
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Fem förskollärares tankar om matematik 
En undersökning om fem förskollärares syn och arbete med matematik 

utifrån Lpfö 98 reviderad 2010 

 

 

Adisa Omerovic  

Malin Knutsson 

 

Examensarbete 15 hp 

Grundnivå  

Höstterminen 2012 

Handledare: Reza Hatami 

Examinator: Torsten Lindström 

Institutionen för pedagogik, psykologi 

och idrottsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel: Fem förskollärares tankar om matematik- En undersökning om fem 

förskollärares syn och arbete med matematik utifrån Lpfö 98 reviderad 

2010 

Författare: Adisa Omerovic, Malin Knutsson 

Handledare: Reza Hatami 

 

ABSTRAKT 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik i 

förskolan utifrån Lpfö98 reviderad 2010. Detta ville vi undersöka eftersom den 

reviderade läroplanen fokuserar mer på matematikinnehållet än tidigare. För att kunna 

genomföra denna undersökning, hur förskollärare arbetar med matematik utifrån den 

reviderade läroplanen och vilken syn de har kring matematik i förskolan, intervjuades 

fem förskollärare.  

Resultatet i denna undersökning visar att förskollärarna utgår från den reviderade 

läroplanen och att de numera upplever att de synliggör och fokuserar mer på matematik.  

Därutöver visar resultatet att förskollärarna utvecklat större medvetenhet kring 

matematikens betydelse samt deras arbetsätt kring matematikområdet. De förskollärare i 

undersökningen som hade negativa erfarenheter och inställning till matematik är de som 

mest belyser och poängterar vikten av att barn får tidiga och lustfyllda erfarenheter av 

matematik i förskolan. Undersökningen visar vikten av att förskollärare är medvetna och 

har en positiv inställning till matematik för att alla gemensamt i arbetslaget ska kunna 

sträva mot samma mål och därigenom skapa goda förutsättningar för barnens 

matematiska förståelse.  

 

NYCKELORD 

Matematik i förskolan, förskolans läroplan, inställningen till matematik. 



 

 

Förord 

 

Vi vill först och främst tacka alla de personer som ställt upp på 
intervjuerna. Det är Ni som har gjort denna undersökning möjlig. Vi vill 
tacka er för att ni har öppnat upp dörrarna till era förskolor och delgett 
era tankar till oss. 

Vi vill också tacka vår handledare Reza Hatami för bra handledning och 
utmaning under denna arbetsprocess. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som har ställt upp och har 
visat stort tålamod främst under uppsatsens gång, men även under 3,5 
år av studier. Tack för ni har stöttat, uppmuntrat och hjälpt oss på olika 
sätt. Det betyder mycket för oss. 
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1 INTRODUKTION 
Matematik finns överallt i vår omvärld och det är avgörande att vi är insatta i dess 

betydelse för att vi människor ska kunna fungera i samhället. Dagens samhälle ställer 

allt högre krav på matematisk förståelse längre ner i åldrarna än vad det har gjort 

tidigare. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) och Bergius och Emanuelsson 

(2000) poängterar vikten av ett positivt möte hos små barn eftersom denna 

upplevelse påverkar deras framtida inställning och förhållningssätt till matematik. 

Det är av vikt att mötet med matematik i förskolan sker genom meningsfulla och 

lustfyllda aktiviteter för att barnen ska vidhålla sitt intresse och vidare stimuleras i 

sin utveckling. 

Barnen möter matematiska begrepp dagligen och det krävs att förskollärare
1
 utmanar 

och skapar goda förutsättningar och möjligheter för att barnen ska tillägna sig 

matematiska kunskaper (Doverborg & Pramling Samuelsson 2009). Det krävs dock 

medvetenhet hos förskollärare för att de ska lyckas utmana och därigenom tidigt 

grundlägga barnens matematiska förståelse (Doverborg 2006; Eriksson 2010; 

Björklund 2007).  

Matematik har fått en viktigare roll på sistone och betonas starkare i den reviderade 

läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket 2010b). Linder, Powers- Costello och 

Stegelin (2011) menar att idag ställs allt större krav på matematiken i förskolan. Det 

är av vikt att utveckla lämpliga strategier för att synliggöra och utmana barnens 

matematiska förståelse redan i förskolan.  

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 

lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska 

barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.   
                   (Skolverket 2010a s. 6)   

 

Palmer (2010) betonar vikten av att förskollärare under sin utbildning synliggör sitt 

förhållningssätt och sin förståelse till matematik eftersom deras inställning har en 

avgörande betydelse för barnens intresse och kommande matematiklärande. Vi har 

under utbildningens gång upplevt att vi som blivande förskollärare har en avgörande 

roll för att barnen ska inspireras och engageras i sitt lärande. Båda av oss blev 

intresserade av matematik i samband med matematikkursen under utbildningen. Vi 

vill därför själva undersöka vad andra anser om matematik inom förskolan. I och 

med att läroplanen har reviderats för förskolan och betonar matematiken ännu mer, 

har vi blivit inspirerade att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik 

utifrån läroplanen.  

                                                 

 

 

 

1
 Begreppet förskollärare kommer användas i hela uppsatsen och syftar på all personal som är 

utbildade förskollärare. Dessutom används detta begrepp eftersom undersökningens syfte är att 

undersöka denna yrkesgrupps syn och arbete i verksamheten.  
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2 SYFTE 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik i 

förskolan utifrån Lpfö98 reviderad 2010. 

 

Frågeställningar 

 Hur arbetar förskollärare med matematik i förskolan utifrån Lpfö 98 

reviderad 2010?  

 Vilken syn har förskollärare på betydelsen av matematikanvändningen i 

förskolan? 



5 

 

3 BAKGRUND 
I den teoretiska bakgrunden redogörs vad matematik innebär inom förskolans 

verksamhet. Därutöver beskrivs den reviderade läroplanen för förskolan med större 

fokus på matematiskt innehåll.  Därefter beskrivs vikten av ett tidigt positivt möte 

med matematik för små barn i förskolan. Slutligen beskrivs även förskollärarnas 

tankar och inställning kring matematik och hur detta kan påverka deras yrkesroll.  

3.1 Matematik i läroplanen för förskolan 

Doverborg (2000) skriver att förskolan fick sin första läroplan 1998 där olika 

strävansmål finns för verksamheten. Förskolan blev en egen skolform och läroplanen 

fick en gemensam syn tillsammans med grundskolan och gymnasiet när det gäller 

värdegrund och lärande. Fokus i läroplanen från 1998 är att verksamheten bör utgå 

från barnens erfarenheter och behov där lek och lärande ska bilda en helhet 

(Doverborg 2000). Doverborg (2006) skriver att dokument och riktlinjer före 1998 

gav förslag på vad förskollärarna kunde arbeta med i verksamheten. Lpfö 98 anger 

istället mål att sträva mot i förskolan, vilket bidrar till att det är varje förskollärares 

ansvar att sträva mot målen i Lpfö 98. Regeringen gav i uppdrag till skolverket att 

utveckla mer detaljerade mål och riktlinjer i läroplanen bland annat när det gäller 

barnens matematiska utveckling. Tanken med den reviderade läroplanen var att 

barnens vistelse på förskolan skulle bli mer lärorik och pedagogisk (Skolverket 

2010b). Den 1 juli 2011 sattes den reviderade läroplanen för förskolan i kraft. I den 

reviderade läroplanen finns numera fyra tydliga mål för området matematik jämfört 

med Lpfö 98 där det fanns två. Numera talas det om betydelsen av att barn i samspel 

med andra utvecklar sina tankar kring matematiska begrepp. Fokus ligger även på att 

barn utvecklar sin förmåga att resonera, reflektera och problematisera matematik i 

olika sammanhang (Skolverket 2010b).  

Barnens matematiska utveckling detaljeras mer i läroplanen, Lpfö 98 reviderad 2010, 

och betonar att förskolan ska sträva efter att varje barn:  

- Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid 

och förändring. 

- Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.  

- 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.  

(Skolverket 2010a s.10) 

Reis (2011) menar att förskolans uppdrag har gått från fostran och omsorgsuppdrag 

till större fokus på barnens rätt till lärande. Eriksson (2010) menar att målen i 

läroplanen för förskolan är uppsatta på sådant sätt, där lärandet bör ske under lekfulla 

former och hänsyn till varje barn bör tas. Leken är betydande för barnens utveckling 

och lärande, bland annat för matematikinlärningen.  Läroplanen för förskolan betonar 

att förskollärare bör ha kunskap och erfarenhet i barns utveckling och lärande för att 

de ska kunna utveckla en lustfylld och lärorik vistelse för barnen (Skolverket 2010a).  

