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Sammanfattning 

 

Undersökningens syfte har varit att studera hur pedagoger tänker och arbetar kring ämnet 

matematik idag. Internationella undersökningar från TIMSS Advancerad 2008 (Trends in 

International Mathematics and Science Study) och från PISA 2006 (Program for International 

Student Assesment) visar att elever inte har de kunskaper i matematik som krävs för att söka till de 

högre tekniska utbildningarna. För att Sverige ska kunna följa med i den tekniska utvecklingen 

internationellt behövs en satsning på matematik.  Redan i förskolan behöver barn få de 

grundläggande kunskaper i matematik som är nödvändiga för fortsatt skolgång. I förslaget till den 

nya läroplanen (Skolverket, 2009), förstärks förskolans pedagogiska uppdrag vilket ska leda till att 

ambitionsnivån höjs i förskolan. För att kunna uppnå målen i förslaget till den nya läroplanen, visar 

resultatet från den föreliggande enkätundersökningen, att kompetensen borde höjas och att samtliga 

pedagoger bör få utbildning i didaktisk matematik.  

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är matematikens betydelse som alltid har haft en 

framstående plats i ett fungerade samhälle. Arbetet belyser matematiken både ur ett historiskt och ur 

ett samhällsperspektiv. Nuvarande läroplan (Lpfö 98) bygger på Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv, medan de styrdokument som förskolan utgick från tidigare byggde på Piagets 

stadieteorier. 

Som metod har en enkätundersökning utförts. Enkäten besvarades av tjugotvå arbetslag på fem 

förskolor med varierande profileringar och totalt har 73 pedagoger besvarat enkäten. Resultaten 

visar bland annat att pedagogerna anser att de har de kunskaper i matematik som krävs för att arbeta 

med matematik i förskolan. Pedagogens didaktiska kompetens och hur de använder den har stor 

betydelse för kvalitén i förskolan. Sheridans (2001) pekar på i sin avhandling att hög kvalité är 

relaterad till pedagogens kompetens med inriktning på lärande. Vidare visar resultatet att de flesta 

pedagoger har en positiv erfarenhet i matematik från sin egen skolgång. Den slutsats som kan dras 

av det är att pedagogerna som är en del av lärandemiljön kan med rätt inställning ta tillvara på de 

spontana tillfällena som uppstår i det vardagliga samspelet. 

Resultaten visar också att rutinsituationer är de tillfällen under dagen då det matematiska lärandet 

används mest frekvent. Det är viktigt att barn får möta de matematiska begreppen i meningsfulla 

sammanhang. I förskolan ska alla barn ges samma förutsättningar för att ha möjlighet att utveckla 

kunskap i grundläggande matematik oavsett den kulturella hemmiljön.  
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1 Inledning 

I kursen ” Matematik i förskolan” som ingår i utbildningen till förskollärare upptäckte vi nya 

arbetsmetoder för att inspirera barns matematiska lärande i förskolan. Om pedagoger har en 

matematisk medvetenhet finns möjligheter att tillämpa ett matematiskt tänkande i samspel 

med barnen. Med matematik i fokus i den dagliga verksamheten finns det många tillfällen att 

utforska matematik med barnen.     

Hur arbetar pedagoger för att utveckla barns grundläggande matematiska kunskaper? Vilken 

betydelse har pedagogers erfarenheter, kunskaper och attityder till ämnet matematik? I 

förskolan grundläggs barns attityder och inställning till lärande. Det är av stor vikt för barns 

lärande vilket förhållningssätt pedagogerna har och att de har ett medvetet syfte i det 

matematiska lärandet. Det är viktigt att kunna förmedla och utveckla barns matematiska 

lärande. Barns språkinlärning har och har haft en framträdande roll i förskolan, medan 

matematiken i senare skrivningar av förskolans läroplan lyfts fram alltmer. Därför är det 

viktigt att förskolan erbjuder en varierande lärandemiljö, för att möjliggöra detta . Vad och 

hur barn lär är beroende av vilken miljö som erbjuds i förskolan.    

Detta gjorde att vårt intresse väcktes för att undersöka hur förskolor arbetar med det 

matematiska lärandet utifrån Läroplanen (Lpfö 98). Samtidigt är det intressant att undersöka 

om pedagoger känner till förslaget till den nya läroplanen från Skolverket (SOU 2009), där 

matematiken får en mer framträdande roll.  

I samhällsdebatten har svenska elevers kunskaper i matematik ofta diskuterats i media under 

de senaste åren. Studier från TIMSS Advancerad 2008 (Trends in International Mathematics 

and Science Study) och från PISA 2006 (Program for International Student Assesment) visar 

att elever inte har samma intresse och kunskaper för att söka till högre tekniska utbildningar 

som tidigare. Studierna visar också att många elever i grundskolan inte når målen för betyget 

godkänd i matematik och deras kunskapsnivå i matematik har försämrats i jämförelse med 

andra länder.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) hävdar att läroplaner i hela Europa innehåller 

direktiv om att elever utvecklar färdigheter som till exempel problemlösningsförmåga, en 

färdighet som anses behövas i framtiden. I betänkandet av Matematikdelegationen (SOU 

2004:97) betonar näringsliv och industrin vikten av goda och relevanta kunskaper i 

matematik. Detta för att Sverige ska kunna vara en framstående nation och vara med och 

driva den tekniska utvecklingen.  

 
Mycket av den matematik som används är dold för oss och tillämpningarna ökar ständigt. 

Bakom den digitala tekniken för att framställa ljud i syntar, för dataöverföring, mobiltelefoni 

och i bildanalys ligger avancerad matematik (Emanuelsson & Doverborg 2006a, s.29). 

Grundläggande kunskaper i matematik behövs för att aktivt kunna delta i beslut som rör nutid 

och framtid i ett demokratiskt samhälle. Sheridan (2001) framhåller i sin avhandling att tiden i 

förskolan är en mycket viktig period i barns liv och forskningsresultat visar att förskoletiden 

har en tydlig effekt på barns självkänsla och inställning till det livslånga lärandet. Vidare 

menar författaren att en satsning i förskolan ger positiva effekter för hela utbildningssystemet, 

från förskola till högskola. När det gäller barns tidiga lärande belyser Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2009) och Matematikdelegationen (SOU 2004:97), att det finns 
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ett stort behov av att utveckla innehållet i det matematiska lärandet. Vidare menar Sheridan 

m.fl.att flera studier visar att kommunerna inte satsar på kompetensutveckling när det gäller 

matematik i förskolan. Emanuelsson och Doverborg (2006a) visar att små barns möten med 

matematik är av stor vikt för hur de senare förhåller sig till ämnet i sitt fortsatta livslånga 

lärande. Författarna menar också att pedagogernas erfarenheter påverkar barns attityder i hög 

grad (2006b).  

Det lustfyllda lärandet och lekens betydelse har med Läroplanens (Lpfö 98) införande haft 

stor betydelse i förskolan. Alla barn i förskolan skall garanteras ett gemensamt innehåll. Barn 

i förskolan skall erbjudas en miljö där matematiken är ett naturligt inslag. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) visar i sin studie vikten av att alla barn skall få samma 

förutsättningar i förskolan, oavsett den kulturella hemmiljön, att utveckla och få kunskap i 

grundläggande begrepp när det gäller matematik. 
 

Läroplanen får stora konsekvenser eftersom det nu är varje lärares skyldighet att planera och 

genomföra arbetet så att barn ges möjlighet till matematiklärande (Emanuelsson & Doverborg 

2006a, s 5). 

För att stärka matematikens betydelse i förskolan har Skolverket (SOU 2009) fått i uppdrag av 

regeringen att göra målen tydligare för matematik i förskolans nya läroplan. Bland annat skall 

målen och förskollärarnas ansvar förtydligas. Förändringarna innebär att förskolans 

pedagogiska uppdrag förstärks och ska samtidigt leda till en ambitionshöjning i 

verksamheten. I förslaget till den nya läroplanen sätts barns lärande i fokus. Förslaget innebär 

att pedagogerna ska utgå ifrån vardagliga situationer och barns intressen. Pedagoger ska i 

samspel med barn upptäcka och utforska matematiken i vardagen. Variation är viktig för 

barns lärande och barn måste få möjlighet att möta samma begrepp i olika sammanhang för att 

de matematiska begreppen ska bli meningsfulla (a.a.). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Då Skolverket vill bryta den negativa spiral som de anser att Sverige befinner sig i när det 

gäller ämnet matematik, föreslås stora utbildningsinsatser för lärare och förskollärare. Om 

barn får uppleva och möta matematik på ett naturligt och positivt sätt redan i förskolan, finns 

goda förutsättningar i mötet med skolans matematik. Internationella mätningar från TIMSS 

Advancerad 2008 (Trends in International Mathematics and Science Study) visar att svenska 

gymnasieelever ligger långt under genomsnittet i matematik. Även från grundskolan visar 

rapporter från PISA 2006 (Program for International Student Assesment) att svenska elevers 

kunskaper i grundläggande matematik är bristfälliga. Skolverkets (SOU 2009) förslag till den 

nya läroplanen inriktar sig mer på barns lärande i förskolan och matematiken får en mer 

framträdande roll. Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur arbetslag på förskolor 

arbetar med ämnet matematik. 

 

● Hur tänker pedagoger kring ämnet matematik idag?  

● Anser pedagoger att de har den kompetens i matematik som de behöver, för att                                             

   leva upp till de mål som ställs i nya läroplanen? 

● Vilken betydelse har pedagogers egna erfarenheter och attityder till matematik i 

deras möte med barnen 

● När under dagen arbetar pedagoger strukturerat med matematik?
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2 Historisk bakgrund 

 

I det här kapitlet redovisas matematikens betydelse från ett historiskt perspektiv. Därefter 

redovisas ett urval av de teoretiker som har/ haft stort inflytande på den svenska 

förskolepedagogiken när det gäller matematik. Vidare redovisas teorier från profileringarna, 

Montessori, Reggio Emilia och I Ur och Skur. Till sist redovisas de styrdokument som funnits 

och finns i förskolan. 

