoggrannhet 

i de metoder vi använt oss av. 

4.1 Urval 

Vi valde ut informanter till vår kvalitativa enkätundersökning efter överenskommelse vid en 

gemensam arbetsplatsträff i den kommundel där vi arbetar. Det var 58 förskollärare och 

barnskötare som tillfrågades och av de som deltog i undersökningen var det sedan 54 

pedagoger ifrån åtta olika förskolor som valde att svara på enkäten. Det som vi kan räkna 

som ett externt bortfall i den här undersökningen är fyra pedagoger som inte deltog, 7 % för 

att vara exakt. För att få en så bred och kraftfull information som möjligt och för att kunna 

urskilja de olika yrkesgruppernas inställning i förhållande till vårt syfte kategoriserade vi 

utifrån både yrkesroll och erfarenhet i yrket. Vi formulerade påståenden inom frågeområden 

med givna svarsalternativ i en skala 1-5. 

         Vi tog kontakt med två förskollärare för att göra djupgående och kvalitativa intervjuer 

med fasta frågeområden. Båda dessa medverkade även i enkätundersökningen. De valdes ut 

för att en av dem visade sitt intresse i samband med att vi informerade om vårt val av 

examensarbete. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med matematik och är dessutom” 

mattepilot” i vårt upptagningsområde. Dels för att den andra förskolläraren är relativt 

nyutexaminerad med en annan syn på matematik i förskolan. 

4.2 Etiska överväganden 

I en undersökning finns det vissa etiska riktlinjer och principer som undersökare ska förhålla 

sig till enligt Bryman (2011). Det innebär att behandla de berörda deltagarna i 

undersökningen på ett regelrätt sätt. Vidare beskriver författaren de krav vilket bör uppfyllas 

enligt följande. De som genomför den här formen av undersökning är skyldiga att informera 

undersökningsrespondenter om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. Respondenterna ska även upplysas om att deltagandet är frivilligt och om 

att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som kan påverka deras villighet att delta.  Undersökningen 

uppfyllde kravet om samtycke vilket innebär att deltagande är frivilligt samt att deltagarna är 

medvetna om hur materialet ska användas och spridas (Bryman, 2011).  

        Konfidentialitet förtydligar Kvale (1997) med att deltagarens identitet skyddas och 

privat data och anonymitet redovisas inte i resultatet i studien eller användas på annat sätt. 

Med konfidentialitetskravet menas att alla som är med i en undersökning har största möjliga 

konfidentialitet, samt att alla uppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. 

De medverkande i den här undersökningen var skyddade på så sätt att det inspelade 

materialet endast var tillgängligt för oss forskare och i de fall vi citerat någon så kallas 

pedagogerna för A och B (Kvale, 1997).  

        Johansson och Svedner (2010) nämner om rätten att använda de enskilda personernas 

inlämnade uppgifter, att de endast får användas till undersökningens ändamål. 

Undersökningsrespondenterna garanterades konfidentialitet då, kassettband och 

anteckningar förvarades säkert och oåtkomligt för utomstående. Bedömning gjordes att 

deltagande i undersökningen inte skulle vara livsomvälvande, då frågorna handlade om 

lärarens dagliga arbete. Däremot fanns medvetenhet om att intervjuerna skulle kunna bidra 
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till självrannsakan för lärare, och insikt om att viss försiktighet i formuleringar och 

reaktioner krävdes (Johansson & Svedner, 2010).  

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Med syftet som utgångsläge valde vi att involvera de åtta förskolor i den kommundel vi 

arbetar i eftersom förskolans reviderade läroplan berör oss alla. För att vi skulle kunna ge en 

beskrivning till vad de flesta pedagoger anser om matematikens roll i förskolan genomförde 

vi först en enkätundersökning. En kvalitativ studie som vår enkätundersökning var, används 

främst när det finns en vilja att se samband mellan olika företeelser enligt Johansson och 

Svedner (2010). Fördelen att använda sig av en kvalitativ datainsamling gör att det finns det 

goda möjligheter att uppfatta saker och ting utifrån de undersökande personernas perspektiv 

påpekar Bryman (2011). Däremot kan nackdelen istället vara att det är svårt att dra generella 

slutsatser menar författaren. Med anledning utav att vi använde oss av en enkät som 

datainsamlingsmetod upplevde vi att det skulle ge bredd i vår undersökning.    

        Enkäten (se bilaga 1) utarbetades efter de riktlinjer som Johansson och Svedner (2010) 

framhåller, att den inte skulle vara alltför omfattande, utformad med fasta svarsalternativ 

och där syftet tydligt synliggjorts för respondenterna. Det var också viktigt för oss att i 

möjligaste mån försäkra oss om en hög svarsfrekvens. Därför gick vi ut i god tid och frågade 

personalen om de var villiga att delta i vår undersökning. En pilotstudie föregicks också 

innan för att vi ville öva oss och se om det skulle finnas några fallgropar i dokumentet som 

vi inte förutsätt (Patel & Davidson, 2003). Författarna lyfter även fram olika åtgärder som vi 

kunde göra för att minska effekten av eventuella bortfall i enkäterna, såsom att vi klargjorde 

för de deltagande personerna att enkäten skulle bearbetas anonymt.  Vi la även ner mycket 

tid och engagemang på att strukturera enkäten utefter vår problemformulering som Bryman 

(2011) menar är av största vikt. Till viss del är enkäten utformad efter tidigare studier där 

lärares uppfattning till matematik synliggjorts innan av Doverborg (2006). En risk med att 

använda sig av enkät som metodisk ansats är att det kan vara svårt att formulera tydliga 

frågor enligt Johansson och Svedner (2010). Därför menar författarna istället att det kan vara 

fördelaktigt att använda sig av tidigare studiers enkätfrågor, där vikten också är att begränsa 

sig mot gällande frågeställningar. Intentionen med att utgå från tidigare undersökningar är 

att vi skulle ha något att förhålla oss till när vi analyserade resultatet. 

         Enkäten utgjorde sedan ett underlag för några intervjuer för att verkligen försäkra oss 

om att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. De intervjuer vi genomförde med 

ljudupptagning var därför i förväg strukturerade enligt enkätens påståenden men vi ville 

även ha chansen att kunna ställa följdfrågor om några nya aspekter skulle visa sig. Den 

formen av intervjun kallas enligt Bryman (2011) semistrukturerad intervju. Syftet med dessa 

frågesamtal var att vi ville få större möjlighet att förutom bredden i enkäterna också att än 

mer kunna försöka komma åt pedagogernas synsätt och uppfattning till hur de uppfattar 

matematik i förskolan (Patel & Davidsson, 2003). Både enkäten och intervjuerna inleddes 

med lite bakgrundsfakta såsom yrkesgrupp och hur lång erfarenhet pedagogerna har av att 

arbeta i förskola. Inför intervjuerna gick vi igenom en checklista som Kvale (1997) menar är 

goda förutsättningar för framgångsrika frågesamtal. Det var att vi skulle vara var väl insatta i 

de teorier som tar upp vår problemformulering och att syftet skulle vara väl förankrat. 

Vidare var vikten för oss att visa på tydlighet, hänsynsfullhet, öppenhet, flexibilitet och 

slutligen etiskt medvetenhet inför intervjuerna.   
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4.4 Genomförande 

Vi startade upp insamlingen av data genom att genomföra en enkätundersökning. Innan vi 

utformade enkäten läste vi igenom litteratur som skulle belysa vår problemformulering. 

Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt av att vara väl förberedd.  För att se till 

att vi hade skapat en enkät som var genomtänkt och lättförståelig genomförde vi först en 

pilotstudie. Det var våra fem närmaste kollegor som var den representativa grupp som fick 

tycka till om vårt första utkast. Vi hade utformat enkäten med åtta olika påståenden som vi 

ansåg täckte de frågeställningar vi valt att undersöka, samt en information med syftet med 

den. Bryman (2011) anser att enkäter inte ska vara allt för omfattande men gärna med en 

lockande layout. Vi var också noga med att undvika allt för svåra ord för att alla som 

svarade skulle ha lika chans att uppfatta och förstå enkätens påståenden (Johansson & 

Svedner, 2010). Sedan ville vi att våra arbetskamrater skulle tycka till om enkäten som var 

utformad med att påståendena skulle graderas i en prioritetsskala med siffrorna 1-5. Siffran 

till höger (5) skulle motsvara hur väl åsikten motsvarade respondentens åsikt medan siffran 

till vänster (1) betydde att man inte alls samtyckte kring påståendet. I mitten motsvarade 

siffran 3 att man inte hade någon åsikt alls i ärendet. Efter att våra kollegor genomfört 

pilotförsöket ansåg de att antal frågor var lagom och att påståendena stämde väl överens 

med syftet som fanns med på enkäten. De höll dock för avsikt att siffran 3 inte skulle betyda 

att man inte hade någon åsikt i frågan utan den istället skulle ingå i prioritetsskalan. Vi 

utformade därför en ny enkät med samma frågor som innan men nu med den prioritetsskala 

som våra kollegor framhöll. 

