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Sammanfattning 

 

 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Vad betraktas då som grund? 

Att ett hus behöver en stabil grund för att inte bli snett vet de flesta. Men vad ska ett barns 

grund bestå av? I den aktuella läroplanen för förskolan (Lpfö 98) finns strävansmål som kan 

tolkas som barns nödvändiga grund inför sitt fortsatta liv där normer, värden och färdigheter 

finns med som livsnödvändigt kunnande. Nu ligger läroplanen på bordet för en revidering och 

förtydligande för att målen ska bli tydligare för pedagoger att följa. Ett av målen som enligt 

förslaget har en egen del i läroplanen är matematik. Att matematik är viktigt för barn är något 

som skolverket, regeringen, enskilda forskare och författare tagit fasta på och vill belysa som 

viktigt för barn att få utforska och utveckla i unga år. Att undersöka hur pedagoger arbetar 

med matematik utifrån läroplanen på några förskolor blev i och med den förtydligande 

läroplanen ett intressant område att utforska och även undersöka hur pedagoger uppfattar att 

arbetssättet kan komma att påverkas med en förtydligande läroplan. 

Med hjälp av enkäter och intervjuer var målet med undersökningen att skapa en bild över hur 

det arbetas med matematik på de tre förskolorna utifrån läroplanen samt även hur den 

enskilde pedagogen på förskolorna uppfattar läroplanens strävansmål vad gäller matematik. 

Resultatet av undersökningen visade att de flesta pedagoger som ingick i undersökningen 

ansåg att de förankrade sitt arbete med matematik i läroplanen. De gjorde även bedömningen 

att matematiken kan utvecklas inom förskolan genom att se över förskolans miljö, inventera 

sitt material men även att kompetensutveckling och idésammankomster med andra pedagoger 

vore en utvecklande åtgärd.  
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Inledning 
 

 

I skrivandets stund granskas det förtydligande förslaget som Skolverket utformat(2009) 
utifrån förskolans läroplan (Lpfö-98) av en tillsatt grupp inom utbildningsdepartementet. 

Syftet med det förtydligande förslaget är att göra målen tydligare i läroplanen. Ett av 

målområdena i läroplanen är matematik.  Detta intresserar mig då jag är en av många som 

uppfattat matematiken som ångestladdad under skoltiden. Jag räknade mig själv till en 

egenbenämnd grupp av människor som bara inte kunde lära sig matematik. Jag var helt enkelt 

bättre på andra saker! Tills jag en dag fick en bra lärare på komvux som lärde mig att se och 

förstå matematiken. När det i skolan visats sig att en del barn fått problem att förstå  

matematiken väcktes tanken hos mig att om de barnen fått utöva matematik redan på 

förskolan kanske problemet inte funnits. Fungerar läroplanen idag som ett verktyg för 

pedagoger att arbeta med i förskolan?   

Aktuellt  
 

Alarmerande rapporter om skolelevers bristande kunskap inom matematik har startat debatter 

och frågeställningar kring hur man ska komma tillrätta med problemet. TIMSS
1
 är en av flera 

undersökningar som visat på att elever i grundskolan har bristande matematikkunskaper. 

Rapporter och utredningar (SOU 2004:97) har visat att olika åtgärder kan vara möjliga för att 

så tidigt som möjligt fånga elevernas intresse för matematik.  En av åtgärderna är att 

förtydliga förskolans läroplan från -98. Från tidigare 16 mål skall det nu bli 27 mål för 

förskolan att arbeta mot. Ett av målområdena gäller förskolans utövande av matematik. Hur 

arbetar man idag med matematik och hur kan det utvecklas?  Kan en förtydligande läroplan 

vara ett stöd för matematikens utveckling inom förskolan? Att barn så tidigt som möjligt får 

chans att upptäcka och utforska matematiken i sin vardag är något av skolverkets 

tyngdpunkter. (2009)  