I den reviderade läroplanen förtydligas och förstärks det pedagogiska uppdraget där 

större ansvar ligger hos förskolläraren och en ökad kompetens kring olika innehåll 

inom förskolan. Det finns dock tydliga riktlinjer för hur hela arbetslaget ska arbeta 
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för att nå uppställda mål. Alla verksamma inom förskolan bör planera, genomföra 

och synliggöra matematiken där barn utmanas och ges möjlighet att utveckla sina 

matematiska kunskaper (Skolverket 2010b). Förskolan bör regelbundet kritiskt 

granskas för att arbetslaget ska kunna utvärdera, dokumentera och utveckla en god 

pedagogisk verksamhet (Skolverket 2010a).  

3.2 Matematik i förskolan 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) menar att matematiken finns överallt i 

de små barnens vardag. Det gäller att förskollärare synliggör och uppmärksammar 

matematiken på ett lekfullt sätt för barnen. Den grundläggande matematiken i 

förskolan handlar om barnens erfarenheter, uppfattningar och hur de förstår olika 

begrepp i deras vardag. Eriksson (2010) anser att matematik i förskolan inte bara 

innefattar räkning och siffror utan även områden som färg, form, mönster, tid, 

storlek, vikt, klassificering, problemlösning, rumsuppfattning och jämförelse. Dessa 

upptäckter grundläggs först och främst genom barnens lek. Reis (2011) betonar att 

små barn experimenterar och skapar matematisk förståelse tidigt. Det är centralt att 

barnen redan i förskolan skapar en grund för matematisk förståelse (Eriksson 2010). 

Det räcker dock inte att barn vistas i en matematisk miljö eftersom de inte kan göra 

upptäckterna själva. Det krävs en medvetenhet hos förskollärarna för att barnen ska 

kunna se och ta tillvara på matematiken runt omkring. När förskollärare är medvetna 

om vad matematik är kan de synliggöra olika matematiska begrepp, vilket kan 

underlätta för barnens kommande lärande (Björklund 2007; Eriksson 2010; 

Doverborg 2006).  

Björklund (2010) menar att grunden till matematiska färdigheter är att barn blir 

medvetna om likheter, skillnader, mönster, tid, rum och mängd. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2009) menar att barn gör jämförelser och sorterar olika 

föremål i storlek, färg och antal varje dag. Det är centralt att förskollärare försöker 

lyfta fram och synliggöra dessa begrepp för barnen för att de ska få möjlighet att 

reflektera över dess innebörd och därmed skapa sammanhang. Björklund (2007) 

skriver vidare att när barn får sortera och urskilja likheter och skillnader skapar detta 

att de lättare kan hitta en jämförelse mot tidigare erfarenheter vilket därmed kan 

bidra til förståelse för det nya fenomenet. Dessa likheter och skillnader kan i 

förskolans värld exempelvis handla om större och mindre legobitar, skillnader i färg 

eller mängden vatten i barnens glas. Barnens tidigare erfarenheter får betydelse för 

hur barn förstår matematik och hur de använder sig av sin förståelse (Björklund 

2007). Ahlberg (2000) poängterar att om barn ska utveckla förståelse för olika 

begrepp krävs det att de får se, känna, jämföra och undersöka olika föremål. 

Variationen i erfarenheterna bidrar till att barnen lättare kan förstå matematikens 

nytta i vardagen. Några av de begrepp som förskollärare bör uppmärksamma kan 

exempelvis innefatta lång, kort, bred, hög, hel, halv, dubbelt, hälften, fjärdedel, olika 

tidsaspekter men även att barnen får bilda par av olika föremål med mera (Doverborg 

2000).  

Skolverket (2010b) betonar att barn i förskolan bör stimuleras i sin matematiska 

utveckling där hänsyn bör tas till varje barns erfarenheter, intressen, behov och 

förutsättning. Reis (2011) skriver dock i sin avhandling att ofta utgår förskollärarna 

från sina egna föreställningar och uppfattningar istället för att utgå från barnens 

erfarenheter. Ahlberg (2000) betonar betydelsen av den ”reflekterande läraren”, 

vilket innebär att förskolläraren försöker ta barnets perspektiv och förstå deras tankar 
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och idéer. Detta förhållningssätt gynnar förskollärarnas medvetna val när det gäller 

deras arbetssätt med matematik.  

Reis (2011) har funnit i sin avhandling att matematik i förskolan kommer in dagligen 

både genom planerade och oplanerade aktiviteter. I avhandlingen framkommer det 

dock att matematiken synliggörs i större omfattning i det planerade aktiviteterna när 

förskollärare exempelvis ramsräknar och benämner olika lägesbegrepp och 

storleksbegrepp. Slutsatsen som Reis (2011) drar i sin avhandling är att förskollärare 

bör synliggöra barnens egna upptäckter av matematik ännu mer framöver i olika 

vardagliga aktiviteter och i lekens form. Det är betydelsefullt att förskollärare 

utmanar barnen i deras upptäckter och att barnen själva får sätta ord på vad 

matematik är för dem. Detta bidrar till att barnen lättare kan problematisera och 

därmed få möjlighet att utveckla sin matematiska förståelse (Reis 2011).  

Linder m.fl. (2011) menar att när barn upptäcker och utmanas i vardagliga aktiviteter 

kan de lättare engageras. Det kan bland annat innebära att barnen får uppskatta och 

räkna antalet steg det tar till lekplatsen. För att kunna stimulera barnens matematiska 

lärande har författarna funnit i studien att förskollärare bör agera som medlare och 

ställa öppna frågor för att barnen ska engageras och utmanas (Linder m.fl. 2011). 

Benz (2012) visar i sin studie som är gjord i den tyska förskolan, att förskollärarna är 

eniga om att matematiken är en viktig del av det vardagliga arbetet i verksamheten. 

De medverkande förskollärarna nämner att matematiken naturligt kommer in.  Bland 

annat genom aktiviteter som dukning, spel, bygglek, affärslek, former, mönster och 

olika jämförelser som barnen gör dagligen. Därutöver menar cirka 55 % av de 

medverkande förskollärarna i studien att matematik i förskolan för dem innefattar 

räkning. Ahlberg (2000) hävdar att förskollärare bör ha i åtanke att inte bara beakta 

och utmana barnen i de vardagliga och rutinmässiga situationerna.  Barnen bör även 

få erfarenhet i att kunna tänka bort om ”här och nu situationen”. Detta innebär att 

barn får utmaning i olika problemlösningssituationer där de själva får tänka och dra 

slutsatser. 

3.3 Betydelsen av ett tidigt möte med matematik 

Små barn har matematiska förmågor och dessa utvecklas långt före barnen börjar 

skolan. Intresset och känslan som barnet har för matematik har en avgörande faktor 

för hur deras lärande utvecklas vidare samt hur de skapar förståelse för ämnet (Reis 

2011). Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) och Bergius och Emanuelsson 

(2000) menar att små barns första möte med matematik kan få en avgörande 

betydelse för deras framtida attityd, föreställning och framgång senare i livet. 

Björklund (2007) menar att dagens samhälle ställer allt högre krav på matematisk 

förståelse eftersom vi lever i en allt mer matematisk värld. I förskolan grundläggs 

barnens lärande och det är betydande att detta möte blir meningsfullt och lärorikt.  

Linder m.fl. (2011), Björklund (2007) och Palmer (2010)  anser att om små barn får 

erfarenheter av meningsfulla och lustfyllda aktiviteter kring matematikområdet i 

förskolan bidrar detta till att de lättare kan uppskatta och fortsätta engagera sig i 

matematik senare upp i skolåren. Linder m.fl. (2011) anser att det är av vikt att 

utveckla lämpliga strategier för att kunna introducera och lägga en grund för barnens 

matematiska förståelse i förskolan.  

Benz (2012) har även funnit i sin studie som är utförd i den tyska förskolan att 

barnen bör få kunskaper i matematik för att det ska bli en god övergång för dem från 

förskola till skola. Det bör dock finnas lämpliga lärandemål kring matematikområdet 



8 

 

för att barnen ska utveckla sin matematiska förståelse på ett meningsfullt och lustfyllt 

sätt. Ahlberg (2000) hävdar att en allt för styrd undervisning i förskolan kan vara ett 

hinder för barnens matematiska utveckling. Om barn möter tidiga krav och istället 

upplever att matematik bara handlar om siffror och beräkningar, kan detta skapa att 

de får fel föreställningar om matematik. 