Matematikens historia går enligt Björklund (2007) femtusen år tillbaka i tiden. Sättet att 

använda kroppen som hjälp för att räkna och mäta anses vara världsomspännande. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2007) beskriver hur människor har utgått ifrån kroppen för att 

utveckla måttsystem. Detta har i sin tur lett till att till exempel måttet fot har haft olika längd i 

olika kulturer. Ohlon (1974) menar att begreppet aln är i rakt nedstigande led, släkt med 

Faraos underarm som härstammar från längdmätning ifrån det gamla Egypten. Fortfarande 

används begreppet tum när vi mäter en TV:s storlek och begreppet fot används när vi mäter 

båtar. 

Björklund (2007) menar att den matematiska utvecklingen ägde rum när streck drogs för att 

hålla räkningen. När det blev för komplicerat utvecklades siffersymboler. Från Babyloniernas 

rike (2000-500f Kr) går det att se på lertavlor att de använde ett talsystem där 60 var basen. 

Detta medförde att de kunde göra noggranna beräkningar och astronomiska förutsägelser. 

Talsystemet lever kvar idag när vi mäter tid bland annat. Under samma tidsperiod levde 

Mayafolken, men de utvecklade ett system där 20 var basen. Systemet användes till att räkna 

ut när mån- och solförmörkelser ägde rum med en slående träffsäkerhet. Detta visar att olika 

folkslag har haft liknande metoder för att få kännedom om naturens skeenden (a.a.).  

 

Enligt Björklund (2007) inriktades de matematiska studierna i Grekland under 500 f Kr – 300 

e Kr. på geometri. Det vill säga kopplingen mellan talet och formen, för att kunna beräkna 

ytor och former. I Europa användes matematik i början av 1000- talet e Kr, då gjordes bland 

annat kalendrar för att visa när till exempel påsken inföll. För att kunna förutspå det, krävdes 

kunskap i både matematik och astronomi. Filosofi, astronomi och religiösa föreställningar har 

haft stor betydelse som utgångspunkt i den matematiska utvecklingen. I de grekiska och 

romerska skolorna ansågs matematik vara en betydelsefull del av utbildningen, men för folket 

i allmänhet var den allmänna kunskapen elementär. Vidare menar Björklund att det skedde en 

förändring när handeln ökade i mitten av 1500-talet i Europa, då krävdes det att arbetsstyrkan 

inom handel och sjöfart var räknekunniga. Kunskaper i grundläggande matematik krävdes för 

att kunna hantera olika system av vikter, mått, valutor och navigering. Nu blev de arabiska 

siffrorna mer allmänna även om andra system som räknestavar fortfarande användes (a.a.). 

I dag är den matematiska vetenskapen så omfattande och snabbt växande att ingen 

matematiker kan ha en ingående bekantskap med alla dess inriktningar. Årligen publiceras ett 

hundratusental artiklar med nya matematiska resultat enligt Wikipedia (2009). 
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2.1 Matematikens historia i förskolan 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att Fröbel (1782-1852) har haft 

starkt inflytande på den svenska förskolepedagogiken. Författarna menar att Fröbel liknar 

barnet vid en ömtålig planta som behöver skötsel och vårdnad för att kunna utvecklas. Fröbels 

pedagogiska teorier grundar sig på att människan var en del av naturen och alltid kunde 

förändras. I Fröbels lärande har matematik och religion haft en stor betydelse.  Han menar att 

undervisningen kan börja utan att invänta barnets mognad. Barnet har en inre drift som 

uttrycks bl.a. i lek och barnet måste vara aktivt för att utvecklas. Fröbel ansåg att barnen 

skulle sysselsätta sig med material som förde dem framåt i utvecklingen (a.a.). Enligt 

Simmons-Christenson (1997) utvecklade Fröbel lekgåvor som till en början var sex till antalet 

och till samtliga lekgåvor medfördes en detaljerad beskrivning. Utgångspunkten var de 

geometriska grundformerna som var tänkta att illustrera helhet och delar. Fröbel såg att barn 

var intresserade av att plocka isär och sedan sätta ihop föremål, vilket resulterade i att barnen 

kunde skapa nya kombinationer som i sin tur ökar barnets uppfattning om längd, bredd och 

höjd. Det mest kända materialet är Fröbelklossar. Han utgick ifrån material som kunde räknas 

till ytor (papper), linjer (pinnar) och punkter (stenar). Han ansåg att materialet underlättade 

utvecklingen när det gäller att gå från det konkreta till abstrakta (a.a.). Öman (1991) hävdar 

att Fröbels lekgåvor som slutligen blev tjugo till antalet skulle bidra till att visualisera 

undervisningen i matematik och stimulera begreppsbildningen. Piaget ansåg däremot enligt 

Stensmo (2007) att utvecklingen av tänkandet sker i olika stadier och att barnet måste ha 

uppnått en viss mognad. 

Jean Piaget (1896-1980) intresserade sig för kunskapsteori och hur barns kognitiva tänkande 

utvecklas enligt Hwang och Nilsson (2003). Simmons-Christenson (1997) menar att Piaget 

har haft stort inflytande på förskolepedagogiken. Piaget fann att barns utveckling av tänkandet 

sker i olika stadier, den så kallade stadieteorin. Stensmo (2007) anser att Piagets naturalistiska 

synsätt har inspirerats av Rousseau och Pestalozzi. Säljö (2000) visar att Piaget såg på sig 

själv mest som kunskapsteoretiker med människans intellekt i fokus. Vidare menade han att 

tänkandet skapas inifrån och är oberoende av kultur och miljö. Synen på lärandet börjar med 

barnets egna erfarenheter och barnet måste vara aktivt för att utvecklas. Piaget ansåg att det 

mänskliga intellektet kommer till ett stadium där det är fullt utvecklat, vilket sker i 15–20-års 

åldern (a.a.). Enligt Stensmo (2007) beskriver Piaget inlärningsprocessen i sin teori med 

begreppen assimilation och ackomodation. Assimilation innebär att barnet lär sig mer av 

samma sak genom att agera på ett snarlikt sätt som de gjort i liknande situationer tidigare. På 

detta sätt befäster barnet sin kunskap. Ackomodation går ut på att barnet agerar på ett nytt sätt 

i en ny situation. När barnet kan benämna föremål så får de tillgång till språkliga symboler, 

vilket gör att barnet får ett abstrakt tänkande, nämligen att de kan föreställa sig något de inte 

ser. Piaget menar att barnet kan urskilja konkreta objekt innan de ser sammanhanget, dvs. 

barnet sorterar och klassificerar leksaker (a.a.). Piaget har haft stort inflytande på de 

läroplaner som utformades under 60-, 70-, 80-, 90-talen anser Säljö (2000). När läroplanen 

(Lpfö 98) infördes fick det sociokulturella perspektivet som Vygotskij förespråkar ett större 

inflytande. 

Lev Vygotskij (1896-1934) ansåg enligt Strandberg (2006) att den sociala kompetensen är 

grundläggande i barnets utveckling. Interaktioner är grundläggande för samspel och 

intellektuell utveckling. Vygotskij menade enligt Säljö (2000)  att barnets olika förmågor 

utvecklas beroende av vilken kultur barnet lever i. Enligt Stensmo (2007) ansåg Vygotskij att 

det som det växande barnet kan genomföra med hjälp av mer erfarna idag, kan barnet göra på 

egen hand i morgon. Denna utveckling benämner Vygotskij den proximala utvecklingszonen. 
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I det socio-kulturella perspektivet finns ingen tidsbestämd gräns för människors förmåga att 

lära och utvecklas menade Vygotskij enligt Säljö (2000). Vygotskij hävdade enligt Strandberg 

(2006) att det är av stor betydelse att barnet får tillgång till både matematisk aktivitet och 

matematikens språk i förskolan. Språket/ordet är det viktigaste tecknet eftersom det är med 

hjälp av språk som barnet arbetar med sin hjärna.  Vidare framhöll Vygotskij enligt 

Strandberg att tänkande och språk är en enhet som inte kan fungera utan varandra och att det 

är viktigt att sätta ord på det vi tänker så att andra kan få en förståelse. För att klara av abstrakt 

tänkande är det viktigt att uppmuntra barnens lek, där de övar sitt abstrakta tänkande. Detta är 

av stor betydelse när barn ska närma sig abstrakt matematiskt tänkande (a.a.). Thulin (2006) 

menar att Vygotskijs vetenskapliga teori har haft inflytande på Läroplanen i förskolan (Lpfö 

98), där pedagogens roll i undervisningssituationer är starkt betonad. Pedagogen ska kunna 

urskilja den proximala utvecklingszon där det enskilda barnet befinner sig för att kunna möta 

barnet i den gemensamma läroprocessen 

2.1.1. Profileringar i studien 

Grundaren av Montessori pedagogiken är Maria Montessori (1870-1952). Montessori har 

liksom Fröbel haft inflytande när det gäller matematik i svensk förskola anser Simmons-

Christenson (1997). Hennes teorier grundar sig på barns lärande genom självinstruerande 

material som barnen har tillgång till.  Montessori utvecklade sitt eget material och 

inspirerades en hel del av Fröbel. Materialet kan beskrivas med utgångspunkt från tre olika 

övningar, sinnesträning, praktiska övningar och självständiga övningar. Räknematerialet 

bestod främst av tal, geometriska former och klassificering (a.a.).  

Loris Malaguzzi (1920-1994)) grundare av Reggio Emilia pedagogiken menar enligt Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att kärnan i pedagogiken är barns identitet, värde 

och kommunikation. Leken är en del av barns lärande process. Kunskapssynen bygger på att 

stärka barns självförtroende, att det skall vara roligt och att barn får stor möjlighet att utveckla 

sina tankar i temainriktade arbeten. Centralt i pedagogiken är att barn skall lära med alla sina 

sinnen och att kommunikation har en viktig roll där barn kan uttrycka sina tankar. I Reggio 

Emilia pedagogiken finns inget stadietänkande (a.a.).  Dokumentation är en av hörnstenarna, 

och på så sätt synliggörs barns eget lärande och de får möjlighet att reflektera över sitt eget 

lärande (Lenz Taguchi, 1997). 