        Vi hade i god tid innan informerat och frågat den tänkta urvalsgruppen om de ville 

delta i vår enkätundersökning. Enkäten delades sedan ut personligen till 58 pedagoger och 

de fick en vecka på sig att svara på den. Detta med begränsad tid att svara på enkäten var en 

åtgärd för oss att försöka begränsa det externa bortfallet som Johansson och Svedner (2010) 

menar kan vara avgörande för hur pass tillförlitlig en undersökning anses vara.  Bryman 

(2011) framhåller även att en strukturerad enkät med slutna frågor genererar en högre 

svarsfrekvens. Eftersom enkäter bygger på människors välvilja att svara påpekar Patel och 

Davidsson (2003) att det är viktigt för oss som intervjuare att motivera dem. I vårt fall 

hänvisade vi pedagogerna till det implementeringsarbete kring förskolans reviderade 

läroplan som pågår vår kommundel där bland annat arbetet med matematik har blivit 

förtydligat. Vårt undersökningsarbete fortsatte sedan med några intervjuer.  

        Intervjuernas utformning förberedde vi genom att utgå ifrån bestämda frågeområden, 

det vara samma som de som fanns med i enkäten (se bilaga 1). Johansson och Svedner 

(2010) menar att de kvalitativa intervjuerna har som syfte att frågorna ska anpassas efter de 

som deltar, att eftersträva viljan att berätta på ett utförligt sätt. Kvale (1997:123) ger detta 

exempel: ”De akademiska forskningsfrågorna måste ges en lättsam talspråklig form för att 

framkalla spontana och rika beskrivningar.” För att åstadkomma detta är det viktigt att skapa 

en trygg, avslappnad atmosfär och visa intresse för det intervjudeltagarna har att säga.  

        I god tid innan intervjuerna skulle ske tog vi kontakt med de två pedagoger som skulle 

delta i intervjuerna och bestämde tid och plats med dem. Tillsammans valde vi att göra detta 

efter arbetstid för alla skulle känna sig avslappnade och kunna vara närvarande i både 

tankemässigt och fysiskt. Intervjuerna ägde rum på deras respektive arbetsplats i ett ostört 

rum. Vi informerade deltagarna om de etiska aspekter som bör beaktas i samband med 

intervjuer. Vi bad även om deras tillstånd att göra en band och ljudupptagning via diktafon, 

och vilket syfte vi hade med både intervjuerna, och på vilket sätt materialet skulle användas 

i vår studie. Likaså beskrev vi att deras identitet skyddas genom anonymitet i 

undersökningen och att det var frivilligt att delta och avbryta intervjun när som helst.  

        I egenskap av intervjuare har vi använt oss av samma tillvägagångssätt vid båda 

intervjutillfällena. För att få så stor effekt i intervjuerna som möjligt praktiserade vi en 
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intervjuguide som Trost (2010) kallar det. Han tydliggör att det handlar om en förteckning 

över de frågeområden som berörs under intervjuerna och som dessutom ska vara väl 

planerad. Författaren påpekar likväl att en intervjuguide inte behöver vara exakt identiska 

utan huvudsaken är att det går att jämföra dem och att innehållet överensstämmer med 

varandra och för vår del stämmer det överens. 

         Vi spelade in intervjudeltagarnas svar med hjälp av en diktafon som tillhörde vår 

förskola.  Under själva intervjun har vi låtit ställa grundfrågor och påståenden inom ramen 

för de områden som nämnts tidigare, för att sedan ställa följdfrågor vid behov med fokus på 

att vidareutveckla de svar som uppkom. Meningen med detta var att intervjupersonernas 

respons skulle få styra inriktningen under intervjun och ge så detaljerade svar som möjligt, 

och inte låta sig hämmas av fasta frågor. Trost (2010) säger att det är viktigt som intervjuare 

att vara flexibel i avseendet när det gäller de frågor som kallas för öppna frågor. Med det 

menar han att frågorna inte behöver följas precis utan kan variera utifrån hur deltagarna 

tolkar de frågor som formuleras.  

          Intervjuernas längd varierade något, från 35-40 minuter för att sedan bli upp till 60 

minuter. Under intervjuernas genomförande har vi försökt att uppmärksamma de tips som 

Johansson och Svedner (2010) ger om intervjuteknik. Vi har eftersträvat att vara goda 

lyssnare, samt uppmuntra till tydliga och uttömmande svar som möjligt utan att uppehålla 

oss för länge vid överflödiga utsvävningar. Vi har försökt att hitta meningen i svaren och det 

som hörts ”mellan raderna” genom att följa upp vissa spår och tolka dem. Ibland har tystnad 

varit effektivt för att låta intervjupersonerna själva hitta den betydelsefulla informationen. 

Kvale (1997) belyser att pauser i en intervju kan tyda på att tiden mellan frågorna behövs för 

reflektion över de frågeställningar som ges samtidigt som det kan föra intervjun framåt. 

4.5 Bearbetning av data 

Efter att vi samlat in empirisk data ifrån enkätundersökningen sammanfattade vi hur många 

som deltagit och svarat på enkäten. Under bearbetningen av enkäterna började vi med att 

sortera respondenternas svar i kategorier, dels utifrån yrkesroll, den erfarenhet som omfattar 

hur många år de arbetat inom yrket och dels vad alla svarat totalt. För att göra svaren mer 

lättöverskådliga arbetade vi även fram en tabell med siffor i procent för oss själva som visar 

tydligt hur respondenterna svarade och hur de olika kategorierna besvarat och tolkat 

påståendena. Johansson och Svedner (2010) beskriver att bearbetning av enkäter kan göras 

på ett mer fördelaktigt sätt precis som vi också gjort. Författarna förtydligar detta, genom att 

respondenternas svar delas upp i kategorier och varje fråga redovisas för sig underlättar det 

arbetet för studiens resultat. 

        De inspelade intervjuerna som utfördes transkriberades genom att vi enskilt lyssnade 

av materialet noggrant för att sedan närmast i detalj anteckna och skriva ned 

intervjudelatagarnas svar. För att minska risken att glömma bort viktiga detaljer och tolkningar 

i svaren försökte vi göra överföringarna snarast möjligt efter intervjutillfället. Vidare 

bearbetades intervjuerna på det här sättet eftersom vi ansåg det vara nödvändigt för att 

kunna analysera resultatet med hänsyn till studiens syfte. Trost (2010) utgår ifrån Kvales 

(1997) teori när han belyser bearbetning av data, i det här fallet intervjuer. Han anser att den 

metod som används när intervjuerna dokumenteras med tillförlitlighet är betydelsefull. 

Eftersom den på ett mer detaljerat och utförligt sätt kan undvika missförstånd och dessutom 

få med de tolkningar som ofta kan finns med i svaren. Han hänvisar till både studiens syfte 

och intervjuguiden som grund med den här formen av bearbetning som vi har använt oss av.            
        Arbetet fördelades mellan oss med anledning av att vi transkriberade de intervjuer vi varit 

huvudansvariga för. De nedskrivna intervjuerna markerade vi med siffror och datum, samt att 

vi valde att kalla våra intervjudeltagare för A och B för att kunna särskilja dem. 

Intervjumaterialet skrevs ut och var och en av oss läste helheten i anteckningar för att få en 
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uppfattning om helheten i materialet.  Kvale (1997) är kritiskt till hur material transkriberas. 

Han säger att ” intervjun är ett samtal som utvecklas mellan två människor. Utskriften är i 

frusen tid och abstraherad från sin grund i ett socialt samspel. Det levda samtalet ansikte mot 

ansikte fixeras i utskriften” (Kvale, 1997:152). Det är då extra viktigt vid transkribering, och 

formen som han väljer att kalla transformera, vilket innebär att ändra en språkform till en 

annan, att vara medveten om de tolkningar som görs och hur de ska uppfattas. Därefter 

tolkade vi gemensamt och sammanfattade svaren i en muntlig diskussion där vi även 

sorterade svaren utifrån samband och skillnader. Det resulterade i en jämförelse mellan en 

mer erfaren förskollärares uppfattning och syn på matematiken jämfört med relativt en 

nyutexaminerad förskollärares.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet betyder mätnoggrannhet till datainsamlingsmetoderna som ligger till 

grund för undersökningen (Johansson & Svedner, 2010). I detta fall handlar det om hur 

enkäten och intervjuerna utformades/genomfördes för att täcka våra frågeställningar samt 

hur vi försäkrade oss om att inte frambringa felvärden när vi redovisade resultatet. Vid 

skapandet av enkäten följde vi de råd som Johansson och Svedner (2010) framhåller, att 

göra enkäten kort, använda fasta svarsalternativ och vikten utav att göra ett pilotförsök. 