Palmer (2010) poängterar vikten av att skapa utmanande och inspirerande 

lärandemiljöer som kan bidrar till att barnen på ett lekfullt sätt ges möjlighet att möta 

matematik på olika sätt. Förskollärarna bör fundera och diskutera över det material 

som finns för att barnen ska stimuleras i sin matematiska förståelse. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2009) menar att det är betydande att barn får skildra den 

abstrakta matematiken till olika konkreta föremål för att de ska kunna utveckla sin 

fantasi och sitt lärande. Reis (2011) betonar att förskollärare gemensamt bör 

diskutera över det pedagogiska materialet, vilket syfte de har med en speciell 

aktivitet och hur de ska planera verksamheten för att barnen ska erbjudas lustfyllda 

matematiska tillfällen. Angeläget är även att förskollärare uppmuntrar barnen att 

reflektera, lösa problem, se samband i lekar och aktiviteter men även ställa frågor till 

barnen för att de själva ska kunna dra slutsatser av olika begrepp (Reis 2011).  

3.4 Förskollärarnas inställning 

I studien av Sheridan, Sandberg och Williams (2011) framgår det att förskolan ska 

lägga grunden för det livslånga lärandet, men den ska även lägga en grund för 

barnens intresse och lust att lära inom exempelvis matematik. Det krävs att 

förskollärare är utbildade och har kunskap inom sitt yrkesområde för att barnen ska 

få möjlighet att lära och utvecklas. Det är betydande att granska attityder och det 

pedagogiska förhållningssättet för att en god kvalitet i förskolan ska kunna uppnås 

(Sheridan m.fl. 2011). I samma studie framhåller förskollärarna att de saknar 

tillräckliga kunskaper i matematik för att kunna arbeta utifrån läroplanen och därmed 

kunna skapa goda förutsättningar för barnens lärande (Sheridan m.fl. 2011). Benz 

(2012) konstaterar i sin studie att förskollärarna behöver mer kunskap kring 

matematikområdet för att de ska kunna utmana och skapa förutsättningar för barnens 

matematiska upptäckter.  

Doverborg (2006) menar att det är betydande att förskollärare är insatta i läroplanen 

för att de överhuvudtaget ska kunna utmana barnens matematiska förståelse. I 

matematikdelegationen ”Att lyfta matematiken” framgår det att många lärare från 

förskola till högskola saknar eller har begränsad utbildning i matematik. Det framgår 

även att lärarna saknar variation i deras arbetssätt. En annan betydande faktor som 

delegationen har lagt fram är att negativa attityder och föreställningar inom 

matematik bör ifrågasättas och istället visa på ämnets betydelse eftersom dagens 

samhälle ställer allt högre krav på matematisk förståelse (SOU 2004:97).  

Benz (2012) framhåller i sin studie att förskollärarna mestadels har en positiv 

inställning till matematik. Dock anser 1/3 av förskollärarna i studien att matematik 

kan vara förvirrande och svårt för dem. Den negativa inställningen till matematik 

visar resultat på att det ofta beror på förskollärarnas erfarenheter från deras egen 

skolgång. Mycket få förskollärare i studien anser dock att matematik är någonting 

som barnen lär sig i skolan och att det inte hör hemma i förskolan. Doverborg (2006) 

menar att kärnpunkten i medveten matematikanvändning är att förskollärare först och 

främst är kunniga och positiva till ämnet. Därefter kan de utmana och synliggöra 

olika matematiska begrepp för barnen i förskolan. Palmer (2010) betonar vikten av 
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att förskollärarna bör synliggöra sitt förhållningsätt och sin förståelse till matematik 

redan under sin yrkesutbildning. Detta har en avgörande roll för att de ska kunna 

granska sitt arbetsätt och därigenom erbjuda barnen inbjudande och meningsfulla 

lärandesituationer. Palmer (2010) skriver vidare att förskollärarnas ointresse och 

negativa inställning till matematik har stor betydelse för barnens kommande lärande 

kring matematikområdet eftersom den negativa synen kan spegla av sig till barnen. 

Om förskollärare har en uppfattning om att matematik bara handlar om siffror och 

räkning i olika läroböcker kan det bidra till svårigheter att stimulera barnens 

matematiska förståelse. Björklund (2007) menar att förskollärare bör ha kunskap vad 

matematik i förskolan innebär för att de ska kunna stimulera och utmana barnen på 

ett varierande och inspirerande sätt. 
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4 METOD 
Detta kapitel belyser urvalet av vår undersökning och vikten av olika etiska 

överväganden. Därefter beskriver vi vilka tillvägagångssätt vi har använt för att få 

resultat till vårt syfte och frågeställningar. Sedan redogörs på vilket sätt 

databearbetningen gjordes. Kapitlet avslutas med vår medvetenhet kring giltighet, 

trovärdighet och mätnoggrannhet i vårt metodval.  

4.1 Urval 

Vi valde informanter till vår kvalitativa undersökning efter de förskolor som vi 

tidigare varit i kontakt med, bland annat genom vikariat. Dessa förskolor valdes 

eftersom vi tidigare fått insyn i deras verksamhet och ville se djupare kring deras 

arbete och inställning till matematik utifrån läroplanen för förskolan. 

Undersökningen gjordes i vår kommun eftersom vi själva ville få kunskap och insyn 

hur förskollärare tänker och arbetar med matematik i vårt närområde. Vi ringde runt 

till olika förskolor i kommunen och slutligen blev det tre förskolor som ville delta i 

vår undersökning. De förskollärare som valdes ut för intervju bestämdes av 

respektive verksamhet. Sammanlagt har fem förskollärare intervjuats i 

undersökningen. 

4.2 Etiska överväganden 

Innan ett forskningsarbete görs är det viktigt som undersökare att förhålla sig till 

etiska riktlinjer och principer (Stukát 2011). Detta innefattar att undersökare bör ta 

hänsyn till olika regelstyrda krav för att kunna utföra sin undersökning. Innan vi 

genomförde intervjuerna skickade vi ut ett brev via mail där vi skrev om vårt syfte 

med undersökningen och om de olika etiska principerna (Bilaga1). Stukát (2011) 

skriver om de fyra viktiga huvudkraven som undersökare bör ta hänsyn till, bland 

annat informationskravet som innebär att den som genomför undersökningen är 

skyldig till att informera deltagarna om syftet med undersökningen och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Samtyckeskravet innebär att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Vi talade även om att planen var att spela in intervjuerna för att inte gå 

miste om väsentlig information. De medverkade fick bestämma om och hur länge de 

ville bli inspelade men även om de ville avbryta sin medverkan. Stukát (2011) 

fortsätter skriva om konfidentialitetskravet vilket syftar till att deltagarna har full 

anonymitet där deras identitet skyddas och den datainsamling som görs förvaras där 

ingen obehörig kan ta del av det. Vi informerade deltagarna både genom ett brev och 

muntligt i samband med intervjuerna att varken förskola eller namn på deltagarna 

kommer namnges i undersökningen. De medverkade fick även information om 

vilken databas uppsatsen kommer redovisas i ifall de är intresserade av att ta del av 

undersökningen och att vi kommer skicka uppsatsen via mail om intresset finns. 

Detta rekommenderar Stukát (2011) i sitt avsnitt om de etiska principerna som 

undersökare bör ta ställning till. Författaren skriver vidare om nyttjandekravet vilket 

betyder att det insamlade materialet ska endast vara tillgängligt för undersökarna och 

bara användas till forskningsändamål (Stukát 2011). Vi talade om för deltagarna i 

undersökningen att den information som samlas in från intervjuerna raderas efter 

avslutat arbete för att det inte ska vara tillgänglig för utomstående.  
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4.3 Datainsamlingsmetoder 

Till vår undersökning valdes en kvalitativ metod eftersom tanken var att undersöka 

förskollärarnas syn och arbete och därmed få ett lärarperspektiv. Stukát (2011) menar 

att metoden ska väljas efter vad som är lämpligt och relevant för undersökningen. 

Patel och Davidsson (2003) anser att en kvalitativ undersökning är mer inriktad kring 

intervjupersonens personliga tolkningar, egenskaper och beskrivningar. Denna 

forskningsstrategi syftar på att intervjuaren bygger upp en förståelse och tolkning av 

intervjupersonernas uppfattningar. Till vår kvalitativa undersökning valde vi 

intervjuer. Patel och Davidsson (2003) menar att kvalitativa intervjuer bidrar till att 

intervjupersonen får möjlighet att svara med egna ord. Intervjuerna är personliga och 

bygger på frågor för att samla information.  