I Ur och Skur pedagogiken har utvecklats av Friluftsfrämjandet. Deras grundidé enligt 

Friluftsfrämjandet (2009) bygger på barns behov av kunskap, rörelse och samvaro genom att 

vistas i naturen. Målet för verksamheten är att ge barnet möjlighet att träna sin förmåga att 

uppfatta och tolka sina sinnesintryck. De lär sig att bedöma avstånd, nivåer, färgskiftningar 

och former. Med naturen som inspirationskälla lär barnen känna olika material och begrepp 

till exempel, hård – mjuk, lång – kort, stor – liten. Pedagogens roll är att upptäcka, undersöka 

och uppleva tillsammans med barnen. I naturen tränar barnen till exempel begrepp i leken, 

över – under, framför – bakom.  

 

2.2 Styrdokument i förskolan 

Det första gemensamma officiella program som förskolan fick var förskolans arbetsplan som 

utgick ifrån Barnstugeutredningen.  Den togs fram av Socialstyrelsen 1975-79 och hade som 

uppgift att vara en pedagogisk vägledning för förskolan (Skolverket, SOU 2009). 
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Arbetsplanens syfte hade tre huvudlinjer som tog fasta på barnets jagutveckling, 

begreppsutveckling och kommunikationsförmåga. Dessa tre områden utgick ifrån Eriksons 

och Piagets teorier (a.a.). Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att det 

pedagogiska programmet utkom 1987, det är uppbyggt i två delar, där första delen belyser den 

pedagogiska verksamheten i förskolan och den andra delen behandlar kommunens ansvar. 

Pedagogiska programmet följdes i sin tur av Läroplanen för förskolan (Lpfö98) som trädde i 

kraft den första augusti 1998 i samband med att ansvaret för förskolan flyttades till 

utbildningssektorn från den sociala sektorn. Målen för den pedagogiska verksamhetens 

innehåll och arbetssätt blev då styrande för första gången (a.a.). Skolverket (SOU 2009) har 

på uppdrag av regeringen föreslagit ett förtydligande och tillägg av målen för matematik i 

förskolans läroplan. Förskolan ska i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för 

barns språkliga och matematiska utveckling. Genom att förstärka det pedagogiska arbetet 

skapas ett bättre utgångsläge för framtida skolgång. 

 

Läroplanens (Lpfö 98, s 9) nuvarande riktlinjer när det gäller matematik är att 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker 

 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. 

 

 Arbetslaget skall  

 stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik. 

 

Skolverket(SOU 2009,s 45) förslag till nya läroplanen när det gäller matematik är att  
 

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att  

 i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska matematik i vardagen, 

 bearbeta sin förståelse av matematiska begrepp och samband i samspel med andra 

barn och vuxna med hjälp av olika uttrycksformer, 

 upptäcka och utforska likheter och olikheter, helhet och delar, former och mönster,  

 utveckla sin förmåga att orientera sig i tid och rum. 
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3 Metod 
 

 

I det här kapitlet redovisas först val av metod därefter den utförda pilotstudien. Sedan följer 

val av undersökningsgrupp och tillvägagångssätt. Till sist redovisas enkätens utformning. 

 

3.1 Val av metod 

För att undersöka hur pedagoger i förskolan tänker och arbetar kring ämnet matematik, valde 

vi att använda enkäter (bilaga B) där hela arbetslaget tillsammans skulle besvara frågorna. Vi 

jämförde för och nackdelar med intervju respektive enkät och undersökte vilket alternativ som 

passade bäst för vår problemformulering.  

Enkäter ansåg vi var ett bra alternativ för vår studie, dels för att nå fler pedagoger och för att 

få en mer mångsidig struktur. Stukát (2005) menar att svar från en större grupp ger större 

möjlighet att generalisera resultaten. Det är enklare att redovisa resultaten statistiskt med hjälp 

av till exempel staplar och tabeller. Fördelen med enkäter gentemot intervju, är att det inte blir 

en omedveten styrning från den som intervjuar.  

Nackdelen med en enkät där arbetslaget besvarar frågorna tillsammans, kan vara att någon 

person har för stort inflytande över de andra och därmed påverkar svaren i en viss riktning 

(Stukát, 2005).  Andra nackdelar med enkäter är att det blir mer bortfall än vid intervjuer. En 

enkät är mer anonym och därför lättare att låta bli att svara på än att säga nej till en personlig 

intervju. Svårigheter består också i att kontrollera om respondenterna förstår 

frågeställningarna. Ytterligare en nackdel med enkäter är att det inte går att ställa följdfrågor 

och därmed få en klarare uppfattning om vad personen menar (a.a.).  

 

3.2 Pilotstudie  

Tre pedagoger ingick i vår pilotstudie och de fick besvara enkäten tillsammans med sina 

respektive arbetslag. Dessa arbetslag ingick inte i vår undersökning som vi sedan utförde. Vi 

uppmanade pedagogerna i vår pilotstudie att kritiskt granska vår enkät innan utskick. 

Pilotgruppen ansåg att enkäten var lättöverskådlig, ämnet var intressant och frågorna var 

konkreta. De ansåg att enkäten inte tog alltför lång tid att besvara i jämförelse med tidigare 

besvarade enkäter.  Diskussioner angående nya läroplanen kring ämnet matematik lyftes på 

avdelningarna efter pilotstudien.  Pilotstudien har varit vägledande för enkätens utformning 

och vi behöll den i sitt ursprungliga utförande (Patel & Davidson, 2003). 

 

3.3 Val av undersökningsgrupp 

För att få en uppfattning om hur det matematiska lärandet eventuellt skiljer sig åt inom olika 

inriktningar valde vi ut förskolor med olika profileringar i vår undersökning. I 

undersökningsgruppen ingick totalt fem förskolor i närliggande kommuner. Profileringen på 

dessa förskolor såg ut på följande sätt: en Montessori, en Reggio Emilia, en I Ur och Skur 

samt två kommunala förskolor. Sammanlagt ingick tjugotvå avdelningar i vår undersökning.   
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3.4 Tillvägagångssätt  
Efter pilotstudien tog vi först personlig kontakt med en pedagog från respektive förskola som 

vi valt ut, med en förfrågan om att få lämna ut ett frågeformulär. Vi presenterade muntligt vår 

undersökning och den information som fanns att läsa i missivet (bilaga A). Pedagogerna som 

tillfrågades fick möjlighet att ställa frågor. Pedagogerna visade en positiv inställning till vår 

undersökning. Vi utgick ifrån de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet gett ut 

(2002). Genom att informera om samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

har vi tagit hänsyn till huvudkraven för att skydda individen. Vi uppfyllde de etiska 

principerna dels i vårt missiv, det vill säga det brev som medföljde enkäten och vid det 

personliga överlämnandet. I missivet förtydligade vi syftet med vår studie och betonade 

betydelsen av deras medverkan. Vi uttryckte tydligt i missivet att deltagandet både var 

anonymt och frivilligt, samt att enkäten skulle behandlas konfidentiellt och sparas ett år på 

Högskolans arkiv innan materialet förstörs.  

Därefter tog vi kontakt med respektive förskolechef/rektor på de aktuella förskolorna, av vilka 

vi fick ett positivt gensvar till genomförandet av undersökningen. Enkäterna lämnade vi ut 

personligen till en ansvarig på varje förskola. Arbetslagen hade fjorton till sexton dagar på sig 

att besvara enkäten. Någon påminnelse skickade vi inte ut innan vi hämtade enkäterna det 

aviserade slutdatumet. Slutdatumet hade vi medvetet lagt på en måndag om det skulle 

behövas extra tid för att fylla i enkäten. Vi hämtade personligen enkäterna det aviserade 

slutdatumet och samtliga tjugotvå enkäter var ifyllda.       

  

3.5 Enkätens utformning  

Det nya förslaget till förskolans läroplan inriktas mer på barnets lärande än i nuvarande 

läroplan. I den betonas även vikten av de matematiska begreppen, likheter och olikheter, 

helhet och delar, former och mönster. Förslaget innebär att pedagogerna ska upptäcka och 

utforska matematiken i vardagen tillsammans med barnen. Detta ligger till grund för hur 

frågeställningarna i enkäten har formulerats.  

I enkätundersökning vill vi studera vilken kännedom pedagogerna har i ämnet matematik, när 

det gäller målen i förslaget till förskolans nya läroplan. Enkätfrågorna valdes utifrån vår 

problemformulering. Hur tänker och arbetar pedagoger kring ämnet matematik idag? Anser 

pedagogerna att de har den kompetens i matematik som de behöver, för att leva upp till de 

mål som ställs i nya läroplanen? Vilken betydelse har pedagogens egna erfarenheter av 

matematik i deras möte med barnen? Använder sig pedagogerna av någon form av 

dokumentation och i så fall på vilket sätt?  

Vi använde oss av både öppna frågor där arbetslagen skriftligt fick formulera sina svar och 

slutna frågor som bestod av fasta svarsalternativ. Svarsalternativen varierade för att på så sätt 

undvika att svaren fastnade i ett visst mönster vilket annars kan ske som Patel och Davidson 

(2003) hävdar.  På en fråga skulle svaren rangordnas med en sexgradig skala inom olika 

matematiska områden. På frågor med ja och nej alternativ så skulle svaren utvecklas med 

egna ord där det behövdes. 

Enkäten började med konkreta bakgrundsfrågor såsom antal personal på avdelningen, 

utbildning med mera. Vissa av bakgrundsfrågorna ska besvaras individuellt. För att sedan 

fortsätta med mer avancerade frågeställningar som bestod av öppna frågor. Dessa krävde mer 

utvecklande svar på hur arbetslagen arbetar med det matematiska lärandet, vid vilka tillfällen 
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under dagen och var. Hur pedagogerna utmanar barnens matematiska lärande och med vilket 

material samt om och i sådana fall hur dokumentation förekommer. Frågorna utformades så 

att de skulle vara enkla att besvara och innehålla tydliga formuleringar, för att minska risken 

för misstolkning.  