Genom att vi gjorde ett provförsök på enkäten gav vi respondenterna chansen att tycka till 

om frågornas utformning. Vi ville försäkra oss om att språket var tydligt och förståeligt samt 

om enkäten skulle visa sig vara en lämplig metod för detta arbete. Vi bearbetade sedan 

responsen på pilotstudien av enkäten och för att verkligen försäkra oss om ett så tillförlitligt 

material som möjligt till detta projekt genomförde vi två intervjuer efteråt.  

        Johansson och Svedner (2010) håller för avsikt att det är av stor vikt att dataunderlaget 

inte ska vara för tunt utan det kan vara av stort värde att använda fler än en metod. Patel och 

Davidsson (2003) anser att goda förutsättningar för reliabiliteten handlar om vår förmåga 

som intervjuare/forskare att göra opartiska bedömningar. För att vi ska kunna tyda svaren i 

en intervju på ett rättvist och objektivt sätt som möjligt valde vi att spela in intervjun med 

bandspelare. Genom att göra en ljudupptagning har vi möjlighet att även i efterhand se om 

vi tolkat svaren utefter de kriterier som avses för att göra en undersökning tillförlitlig (Patel 

& Davidsson, 2003). 

        Vid genomgång av både enkätens och intervjuernas svar har vi utgått ifrån vårt syfte 

och problemformuleringar och sedan kategoriserat svaren utefter det. Därefter letade vi efter 

samband och skillnader i svaren. Vi sökte till exempel samband mellan om läroplanens 

utformning eventuellt påverkar vad lärare ger för uttryck på varför vi ska arbeta med 

matematik i förskolan. Då vi är två personer som utför detta arbete gör att vi också kan 

diskutera de svar vi fått och hur vi ska tolka dem vilket Bryman (2011) åsyftar är en metod 

för intern reliabilitet.  

        Validitet är ett begrepp som kopplas samman med trovärdigheten i undersökningen 

(Patel & Davidsson, 2003). I en kvalitativ studie handlar den sanna bilden mer om hela 

forskningsprocessen än om enbart själva mätningen av datainsamlingsmetoderna menar 

Bryman (2011). Patel och Davidsson (2003) framhåller att validitetsbegreppet i en vidare 

mening handlar om förståelse. Förutsättningar för en fullständig sann bild av ett resultat är 

närmast omöjligt anser Bryman (2011) eftersom det knappast går att undvika helt att göra 

personliga värderingar. Johansson och Svedner (2010) påpekar att ett medvetet 

professionellt arbetssätt där vi som undersökare kritiskt granskar utgångspunkterna för hur 

vi kom fram till ett resultat är avgörande för skapa trovärdighet. Dock behandlar en 

kvalitativ studie som vår ett begränsat upptagningsområde av respondenter vilket gör att vi 

inte kan dra generella slutsatser av vårt resultat (Patel & Davidsson, 2003). Det vi ser i vår 

kommundel behöver därför inte ge samma resultat om en liknad undersökning skulle göras 
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någon i annan del av Sverige. I kvalitativ forskning är det därför av stor vikt att fokusera på 

hur resultatet ska analyseras. ”En kvalitativ analys kan […] leda till fram till en förståelse av 

ett fenomen och vilka variationer som detta fenomen uppvisar i relation till sin kontext” 

(Patel & Davidsson, 2003:106).    
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5. Resultat 

 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning och en översikt över vilka 

datainsamlingsmetoder som användes för att kunna redovisa ett resultat. Därefter presenteras 

resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar Resultatets redogörelse grundas på de 

svar som framkommit dels i den kvalitativa enkätundersökningen och dels under 

intervjutillfällena. Svaren sammanvävs under de angivna rubrikerna i en helhet.  

5.1 Sammanfattning av datainsamlingsmetoder kring resultatet 

Först redovisas resultatet gentemot problemformuleringen, på vilket sätt uttrycks matematik 

i förskolans styrdokument. Därefter visas resultatet till frågeställning om vilken betydelse 

har matematik i förskolan och varför den i högre utsträckning bör lyftas fram i förskolans 

verksamhet. Vår enkätundersökning delades ut till 58 pedagoger, varav 54 av dem svarade. 

Det externa bortfallet var därför fyra personer. Enkäterna visade att det var 30 förskollärare 

och 24 barnskötare som deltog. Förskollärarna var jämt fördelade i kategorin antal år i yrket 

(mer eller mindre än 15 års erfarenhet) medan flertalet av barnskötarna (60 %) hade arbetat i 

mer än 15 år. Enkäten bestod av åtta olika påståenden för de deltagande att markera sin åsikt 

kring. Vid genomgång av alla enkäter visade det sig att det inte var något internt bortfall. 

Det vill säga samtliga påståenden hade besvarats av alla. Vi har därefter sammanställt och 

kategoriserat enkätresultatet tillsammans med svaren från intervjuerna utefter våra 

frågeställningar. De djupgående och kvalitativa intervjuerna utgick som tidigare beskrivits 

ifrån bestämda frågeområden där vi valde grundfrågor som därmed utvecklades till 

följdfrågor. Det gjorde att svarsalternativen varierade och en flexibilitet kring svaren infann 

sig hos respondenterna. För att förtydliga vilka som intervjuades var det pedagog A, en 

förskollärare med 25 års erfarenhet av yrket som för övrigt är mattepilot och har matematik 

som sitt genuina intresseområde. Sedan var det pedagog B, en förskollärare vars 

arbetserfarenhet är cirka 1 år och med en annan, något smalare erfarenhet kring matematik. 

5.2 Matematik i förskolans styrdokument 

För att ta reda urvalsgruppens synpunkter till styrdokumenten i förskolan, hade vi formulerat 

fyra påståenden.   

        Jag utgår från läroplanens mål för att utmana barns matematiklärande. Majoriteten 

av alla pedagogerna instämde till det visade det sig i enkätundersökningen. När vi gjorde en 

jämförelse mellan år av yrkeserfarenhet såg vi emellertid att 20 % av personalen med färre 

än 15 år hade svarat att de inte helt ut utgår från läroplanens mål, gällande matematikens 

innehåll i förskolan. I intervjuerna så framkom det att både pedagog A och B är överens om 

att de arbetar efter målen i läroplanen. De menar att de arbetar medvetet och att målen finns 

tydligt beskrivna i våra styrdokument. Den ena pedagogen nämner att målen har funnits där 

hela tiden, men att det är först för några år sedan som det började arbetas mer medvetet med 

tolkningen av vad målen stod för. Hon förtydligar att arbetet med barnen kommer bli ännu 

mer fördjupat med den nya reviderade läroplanen. 

 
  Pedagog B: ”För just inom matten så finns ju allt inom målen. Så jobbar man med matte 

så finns det ju det i målen”.  

      

         Den reviderade läroplanen har ökat min medvetenhet till vikten utav tidigare 

insatser för barns matematiska utveckling. Resultatet av detta påstående i enkäten bevisar 

att den reviderade läroplanen har ökat personalens medvetenhet och det skiljer sig inte åt 

beroende på om pedagogerna har lång eller kort erfarenhet. I den här frågeställningen finns 

också vissa likheter i intervjusvaren, men de uttrycker det på lite olika sätt. De är eniga i 
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förhållande till läroplanens tydlighet och att arbetet kommer att bli lättare när de kan koppla 

till målen och ”plocka ut” dem eftersom de är mer konkreta. De har även samma uppfattning 

vad gäller kunskap och vad kompetens och utbildning har för fördelar. Pedagog B hävdar att 

med en ny utbildning så har man redan tillgodosett sig en grund i arbetet med läroplanen. 

Har man däremot en äldre utbildning är det inte säkert att medvetenheten finns på samma 

sätt. Pedagog A ger några exempel på hur förskolan kan närma sig arbetet med den 

reviderade läroplanen. Hon uttrycker att det behövs en förståelse, att det inte enbart räcker 

med den på pappret. 

       
          Pedagog A: ”Det räcker inte med en ny läroplan egentligen, den är jättebra, men förstår 

du inte hur du kan fånga barns matematikuppfattning osv så blir det ju 

återigen fina ord bara i en läroplan. Mer kunskap och rätt litteratur, 

fortbildning och att tolka målen för matematik i läroplanen kan öka 

medvetenheten hos all personal”. 

          

        Jag får tillräckligt med stöd av mattepiloterna i vår enhet. Kring detta påstående 

skiljer sig svaren åt. Det visade sig att flera av pedagogerna med mindre än 15 års erfarenhet 

tyckte att mattepiloterna gav dem tillräckligt med stöd medan de med längre erfarenhet var 

mer tveksamma till detta påstående. Vi kunde också utläsa en skillnad när vi jämförde de 

olika yrkeskategorierna, barnskötarna hade också till skillnad från förskollärarna svarat att 

de får tillräckligt med stöd. Med tanke på att pedagog A är mattepilot och pedagog B inte är 

det, skiljer sig intervjusvaren åt på flera punkter. Vi fick dock ändra på frågeställningen till 

pedagog A och hon fick istället besvara frågan” hur ser du på din roll som mattepilot”. Det 

är endast i det avseendet att det inte räcker med en mattepilot på en och samma förskola för 

att förmedla kunskapen till alla kollegor, som de intervjuade antyder liknande. Pedagog B är 

inne på att alla behöver få tillgång till fortbildningen för att bli inspirerade och vilja utveckla 

arbetet med matematik. Hon säger även att det behövs ett nätverk och att mattepiloter har en 

funktion, men hon önskar en annan form för den matematiska utvecklingen. Pedagog A har 

flertalet planer på hur mattepiloter och andra kollegor kan arbeta vidare med matematiken. 