Lantz (2007) belyser olika former av intervjuer, bland annat öppna och strukturerade 

intervjuer. Vi valde öppen intervju, vilket enligt Lantz (2007) innefattar att 

intervjupersonen fritt beskriver sitt sätt att uppfatta och resonera kring ett område. 

Intervjuformen ger möjlighet att fånga intervjupersonens uppfattning och upplevelse 

om vad denne anser är betydelsefulla faktorer eftersom personen själv definierar och 

avgränsar området. Detta innebär att olika intervjupersoner kan precisera området på 

skilda sätt, vilket innebär att intervjuernas karaktär kommer se olika ut. Lantz (2007) 

hävdar vidare att det är upp till intervjuaren att på ett ömsesidigt sätt försöka skapa 

förståelse och närma sig intervjupersonens sätt att tänka. Den strukturerade 

intervjuformen syftar istället till att intervjuaren har satt upp förutbestämda 

problemområden och undersökaren är ute efter mångfalden i intervjupersonens svar 

istället för kvaliteten i svaren. Stukát (2011) problematiserar även kring den 

strukturerade intervjuformen eftersom intervjupersonens personliga förståelse och 

uppfattning blir likgiltigt.  

4.4 Genomförande 

Fem förskollärare intervjuades i denna undersökning. På en av förskolorna 

intervjuades en förskollärare själv. Därutöver intervjuades två förskollärare var i två 

av de andra förskolorna. På en av förskolorna intervjuades två förskollärare under 

olika tillfällen medan på den andra förskolan närvarade två förskollärare under 

samma intervjutillfälle. De två förskollärarna som närvarade gemensamt under 

intervjutillfället fick dock möjlighet att ge sina egna synpunkter på de olika frågorna 

som ställdes. Därutöver antecknades noggrant båda förskollärarnas tankar och idéer 

som sedan har analyserats.  I brist på tid utförde vi intervjuerna var för sig i de olika 

förskolorna. Dock eftersträvade vi samma metoder och principer under 

intervjutillfällena. Vi spelade in intervjupersonernas svar med hjälp av våra 

mobiltelefoner. Efter intervjuerna träffades vi gemensamt och lyssnade och skrev ner 

intervjusvaren för att inte riskera att missa viktiga detaljer och tolkningar. 

Intervjufrågorna inleddes med lite bakgrundsfakta bland annat om 

intervjupersonernas utbildning, kompetens och yrkeserfarenhet (Bilaga 2). Detta 

poängterar Lantz (2007) är en viktig punkt som intervjuaren bör tänka på för att 

skapa ett inledande bra klimat.  

Intervjuernas längd varierade mellan 25-35 minuter. Inför intervjun hade vi förberett 

vissa huvudfrågor som fungerade som en grund för samtalet men det tillkom även 

vissa följdfrågor. Dessa ställdes vid behov för att kunna fokusera och utveckla de 

svar som uppkom. Meningen med detta var att vi ville skapa förståelse och få 

detaljerade svar. Stukát (2011) menar att intervjuaren bör undvika ledande och 
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förutsättande frågor. Lantz (2007) påpekar att intervjupersonen bör få tillräckligt 

med tid att svara, tid till eftertanke men även att kunna stanna upp under intervjun. 

Detta är viktiga inslag för att intervjuaren ska kunna få uttömmande svar. Patel och 

Davidsson (2003) menar att det är betydelsefullt att intervjuaren är medveten om hur 

intervjufrågorna formuleras för att intervjupersonerna inte ska missuppfatta 

meningen med frågan.  

4.5 Databearbetning 

Eftersom vi utförde några intervjuer var bestämde vi att lyssna igenom intervjuerna 

gemensamt och transkribera för att inte missa viktiga detaljer. Därefter gick vi 

igenom vad vi hade skrivit och försökte se om någon av oss hade missat någonting 

som hade framkommit eller om våra anteckningar skiljde sig åt. Vi bestämde oss för 

att inte skriva ner pauser och hummanden från intervjuerna men vi har efteråt försökt 

analysera och tyda om detta kan ha spelat roll för undersökningens trovärdighet. 

Under ljuduppspelningen har vi försökt tyda om de olika pauserna och hummanden 

möjligtvis kunde bero på osäkerhet. Vi har försökt att hitta likheter och skillnader i 

intervjupersonernas uttalanden och därefter sammanfattades deras uttalande som vi 

ansåg vara relevanta till vårt syfte och frågeställningar där detta skrevs i flytande 

text. Vissa uttalande skrevs ner som citat där de fem förskollärarna skiljde sig åt i 

vissa uttalanden men även om de delade samma uppfattningar.  Likväl bestämde vi 

att systematiskt välja bort viss information som inte gav resultat till vårt syfte och 

frågeställningar. Lantz (2007) menar att systematiskt välja bort viss information 

förenklar den fortsatta analysen. De nedskrivna intervjuerna markerades med siffror 

och vi valde att kalla våra fem förskollärare för A-E. Detta för att kunna särskilja och 

analysera deras intervjusvar.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

Stukát (2011) menar att begreppet validitet syftar på om forskaren använder sig av 

rätt metod för att undersöka det som är tänkt. Författaren kopplar detta begrepp även 

till undersökningens giltighet för att undersökningen ska anses vara relevant för 

sammanhanget. En faktor som kan påverka validiteten är på vilket sätt 

intervjufrågorna ställs, vilket Stukát (2011) menar på att om intervjufrågorna är för 

stora eller för korta kan det bidra till att svaren i undersökningen inte blir lika 

relevanta. Vi försökte att omformulera vissa frågor när våra frågor inte var 

tillräckligt tydliga. Dessutom ställde vi vissa följdfrågor som vi ansåg vara relevanta 

i sammanhanget för att inte riskera feltolkningar av intervjupersonernas tankar.  

Stukát (2011) betonar att reliabilitet innebär hur pass trovärdig forskarens metod är. 

Forskare bör reflektera över om de insamlade resultaten i undersökningen kan anses 

vara trovärdiga. Patel och Davidsson (2003) menar att för att uppnå en god 

reliabilitet gäller det som forskare att göra opartiska bedömningar. Vi har under 

transkribering av intervjuerna försökt lyssna igenom varje intervju flera gånger och 

antecknat var för sig för att kunna få en objektiv bild som möjligt. Ljudinspelningen 

skapade även möjlighet att i efterhand kunna tolka svaren efter de kriterier som bör 

finnas för att en undersökning ska kunna anses vara trovärdig (Patel & Davidsson 

2011). Detta poängterar även Stukát (2011) är en viktig aspekt att tänka på, för att 

inte riskera feltolkningar och missuppfattningar i intervjuerna. Reliabiliteten stärktes 

genom att förskollärarna fick i god tid information om att de kommer vara anonyma, 

vilket vi hoppas kan vara en bidragande faktor att de svarade sanningsenligt.  Vi har 

försökt redovisa våra resultat genom citat för att resultaten ska anses vara trovärdiga.  



13 

 

 

Stukát (2011) menar att vid en undersökning finns det alltid risk för felkällor. Det är 

betydande att ta hänsyn till de olika aspekterna som kan påverka undersökningens 

trovärdighet. Intervjuaren bör vara medveten om att han/hon kan påverka 

intervjupersonerna genom gester och kroppsspråk (Patel & Davidsson 2003). Stukát 

(2011) menar att det även finns risk för att de svar som intervjupersonen ger ibland 

inte är helt ärliga. Intervjupersonerna kan ibland ge de svaren som de tror att 

intervjuaren önskar. Författaren betonar dock att detta kan undvikas genom att 

upprätta en förtroendefull och trygg situation under intervjutillfället (Stukát 2011). 

Vi har diskuterat denna problematik efter varje analys av de inspelade intervjuerna 

och försökt tyda intervjupersonernas osäkerhet och om svaren är trovärdiga. Vi är 

medvetna om att inspelningen av intervjuerna kan ha påverkat intervjupersonernas 

svar. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
Detta avsnitt kommer visa resultat på undersökningens frågeställningar. Resultatet 

redogörs utifrån de kvalitativa intervjuerna som har gjorts med fem förskollärare. Vi 

använder oss av de olika rubrikerna från bakgrunden för att kunna få en mer 

övergripande bild av intervjusvaren och för att få svar utifrån våra frågeställningar. 

Efter varje resultatdel analyseras de insamlade resultaten från intervjuerna och 

kopplas till tidigare forskning. 