10 

 

4 Resultat 
 

I det här kapitlet redovisas bearbetning av data och tillförlitlighet samt resultaten från 

enkätundersökningen och vår analys av varje delresultat. Resultaten är uppdelade i följande 

kategorier: bakgrund, läroplanen, matematik i verksamheten, utvecklingsmöjligheter, 

matematiskt material, dokumentation, och matematiska begrepp. 

4.1 Tillförlitlighet och bearbetning av data 

Vi sammanställde och analyserade frågorna i enkäten genom att gå igenom en fråga i taget 

från samtliga arbetslag. Frågorna var formulerade till hela arbetslaget förutom de tre första.  

De flesta frågorna besvarades av alla arbetslag utom frågan om när pedagoger gått sin 

utbildning (fråga 3) samt frågan som rörde dokumentation (fråga 14). En del av svaren var 

mer detaljerade medan andra besvarade enkäten mer kortfattat. Orsaken till att de flesta 

frågorna besvarades kan dels bero på att hela arbetslaget tillsammans fick besvara frågorna 

och dels att antalet frågor var begränsade. Däremot vet vi inte om samtliga i arbetslaget deltog 

när enkäten besvarades. Hade resultatet blivit annorlunda om enkäten besvarats individuellt 

och om frågorna formulerats med fler följdfrågor? Vår hypotes är att svarsfrekvensen på 

individuella enkäter hade blivit lägre men svaren skulle troligtvis blivit mer nyanserade med 

fler följdfrågor. Utfallet av resultatet med individuella enkäter hade sannolikt motsvarat 

enkätsvaren från arbetslag. Frågorna som ställs angående utbildningsnivån, kännedom om 

förslaget i den nya läroplanen i ämnet matematik och vilken kunskap pedagogerna anser att de 

har i matematik redovisas i stapeldiagram (fråga 3, 6 och 7).  De matematiska begreppen 

redovisas i tabell (fråga 17). Utbildningsårens spridning, erfarenheter i matematik, profilering, 

förskolans storlek, matematik i verksamheten, utvecklingsmöjligheter, matmatiskt material 

och dokumentation redovisas i löpande text. För att inte kunna identifiera arbetslagen i 

undersökningen har fingerade namn på avdelningarna använts i citaten. 
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4.2 Bakgrund  

I undersökningen ingår fem förskolor med sammanlagt tjugotvå avdelningar. Svarsfrekvensen 

är 100 %, då tjugotvå av tjugotvå arbetslag besvarade enkäten. Däremot har inte alla arbetslag 

svarat på samtliga frågor. Undersökningsgruppen består av totalt 73 personer, varav 71 

kvinnor och 2 män.  Samtliga besvarade frågan om vilken utbildning de har och resultatet 

fördelades på följande yrkeskategorier; 25 förskollärare, en lärare, tre Montessori lärare, 33 

barnskötare samt 11 som inte har utbildning för att arbeta i förskolan. I Ur och Skur förskolan 

hade samtliga pedagoger utbildning för pedagogiskt arbete. 

 

 

Figur 1. Utbildningsnivån i procent hos pedagogerna i undersökningsgruppen, n= 73. 

Utbildningsårens spridning sträcker sig från sent 1960- tal till 2000- talet.  De flesta 

pedagoger, 80 % i undersökningsgruppen hade gått sin utbildning under 1980-talet och 

framåt. Åtta personer besvarade inte frågan.  

Pedagogerna i arbetslagen graderar sina erfarenheter i matematik från sin egen skolgång på en 

skala med fyra svarsalternativ. Sjuttiofem procent anser att de har goda och delvis goda 

erfarenheter, medan 25 % av de tillfrågade anser sig ha dåliga eller mycket dåliga erfarenheter 

från den egna skolgången. 

Storleken på förskolorna varierar mellan två till sju avdelningar. Profileringarna på 

förskolorna i undersökningen fördelas på följande sätt:  

● Fem avdelningar är Reggio Emilia inspirerade 

● Fyra med I Ur och Skurverksamhet  

● Två Montessori  

● Elva har traditionell verksamhet 

 

I de traditionella förskolorna finns inriktningar på en del avdelningar. Tre avdelningar med 

Knytte och Mulle och två med Språk och Natur som inriktning. Sex avdelningar uppger ingen 

uppgift angående profilering. Barnens åldersindelning på avdelningarna har stor variation, ett- 

två, två-fyra, osv. och en avdelning med enbart femåringar. 
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4.2.1 Analys 
Den höga svarsfrekvensen i undersökningen kan bero på att ämnet är intressant och aktuellt. 

Det personliga överlämnandet av enkäten menar vi var lika viktigt som det medföljande 

missivet. Andelen män i undersökningen var få och det stämmer med de erfarenheter vi har.  

Vi menar att alla som arbetar i förskolan ska vara utbildade och att det ska finnas minst en 

förskollärare, helst två på varje avdelning. Kompetensen bör höjas för att kunna leva upp till 

förslaget i den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2009 ). Det finns en intention att höja 

kompetensen i kommunerna där undersökningen genomfördes. De satsar nu på att höja 

andelen förskollärare i förskoleverksamheten genom att vidareutbilda en del barnskötare. Idag 

väljer många förskolor att ha en profilering eller inriktning.  Finns inte den traditionella 

förskolepedagogiken kvar? Om varje förskola tar tillvara på varje enskild pedagogs 

kompetens borde alla inriktningar rymmas inom traditionell förskolepedagogik. Med 

mångfald i arbetslaget är det lättare att tillgodose barns olika intressen.  

4.3 Läroplanen 

I svaret på frågan om pedagogerna i arbetslagen känner till målen i förslaget till den nya 

läroplanen i ämnet matematik var det 55 % av de tillfrågade som delvis känner till målen, 20 

% anger att de känner till de nya målen och 25 % att de inte har kännedom om de nya målen. 

Kunskaperna som krävs för att arbeta med matematik i förskolan bedömer cirka 70 % av 

pedagogerna att de besitter 25 % anser att de delvis har de kunskaper som krävs och 5 % 

anser att de inte har de kunskaper som krävs. Ett arbetslag menar att det är viktigt med 

vidareutbildning inom småbarnsmatematik och att pedagoger aldrig kan få för mycket 

kunskap. Ett annat arbetslag belyser att alla pedagoger inte är lika insatta i alla ämnen. Endast 

ett arbetslag bestående av fyra pedagoger (5 %) uttrycker att de inte har den kunskap de 

behöver och de uppger även att de inte känner till målen i förslaget till den nya läroplanen.   
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Figur 2. Kännedom om det nya läroplansförslaget samt bedömning av den egna kunskapen. 

De blå staplarna anger i procent det antal pedagoger som känner till förslaget till den nya 

läroplanen i ämnet matematik. De röda staplarna anger i procent hur stor del av 

pedagogerna som bedömer att de har den kunskap som behövs för att arbeta med matematik. 

n =73 
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4.3.1 Analys 

Det är ett gynnsamt resultat att så många som 95 % anser sig ha eller delvis ha den kunskap 

de behöver i matematik. Då finns förutsättningar för att kunna utveckla det matematiska 

lärandet i förskolan och ge en positiv bild av ämnet matematik.  Hur kan det arbetslag som 

uppgav att de varken kände till målen i förslaget till den nya läroplanen (Skolverket, 2009) 

eller hade de kunskaper som fordras tillgodose och fånga barns intresse? Vår fundering är hur 

det kommer sig att 25 % inte känner till målen i förslaget till den nya läroplanen? Vem har 

informationsansvaret att upplysa om förslaget till den nya läroplanen? Brister det i ledningen 

eller har pedagogerna inte tagit till sig av informationen? Risken finns att det kan bli för 

mycket information och ledningen väntar tills den nya läroplanen blir styrande. 

4.4 Matematik i verksamheten 

En övervägande del, tjugo av de tjugotvå arbetslagen anser att den strukturerade matematiken 

i verksamheten oftast förekommer vid rutinsituationer. Ett arbetslag uppgav förmiddagen och 

det andra att de arbetar med matematik under hela dagen. Samlingen och matsituationen har 

en framträdande roll bland rutinerna som uppges.  

Under matsituationen ges rika tillfällen att använda matematik vid dukning, där barnen får 

räkna antal barn vid respektive bord, antal tallrikar, bestick med mera. Elva av arbetslagen 

anger fruktstunden som en gynnsam situation till att lära barnen matematiska begrepp som 

hel, halv, fjärdedel med mera. I samlingen räknas alla barn som är närvarande och hur många 

är hemma, vilka finns det flest av flickor eller pojkar?  Genom att visa med sina fingrar talar 

de yngsta barnen om hur gamle de är. Rim och ramsor, sånger och språklekar används också i 

det matematiska lärandet. Påklädning är ett annat rutintillfälle där pedagogerna använder sig 

av matematiska begrepp. Vad ska vi ta på först och sist? Vad bildar par, till exempel 

strumpor, skor, stövlar, vantar. Begrepp som en hand, två händer och alla fingrar används vid 

påklädning. 

Övriga tillfällen när strukturerad matematik används under dagen är under planerad 

verksamhet såsom temaarbete, skogsutflykter, rörelse/gymnastik och pysselstunder. Cirka 35 

% av arbetslagen uppger att de arbetar med strukturerad matematik spontant under hela 

dagen, i leken och i de dagliga samtalen med barnen.  

 

På Montessori syskonavdelning får barnen välja att själva arbeta med matematiskt material på 

förmiddagarna. Dagligen arbetar de med veckodagar (almanackan) och klockan, vilket också 

tre av syskonavdelningarna på Reggio Emilia uppger. 

Hälften av arbetslagen uppger att de dagligen och spontant använder sig av lägesord, 

jämförelseord, räknar, syr och experimenterar i sin verksamhet. I en del exempel beskriver 

pedagogerna att barnen får räkneuppgifter, frågor om hur högt de tror att de klättrar och mäter 

vem som är längst och kortast. Klockan och almanackan är några andra exempel från 

verksamheten.  