Hon anser att alla behöver ta ett ”steg” till och ställer sig frågan, hur går vi vidare? En idé 

som hon berättar om är att om alla fick lyssna till föreläsningar och sedan arbeta vidare på 

sin egen förskola så skulle matematiken få en annan innebörd för alla.  
 

               Pedagog A: ”Man kan inte riktigt ge samma, sen har jag ändå känt som” mattepilot” 

att jag fått positiv respons, så det ska jag inte säga, men det är ännu 

lättare om vi får lyssna på gemensamma saker allihopa. Man vet då lite 

vad man pratar om tillsammans”. 

          

         Jag har tillräckligt med utbildning för att kunna stödja och utmana barnen i sin 

matematiska utveckling. De pedagogerna med lång erfarenhet samtyckte överlag till detta i 

enkätundersökningen medan hälften utav av dem med mindre än 15 års erfarenhet menade 

på att de var osäkra på om deras utbildning var tillräcklig. Det skiljde sig inte nämnvärt på i 

svaren om de var förskollärare eller barnskötare. Här ser vi också flera samband i 

intervjusvaren. Båda uppger att kunskap är viktigt för att kunna utmana barn i deras fortsatta 

process. De förmedlar att de har en god kunskap i vardagliga situationer och för det mesta i 

medvetna och i mer förberedda och planerade sammanhang. Pedagog A nämner också 

fördelen med att hon aldrig blir fullärd eftersom forskningen inom förskolan och framförallt 

matematiken ständigt går framåt. Det finns alltid nya metoder och arbetssätt att förhålla sig 

till och vara lyhörd inför menar hon. Hon säger återigen, hur tänkvärt det är att 

uppmärksamma varandra på att utmana och samtala med barnen om matematik, och 

tydliggöra de begrepp som används i förskolan.  
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            Pedagog A: ”Och det tror jag mer att den reviderade läroplanen vill att vi jobbar så 

alltså. Det räcker inte att vi har räknat en gång och satt upp kulor, eller 

slagit tärning en gång. Egentligen handlar det om att utmana barns tankar 

och granska sig själv, vad har jag för förhållningssätt till matematik? Vi 

behöver hela tiden påminna oss själva om att göra barnen medvetna och att 

se matematik i det material vi arbetar med”. 

 

        Pedagog B fokuserar mer på sin roll i förhållande till att kunna stödja barn som har en 

problematik i matematik och hur hon ska kunna ge dem förståelsen för matematik, men hon 

resonerar sig fram till att hon ändå har en bra grund i vilket fall om hon jämför med 

förskollärare, som har arbetat en längre tid och inte har de förutsättningarna.  

     

5.3 Matematikens betydelse i förskolan 

För att kunna svara på nästa frågeställning om vilken betydelse matematik har i förskolan 

varför den i högre utsträckning bör lyftas fram i förskolans verksamhet var det återigen fyra 

påståenden för urvalsgruppen att ta ställningstagande till.  

        Matematik är inget för förskolebarn. Tids nog får de möta den i skolan. Nästan alla 

pedagogerna i enkätundersökningen entydiga till att ta avstånd ifrån, men i resultatet 

framkom också att det var en förskollärare och en barnskötare med olika lång tids erfarenhet 

som instämde till detta påstående. I samband med den här frågeställningen i intervjuerna 

visades det sig att respondenterna delade synpunkt i det fallet, att förskolan idag har en 

viktig uppgift i att leka fram matematiken på ett utmanande och medvetet sätt. De tar upp en 

annan gemensam aspekt, att matematik och språk hör ihop och att det är förberedande för 

förskolebarn att lära sig de rätta matematiska begreppen för att vidga sin förståelse och 

befästa kunskapen. Pedagog B reflekterar över förskolans betydelse. 
 

              Pedagog B:”I förskolan är matte så mycket mer, som begrepp och så. Det handlar ju 

också om språklig medvetenhet också. Som under, över, bakom, framför, 

kortare, längre”  

 

Den andra pedagogen som intervjuades lägger mer fokus på jämförelsen med hur lärare i 

förskolan tänkte förr om matematik. Var det hörde hemma och hur det uppfattas nu, men 

även sin egen ståndpunkt från sin tid som nyutbildad förskollärare till den kompetens och 

erfarenhet som hon förfogar över idag, vilket har förändrat hennes bild av vad arbetet med 

matematik i förskolan innebär.  

 
              Pedagog A: ”Det här att jobba i böcker det gör man inte i förskolan, utan där leker vi 

in begrepp. Och begreppen som vi idag använder var matematik, sa man 

att man jobbade med begreppsuppfattning, med barns begreppsuppfattning 

och språk. Så egentligen har man jobbat med dom sakerna men man sa inte 

att det var matematik. Och man hade inte riktigt den insikten att det var 

matematik, grunden för den första matematiken”.  
 

Hon upplyser även om sin mening i att läroplanen har haft en viss inverkan på lärares 

inställning till matematik i förskolan. 

         Matematik är en avgränsande aktivitet som dock förväntas vara förberedande. I 

resultatet av enkäterna framgick det att de flesta av pedagogerna inte instämde med detta. 20 

% av pedagogerna och de flesta barnskötare framhöll dock att de kunde se matematik som 

en avgränsande aktivitet. I detta fall visade det sig inte vara någon skillnad om barnskötarna 

hade lång eller kort erfarenhet av att arbeta i förskola. Intervjudeltagarnas upplevelse kring 

detta ser olika ut. Pedagog A kopplar ihop och ser matematiken överallt. 
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            Pedagog A: ”Det kanske låter överambitiöst, men jag menar du kan ju hitta det 

egentligen i den vardagliga situationen som sådan runt, påklädning, måltid, 

när vi är ute alltså i leken i olika situationer som uppstår”.  

 

        Hon hänvisar till att det är en kombination och att det ena inte behöver utesluta det 

andra. Hon utgår ifrån att det både kan vara något som är planerat och som är medvetet 

fokuserat på ett visst innehåll och som sedan kan komma till uttryck i barnens lek. Det är då 

som kunskapen fördjupas hos barnen anser hon. Medan pedagog B lyfter fram och inriktar 

sig mer på den avgränsande aktiviteten fast i lekfulla former. Hon anser det enklare att 

förmedla till barnen att det är matematik de arbetar med i en den planerade sysselsättningen. 
            

               Pedagog B: ”Jag tycker att det kan vara ok att planera för en särskild aktivitet som 

t.ex. matteburkarna. Då berättar vi att det är matematik liksom”. 

        

        Matematik utgör en naturlig del i alla situationer. Den meningen samtyckte nästan all 

personal till i enkätundersökningen, med undantag för några få barnskötare som inte fullt ut 

ansåg det. Svaren i intervjuerna indikerade på att de avviker mer ifrån varandra, det är 

endast det första intrycket som de har gemensamt.  Där bekräftar de att deras syn på 

matematik är något som känns naturligt att tillgå i hela verksamheten. Vidare beskriver båda 

respondenterna hur viktigt det är att de som pedagoger själva måste få syn på matematiken 

tillsammans med barnen och sätta ord på den, annars är risken att de inte får förståelsen att 

det är matematik vi arbetar med.  
 

            Pedagog A: ”Jaha, det var matematik vi gjorde för det är ju också viktigt att vi inte 

glömmer att säga det till barnen, att det här vi har gjort nu är matematik 

för att dom också ska bekanta sig med begreppen och ordet matematik så 

det inte är något konstigt och svårt sedan när man börjar skolan. Att 

matematik har vi redan gjort på förskolan för det var ju det och det och 

det”. 

  

Pedagog B anser å andra sidan att det är viktigt med matematik i förskolan och hon tänker 

att det är det när hon arbetar med barnen, men uttrycker det inte direkt till barnen.  

 
            Pedagog B: ”Men det kanske man skulle göra”.  

         

        Matematik måste problematiseras och synliggöras i för barnen meningsfulla 

sammanhang. Här visade enkätresultatet på att övervägande av personalen med längre än 

15 års erfarenhet instämde till detta påstående, medan pedagoger med kortare erfarenhet var 

mer tveksamma till detta. De som inte höll för avsikt att matematik alltid måste synliggöras i 

för barnen meningsfulla kontexter var barnskötarna. Båda intervjudeltagarna framhäver ett 

samstämmigt tankesätt kring den här frågan. De säger att barnen behöver pedagoger som 

ställer sig frågor på vilket sätt de kan göra barnen medvetna. Vilka åtgärder krävs för att det 

ska gynna deras förståelse och medvetenhet för matematik? Pedagog A har funderingar över 

betydelsen kring förståelsen och hur det kommer till uttryck för barnen på bästa sätt.  