5.1 Matematik i läroplanen för förskolan 

För att ta reda på förskollärarnas synpunkter hur de arbetar med matematiken ställdes 

följande intervjufråga, ”Hur arbetar ni med matematik utifrån läroplanen Lpfö 98 

reviderad 2010?”. 

Resultaten av intervjuerna visar att förskollärarna är överens om att den reviderade 

läroplanen för förskolan betonar matematiken ännu mer än tidigare. Den reviderade 

läroplanen har bidragit till att de intervjuade förskollärarna upplever att de synliggör 

och uppmärksammar matematiken ännu mer. I intervjuerna var förskollärarna 

överens om att läroplanen har en stor betydelse, målen för matematiken är tydliga 

och läroplanen bör följas och ständigt synliggöras. En av förskollärarna uttrycker hur 

hon och de övriga i hennes verksamhet arbetar och synliggör läroplanen.  

Förskollärare C: Vi har pratat om att läroplanen ska finnas i ryggen hela tiden och 

som vi ska utgå från. Innan har det varit så att vi har gått tillbaka till den och hittat 

saker som passar in för olika aktiviteter.   

Vi har dock utifrån förskollärarnas uttalanden märkt viss skillnad när det gäller deras 

arbete med de olika matematiska målen i läroplanen. Förskollärare A och B menar 

att de inte har något specifikt mål i verksamheten som de arbetar och utgår ifrån, utan 

de anser att de hela tiden arbetar med matematik. Medan två av förskollärarna, C och 

D, utrycker att de arbetar mycket med projekt där barnen stimuleras i sin 

matematiska utveckling. Båda två nämner att de olika arbetslagen har utformat egna 

kvalitetsmål som är anpassade efter läroplanen. Varje arbetslag har egna kvalitetsmål 

som förskollärarna arbetar och strävar efter för att verksamheten ska kunna 

utvecklas. 

Förskollärare C: Vi arbetar mycket med projekt i hela huset, där vi hela tiden utgår 

från läroplanen. Vi har satt upp fem olika kvalitetsmål i respektive arbetslag som vi 

ska sträva efter. Dessa mål utgår från läroplanen som vi ska jobba och sträva efter.   

5.1.1 Analys 

Utifrån de resultat som vi samlat in kan vi se att den reviderade läroplanen har 

påverkat förskollärarnas medvetenhet kring matematikens betydelse. Vi tolkar 

förskollärare Cs uttalande att hon och hennes arbetskollegor har utvecklat en större 

medvetenhet kring läroplanens betydelse och menar på att de numera försöker 

eftersträva att läroplanen ska finnas i bakhuvudet hela tiden i arbetet med matematik. 

I den reviderade läroplanen förstärks det pedagogiska uppdraget men även 

förskollärarens ansvar och kompetens (Skolverket 2010b). Arbetet med matematik är 

numera mer målstyrt och detaljerat än tidigare. Alla verksamma inom förskolan bör 

dock planera, genomföra och synliggöra matematiken för att barnen ska få möjlighet 

att utveckla sitt matematiska lärande (Skolverket 2010b). Vi kan dock se en viss 

skillnad när det gäller hur en del av förskollärarna i undersökningen beaktar och 
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arbetar med matematik. Förskollärare A och B menar att de inte har några speciella 

mål som de arbetar med utan de arbetar med matematik hela tiden. Medan två andra 

förskollärare, C och D, uttrycker att de arbetar mycket med projekt kring 

matematikämnet i deras verksamhet. I Reis (2011) avhandling visar resultatet på att 

matematiken i förskolan synliggörs mest i de planerade aktiviteterna. Förskollärarna 

C och D nämner att de olika arbetslagen har satt upp egna kvalitetsmål som de 

arbetar och strävar efter i respektive arbetslag. Kvalitetsmålen utgår från Lpfö 98 

reviderad 2010. Dessa kvalitetsmål tolkar vi som att de gemensamt i arbetslaget 

utformat och tolkat egna verksamhetsmål där alla gemensamt i arbetslaget försöker 

beakta och betona matematiken i verksamheten. Likväl tolkar vi det som att de 

gemensamt eftersträvar ett medvetet matematiktänk i verksamheten. Doverborg 

(2006) konstaterar att förskollärare bör vara medvetna om matematiken och insatta i 

läroplanen för att de ska kunna utmana förskolebarnen i deras matematiska 

förståelse. 

5.2 Matematik i förskolan 

Vi ville få svar på hur de olika förskollärarna arbetar och beskriver matematiken i 

deras respektive verksamhet. Intervjufrågan som användes är följande, ”Beskriv på 

vilket sätt ni använder matematik i verksamheten?”. 

Alla fem förskollärare i intervjuerna är överens om att matematiken finns överallt 

och att det handlar om mycket mer än siffror och ramsräkning. Alla är samstämmiga 

kring att olika matematiska begrepp dagligen kommer in i förskolans värld 

framförallt i olika vardagliga situationer. De är samstämmiga över att de vuxna i 

förskolan bör ta tillvara dessa tillfällen, vägleda och utmana barnen i deras 

matematiska tänkande. Förskollärare A betonar att barn bör få tillfälle att själva sätta 

ord på sina skilda tankar och idéer. 

Förskollärare A: Det är viktigt att ha med sig att barn tänker olika om matematik 

och att man låter de förklara sin tanke utifrån sin nivå. Och att sätta ord på vad de 

själva anser och tänker. Barn har ändå sitt eget logiktänkande om matematik. Man 

får ge dem tid till att tänka och fundera själva och inte ge det rätta svaret.  

Fyra av fem förskollärare i intervjuerna upplever att de arbetar genomgripande med 

matematiken i de olika verksamheterna och att de själva insett att de har blivit bättre 

på att synliggöra matematiken runt omkring desto mer de arbetar med det. Den femte 

förskolläraren nämner dock inte under intervjun att de arbetar genomgripande med 

matematik i verksamheten. Däremot nämner denna förskollärare att de i hennes 

verksamhet synliggör matematik främst genom vardagliga aktiviteter.   

Förskollärare B uttrycker att de i verksamheten försöker tänka matematik när de 

möblerar om och att de funderar över vad för sorts matematik de erbjuder barnen. 

Hon menar vidare att materialutbudet är viktigt att fundera över, exempelvis vid 

sorterings och skapandeaktiviteter, för att barnen ska utveckla sin matematiska 

förståelse. Förskollärare D nämner att arbetet med matematik kräver att de vuxna 

utgår från barnen och deras intressen. Hon uttrycker även i intervjun att i hennes 

arbetslag försöker de ha på sig sina matematikglasögon hela tiden för att kunna 

utmana barnen i stunden, synliggöra olika begrepp som uppkommer och vikten av att 

ställa öppna frågor för att barnen ska utmanas i sin förståelse.  

Förskollärare D: Vi utgår från barnen och deras intressen. Vi försöker fånga 

ögonblicken när det händer något kring matsituationer exempelvis lyfta begrepp 

som helor och halvor och ställa utmanande frågor. 
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5.2.1 Analys 

Förskollärarna i undersökningen är eniga om att matematiken finns överallt och att 

det är betydligt mycket mer än siffror. Vi tolkar att alla fem förskollärare är 

samstämmiga kring vikten av att fånga olika vardagliga begrepp, där matematiken 

naturligt kommer in. Detta för att kunna utmana barnen i stunden och därigenom 

utveckla deras matematiska förståelse. Doverborg och Pramling Samuelsson (2009), 

Reis (2011), Linder m.fl. (2011) och Björklund (2007) betonar vikten av att 

förskollärare synliggör och utmanar barnens egna upptäckter av matematik i de 

vardagliga aktiviteterna. Ahlberg (2000) poängterar dock att förskollärare bör se upp 

med att bara utmana barnen i deras matematiska förståelse genom vardagliga 

aktiviteter. Det krävs även att barn får utmaning i problemlösningssituationer där de 

får erfarenhet i att tänka bort om här och nu situationer (Ahlberg 2000).  

Vi tolkar förskollärare Ds uttalande att i hennes verksamhet försöker de utgå och 

använda sig av barnens intressen för att de ska engageras och därmed uppleva 

meningsfullhet. Björklund (2007), Doverborg och Pramling Samuelsson (2009), 

Skolverket (2010b) och Reis (2011) betonar att förskollärare bör utgå från barnens 

erfarenheter, uppfattningar och idéer för att barnen ska kunna uppleva 

meningsfullhet i sitt matematiska lärande. Dock har Reis (2011) funnit i sin 

avhandling att förskollärare ofta utgår från sina egna uppfattningar istället för att utgå 

från barnens erfarenheter.  