 

Ett arbetslag uppger att de använder sig av problemlösning med stöd av pedagoger. Barnen får 

leta efter saker som är stora, små, lätta, tunga, långa, korta. Matematiska funderingar 

uppmuntras med didaktiska frågor. Pedagogerna ställer frågor som, hur många, vad ser du, 

hur gör du?  Pedagogerna anser att det är viktigt att utmana barnen på rätt kunskapsnivå. 
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Många av arbetslagen anser att räkning pågår under hela dagen och att allt går att räkna. 

Arbetslaget Uttern uttrycker sig på följande sätt:  
 

Vi pratar ofta matematik, undersöker och klurar på matematik i olika gruppstorlekar. Barnen 

delger varandra och blir med det mer intresserade (arbetslaget ”Uttern”). 

Alla arbetslag utom två anser att de arbetar lika mycket med det matematiska lärandet i 

förhållande till det språkliga. Ett arbetslag svarar att de idag arbetar mer med matematik 

eftersom de har matematik som tema. De anser att språket är med i verksamheten hela tiden. 

Ett annat arbetslag undrade vad skillnaden är mellan matematiska begrepp och språk. 

 

Femton av arbetslagen anser att omsorgen inte tar för stort utrymme i förskolans verksamhet i 

förhållande till lärandet. Två av arbetslagen har fyllt i både ja och nej alternativen, där ett av 

arbetslagen anser att den strukturerade tiden har blivit mindre i förskolan. Det andra 

arbetslaget menar att omsorgen tar mer tid vid sjukfrånvaro. Fyra arbetslag svarade ja på 

frågan och orsakerna de uppgav är att barngrupperna är för stora, svårt att tillgodose barnens 

olika behov och att det är färre personaltimmar. För få tillfällen för planering, utvärdering, 

reflektion samt dokumentation. Ett arbetslag besvarade inte denna fråga. 

4.4.1 Analys  
Vi är inte förvånade över att övervägande del av arbetslagen uppgav att det matematiska 

lärandet sker till stor del vid rutinsituationer. Detta menar vi är en tradition i 

förskoleverksamheten som fortfarande råder. Emanuelsson och Doverborg (2006b) menar att 

de två vanligaste situationerna när pedagoger använder matematik med barnen är under 

samlingen och vid måltidssituationen. Det är positivt att flera arbetslag lyfter fram de 

spontana inlärningstillfällena under dagen. Kan detta bero på Läroplanens (Lpfö 98) införande 

i förskolan?  Hälften av arbetslagen som uppger att de använder sig av matematik i 

rutinsituationer tar inte tillvara på de spontana tillfällen som finns under dagen. Saknas 

insikten om hur enkelt det är att ta tillvara på de spontana situationer som uppstår under hela 

dagen?  Om fler pedagoger tar på sig sina matematikglasögon så skulle de upptäcka 

matematiken som finns överallt och kunna förmedla detta till barnen. Hade vi valt intervjuer i 

stället för enkäter, hade vi haft möjlighet att ställa följdfrågor när det gäller hur pedagoger 

arbetar med problemlösning och därmed fått fler exempel (Stukát, 2005). Vi hade tyckt att det 

vore intressant att få reda på hur det matematiska lärandet kommer in vid temaarbete, 

skogsutflykter och rörelsestunder. Till skillnad från vår uppfattning uppger en övervägande 

del av arbetslagen att de arbetar lika mycket med matematik som med språk. Har det skett en 

förändring eller synliggörs det matematiska lärandet mer än tidigare? Anmärkningsvärt att 

notera är att endast fyra arbetslag anser att omsorgen tar för stort utrymme från lärandet. Kan 

det vara så att pedagogerna har blivit bättre på att integrera lärande i omsorgssituationerna? 

4.5 Utvecklingsmöjligheter 

Samtliga arbetslag anser att de har möjligheter att utveckla idéer inom ämnet matematik. Ett 

arbetslag anser att det skulle underlätta om de fick handledning, för att få mer inspiration och 

idéer. Ett annat arbetslag menar att det skulle vara utvecklande om barngruppen vore mindre, 

så att varje enskilt barn får den tid och det stöd de behöver i sin utveckling. När 

barngrupperna är för stora blir det mer gruppinlärning som sker på individens bekostnad.  

4.5.1 Analys 
Tidigare kunde lärandet ske gruppvis och ändå tillgodose barns individuella behov då det var 

färre barn i grupperna. Varje barn hade då också möjlighet att arbeta enskilt med en pedagog 

om det fanns behov. För att stimulera och motivera pedagogerna till att utveckla matematiken 



15 

 

behövs det fortbildning anser Matematikdelegationen (SOU 2004 ). Detta behöver inte 

innebära någon större kostnad, då förskolor kan utbyta kunskap och idéer med varandra. Detta 

är ett sätt att ta tillvara på kompetensen som redan finns. En intressant föreläsning i matematik 

för samtliga pedagoger i förskolan skulle också betyda ökad motivation för att utveckla det 

matematiska arbetet och att stärka barns intresse för de grundläggande matematiska 

färdigheterna.  

4.6 Matematiskt material 

Samtliga arbetslag ger varierande exempel på material som används i det matematiska 

lärandet. För att skapa ett intresse hos barn används åskådligt material. Arbetslagen som 

arbetar med Reggio Emilia och I Ur och Skur verksamhet använder sig till stor del av 

naturmaterial. Barn från tre år på Montessori avdelningen använder sig av utpräglat 

Montessori material. 

 

Material som dominerar är naturmaterial, sorteringsmaterial, bygg- och konstruktionsmaterial 

samt användning av den egna kroppen i det matematiska lärandet. Material som nämns är; 

● Naturmaterial: kottar, pinnar, kastanjer.  

● Sorteringsmaterial: kläder, pussel, knappar, pärlor, kapsyler, bilar, kulor.  

● Bygg-och konstruktionsmaterial: kaplastavar, lego, klossar, kuddar, mjölkpaket. 

● Mätning/taluppfattning: snören, klockan, måttband, kroppen, linjal, våg, kulram, ärtpåsar  

    med siffror, siffror.          

● Geometriska former: matematiklåda, geometriska former, bollar, klossar.  

● Montessori material.  

Alla utom två arbetslag anser att de har det material de behöver för att kunna förverkliga sina 

idéer inom ämnet matematik. I det ena arbetslaget som svarar att de saknar material arbetar de 

med hållbar utveckling och att de försöker hitta eget material som de menar ligger dem 

närmare. Det andra arbetslaget svarar att de saknar konkret material och en våg. 

Resultatet på frågan om hur pedagogerna utmanar och fångar barnens intresse för matematik 

domineras av matematiskt material. Två arbetslag besvarade inte denna fråga. För att skapa 

intresse för matematik används åskådligt material. På en avdelning används ett mjukisdjur 

som kommer med kapsyler och några fångade barnens intresse för matematik med teater och 

räknesagor på samlingen. En avdelning har byggt en igloo av mjölkpaket med barnen.  

 

Med hjälp av fotografier på barnen, räknas hur många som är närvarande respektive 

frånvarande.  En avdelning använder en siffertavla till att räkna antalet bokstäver i barnens 

namn. Mätning av barnens längd sker med jämna mellanrum. Två av arbetslagen uttrycker sig 

så här när det gäller att utmana och fånga barnens intresse för matematik;  

 
Då matematiska funderingar uppstår i barnens lek, uppmuntrar vi dem att sätta ord på hur de 

tänker. (arbetslaget ”Kaninen”)  

 

Om vi vuxna tar med matematiken i vad det än må vara, är det alltid barn som vill vara med. 

Med positiv inställning som pedagog får man positivt inställda barn! (arbetslaget ”Mården”) 

Material för matematiskt lärande finns överallt både ute och inne. Resultatet visar en stor 

variation av olika material som avdelningarna använder. Allt från färdiga matematiklådor till 
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material som naturen erbjuder. 

4.6.1 Analys 
Resultatet visar att med enkla medel går det att inspirera och intressera barnen för det 

matematiska lärandet. Vi anser att om intresset finns hos oss pedagoger är det inte svårt att 

hitta metoder för att fängsla barnen och göra lärandet lustfyllt. Vi hävdar att det finns 

tillgängligt material i våra förskolor som går att använda i det matematiska lärandet. Ett av 

arbetslagen uppgav ett de saknade en våg. Vi menar att det går att tillverka en balansvåg 

tillsammans med barnen med hjälp av en pinne/galge och snöre. Vad menar arbetslaget med 

konkret material som de saknar? Är inte allt matematiskt material konkret i förskolan? 

 

4.7 Dokumentation 

Dokumentation av barns lärande besvarades på följande sätt av de 22 arbetslagen. Tolv 

arbetslag svarade att de dokumenterar, mest i pärmar och portfolio. Mycket dokumentation 

sker med hjälp av fotografier. Nio arbetslag uppgav att de inte dokumenterar barns 

matematiska lärande överhuvudtaget. Ett arbetslag besvarade inte frågan. De arbetslag som 

uppger att de inte använder sig av dokumentation är småbarnsavdelningar på Montessori och 

Reggio Emilia, samt alla avdelningar från I Ur och Skur. Ett arbetslag beskriver hur barnen 

radar upp hinkar som de sedan räknar. Detta dokumenteras med kamerans hjälp och 

fotografierna användes sedan för att prata med barnen om matematik.  Fotografier används 

även för att dokumentera barnens byggen. Förskolans väggar används som 

dokumentationsplats, dels för att mäta och jämföra barnens längd och för att hänga upp 

barnens alster. Arbetslaget från syskonavdelningen på Montessori förskolan dokumenterar det 

matematiska lärande på följande sätt:  
 

Både med portfolio där vi samlar barnens matematikstenciler och i en dokumentationspärm där 

vi fyller i datum om vi presenterat ett nytt material samt när barnet bemästrar kunskapen själv 

(arbetslaget ”Mården”). 