  
            Pedagog A: ” Men sen är det väl alltid bra att det finns en förståelse bakom det man 

gör. Jag kan bara känna så själv om man hade fått gjort och fått en 

förståelse så hade man kanske inte tyckt att matematik varit svårt och bara 

siffror och formler utan man förstod varför”.  

 

        Pedagog B gör kopplingar till om det är skillnad på att problematisera matematik och 

medvetandegöra för äldre eller yngre barn. Hon påpekar att det inte är någon direkt skillnad 



23 
 

mellan åldrarna, möjligen att det är lättare att spinna vidare med de äldre och att de kommer 

ihåg på ett annat sätt. 

  
          Pedagog B: ”Men man tänker nog lika för alla, att man har det med sig hela tiden”. 
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 6. Analys 

 

I denna del analyseras resultatet utifrån våra datainsamlingsmetoder samt 

undersökningens frågeställningar. 

6.1 Metodanalys 

Resultatet av datainsamlingen visade att 93 % av de tillfrågade pedagogerna valde att delta i 

enkätundersökningen. Bryman (2011) anser att en svarsprocent på över 85 % är ett utmärkt 

resultat. De riktlinjer som Johansson och Svedner (2010) anförde och som vi följde för att 

möjliggöra en hög svarsfrekvens, var att informera respondenterna i god tid och utforma en 

enkel men tydligt frågeformulär. Den kvalitativa datainsamlingsmetoden som vi valde för 

både enkätundersökningen och intervjuerna medverkade till att resultatet gav oss tillfälle att 

se, jämföra och undersöka pedagogernas inställning till matematik i förskolan som var vårt 

syfte med detta arbete. Detta att se samband och försöka utgå från urvalsgruppens perspektiv 

är en av fördelarna med en kvalitativ metod (Bryman, 2011). Resultatet bygger på två 

undersökningsmetoder på grund av att vi ville minimera risken att underlaget inte skulle 

vara tillräckligt omfattande för att kunna dra några slutsatser ifrån Johansson och Svedner 

(2010). Enkäten gav oss möjligheten att få en viss bredd i undersökningens resultat och de 

uppföljande intervjuernas resultat medförde att vi en djupare inblick i hur två pedagoger 

med olika lång erfarenhet uppfattade vår problemformulering. Patel och Davidsson (2003) 

påpekar att genom att använda sig av flera metoder ökar resultatets och reliabilitets 

trovärdighet.  

6.2 Matematik i förskolans styrdokument  

Vid jämförelse av de olika styrdokument som har gett ramarna till hur man bör arbeta med 

matematik i förskolan, finner vi att det skiljer det sig åt. I de historiska folkbarnträdgårdarna 

handlade matematik mest om Fröbels lekgåvor (Doverborg, 2006) och det var inte förrän 

mitten av1980-talet som matematik nämns i det styrdokument som gällde då, Pedagogiskt 

program (Socialstyrelsen, 1987). När vi sedan vi fick en läroplan i förskolan, 1998 har 

matematiken erhållit mer tydliga mål och som vi nämnt innan är de idag än mer 

framträdande i den reviderade läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010a). Inför att den 

reviderade läroplanen skrevs gjorde Skolverket (2009) vissa påpekanden på hur målen skrivs 

i läroplanen. Det understryks att för många mål kan medverka att de uppfattas som 

svåröverskådliga och därför föreslogs att de prioriterade områdena i läroplanen såsom 

matematik borde ha organiserats under en egen rubrik.  

        Enligt tidigare studier av NCM presenterade av Doverborg (2006) var det endast några 

få pedagoger som ansåg att de utgick från läroplanens mål när de planerade för att utmana 

barns matematiklärande vilket skiljer sig från vårt enkätresultat. Vi kunde se i de fördjupade 

intervjuerna att de två förskollärarna påtalade styrdokumentens betydelse. Pedagog A 

beskrev bland annat att hennes inställning till att medvetet försöka tolka vad läroplanens mål 

står för har förändrats på senare tid. När Bjerneby Häll (2006) intervjuade lärarstudenter i 

början och i slutet av deras utbildning framkom att matematikundervisningens innebörd i 

grundskolan förändrades under deras år på lärarutbildningen. Från att ha ansett att 

matematik mest handlar om räkning och siffror till att i stället upptäcka att det även innebär 

att lära eleverna att klara av att göra de uträkningar som behövs i vardagslivet. Detta med 

matematisk förståelse i vardagslivet är avgörande för att klara av de olika beslut som måste 

tas i dagens samhälle (Utbildningsdepartementet, 2010b). 

        Enligt resultatet av vår undersökning kan vi se att förskolans reviderade läroplan har 

påverkat pedagogernas medvetenhet. Utbildningsdepartementet (2010a) betonar värdet av 

att lära sig matematik med fyra beskrivande mål jämfört med två mål som fanns i den äldre 
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upplagan av läroplanen, Lpfö 98. Flera förskolor runt om i Sverige såsom urvalsgruppens 

kommundel arbetar för tillfället med att implementera den reviderade läroplanens 

förtydliganden av matematik. Arbetet med att satsa på kompetensutveckling och 

implementering är något som Skolverket (2009) anser är avgörande för att 

läroplansförändringarna skall få genomslagskraft. De två förskollärare som deltog i 

intervjuerna påpekade att den reviderade upplagan i hög grad har tydliggjort matematikens 

mål men pedagog A påpekade också att det behövs mer än en ny läroplan för att skapa 

medvetenhet och förståelse för innebörden av matematikdidaktik i förskolan. I förskolan är 

arbetet målstyrt och det krävs att personalen sätter sig in i vad målen betyder för att kunna 

omsätta dem i praktiken (Hedenquist & Håkansson, 2009). Sedan är det förskollärarens 

ansvar att följa upp de processerna genom uppföljning och utvärdering. 

        Vårt syfte med denna undersökning var att se om det skiljer sig åt till vilken inställning 

pedagogerna har till matematik utifrån förskolans styrdokument beroende på deras yrke och 

erfarenhet. Resultatet synliggjorde att det finns en viss skillnad finns mellan yrkesgrupperna 

och deras yrkeserfarenhet, några pedagoger med kortare erfarenhet gav uttryck för att de är 

osäkra på om deras utbildning är helt komplett i detta syfte.  ”Ett förstärkt uppdrag i 

förskolan kräver även en förstärkt pedagogisk kompetens hos förskollärare, barnskötare och 

den pedagogiska ledningen av förskolan” (Utbildningsdepartementet, 2010b:3). Pedagog A 

anser att man aldrig kan bli fullärd eftersom forskningen ständigt kommer med nya rön 

gällande matematikdidaktiken. Doverborg (2006) tydliggör sin åsikt kring att kunskap 

skapas i samspel med barnen och att det krävs medvetna och kompetenta pedagoger som har 

kunskaper i frågor gällande matematik.   

        I urvalsgruppens kommundel har det satsats på en mattepilot utbildning. På varje 

förskola finns det en mattepilot för att försöka skapa en medvetenhet och inspiration till hur 

man kan arbeta med matematik i förskolan. I resultatet ser vi att det skiljer sig åt till 

pedagogernas inställning om de anser sig få tillräckligt med stöd och inspiration av 

mattepiloterna. Pedagog A som vi intervjuade har rollen som mattepilot förtydligar att 

arbetet med att utveckla matematikundervisningen handlar till stor del om förhållningssätt. 

Gottberg och Rundgren (2006) menar att en av förskollärarnas viktigaste uppgifter är att 

vara närvarande och hjälpa barnen att sätta ord på deras undersökande av nya kunskaper. 

Pedagog B gav uttryck för att det kan skilja sig åt till vilken inställning förskollärare och 

barnskötare har till matematik.  

        Skolverkets (2005) påpekar att personalens inställning och attityd är avgörande för på 

vilket sätt barnen får möjlighet att utmanas i deras matematiska lärande. Vidare framhålls i 

den reviderade läroplanen förskollärarens ansvar att barnen ska få möjlighet att ”stimuleras 

och utmanas i sin matematiska utveckling” (Utbildningsdepartementet, 2010a:11). Det står 

däremot inget om hur arbetslagen praktiskt ska förena de skilda yrkesgrupperna där 

arbetsuppgifterna till viss del kommer att skilja sig åt. Däremot nämns att även barnskötaren 

är av stor vikt i arbetslaget med sin specifika kompetens och erfarenhet. 