Resultaten visar att fyra av fem förskollärare upplever att det arbetar genomgripande 

med matematik. Vi upplever dock att den femte förskolläraren inte arbetar 

genomgripande med matematik i verksamheten. Eriksson (2010) och Doverborg 

(2006) anser att barn inte kan göra matematiska upptäcker själva utan det krävs 

kunniga förskollärare som är medvetna, positiva och utmanar barnen i deras 

matematiska förståelse.  

Förskollärare As uttalande tolkar vi som att de verksamma i förskolan bör ge barnen 

tid, inte ge dem det rätta svaret utan barnen bör själva uttrycka sig och sätta ord på 

sina egna tankar och idéer. Vi upplever att förskollärare A menar att barn ofta är 

väldigt logiska i sitt tänkande om matematik. Detta är någonting som även Reis 

(2011) funnit i sin avhandling och poängterar vikten av att barn själva får sätta ord på 

vad matematik är för dem. Linder m.fl. (2011) betonar att förskollärare bör agera 

som medlare och ställa öppna frågor för att barnen ska engageras och vägledas i sitt 

lärande.  

5.3 Betydelsen av ett tidigt möte med matematik 

För att kunna få svar på vår frågeställning angående förskollärarnas syn om 

matematik och betydelsen av det tidiga mötet i förskolan ställdes följande 

intervjufråga, ”Vilken syn har du kring matematikanvändningen i förskolan?”. 

Alla förskollärare i undersökningen belyser vikten av att barn i förskolan bör få 

erfarenheter av matematik tidigt för att de ska kunna bygga upp en god grund vidare 

till skolan. Förskollärare C uttalar sig om att hennes negativa inställning till 

matematik har påverkat henne senare när hon började utbilda sig. Hon belyser att hon 

själv insåg vikten av att förmedla ett positivt möte till barnen för att de ska utveckla 

ett intresse för matematik. Detta för att barnen tidigt ska få med sig matematiska 

kunskaper vidare till skolan, vilket kommer underlätta för dem i framtiden. 
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Tre av fem förskollärare i intervjun poängterar betydelsen av att ta tillvara på 

barnens lust där barnen får leka sig fram genom matematik för att de ska få positiva 

erfarenheter och därmed utveckla sitt lärande. Förskollärare E uttalar sig om detta 

genom följande citat. 

Förskollärare E: Det är viktigt att ta tillvara på barnens lust. Om barnen har lust till 

något bör vi ta tillvara på deras lust och glädje. Det gör man när matematiken 

kommer från barnen själva.  

5.3.1 Analys 

Förskolan ska lägga grunden till det livslånga lärandet där barnen ska utveckla sitt 

intresse och lärande. Dagens samhälle ställer allt högre krav på matematisk 

förståelse, därav är det av vikt att barn får utveckla sin matematiska förståelse tidigt 

för att kunna använda sig av matematik i många olika sammanhang (Björklund 

2007). Förskollärarna i undersökningen betonar matematikens betydelse, de är även 

eniga om att barnen bör få möta matematik tidigt för att de ska få en god grund att stå 

på. Detta är någonting som även Benz (2012) funnit i den tyska förskolan och 

konstaterar att barn behöver få kunskaper i matematik för att därigenom bli 

förberedda inför skolan. 

Tre av fem förskollärare i intervjuerna betonar betydelsen av att ta tillvara på barnens 

lust där barnen genom leken får utveckla sin matematiska förståelse. Förskollärarnas 

uttalanden i vår undersökning kan kopplas med tidigare studier. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2009), Bergius och Emanuelsson (2000) och Reis (2011) 

påpekar att små barns första möte med matematik har en avgörande betydelse hur 

deras framtida lärande och förståelse utvecklas.  

Förskollärare Cs uttalande tolkar vi som att hon kom till insikt om vikten av att barn 

tidigt får lustfyllda erfarenheter av matematik för att därigenom skapa en grund för 

matematisk förståelse. Linder m.fl. (2011), Björklund (2007) och Palmer (2010) 

hävdar att det är betydande att det tidiga mötet med matematik blir meningsfullt och 

lustfyllt för att barnen i fortsättningen ska uppskatta och engagera sig vidare i 

matematik när de kliver in i skolans värld. 

5.4 Förskollärarnas inställning 

Vi ville undersöka hur förskollärarna ställer sig till matematik och om deras 

inställning möjligtvis påverkar deras arbetssätt. Följande intervjufråga användes, 

”Vilken betydelse har matematiken för dig i verksamheten?”. 

Tre av fem förskollärare nämner i intervjuerna att de har haft en negativ inställning 

till matematik under deras egen skolgång vilket har påverkat dem senare i livet. 

Deras utbildning och arbete i förskolan har ändrat deras inställning till matematik. 

Alla förskollärare uttrycker i intervjun att matematiken är viktig och att barnen tidigt 

får möta matematik genom lustfyllda aktiviteter. Förskollärare D uttalar i intervjun 

att de vuxna har olika erfarenheter vad matematik innebär för dem och hur de ser på 

matematik. Hon uttrycker i intervjun att dessa skilda erfarenheter kan påverka hur de 

vuxna utövar och förmedlar matematiken i verksamheten för barnen.  

Förskollärare D: Hur vi tänker och ser på matematik, är hur vi förmedlar det också. 

Förskollärare B uttrycker svårigheten kring arbetet med matematik i förskolan och 

att det emellanåt upplevs som något helt annat av många än vad det egentligen är.  
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Förskollärare B: Det svåraste som jag tycker är att få föräldrarna att förstå att 

matematik på den här nivån inte bara är 1+1 blir 2. Matematikordet är stort. Det är 

inte bara siffror och räkna och många förknippar fortfarande det med skola och 

siffror. Det skulle vara ett annat ord för matematik i förskolan. 

Dessutom lyfter fyra av fem förskollärare i intervjuerna att arbetet med matematik 

har tagit lång tid för att det ska kunna genomsyra hela verksamheten. De nämner 

bland annat att deras skilda relation och inställning till matematik har spelat roll för 

att alla ska ha ett medvetet tänk och arbetssätt kring matematik. Förskollärare C visar 

genom sitt uttalande sin tanke kring arbetet med matematik och att det tagit lång tid. 

Förskollärare C: Gemensamt strävar vi mot samma mål, vilket gör att vi får till det. 

Men det har tagit tid att komma dit och innan hade inte alla på sig sina 

matematikglasögon. Mattetänket sitter i ryggraden och det är så pass medvetet. 

5.4.1 Analys 

Tre av fem förskollärare uttrycker att de har haft en negativ inställning till matematik 

under deras egen skolgång. Detta är någonting som även Benz (2012) funnit i sin 

studie och menar på att förskollärares negativa inställning beror oftast på deras 

tidigare erfarenheter från deras egen skolgång. Palmer (2010) hävdar att 

förskollärarnas negativa inställning och ointresse kan lätt spegla av sig på barnen. 

Förskollärare Ds uttalande tolkar vi som att de vuxna i förskolan har olika 

erfarenheter, vilket kan påverka deras förhållningssätt och arbetssätt till matematik. 

Vår tolkning av detta är att det är viktigt att vara medveten om sitt förhållningssätt 

för att inte spegla en negativ syn till barnen. Sheridan m.fl. (2011) hävdar att det är 

betydande att granska förskollärares attityder och det pedagogiska förhållningssättet 

för att kunna uppnå god kvalitet i verksamheten. 

Förskollärare B visar genom sitt uttalande svårigheten kring arbetet med matematik i 

förskolan och att det ibland upplevs av föräldrar mer skollikt än vad det egentligen 

är. Vi tolkar detta som att hon upplever att det är svårt att ibland nå fram till föräldrar 

och få dem att förstå vad matematik innebär i förskolans värld. Vår uppfattning är att 

många idag inte är insatta i vad matematik inom förskolan innebär utan en del anser 

att matematik mer hör hemma i skolans värld. Förskollärarens uttalande kring att 

matematikordet är omfattande och tolkar vi som att det vore mer accepterat i 

förskolan ifall det vore ett annat ord som inte låter lika skollikt. Benz (2012) fann i 

sin studie att vissa av de medverkade förskollärarna anser att matematik är ett ämne 

som barnen lär sig i skolan. Palmer (2010) anser att om förskollärare har fel 

uppfattning om matematik bidrar det till svårigheter att engagera och utmana barnen 

i deras matematiska förståelse.  