4.7.1 Analys 
De 41 % av de tillfrågade arbetslagen som inte dokumenterar barns matematiska lärande, hur 

synliggör dessa arbetslag barns lärande?  Vad är anledningen till att småbarns lärande inte 

dokumenteras? Vi menar att det är av största vikt att både pedagoger och barn själva ska se 

lärandet och minnas vad de gjort och resonerat kring. Eftersom små barn inte har språket blir 

bilder och fotografier betydelsefulla i deras lärandeprocess (Pramling Samuelsson& Asplund 

Carlsson, 2003 ). På så sätt blir också föräldrarna delaktiga i barns lärande i förskolan. Med 

stora barngrupper och låg personaltäthet anser vi att dokumentationen kan bli en belastning, 

då den tar tid från arbetet i barngruppen. Med färdiga underlag för dokumentation skulle det 

bli mindre tidskrävande och därmed enklare att genomföra. Skulle benägenheten att 

dokumentera öka om det skrevs in i läroplanen? 

4.8 Matematiska begrepp 

I enkäten fick pedagogerna i arbetslagen rangordna följande sex matematiska områden;  

● antal, tal och räkning 

● form och geometri  

● jämförelseord 

● lägesord 
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● mått 

● tidsord 

 Resultatet visade att antal, tal och räkning är mest förekommande i förskoleverksamheten. 

Mått används minst inom de matematiska områdena i det sammanlagda resultatet frånsett 

resultatet från Reggio Emilia, som rangordnar begreppen mått och tidsord högre än de övriga. 

De övriga begreppen är ungefär jämnt fördelade när vi räknade ut genomsnittet av hur ofta de 

användes. Begreppen i tabellens mittspalt står i inbördes rangordning. Form och geometri 

används lite mer frekvent än lägesord och så vidare. 

 

        

Tabell 1. Begrepp inom matematiken och vilka som används mest. Siffrorna inom parantes 

anger rangordningen (lägst siffra mest använt begrepp). 

 

Minst använda 

begrepp 

Mer använda  

begrepp 

Mest använda 

begrepp 

mått (6) form och geometri (2) antal, tal och räkning (1) 

 lägesord (3)  

 jämförelseord (4)  

 tidsord (5)  

4.8.1 Analys 
Detta resultat motsvarade våra förväntningar, eftersom antal, tal och räkning är en naturlig del 

i förskolans vardag. Idag förekommer inte bakning med barnen i samma utsträckning som för 

tio år sedan, då det var en vanlig förekommande aktivitet. Mått som begrepp användes på ett 

naturligt sätt, då barn fick möjlighet att uppleva begreppet i ett meningsfullt sammanhang. 

Miljö, hälso- och tidsaspekten är bidragande orsaker till att vi inte bakar i samma utsträckning 

med barnen som förr. Vi kan däremot bli bättre på att använda mått vid vatten- och 

sandlådelek. Det är viktigt att det finns material så att barn kan mäta med olika måttenheter. 
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5 Diskussion 

 

I denna del av arbetet diskuterar och relaterar vi våra resultat till litteratur i ämnet. Vi granskar 

metod, bakgrund, läroplan, matematik i verksamheten, matematiskt material och 

dokumentation. Till sist redovisas vår slutsats samt förslag på vidare forskning inom området.  

5.1 Reflektion från enkätundersökningen 

Samtliga arbetslag besvarade enkäten, vilket gjorde att vi fick ett tillräckligt underlag att 

arbeta med. Vi formulerade frågorna i enkäten så att de skulle vara enkla att besvara. Genom 

att genomföra en pilotstudie fick vi bekräftelse på att enkäten fungerade i sitt ursprungliga 

utförande Detta för att undvika att frågorna skulle misstolkas. Trots detta fanns det bortfall i 

några frågor. Vid en intervju hade vi kunnat utveckla svaren genom att ställa följdfrågor.  Vid 

vår granskning av resultaten insåg vi att en fråga saknades, nämligen frågeställningen om hur 

barn lär sig. Detta har vi belyst i vår diskussion. 

5.2 Bakgrund 
 

Pedagogens egen inställning till matematik är en av grundstenarna för att matematiken ska 

kunna upplevas som betydelsefull och utmanande anser Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2007). Vi anser att pedagogerna är en del av förskolans miljö och deras erfarenheter av 

matematik präglar barns lärande. I resultatet från vår enkätundersökning framgår att 

övervägande del av pedagogerna är positivt inställda till matematik. Om pedagogerna på 

förskolan lägger grunden till en positiv inställning till det matematiska lärandet kan det få en 

avgörande betydelse för barns fortsatta attityd. I en vetenskaplig artikel från Grekland 

beskriver Zacharos, Kolipoulos, Dokimaki och Kassoumi (2007) blivande lärares negativa 

attityder till matematik. Deras undersökning visar att om studenten har en negativ inställning 

till matematik när de påbörjar sin utbildning så kvarstår samma inställning när utbildningen är 

avslutad. Hur kan vi få de pedagoger med negativ inställning till matematik att ändra attityd? 

Detta visar vikten av att förmedla en positiv inställning redan i förskolan. Förskolan har ett 

stort ansvar för barns lärande och att förmedla en positiv attityd till matematik. Betänkandet 

av Matematikdelegationen menar att det lilla barnets första erfarenhet av matematik kan vara 

avgörande för attityder, föreställningar och studieframgångar senare i livet (SOU 2004:97).  

 

Resultatet från undersökningen visar att elva av sammanlagt sjuttiotre pedagoger som ingick i 

enkätundersökningen, inte har någon utbildning för att arbeta i förskolan. Resultatet i 

Sheridans (2001) avhandling visar att en hög kvalité är relaterad till pedagogens kompetens 

med inriktning på lärande.  Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) belyser 

vikten av att pedagogens didaktiska kompetens och synsätt avgör kvalitén på barns lärande. I 

deras studie fick en grupp barn 1-3 år lösa bland annat uppgifter i matematik, genom att 

bedöma storlek. Resultatet visade att barnen i förskolor med hög kvalité i större utsträckning 

löste uppgifterna. Pedagogerna i dessa förskolor hade klart för sig vad de ville att barnen 

skulle utveckla ett kunnande om. De planerade aktiviteternas innehåll tillsammans med 
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barnen och utgick från deras intressen och tidigare erfarenheter (a.a.). Vi anser att det finns ett 

stort behov av att utveckla kompetensen inom förskolan för att hålla en hög kvalité. 

5.3 Läroplanen 
Med läroplanens (Lpfö 98) införande blev målen för den pedagogiska verksamhetens innehåll 

och arbetssätt styrande. Detta medförde enligt Emanuelsson och Doverborg (2006b) att 

många förskollärare efterfrågade kompetensutveckling eftersom matematik saknades i deras 

grundutbildning. Vidare menar författarna att de förskollärare som vidareutbildades blev 

medvetna om att de arbetat med matematik och att utbildningen gav en bekräftelse på deras 

arbetssätt. Thulin (2006) visar i sin avhandling att matematik inte är ett prioriterat område när 

det gäller kompetensutveckling av förskolans personal. Vår erfarenhet av 

kompetensutveckling är att det har satsats mer på språk än matematik. Enligt 

enkätundersökningen anser övervägande del att de har den kunskap de behöver för att arbeta 

med matematik i förskolan. Detta ger förutsättningar för att kunna utveckla det matematiska 

lärandet och ge en positiv bild av matematik. 

När det gäller den pedagogiska kvalitén i det didaktiska lärandet i matematik framhåller vi 

liksom Sheridan (2001) att det är viktigt hur och på vilket sätt pedagogerna använder sin 

kompetens. Detta för att skapa en pedagogisk miljö där barn får möjlighet att utveckla sitt 

lärande. Sheridan menar vidare att det måste finnas en strävan hos pedagoger att anpassa sitt 

arbete efter nya teorier och aktuell forskning som ett led i att utveckla kompetensen. Vi menar 

i likhet med Sheridan att den ambitionen måste finnas och det är förskolans ledning som har 

huvudansvaret att pedagoger tar del av ny forskning. I förslaget till den nya läroplanen 

förtydligas målen i matematik.  Skolverket (SOU 2009) poängterar att målen i matematik ska 

bli tydligare och förskolan ska i högre grad ge tidig pedagogisk stimulans för att utveckla 

barns matematiska lärande. Vi anser att förskolan har en skyldighet att skapa ett intresse för 

matematik och att vi pedagoger förmedlar en positiv inställning till ämnet. Genom att ge barn 

grundläggande kunskaper i matematik kan vi förbereda barn för deras framtida skolgång.   

Läroplanen (Lpfö 98) uppmanar oss pedagoger att praktisera en pedagogik som bygger på 

Vygotskijs idéer. Idéer som bygger på att barn skapar sin kunskap själv, men att vi pedagoger 

har stor betydelse för att stimulera barn att sträva mot nya erfarenheter och kunskaper. De 

dokument som vi på förskolan arbetade utefter tidigare byggde på Piagets idéer enligt Säljö 

(2000). Säljö menar att Piaget liksom Vygotskij anser att barnen ska vara aktiva i sitt lärande.  

Vi menar att läroplanen (Lpfö 98) bygger delvis på Piagets idéer men har vidareutvecklats 

från att se det aktiva barnet till det kompetenta.   

 

Inom förskolan finns en tradition av ett temainriktat arbetssätt medan det är mer ämnesinriktat 

i skolan. Detta belyser Thulin (2006) i sin avhandling där hon menar att förskolans pedagogik 

genom historien har utgått från barns intressen till skillnad från en indelning i olika 

ämnesområden. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) belyser att förskolan har 

ett mer tillåtande förhållningssätt och större tilltro till barns tänkande än vad skolan tidigare 

haft. Enligt Säljö (2000) var Piaget mer intresserad av varför barn svarar som de gör än varför 

de svarar olika. I förskolan är det viktigt att vi pedagoger bygger vidare på barns svar och på 

så sätt utvecklar lärandet.  Barns olika erfarenheter gör att de svar vi pedagoger får, inte alltid 

är de svar vi förväntar oss. Barn måste få möjlighet att reflektera och associera fritt och dra 

sina egna slutsatser och känna att det är tillåtet framhåller Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003). 
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Thulin (2006) visar i sin avhandling att Fröbel ansåg att barndomen skulle präglas av ”liv” 

och inte utsättas för de krav och den disciplin som ställdes i skolan. Ungdomstiden däremot 

skulle präglas av ”lärande”. Trots det menar Thulin att det finns en rädsla för att ”skolspöket” 

fortfarande finns kvar hos vissa pedagoger i förskolan. Vi betonar vikten av lärandet i 

förskolan men att det ska ske utifrån barns perspektiv i ett lustfyllt och tillåtande klimat. 