 

6.3 Matematikens betydelse i förskolan 

I en av de problemformuleringar som vår studie omfattas av, det framtida perspektivet på 

vilken betydelse matematik har i förskolan och varför de bör lyftas fram i högre utsträckning 

i förskolans verksamhet är omtalat. Sterner (2010) väljer att framhäva det som en viktig del i 

förskolan. Grundlig forskning beskriver vilka positiva påföljder det leder till när 

förskolebarn får möta matematiken på ett tidigt stadium, framförallt med tanke på barns 

kommande matematiska utveckling i sin utbildning (Sterner, 2010). De flesta av 

respondenterna i vår enkätundersökning stödjer det som författarna säger. När vi frågade 

deltagarna i de djupgående intervjuerna var de överens om att det är ett centralt och 
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grundläggande område som bör prioriteras i förskolan. De reflekterade över att den främsta 

anledningen till att arbeta med matematik redan i förskolan är dess betydelse och hur mycket 

som egentligen avser arbetet med matematik, samt skillnaden i hur pedagoger tänker kring 

matematik förr och nu. Det är något som Andersson (2006) tar fasta på, den teoretiska 

aspekten att små barn har förmågan att tillgodogöra sig och handskas med matematisk 

problemlösning i ett tidigt skede. Han redogör för hur pedagoger kan inrikta sin inställning 

till att uppmuntra barn att undersöka och pröva sig fram utifrån den erfarenhetsvärld de 

befinner sig. På det sättet utvecklas intresset och förmågan som finns innan är skäl nog till 

att börja med matematik i förskolan (Andersson, 2006). 

         Flertalet av pedagogerna i enkätundersökningen gör samma jämförelse kring 

påståendet om matematik är en avgränsande aktivitet, de ser inte enbart matematik som en 

planerad och bestämd aktivitet.  Pedagogerna som intervjuats förklarar sina synpunkter 

genom påståendet att det handlar om en kombination. De betraktar matematiken som att den 

finns överallt, det gäller att ha förmågan att förmedla och koppla samman den med ett visst 

innehåll i olika situationer, både som planerad och spontan. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2006) nämner att det handlar om vilket förhållningssätt och de erfarenheter 

som pedagoger har kring ämnet. Likaså den medvetenhet och kompetens som är av stor 

betydelse för lärares förhållande till matematik. Deras förhoppning är att lärandet sker i 

olika miljöer och situationer där undervisning och stöd ges för barnets lärandeprocess 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006).  

        Flera författare, Björklund (2008) och Gottberg och Rundgren (2006) efterlyser att 

förskollärare betraktar matematiken utifrån ett barns perspektiv. Då vidgas möjligheten att 

synliggöra matematiken och se den som en självklar del i verksamheten, först då blir den en 

tillgång för både barn och vuxna. De får möjlighet att utnyttja de tillfällen som uppstår i 

vardagen och använda sig av matematiken som ett viktigt redskap i olika sammanhang. 

(Björklund, 2008, Gottberg & Rundgren, 2006). I stort sett alla respondenter i 

enkätundersökningen delar författarnas uppfattning. De intervjuade förskollärarnas 

inställning är snarlik, men de antyder även hur viktigt det är att använda rätt termer och 

begrepp för att barnen ska vidga sitt matematiska språk. På samma sätt förespråkar de 

betydelsen av att förtydliga att det är matematik det handlar om för att befästa de tidigare 

erfarenheterna med ny kunskap. Gottberg och Rundgren (2006) poängterar hur viktigt det är 

att som pedagog få syn på matematiken tillsammans med barnen och sätta ord på den för att 

öka förståelsen att det är matematik de arbetar med. 

        Många av pedagogerna i enkätundersökningen har en liknande syn på att matematik 

behöver problematiseras och synliggöras i för barnen meningsfulla sammanhang. Några är 

mer osäkra kring påståendet. Här ger Björklund (2009) sin föreställning om att det har sin 

grund i vilken kunskapssyn som pedagogerna har angående undervisning av matematik i 

förskolan. Det är avgörande hur de tar tillvara barns lärandeprocesser på ett medvetet och 

problematiserat sätt. För förskollärarna som intervjuades innebär det att göra barnen 

medvetna och dessutom få förståelse för vad de arbetar med och varför.  De kan då själva 

reflektera över sin matematiska utveckling. Doverborg (2006) är övertygad om att lärare 

behöver vara väl insatt i läroplanen för att på ett medvetet sätt förmedla innebörden i 

matematik till barnen.  
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7. Diskussion 

 

Syftet med denna undersökning var att synliggöra och jämföra pedagogers medvetenhet och 

yrkeserfarenhet kring deras inställning till matematik utifrån förskolans styrdokument. I 

detta stycke diskuteras innebörden och betydelsen av analysen kring vårt resultat i 

förhållande till ovangivna syfte samt undersökningens frågeställningar.  

7.1 Metoddiskussion 

Då vi aldrig förr har genomfört en undersökning i samma proportion som denna var det svårt 

att på förhand se om de metoder vi valde skulle vara de bästa för vårt ändamål. Johansson 

och Svedner (2010) påpekar vikten av att dataunderlaget inte ska vara för litet och det därför 

kan vara fördel med mer än en metod. Vi ansåg att det var viktigt med bredd i 

undersökningen och valde av den orsaken enkät som en av våra metoder. Eftersom vi hade 

en hög svarsfrekvens fick vi det omfånget vi eftersökte, dock trodde vi att det än mer skulle 

gå att se en tydligare urskiljning till pedagogernas uppfattning till vårt frågeområde. Till viss 

del kunde vi dock se det i några frågor, men samtidigt går det att ifrågasätta om alla svarar 

som de egentligen tycker eller om de svarar som de tror gynnar vår undersökning. Vi utgår 

emellertid ifrån att pedagogerna svarat efter vad de hållit för avsikt i ärendet. Fördelen med 

denna metod var att som Johansson och Svedner (2010) påpekar att det finns en tydlig 

koppling mellan våra påståenden i enkäten gentemot vårt syfte och frågeställningar.  

        Vi anser att de djupgående intervjuer med de två förskollärarna som hade olika 

erfarenhet av att arbeta i förskola gagnade vårt syfte. De gav oss en substans till våra 

frågeställningar men i efterhand inser vi att det hade varit intressant om vi även hade 

intervjuat en eller två barnskötare. Från början av detta projekt var inte avsikten att försöka 

göra skillnad till de båda yrkesgruppernas ståndpunkter men eftersom det framkom i 

enkätundersökningen en viss differens i deras åsikter hade det säkert berikat resultatet. Det 

vi då skulle kunnat göra var att relatera till vår yrkeserfarenhet som barnskötare men då blir 

inte trovärdigheten lika hög eftersom den då tenderar att blir mer subjektiv. Johansson och 

Svedner (2010) poängterar att det är viktigt att försöka särskilja sin yrkesroll från funktionen 

som författare. Därför gör vi inga sådana uttalanden. 

        Det som också har påverkat vårt resultat är det val vi gjorde med dels respondenterna i 

enkätundersökningen men också de val vi gjorde av de pedagoger som deltog i intervjuerna. 

De två förskollärarna gynnade vårt syfte eftersom de var intresserade av att delta som 

förvisso är en förutsättning. Ett klargörande till att vi anser det främjande är att en av 

förskollärarna är ”mattepilot” som vi antyder är mer insatt i frågor som behandlar 

matematikdidaktik. Vi kunde dock slumpmässigt valt ut några andra pedagoger som även de 

kanske hade deltagit trots ett inte lika genuint intresse. Bryman (2011) påtalar att det inte 

finns några givna regler för hur man gör sitt urval. Författaren anser dock att det är av stor 

vikt att man kan generalisera till en representativ urvalsgrupp som i vårt fall betyder 

pedagoger med erfarenhet av att arbeta i förskola. Syftet med våra kvalitativa intervjuer var 

att försöka få svar på hur pedagoger ser på matematik och styrdokument. Vi hade i åtanke att 

det är av stor betydelse att vara öppen inför svarsalternativen i en undersökning för det går 

aldrig på förhand ” avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga ” som Patel och 

Davidsson (2003:78) ger uttryck för. 
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7.2  Resultatdiskussion 

        

7.2.1 Matematik i förskolans styrdokument 

Efter att ha genomfört denna undersökning tycker vi oss se att läroplaner, yrkeserfarenhet 

och utbildning påverkar pedagogers syn på matematikens betydelse i förskolan. I 

enkätundersökning som gjordes i början av 2000 talet av Nationellt Centrum för 

Matematikutbildningen var det endast några få pedagoger som hänvisade till att de utgår 

från läroplanens mål när de vill utmana barnen i matematik (Doverborg, 2006). I vår 

undersökning visade det stora flertalet av alla förskollärare och barnskötare att de har 

läroplanens mål som utgångspunkt. Bjerneby Hälls (2006) resultat visar på en skillnad till 

hur lärarstudenterna ser på styrdokumenten i början av sin utbildning och när de sedan är i 

slutfasen av den. Studenterna ger uttryck för att det är en sak att ha kunskap om läroplanen 

men det är en annan sak att omsätta den i praktiken. Det har främst varit intressant för oss att 

se den stora skillnad till hur urvalsgruppen ser på styrdokumentens betydelse i jämförelse 

med enkätundersökningen av NCM. 