Fyra av fem förskollärare i vår undersökning poängterar att arbetet med matematik 

har tagit lång tid för att det ska kunna genomsyra hela verksamheten. Vi tolkar detta 

som att det krävs att alla i arbetslaget är villiga, positiva och medvetet eftersträvar ett 

gemensamt arbetssätt. Detta för att kunna uppnå en god kvalitet i verksamheten. 

Även förskollärare Cs uttalande tolkar vi som betydelsen av att alla i arbetslaget har 

på sig sina matematikglasögon. Detta är av vikt för att alla gemensamt ska kunna 

sträva mot samma mål och därigenom uppnå god kvalitet i verksamheten kring 

matematikområdet. Palmer (2010) betonar att förskollärare under sin yrkesutbildning 

bör synliggöra sitt förhållningssätt till matematik eftersom detta kan påverka barnens 

kommande matematiska förståelse. Doverborg (2006) konstaterar att medvetna 

förskollärare bör vara kunniga, insatta i läroplanen och positiva till matematikämnet 

för att kunna utmana och stimulera barnens matematiska kunskaper.  
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6 DISKUSSION 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik 

utifrån läroplanen och få syn på vad de anser om matematik i förskolan samt om 

deras syn möjligtvis skiljer sig åt. I detta huvudkapitel diskuteras betydelsen kring de 

framkomna resultaten i undersökningen. Dessutom diskuteras metodvalet och 

därefter ges förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis redogörs den pedagogiska 

implikationen kring arbetet med matematik i förskolan. 

6.1 Resultatdiskussion 

I samband med den reviderade läroplanen för förskolan ville vi undersöka detta 

problemområde och se hur förskollärare arbetar med matematik utifrån den 

reviderade läroplanen. Efter att ha genomfört denna undersökning anser vi att den 

senaste tidens fokus på matematik och de mer detaljerade matematiska målen i den 

reviderade läroplanen, kan möjligtvis vara en av de bidragande orsakerna till att 

förskollärarna i undersökningen visar medvetenhet kring matematikens betydelse.  

Vi anser att det är positivt att det idag finns fyra mål för matematikämnet i förskolans 

läroplan jämfört med Lpfö 98, då det tidigare fanns två mål (Skolverket 2010b). 

Detta kan bidra till att förskolebarn får större möjlighet att utveckla sin matematiska 

förståelse men även att förskollärarna möjligtvis synliggör matematiken mer än 

tidigare. Vi har dock diskuterat om matematiken betonades i lika stor omfattning ute 

i dessa tre förskolor innan den reviderade läroplanen utformades med de tydliga 

matematiska målen. En möjlig orsak är om förskollärarna själva upplever och 

betonar matematik mer än tidigare på grund av att det numera talas mer om 

betydelsen om ett tidigt möte med matematik i förskolan. 

Utifrån de resultat som framkommit i undersökningen anser vi att om förskollärare 

utgår från läroplanen bidrar det även till att de arbetar och synliggör matematiken 

mer i verksamheten. Exempelvis poängterar en förskollärare att de tidigare i 

verksamheten inte varit lika medvetna om läroplansmålen eftersom de gick tillbaka 

till den efter vissa aktiviteter och försökte hitta passande mål. Genom detta uttalande 

anser vi att de i verksamheten numera utvecklat större medvetenhet kring läroplanen 

och dess mål då de ständigt har läroplanen i bakhuvudet. Doverborg (2006) 

framhäver att det krävs medvetenhet hos förskollärare om matematik för att de ska 

kunna utgå från läroplanen. Detta är dock varje förskollärares skyldighet för att 

barnens lärande ska utvecklas. 

En intressant skiljaktighet har uppmärksammats, där fyra förskollärare arbetar och 

utgår från läroplanen på olika sätt. Två av förskollärarna arbetar med matematik hela 

tiden och har inga specifika matematiska mål som de utgår från. Medan två andra 

förskollärare har utformat egna kvalitetsmål i respektive arbetslag där målen utgår 

från förskolans läroplan. Slutsatsen vi drar av detta är att de egna kvalitetsmålen 

möjliggör att det upplevs mer meningsfullt av förskollärarna att arbeta med 

matematik eftersom de själva har utformat och tolkat egna verksamhetsmål, vilket 

kan bidra till att de är mer engagerade och medvetet strävar mot samma mål. Utifrån 

dessa resultat finner vi det angeläget och vill understyrka vikten av att förskollärare 

har ett utformat mål i arbetet med matematik för att barnen ska kunna utveckla sitt 

lärande. Därutöver tycker vi att det är betydande att förskollärare reflekterar 

tillsammans och tolkar de olika målen i arbetslaget för att alla gemensamt ska kunna 

sträva mot samma mål och därigenom utveckla en god pedagogisk verksamhet.  
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En förskollärare i undersökningen belyser betydelsen av att förskollärare är lyhörda 

inför barnens skilda tankar och idéer och att barnen ges tid till eftertanke. Vi håller 

med förskollärarens uttalande och konstaterar att barn tänker olika om matematik 

och vi som förskollärare måste vara medvetna för att kunna synliggöra deras olika 

sätt att tänka. Detta genom att benämna, förklara, diskutera och reflektera med 

barnen för att de ska få insyn i att det finns flera olika sätt att tänka. Hänsyn bör tas 

till varje barns erfarenheter, intresse och behov (Skolverket 2010b).  

Vi anser att förskollärare bör ha förståelse för matematiken i förskolan och vikten av 

att synliggöra matematiken runt omkring för barnen. Detta är centralt eftersom 

dagens samhälle kräver större matematisk förståelse än tidigare. Det är likväl viktigt 

att barn tidigt får möta matematik för att de ska utveckla matematisk förståelse i 

förskolan. Detta kan underlätta för deras framtida inställning, intresse och förståelse 

till matematik. (Björklund 2007; Linder m.fl.  2011; Palmer 2010). Alla fem 

förskollärare upplever vi har ambitionen och viljan att barnen får stimulans i 

matematik genom meningsfulla tillfällen. Vi upplever att de är angelägna om 

betydelsen av att barn grundlägger sina matematiska kunskaper i förskolan för att 

barnen ska fortsätta engageras i skolans värld.  

Vi finner det intressant att de förskollärare i denna undersökning som hade en 

negativ inställning till matematik under deras egen skolgång är de som mest 

poängterar matematikens betydelse för att förmedla ett positivt möte till barnen. 

Detta var även vår frågeställning i undersökningen, där vi vill se hur förskollärarna 

ser på matematik och om deras syn möjligtvis skiljer sig åt. En av förskollärarna i 

denna undersökning berättar att hon hade en negativ inställning till matematik under 

sin egen skolgång vilket senare påverkades i samband med utbildning men även 

arbetet i förskola. Då insåg hon vikten av att barn tidigt får utveckla ett intresse för 

matematik och därigenom bära med sig lärorika matematiska erfarenheter vidare till 

skolan.  

En av förskollärarna belyser en intressant tanke och menar att de verksamma i 

förskolan har olika förhållningssätt och inställning till matematik, vilket kan påverka 

deras arbetssätt och hur de förmedlar matematiken till barnen. Vi anser att det är 

betydande att vara medveten om sitt förhållningssätt och sin inställning till 

matematik för att inte förmedla negativa tankar och ett ointresse som därmed kan 

påverka barnens framtida matematiska lärande. I samband med denna undersökning 

har vi kommit fram till att vi som blivande förskollärare har en avgörande roll för att 

barnen ska engageras och stimuleras i sin matematiska förståelse. Det är angeläget 

att förskollärare gemensamt granskar och synliggör sitt förhållningssätt för att kunna 

utveckla sitt arbetssätt. Det krävs att alla i arbetslaget diskuterar och reflekterar kring 

sin tankar och idéer om matematik. Detta för att alla gemensamt ska kunna sträva 

mot samma mål och därigenom åstadkomma ett gemensamt arbetssätt där barnen kan 

engageras och stimuleras i sin matematiska förståelse. Denna aspekt har framkommit 

i vår undersökning där fyra av fem förskollärare anser att deras skilda erfarenheter 

och inställning till matematik har spelat roll för att alla gemensamt och medvetet ska 

kunna arbeta och synliggöra matematiken. Enligt intervjuerna i denna undersökning 

upplever vi att detta kan vara en av anledningarna till att arbetet med matematik i 

dessa verksamheter har tagit lång tid, eftersom alla inte var lika positiva till ämnet 

tidigare.  
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6.2 Metoddiskussion 

Vårt val av kvalitativ undersökning i samband med öppna intervjuformen bidrog till 

att vi fick svar på vårt syfte och frågeställningar.  Detta skapade att förskollärarna 

själva uttryckte sina egna tankar och uppfattningar kring deras arbete med 

matematik, vilket möjliggjorde att vi kunde dra slutsatser av detta. Det som dock kan 

ha påverkat vårt resultat är valet av förskolor eftersom större delen av förskolorna är 

bekanta för oss sedan tidigare. Detta kan ha påverkat både positivt och negativt. Vi 

anser dock att det positiva överväger eftersom både förskollärarna och vi som 

intervjuare kände oss trygga i rollen och det blev lättare att föra en harmonisk 

intervju. De förskollärare som medverkade i denna undersökning valdes av 

respektive förskola. Därmed kan detta påverkat vårt resultat eftersom större delen av 

dem har ett genuint intresse för matematik. Det innefattade dock inte alla, en del av 

förskollärarna som medverkade var de som kände sig mest bekväma med att närvara 

under intervjun.  