5.4 Matematik i verksamheten 
Resultatet från vår enkätundersökning visar att rutinsituationer är de mest förekommande 

tillfällen för lärande när det gäller matematik. Rutinsituationerna har stor betydelse för barns 

spontana lärande av varandra menar Williams (2006). Som i likhet med Emanuelsson och 

Doverborg (2006b) belyser att rutinsituationer som samling och måltider är de vanligast 

förekommande situationer där matematik används. Påklädningssituationen belystes av fler 

arbetslag i enkätundersökningen som ett tillfälle att tillägna sig matematik. Barn lär sig bland 

annat att sortera i par med strumpor, skor och vantar. Här menar vi att det är viktigt att det 

finns en medvetenhet hos pedagogerna att ställa frågor och inte ge svaren utan låta barnen 

prova och reflektera över situationen. En annan rutinsituation som Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2007) beskriver är hur en dukningssituation ser olika ut beroende på om 

pedagoger tar tillvara på lärandesituationen eller inte. Författarna menar att på vissa förskolor 

dukas tallrikar fram utan att pedagoger tar tillvara på lärandetillfället som ges. På andra 

förskolor får barn möjlighet att använda matematik på ett konkret sätt vid dukningen.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) hävdar att barn lär sig i rutinsituationer 

men vad de har lärt sig har inte synliggjorts utan det har tagits för givet. Vi menar att 

pedagogens roll är att ställa de didaktiska frågor som finns vid dukningssituationen till 

exempel hur många tallrikar behövs idag. Det är viktigt att pedagogen inte ger lösningen utan 

ger barn tid för eftertanke och reflektion, genom att vi pedagoger lyssnar hjälper vi barnet att 

utveckla sina tankar. Genom att aktivt lyssna och komma med utvecklande frågor menar 

Persson och Wiklund (2007) att vi berikar barns ordförråd och stärker deras självkänsla. 

Vidare menar författarna att när barn kan använda språket kan de koncentrera sig på det 

matematiska innehållet men däremot förstår barn inte alltid innebörden av de matematiska 

begreppen. Redan i två till treårsåldern börjar barns spontana intresse för olika matematiska 

begrepp som att räkna, använda räkneramsor och intresse av siffror menar Johansson och 

Wirth (2007). 

I målen för förskolan står det” att barn ska utveckla sin förståelse i grundläggande egenskaper 

för begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Lpfö 

98, s. 9).  Barn använder sig inte av matematiska begrepp om de inte ser dem som intressanta 

och meningsfulla framhåller Johansson och Pramling Samuelsson (2006). Människor 

uppfattar inte världen rakt av utan använder sig av verktyg och tecken menar Vygotskij enligt 

Strandberg (2006). Med utgångspunkt från Vygotskijs perspektiv finns det två typer av 

verktyg, dels verktyg som vi använder när vi utför handlingar och dels tecken som vi 

använder när vi tänker. Vid dukningstillfället använder barn bland annat bestick och tallrikar 

som verktyg och tecken är det antalet som räknas fram. Vygotskij menar att med hjälp av 

dessa verktyg kommunicerar människan med omgivningen och förmedlar sina kunskaper 

vidare.  Enligt Stensmo (2007) anser Vygotskij att användandet av både fysisktekniska och 

psykisktmentala verktyg är betydande för utvecklingen. Vi menar att om barn ska se 

matematiken i sin värld är det viktigt att det sker i meningsfulla sammanhang för dem och att 

de matematiska begreppen kommer in på ett naturligt sätt. 

 

I vår enkätundersökning anser endast fyra av tjugotvå arbetslag att omsorgen tar för stort 
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utrymme från lärandet. Thulin (2006) visar i sin avhandling att pedagogik och omsorg förenas 

i förskolans verksamhet. Har pedagogerna blivit bättre på att integrera lärandet i 

omsorgssituationerna? Vygotskij anser enligt Strandberg (2006) att barn imiterar det de inte 

klarar av och det som står på tur att läras. Detta kan vi se i verksamheten när lärandeprocessen 

först inträffar som yttre aktivitet och sedan som inre. Först kan en yttre aktivitet ske i samspel 

med pedagogen till exempel när begreppet cirkel presenteras i ett naturligt sammanhang. 

Därefter förstår barnet innebörden av begreppet cirkel och övergår till tänkande, inre aktivitet. 

Vygotskij menar enligt Strandberg (2006) att tänkandet och språk är en enhet som inte kan 

fungera utan varandra.  

Vi anser att det är positivt att så många som hälften av arbetslagen i vår undersökning lyfter 

fram vikten av det spontana samtalet i den dagliga verksamheten. Persson och Wiklund 

(2007) menar att de spontana samtalen har stor betydelse för utvecklingen av ett matematiskt 

språk och en djupare matematisk förståelse. Stern hävdar enligt Linder och Mortensen (2008) 

att pedagoger behöver ha närvarokompetens för att kunna fånga ögonblicket och hålla kvar 

känslan och tanken för att kunna vidareutveckla den. Detta visar att pedagogens engagemang 

är av stor betydelse för att utnyttja de spontana lärandetillfällena. 

I resultatet av enkätundersökningen nämnde inget arbetslag att barn lär av varandra och lekens 

betydelse för barns lärande. Det kan bero på att vi inte poängterade i våra frågeställningar hur 

barn lär sig. Om vi hade använt oss av frågeställningen hur lär sig barn, kanske samspel och 

lekens betydelse hade betonats.  Har vi pedagoger ett behov av att skilja på lek och lärande i 

så fall var går gränsen mellan lek och lärande. Vygotskij betonar enligt Säljö (2000) 

samspelets betydelse i leken för att kunna hantera abstrakta symboler och förstå sammanhang. 

Detta menar Vygotskij sker bland annat när barnet använder sig av en pivå, det vill säga till 

exempel en käpp som föreställer en häst.  

Vi menar att barn också utvecklar och lär sig i samspel med andra barn likväl som med vuxna. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att i ett sociokulturellt perspektiv antas 

lärande ske genom interaktion med andra. Enligt Strandberg (2006) menar Vygotskij att social 

kompetens är grundläggande i barns utveckling och interaktioner är grundläggande för 

samspel och intellektuell utveckling. Det är av största vikt att pedagoger skapar många 

samspel mellan vuxna/barn och mellan barn/barn, så att det skapas en stark plattform för 

barns lärande och utveckling. Barn lär av vuxna och andra barn genom att samspela, lyssna 

och iaktta. 

Enligt Säljö (2000) anser Vygotskij att människor ständigt är under utveckling och förändring. 

I varje situation har vi tillfälle att ta över och ta till oss – appropriera -kunskaper från våra 

medmänniskor i samspelssituationer. Enligt Sträng och Persson (2003) menar Vygotskij att all 

intellektuell utveckling och tänkande har sin utgångspunkt i social aktivitet, och att den 

sociala interaktionen kommer före den individuella utvecklingen. Däremot hävdar Piaget 

enligt Säljö (2000) att utvecklingen först sker individuellt och sedan i samspel med andra. 

Samspelet med omvärlden regleras genom två processer assimilation och ackomodation, som 

verkar samtidigt. Assimilation innebär att barnet i en ny situation handlar på samma sätt som 

det gjort i liknande situationer, barnet upprepar och befäster på så vis sin kunskap. 

Ackomodation innebär att barnet handlar på ett nytt sätt i förhållande till tidigare (a.a.). 
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5.5 Material 
Flera avdelningar anger att de använder kroppen i det matematiska lärandet i 

enkätundersökningen. Kroppen användes redan på Faraos tid menar Björklund (2007)  för att 

utveckla måttsystem. När barn blir medvetna om kroppen används den i det matematiska 

lärandet eftersom kroppen är symmetrisk anser Persson och Wiklund (2007). I samlingen 

använder barn sina fingrar till hjälp när de räknar och i rörelsesånger. Enligt Strandberg 

(2006) menar Vygotskij att när det gäller matematisk inlärning, räknar barn först med 

fingrarna för att förstå och övergår sedan till huvudräkning. Fingrarna blir då ett hjälpmedel, 

artefakter, när de löser problem. Fingrarna blir verktyget för att kunna utföra handlingen, så 

kallad mediering. Vidare menar Vygotskij enligt Strandberg att barns kulturella utveckling är 

beroende av tillgång till verktyg och tecken. Psykologiska processer som tänkande uppstår 

inte i hjärnan utan växer fram i barnets interaktion med den givna kulturen och med hjälp av 

artefakter.  Denna interaktion benämns som en kulturellt medierad aktivitet (a.a.).  

Kroppens symmetri används bland annat till att diskutera likheter och olikheter, samt vilka 

kroppsdelar som det är flera av. Vad barn lär är beroende av vilka förutsättningar de har och 

vilka erfarenheter de har möjlighet att göra framhåller Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999). Alla avdelningar utom två uppger att de har det material de behöver för att intressera 

och tillgodose barns matematiska lärande. Vi menar att naturmaterial skulle kunna vara 

tillräckligt för att tillgodose förskolebarnens matematiska lärande. Om pedagoger kan se och 

använda de matematiska begreppen med bland annat kottar, stenar och pinnar är det en stor 

tillgång i det matematiska lärandet.  Sortering är grunden till det matematiska lärandet och det 

är ett naturligt inslag i små barns vardag. Barn utvecklar det logiska tänkandet och förmågan 

att använda regler genom att sortera och klassificera föremål samtidigt som barn lär sig de 

grundläggande begreppen anser Emanuelsson Doverborg (2006a).  