         En förklaring till det hela skulle kunna vara kommundelens satsning på att 

implementera den reviderade läroplanen, vilket då ger möjlighet till en fördjupad insikt till 

dess intentioner. I enkätundersökningen svarade majoriteten av pedagogerna att den 

reviderade läroplanen hade ökat deras medvetenhet kring vikten utav tidiga matematiska 

insatser. Detta sker då i linje med Utbildningsdepartementet (2010b) som menar på att 

kompetensutveckling för förskolans personal är ett måste för att kunna omsätta läroplanens 

mål i verkligheten. Vi instämmer dock med Pedagog As uttalade om att ” Det räcker inte 

med en ny läroplan egentligen […] ”, utan det krävs även ett engagerat och medvetet 

förhållningssätt av förskolans pedagoger. Hedenquist och Håkansson (2009:12) påpekar att 

det är betydelsefullt att se hur målen är formulerade. Författarna hävdar att erkända och 

tillämpbara mål bör vara tydliga, precisa och realistiska. Det krävs därför av oss pedagoger 

mycket tolkande och diskuterande i arbetslagen angående hur målen i läroplanen ska 

åstadkommas eftersom den inte anger ”hur” målen ska uppnås då de är strävans mål. 

Bjerneby Häll (2006) nämner i sin avhandling att som lärare har du ett ansvar att genomföra 

verksamheten efter de målkriterier som finns fast kanske omständigheterna ibland runt 

omkring inte alltid är de allra bästa.  

        I resultatdelen uppmärksammade som vi nämnde ovan att flertalet av alla pedagoger 

utgår ofta ifrån läroplanen med tanke på hur de arbetar med matematik i förskolan. 

Anmärkningsvärt var dock för oss att det var de pedagoger med längst erfarenhet av yrket 

som oftare vidhöll läroplanens betydelse för undervisningen. De flesta av dem har arbetet i 

förskolan redan innan det överhuvudtaget fanns en läroplan i förskolan. Det kanske skulle 

tyckas vara mer logiskt att de med kortare erfarenhet än mer skulle anse att läroplanen skulle 

vara i centrum för hur de planerar för att utmana barnens matematiklärande eftersom de 

alltid har haft Lpfö som styrdokument. Vår tolkning av det resultatet är, flera år av praktiskt 

arbete i verksamheten leder till en större förståelse av vad målen innebär praktiskt. 

Hedenquist och Håkansson (2009) vidhåller att tydliga mål innebär en ökad fokusering på de 

väsentligaste områdena i läroplanen såsom matematik men också att tydliga mål leder till en 

ökad möjlighet att styra resurserna till de åtgärder som anses nödvändiga. Därför skulle vi 

önskat att Skolverkets (2009) uttalande om egna rubriker för områdena språk, matematik 

samt naturvetenskap och teknik i den reviderade läroplanen hade fått genomslagskraft. Då 

den reviderade läroplanen har sexton mål under rubriken Utveckling och lärande kan det 

göra att de blir komplicerade att överblicka. Positivt trots allt är att det idag finns fyra mål 

för området matematik i jämförelse med Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) där det 

enbart var två stycken. 
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        Det har också varit tänkvärt att se vilken inställning pedagogerna har till deras 

utbildning, huruvida de ansåg den vara tillräcklig föra att stödja barnen i deras matematiska 

utveckling. De flesta pedagoger med lång erfarenhet kände sig överlag tillfredsställda med 

deras utbildning medan de med kortare erfarenhet ibland ansåg sig osäkra på deras 

kompetens. Vi har funderat på vad det kan bero på men återigen ser det ut som erfarenhet 

har stor betydelse. Det tar tid att lära sig att skapa förutsättningar för lärande. Vid de 

djupgående intervjuerna ser vi en större osäkerhet hos pedagog B än hos pedagog A, som 

trots sin gedigna erfarenhet anser aldrig sig vara fullärd. Vi trodde att nyutexaminerade 

förskollärare skulle sätta mer tilltro till deras utbildning men det kan också var på det viset 

att när man har genomgått en utbildning så inser man att det finns så mycket mer att lära. 

Pedagoger med längre erfarenhet kanske mer förlitar sig på sin vana att utöva yrket och 

därför inte vare sig i eftersträvar eller efterfrågar mer kompetensutveckling i samma 

utsträckning. 

        Vi som arbetar i dagens förskola har stora krav på oss att kunna genomföra vårt 

uppdrag. Utbildningsdepartementet (2010b) påpekar att de strävar efter mer pedagogisk 

kompetens hos såväl förskollärare, barnskötare och den pedagogiska ledningen. Det är nu 

mer ett särskilt förtydligat ansvar hos förskolläraren vars främsta uppgifter är att kunna leda 

och stödja övriga i arbetslaget i det målstyrda arbetet. Här kan vi se en stor förändring 

gentemot hur det såg ut i början av 1900-talet i Sverige.  Då låg tyngdpunkten på förmågan 

att fostra barn till ”goda” medborgare (Sandels, 1945). När det sedan var en snabbväxande 

frammarsch av förskolor på 1960/70- talet sänktes kraven på pedagogerna eftersom det inte 

fanns tillräckligt med välutbildad personal (Skolverket, 1998). Det handlade då mycket om 

att kunna samarbeta i personallag och det kvarstod även när förskolan fick sin första 

läroplan. Där står under målen ”alla som arbetar i förskolan skall”, det gjordes igen skillnad 

på om du var barnskötare eller förskollärare. I dag särskiljs förskollärarens ansvar gentemot 

övrig personal i arbetslaget. Orsaken till att det görs skillnad mellan yrkesgrupperna är enligt 

regeringen att i samband med att den reviderade läroplanen träder i kraft kommer även en ny 

skollag. De håller för avsikt att ”ett förstärkt pedagogiskt uppdrag kräver en förändrad 

reglering av personalens ansvar i förskolan” (Utbildningsdepartementet, 2010b:21). Det ska 

bli intressant att se hur det kommer bli i praktiken när den reviderade läroplanen och den 

nya skollagen tar vid i juli 2011.         

  

 7.2.2  Matematikens betydelse för förskolan 

Resultatet av vår studie visar att det finns ett starkt samband mellan att börja tidigt med 

matematik i förskolan och inställningen hos respondenterna i undersökningen. Detta är även 

något som syftet och frågeställningarna förtydligar inledningsvis. Utbildningsdepartementet 

(2010b) hänvisar till att det är en stor förändring i förskolan som skett den senaste tiden när 

det handlar om de pedagogiska och didaktiska kraven på lärares inställning och medvetenhet 

kring matematik. Både respondenterna i enkätundersökningen och deltagarna i intervjuerna 

vittnar om matematikens centrala roll i förskolan. Genom att reflektera över ifall den hör 

hemma i förskolan eller inte framkom det att i de flesta fall att det stämmer överens med den 

egna inställningen. Det bekräftas av en av intervjupersonerna som menar att förskolan har en 

stor betydelse i att arbeta med matematik på ett medvetet och utmanande sätt. Vi tolkar det 

som att både de allra flesta förskollärare och barnskötare som arbetar inom förskolan idag 

har en strävan att arbeta aktivt med matematik. Sedan kan förutsättningar och andra 

infallsvinklar inverka på hur arbetet klargörs och utvecklas. Det framhåller Doverborg och 

Emanuelsson (2006) som en av de grundläggande egenskaperna för en pedagog, att använda 

ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt som de väljer att kalla det. Vilket innebär att 

inställningen till matematik är positiv och att arbetet är inriktat mot ett medvetet arbetssätt. 
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        Den utmärkande betydelsen av resultatet blev särskilt tydligt i avseendet när det gäller 

inställning till ämnet. Likaså hur undersökningspersonerna uppfattar kopplingen till 

styrdokument och dessutom en oansenlig skillnad i yrkesroller och erfarenhet, som 

visserligen kan komma att vara avgörande för fortsatt utveckling. Enligt Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2006) finns det forskning som visar att pedagogers olika erfarenheter 

och uppfattningar om vad matematik i förskolan innebär skiljer sig åt även fast de flesta 

anser att den hör hemma i förskolan. De menar att det har att göra med vilken kompetens, 

synsätt på didaktik, men även vilken barnsyn de har. Det vi med säkerhet kan intyga och 

hålla med författarna om är att studiens resultat tydliggör hur lärare som arbetar i förskolan 

ser på matematiken och vilka metoder som används. Med läroplanen, vilket arbetssätt som 

råder och även ledningen kan påverka vad lärarna har för strategi för att arbeta medvetet 

med matematik. I samband med det uppdrag som föreligger alla pedagoger i förskolan ger 

Gottberg och Rundgren (2006) sin ståndpunkt på vad som förväntas av en lärare i förskolan. 