Vi upplever att reliabiliteten i vår undersökning är tillräckligt god men vi är dock 

medvetna om vissa aspekter som möjligtvis kan ha påverkat trovärdigheten i denna 

undersökning. Vårt val att spela in intervjuerna kan ha påverkat resultatet, eftersom 

intervjupersonerna möjligtvis inte kände sig lika trygga vid vissa ordval och därmed 

inte är lika måna om att komma med rimliga svar. Patel och Davidsson (2003) menar 

att nackdelen med ljudinspelning är att det kan hämma och påverka 

intervjupersonernas svar. Vi anser att fördelen med att spela in överväger dock 

nackdelen eftersom risken att missa viss information undviks. Stukát (2011) 

poängterar fördelen med en inspelad intervju vilket synliggör intervjupersonernas 

tonfall, pauser och osäkerhet kring olika svar som ett skriftligt svar inte kan erbjuda. 

Detta bidrog till att vi lättare kunde analysera och kritiskt granska intervjuerna. Vi 

anser att ljudinspelning av intervjuerna ökade reliabiliteten eftersom det underlättade 

transkriberingen av intervjuerna samt att vi har haft möjlighet att lyssna igenom varje 

intervju flertalet gånger.  

En annan aspekt som kan ha påverkat reliabiliteten är att var och en av oss ansvarade 

för några intervjuer var. Patel och Davidsson (2003) anser att när två personer 

närvarar vid en intervju möjliggör detta att undersökningen upplevs mer trovärdig. 

Ljudinspelningen bidrog till att båda av oss fick en god uppfattning av intervjuerna 

där vi enskilt och gemensamt försökte analysera intervjupersonernas svar. En annan 

möjlig aspekt som vi diskuterat och som kan ha påverkat reliabiliteten är att under ett 

intervjutillfälle intervjuades två förskollärare samtidigt. Stukát (2011) menar att det 

finns risk för en slags samstämmighet kring vissa åsikter när fler intervjupersoner 

närvarar under ett och samma tillfälle. Dessutom finnas risken för att all information 

inte framkommer av båda intervjupersonerna. Vi upplever dock att det även finns 

vissa fördelar med att fler personer närvarar under samma intervju. 

Intervjupersonerna kan komplettera varandra på ett bra sätt och hjälpa varandra att 

fylla ut vissa tankar vilket kan bidra till högre reliabilitet.  

Vi har strävat efter att vara goda intervjuare, lyssnare men även försökt vara 

objektiva i samband med analysering av resultaten för att inte påverka 

undersökningen. Vår uppfattning är att validiteten i undersökningen är god eftersom 

valet av metod passade vårt syfte, där vi fick svar på de frågor som vi hade avsett att 

undersöka. Vi upplever dock att resultaten hade sett annorlunda ut om vi hade haft 

möjlighet att göra en pilotintervju. Detta kan ha möjliggjort till mer utvecklade 

intervjufrågor vilket hade bidragit till mer detaljerade svar. Dessa detaljerade 

intervjusvar hade möjligtvis även ökat reliabiliteten i undersökningen. 
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Vi är medvetna om att de resultat som har framkommit i undersökningen inte är 

generaliserbara (Stukát 2011). Detta eftersom urvalsgruppen inte är tillräckligt stor 

och att resultatet bygger på förskollärarnas personliga uppfattningar. Likväl är 

urvalsgruppen i vår undersökning inte slumpmässigt utvalda för att de insamlade 

resultaten ska upplevas generaliserbart. Det insamlade resultatet hade möjligtvis sett 

annorlunda ut om undersökningen hade utförts i en annan stad eller om 

urvalsgruppen i kommunen hade sett annorlunda ut. 

6.3 Fortsatt forskning 

Det resultat som framkommit i undersökningen gjorde att vi blev mer intresserade av 

att forska vidare och utöka våra resultat. Det vore intressant att undersöka några 

barnskötares syn och inställning till matematik i förskolan för att kunna få insyn i om 

deras syn möjligtvis skiljer sig åt från denna undersökning? En annan aspekt som vi 

diskuterat och finner angelägen utifrån undersökningens resultat är att forska vidare 

hur barnens erfarenheter av matematik i förskolan senare ger avtryck i skolan? Med 

detta menar vi att det vore intressant att få syn på om barnens inställning och 

kunskaper senare skiljer sig åt och om den stimulans de fick i förskolan har haft 

någon bidragande inverkan för deras utveckling.  

6.4 Pedagogisk implikation 

Vi finner att det ibland kan finnas viss komplexitet i förskollärarnas arbetssätt med 

matematik eftersom de har olika inställning, förhållningssätt, kunskap och intresse 

till matematik. Det kan bidra till att alla förskollärare inte är lika angelägna om att 

strävar mot samma mål, kritiskt granska förskolans verksamhet för att gemensamt 

utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Det är betydande att 

ifrågasätta negativa attityder och förhållningssättet till matematik och därav 

poängtera ämnets betydelse på grund av samhällets krav på matematisk förståelse 

(SOU 2004:97). Vi hoppas att denna undersökning kan skapa förståelse för läsaren 

där denne kan få en inblick i dessa fem förskollärarnas uppfattning om matematik 

och att detta möjligtvis kan få betydelse för alla barn som vistas i förskolans värld. 

Vi avslutar med en tanke som vi finner angelägen utifrån denna undersökning. 

Kärnan i arbetet med matematik i förskolan kräver medvetna, kunniga, positiva, 

engagerade förskollärare för att de ska lyckas skapa goda förutsättningar för 

matematiska upptäckter hos barnen (Doverborg 2006; Eriksson 2010; Björklund 

2007).  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

Hej. 

Vi heter Adisa Omerovic och Malin Knutsson och studerar sista 

terminen på Linnéuniversitetet i Kalmar som förskollärare. Just nu 

skriver vi vårt examensarbete och har valt att skriva om matematik i 

förskolan. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur förskollärare 

arbetar med matematik i förskolan utifrån Lpfö 98 reviderad 2010.  

Vi kommer genomgöra intervjuer på er förskola, där tanken är att vi ska 

spela in intervjutillfällena för att inte gå miste om väsentlig information. 

Vi kommer ta hänsyn till de forskningsetiska principerna. Allt insamlat 

material kommer att behandlas konfidentiellt och ni har möjlighet att när 

som helst avbryta intervjun eller avstå från att besvara frågor. Det 

skriftliga och inspelade materialet kommer att användas i forskningssyfte 

där ni kommer vara anonyma, varken namn eller förskola kommer 

användas i arbetet. Det insamlade material kommer även sedan raderas 

efter avslutat arbete. 

 

Vi vill tacka för er tid och engagemang och för att ni vill delta i denna 

undersökning. Ni är välkomna att kontakta oss på telefon eller 

mailadress om ni har några frågor eller funderingar. 

 

Vänliga hälsningar 

Adisa xxxx-xx xx xx, mail: xx22xx@student.lnu.se 

Malin xxxx-xx xx xx, mail: xx22xx@student.lnu.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetet i förskoleverksamheten?  

3. Hur arbetar ni med matematik utifrån läroplanen Lpfö 98 

reviderad 2010?  

4. Vilken betydelse har den reviderade läroplanen för er i 

verksamheten?  

5. Beskriv på vilket sätt ni använder matematik i verksamheten.  

 Förklara gärna och ge exempel.  

6. Vilken betydelse har matematiken för dig i verksamheten?  

7. Vilken syn har du kring matematikanvändningen i förskolan?  

 Hur kommer det sig att du tänker på detta sätt? 

8. Finns det någonting du vill tillägga kring ämnet som vi skulle 

kunna ha användning av i undersökningen?  

 

Vi är tacksamma över att du har deltagit och tagit dig tid till att svara på 

våra frågor.  

 