Arbetslagen i enkätundersökningen uppger att de använder en stor variation av olika material. 

Montessori förskolan uppger att det matematiska Montessorimaterialet används från tre års 

ålder.  Detta har sitt ursprung i att Maria Montessoris riktade sitt intresse för barn i åldern tre 

till sex år menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). Vi anser i likhet med 

Säljö (2000) att på det sättet så läggs problemet på barnet och dess kognitiva utveckling. Barn 

som ännu inte nått treårs ålder får då inte möjlighet att använda Montessorimaterialet. Enligt 

Säljö (2000)  liknar detta Piagets stadieteorier där man inte utgår från barns kompetens utan 

endast ser till barns ålder. Däremot om Vygotskijs teoretiska perspektiv skulle råda, skulle ett 

barn med hjälp av en kamrat eller vuxen som behärskar materialet få stöd och hjälp och sedan 

kunna hantera materialet på egen hand.   

I resultatet betonas vikten av åskådligt matematiskt material. Det är viktigt att vi i förskolan 

har lekmaterial tillgängligt och placerat i ögonhöjd. För att främja barns utveckling och 

lärande är den pedagogiska miljön betydande. I förskoleverksamheten är det pedagogens 

ansvar att skapa en stimulerande och meningsfull miljö som tar tillvara på barns nyfikenhet 

och inbjuder till ett lustfyllt lärande. Genom att synliggöra t.ex. siffror och spelmaterial som 

innehåller matematik skapas ett intresse och nyfikenhet. Enligt Strandberg (2006) anser 

Vygotskij att rummen, läranderum i förskolorna påverkar barns lärande, rum som skapar 

gynnsammare förutsättningar för lärandet förmedlar kunskaper. Vi pedagoger måste lyssna på 

vad barn har för intressen och behov när vi bestämmer oss för hur den pedagogiska miljön ska 

se ut. 
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5.6 Dokumentation 
I enkätundersökningen framkom att drygt hälften av arbetslagen använde sig av 

dokumentation för att synliggöra det matematiska lärandet.  Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) menar att dokumentationen har stor betydelse för hur man kan tydliggöra 

och problematisera begrepp och idéer. Några arbetslag uppgav att de använde väggen som 

dokumentationsplats. Detta menar vi gör att barn kan visa föräldrarna vad de gjort och kan 

samtala kring detta. Föräldrar kan på så sätt bli delaktiga i barns lärandeprocess. Bilder och 

fotografier blir betydelsefulla för små barn som inte har språket. Småbarnsavdelningen på 

Montessori och Reggio Emilia svarade att de inte dokumenterar. Resultatet från Reggio 

Emilia är överraskande då en av hörnstenarna i pedagogiken är dokumentation för att 

synliggöra barns lärande (Lenz Taguchi, 1997). Vår erfarenhet är att små barn utvecklar det 

matematiska lärandet om de kan återknyta till det de tidigare lärt sig och ett enkelt sätt är att 

använda sig av dokumentation som fotografier. Furness (1998) menar att dokumentation är ett 

sätt att fördjupa kvalitén i arbetet. Författaren menar vidare att dokumentation kan ge barn 

perspektiv på vad de har gjort och motivation att fortsätta. 

5.7 Slutsats 

Det är av stor betydelse att grundlägga en matematisk förståelse redan på förskolan och låta 

matematiken få en mer framträdande roll. Detta för att bryta den negativa spiral som 

Skolverket (SOU 2009) anser att Sverige befinner sig i när det gäller ämnet matematik, vilket 

internationella mätningar visar.  För att Sverige ska kunna vara en framstående nation och 

vara med och driva den tekniska utvecklingen är det nödvändigt att göra satsningar på 

matematik i förskolan. I förslaget till den nya läroplanen från Skolverket (SOU 2009) får 

matematiken en mer framträdande roll och barns lärande sätts i fokus. Detta ska leda till 

ambitionshöjning i verksamheten. Pedagogens inställning till matematik har stor betydelse för 

att kunna förmedla en positiv bild. För att barn ska få grundläggande kunskaper i matematik 

är det en förutsättning att förskolor arbetar lika strukturerat och medvetet med matematik som 

med barns språkutveckling. Det är viktigt att de yttre förutsättningarna är lika när det gäller 

kompetens och vilka resurser som finns att tillgå. Vår slutsats blir att alla som arbetar i 

förskolan ska ha utbildning för att arbeta i förskolan. Alla bör ha likvärdig utbildning för att 

kunna motsvara de krav som den nya läroplanen ställer. För att kunna synliggöra matematiken 

som finns runt omkring oss och kunna fånga barns intresse krävs både kunskap och 

engagemang. Det bör vara ett krav på att pedagoger tar till sig ny forskning och läser aktuell 

litteratur. 

5.8 Framtida forskning 

Under examensarbetets gång har följande frågor väckt nyfikenhet och intresse hos oss. Vårt 

förslag på vidare forskning är att göra en jämförande studie mellan förskolor som arbetar 

målinriktat med matematik och har ett didaktiskt förhållningssätt och förskolor som inte gör 

det i samma utsträckning.  

Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka om barns grundläggande matematiska 

kunskaper har förbättrats några år efter den nya läroplanens införande. Vilken 

genomslagskraft genererar den? Kommer ambitionsnivån att höjas bland pedagogerna i 

förskolan? Upplever pedagogerna i förskoleklassen någon skillnad på barns grundläggande 

matematiska färdigheter från barn som kommer ifrån förskolor som målmedvetet satsat på 

matematik jämfört med andra förskolor? 
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Bilaga A: Missiv – informationsbrev till pedagoger i 

arbetslaget. 

 

Till arbetslaget på avdelningen 

Vi studerar till förskollärare på en distansutbildning via Gävle Högskola. Vårt examensarbete 

handlar om småbarns matematik i förskolan. Rapporter från både grundskola och 

gymnasieskola visar att elevers grundläggande kunskaper i matematik är bristfälliga.  

I förslaget till förskolans nya läroplan (Lpfö 98: s efterföljare) får matematiken en mer 

framträdande roll. Följaktligen är vi intresserade av att veta hur ni arbetar med ämnet 

matematik på Er avdelning. Enkäten besvaras av arbetslaget på avdelningen och lämnas i 

bifogat kuvert. 

Deltagandet sker anonymt och frivilligt. Allt material behandlas konfidentiellt och sparas ett 

år på Högskolan i Gävles arkiv, innan det förstörs. Uppsatsen kommer efter ventilering att 

publiceras digitalt på www.uppsatser.se. 

 

Vi hämtar enkäterna på respektive förskolor, måndagen den 15 mars. 

 

TACK på förhand för Er medverkan. 

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna oss: 

Ing-Marie Svärd    Eva Nilsson 

Tel arb.xxxxxxx   Tel arb. xxxxxxx 

Mobil: xxxxxxx   Mobil: xxxxxxx 

Mail:     Mail: 

Handledare för vårt examensarbete: 

Annie Hammarberg  

Lektor 

Mail:xxxxxx 

Gävle Högskola 
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Bilaga B: Enkätfrågor till pedagoger i arbetslaget 

1) Vi är antal:   män  □    kvinnor □  i arbetslaget 

2) Utbildning  antal:   förskollärare……..  barnskötare……. 

annan utbildning / ange vilken………………………………………. 

 

3) Vi gick vår utbildning, ange år……  ……  ……  ……  ……   

 

4) Vi arbetar med åldersgrupp …………………….. 

 

5) Har ni någon form av profilering? 

Ja □   Nej□ 

Om svaret är Ja, ange inriktning:……………………………….. 
 

6) Känner ni till målen i förslaget till den nya läroplanen när det gäller matematik? 

Ja □        Delvis □   Nej □                                     

 

7) Bedömer ni att ni har den kunskap som krävs för att arbeta med matematik i 

förskolan?  
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Ja □ Delvis□ Nej □ 

Om svaret är nej vilka kunskaper anser Ni i så fall behöver kompletteras: 

 

 

 

8) Vilka erfarenheter har ni i ämnet matematik från Er egen skolgång (ev förskoletid)? 

Goda □   Delvis goda □   Dåliga □    Mycket dåliga □ 

Fyll i det antal pedagoger som stämmer bäst in på frågan.  
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9) När under dagen arbetar Ni strukturerat med matematik? 

 

 

 

 

 

 

10) Ge exempel på material Ni använder i det matematiska lärandet? 

 

 

 

 

 

 

11) Har Ni det material som Ni behöver?    

Ja □  Nej □ 

Om svaret är nej, vad är det som saknas? 
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12) Vad gör Ni i den dagliga verksamheten som Ni kan relatera till matematiskt 

lärande? 

 

 

 

 

 

13) Hur utmanar och fångar Ni barnens intresse för matematik? Ge exempel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Dokumenterar Ni barnens matematiska lärande? 

Ja □  Nej □ 

Om svaret är Ja, ge exempel. 
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15) Anser Ni att det finns möjlighet att förverkliga Era idéer inom ämnet matematik? 

Ja □ Nej □ 

Om svaret är Nej vilka hinder finns: 

 

 

 

 

 

 

 

16) Hur mycket arbetar Ni med det matematiska lärandet i förhållande till det 

språkliga lärandet? 

Mer □ Lika mycket □  Mindre □ 
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17) Vilka matematiska områden arbetar Ni mest med? 

Rangordna följande områden med siffrorna 1-6 (1 motsvarar det begreppet Ni 

använder mest) 

Antal, tal, räkning   [   ]   

Form och geometri  [   ] 

Jämförelseord  [   ] 

Lägesord   [   ] 

Mått   [   ] 

Tidsord   [   ] 

 

 

 

18) Anser Ni att lärandet får mindre utrymme i förskolans verksamhet för att 

omsorgen tar tid? 

Ja □ Nej  

Om svaret är Ja, förklara hur Ni tänker.  

 

 

 

 

 

Varmt TACK för Ert bidrag till vårt examensarbete!! 

Eva & Ing-Marie 
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