Författaren förtydligar att det inte är säkert att alla har fått förmånen att ämnet matematik 

ingår i deras utbildning, det kan försvåra utsikterna för att tolka och konkretisera 

matematikmålen i läroplanen. 

         Förutom förståelsen för vad matematiken innebär för förskolan lyfts även de 

tillvägagångssätt fram och när och var den bör äga rum. Det är särskilt intressant att lyssna 

till vad intervjudeltagarna ger för förklaringar på sina ståndpunkter kring detta. Framförallt 

ger de ganska uttömmande svar i sina beskrivningar. Vissa av citaten är verkligen träffande 

och ger eftertanke. Det kan dels bero på att de har en annan erfarenhet än en del av 

informanterna i enkätundersökningen som nämndes här ovan, eller dels på arbetssättet på 

förskolan. Beroende på de olika faktorer som spelar in i arbetet med matematik är ändå vår 

uppfattning att de flesta reflekterar över och tänker till hur de använder sin kompetens, vilket 

kan leda till något positivt. Björklund (2008) vidhåller ifall lärare ser matematiken som en 

resurs att tillgå i olika situationer och sammanhang i förskolans vardag, först då kan det bli 

angeläget att framhålla betydelsen av matematik på ett tidigt stadium.  

        Matematikens mening för barns språk och matematiska utveckling som för övrigt hör 

ihop enligt en av respondenterna i undersökningen är något som Gottberg och Rundgren 

(2006) understryker och beskriver utifrån Sterners (2010) teori. Författarna påstår att 

pedagoger som arbetar med matematik i förskolan bör ge barn en ökad förståelse för att 

använda rätt termer och begrepp och förutom detta uppmärksamma barn på att det är 

matematik de arbetar med. Vi får tänka på att det handlar om både den grundläggande 

utbildningen som pedagoger har och ifall det överhuvudtaget finns någon som helst 

fortbildning för arbetet med matematik. En annan aspekt kan nog vara vilket intresse som 

föreligger hos var och en. Det är med anledning av detta som vi anser att det är ett angeläget 

resultat som ger oss tänkvärda funderingar. Gottberg och Rundgren (2006) ger exempel på 

Doverborgs (2006) synsätt när hon konstaterar följden av lärares aktiva vilja att 

vidareutbilda sig och vidga sin kompetens. Då stärks deras ambitioner och kvalitén höjs, 

vilket underlättar hur de ska tillämpa matematiken i hur de ska och förmedla matematiken 

(Doverborg & Emanuelsson, 2006). För att det ska kunna förverkligas ser vi flera fördelar 

med att kommunen utbildar flera så kallade ”mattepiloter” som får förmånen att öka sin 

kunskap kring ämnet och få fortbildning, men det vi undrar över är om det räcker. Vår 

förhoppning liksom en av respondenterna i intervjuerna är att alla i hela arbetslaget får 

förmånen till liknande utbildning och på det sättet förankras det hos alla kollegor. Då kan 

arbetet med matematik utvecklas med hjälp av att alla lärare har samma förutsättningar.  
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7.3 Fortsatt forskning 

De uppslag som framkommit i vår studie skulle vara intressanta att gå vidare med för berika 

vårt resultat. Det vore bland annat spännande att se hur den reviderade läroplanen togs i 

uttryck efter en tid. Fick läroplanen den genomslagskraft som vi trodde och som även 

utbildningsdepartementet avsåg? Hur blir våra yrkesroller i framtiden? Det skulle kunna 

vara något att undersöka vidare eftersom vi uppfattar barnskötarens roll som allt mindre 

betydelsefull i den framtida förskolan. Vår undran är om det kommer att finnas barnskötare 

om exempelvis 10 år? Med hänvisning till Utbildningsdepartementet (2010b) som uttrycker 

att det krävs ett förstärkt pedagogiskt ansvar, då den reviderade läroplanen förtydligar 

förskollärarens ansvar och arbetsuppgifter. Ett annat hänseende som kan tillföras är att 

studera hur barns erfarenheter av matematik ifrån förskolan avspeglas vidare i den fortsatta 

utbildningen.  

 

7.4 Implikationer för undervisningen 

Vår studie belyser pedagogers inställning och medvetenhet kring matematik utifrån 

förskolans styrdokument, vilka jämförelser och uppslag som berörts. Resultatet får 

konsekvenser för vårt fortsatta arbete ur olika perspektiv. Det berör inte bara oss som 

pedagoger utan även barn, chefer och föräldrar som för övrigt har en inverkan på förskolans 

arbete genom information om hur vi lärare arbetar inom olika områden i förskolans 

verksamhet. Ett pedagogiskt ledarskap med allt var det kan innebära blir synligt för den 

pedagogik som förekommer. Förskollärarna Perder, Mazuran och Wigardt (2010) berättar ur 

sin synvinkel ifrån en artikel Förskoletidningen hur de arbetar på sin förskola. De 

förespråkar att det behövs en medveten och genomtänkt pedagogik i arbetet med matematik 

som är förankrat i läroplanen. Vidare framhåller de vikten av att både omvandla 

läroplansmål till verksamhetsmål, samt tydliga instruktioner för förskolans arbete och vad 

som anses viktigt.  

        Vi hoppas att resultatet bidrar till en ökad förståelse för hur viktigt det är att reflektera 

över sin arbetssätt och värderingar, vad det innebär för matematiken. Genom att vara 

förtrogen med läroplanen och de matematiska mål som den innehåller kopplas teori och 

praktik samman och blir en helhet. Det finns ytterligare ett tydligt bevis på varför matematik 

ska vara i fokus i förskolan, nämligen det framtida perspektivet att samhället har höga 

förväntningar på barns matematiska färdigheter och en förståelse för att kunna handskas 

med vardagliga situationer (Utbildningsdepartementet, 2010b). Överlag vad det innebär med 

de pedagogiska fördelarna för barns lärande processer i matematik samt de didaktiska 

formerna. En annan tanke med den här undersökningen är att inspirera andra och de som tar 

del av vår studie får till synes en inblick i lärares uppfattning av matematik, samt vad det får 

för följder för de barn de arbetar med. Björklund (2009) hävdar att de pedagoger som är 

engagerade och har viljan att komplettera sin kompetens med den senaste forskningen inom 

matematikens område ser därmed fler möjligheter till att utveckla arbetet. Den viktigaste 

slutsatsen som den här studien visar är hur betydelsefullt det är med tidiga insatser med 

matematik redan i förskolan för att kunna tillgodogöra sig ytterligare kunskaper i sin 

fortsatta utbildning. Vi refererar till Gottberg (2006) som ser flera fördelar med barns tidiga 

möte med matematiken. Den synvinkel som hon framförallt syftar på är att det kan ha en 

avgörande innebörd för deras lärande i framtiden.  
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning kring pedagogers synsätt till 
matematik i förskolan 

 
                                  Kryssa för det svarsalternativ som stämmer överens för dig. 
 

Yrke förskollärare  barnskötare  

  

 Antal år i yrket 0-5 år  
5-10 
år 

 10 – 15 år 
 
 

<-15  

 

                           Besvara nedanstående påstående på en femgradig  

skala, där 5 är instämmer helt och där 1 är instämmer inte alls.  
 

Fråga 
Prioritetsskala 

1 2 3  4 5 

Matematik är inget för förskolebarn. Tids nog får de 
möta den i skolan. 

1 2 3 4 5 

Matematik är en avgränsande aktivitet som dock 
förväntas vara förberedande. 

1 2 3 4 5 

Matematik utgör en naturlig del i alla situationer. 1 2 3 4 5 

Matematik måste problematiseras och synliggöras i 
för barnen meningsfulla sammanhang. 
 

1 2 3 4 5 

Jag utgår från läroplanens mål för utmana barns 
matematiklärande. 

1 2 3 4 5 

Den reviderade läroplanen har ökat min medvetenhet 
till vikten utav tidigare insatser för barns 
matematiska utveckling. 

1 2 3 4 5 

Jag får tillräckligt med stöd av mattepiloterna i vår 
enhet. 

1 2 3 4 5 

Jag har tillräckligt med utbildning för att kunna stödja 
och utmana barnen i sin matematiska utveckling.  

1 2 3 4 5 

 

 
Syftet med denna enkät: 

 

Förskolans läroplan har blivit reviderad och förtydligar vissa mål och riktlinjer, som bland 

annat barns matematiska utveckling. Då vi i vår kommundel nu arbetar för att implementera 

dessa förtydliganden i Lpfö 98 (2010), är vårt mål med denna undersökning att kunna 

jämföra och se vad förskollärare och barnskötare ger för uttryck och syn på varför vi ska 

arbeta med matematik i förskolan.  

 

 

Tack för er medverkan!      

Cathrine Eklöf och Pernilla Johansson 
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