Läroplanen 1998 Förslag till förtydligande 

läroplan 
Läroplanen är idag indelad i 3 delar  27 mål indelat på 6 målområden 

1. Grundläggande värden   1. Helhet och allsidighet 

2. Förskolans uppdrag    2. Lek 

     # Stöd till familjer   3. Skapande 

    # Främja lärprocesser   4. Matematik 

    # Rolig, trygg och lärorik för att barn  5. Naturkunskap och teknik 

3. Mål och riktlinjer   6. Språk och kommunikation 

                                                             
1
The trends in internatinal mathematics and science study  
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    # Normer och värden 

    # Lärande och utveckling 

    # Barns inflytande 

    # Förskola och hem 

 

 Mål för matematik enligt Lpfö -98  

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 (s. 9) 

Riktlinjer enligt Lpfö -98                                                                                                                                              

  Arbetslaget skall 

 Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik 

 Ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den 
egna förmågan (s. 9) 

 

För att arbeta efter läroplanen måste pedagogen själv förstå dess innebörd och tolka den 

utifrån sin egen och förskolans förutsättningar. Grunden till att barn ska kunna utveckla en 

förståelse för matematik är att pedagogen har en ämneskunskap i det han eller hon vill 

förmedla och även på vilket sätt det kan förmedlas. Skolverket vill nu förtydliga att barn 

förvärvar kunskap genom lek och skapande. 

I avsnittet om matematik i det förtydligande förslaget av läroplan anges följande: 

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 matematiken i vardagen, 

 bearbeta sin förståelse av matematiska begrepp och samband i samspel med andra 
barn och vuxna och 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 (s.55) 

 

Matematik ska genomsyra förskolans verksamhet i vardagen och det är upp till arbetslaget 

och förskolläraren att se till att det arbetas mot målens inriktning.  I förslaget har 

förskollärarna fått en egen rubrik där ”särskilt ansvar” är adresserat dem. Två andra rubriker 

som finns i förslaget är vilka riktlinjer arbetslaget ska följa och arbeta mot, samt alla som 

arbetar inom förskolan finns med som rubrik. Denna uppdelning har tillkommit i förslaget för 

att pedagoger inom förskolan lättare ska kunna arbeta mot läroplanens uppsatta mål när de 

blir synligt vem som har vilket ansvar. 
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I ett pressmeddelande från skolverket kan man läsa: 

Skolverket har haft i uppdrag av regeringen att föreslå förtydliganden och kompletteringar av 

målen för språk och matematik i läroplanen för förskolan. Förändringarna ska höja ambitionerna 

och förstärka det pedagogiska uppdraget. I förslaget till mål för matematik betonar Skolverket 

vikten av att barn tidigt får möjlighet att upptäcka och utforska matematiken i vardagen. 

(Skolverket 30 sep 2009) 

Matematik har ett eget målområde i det förtydligande förslaget men Skolverket vill även 

belysa att målområdena hänger ihop med varandra och att barn utvecklas genom att utforska 

matematiska begrepp med hjälp av leken och skapandet i förskolan. Genom leken kan barnen 

pröva och undersöka i sin egen takt tillsammans med sina kamrater och på så sätt utveckla 

och vidga sitt lärande. Kompletterande mål för språk i den förtydligande läroplanen hänger 

även det ihop med matematik. Barn får en ökad språkförståelse när pedagoger använder ett 

nyanserat språk vid matematiska aktiviteter. Att ge barnen rika tillfällen att upptäcka 

matematiken i samband med lek och skapande ska enligt Skolverket bli tydligare beskrivet i 

förslaget till förtydligande läroplan.  

Litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel presenteras litteratur som kan kopplas till matematik inom förskolan samt hur 

läroplanen har växt fram och utvärderats fram till idag. Områden som behandlas är teorier om 

lärandet, historik över förskolan, skolverkets uppdrag och aktuell forskning. 

Några olika teorier om lärandet 
 

Stensmo (2007) menar att naturalismens kunskapssyn var genom Rousseau att man skulle 

anpassa lärandet till den fas barnet befinner sig i. Genom att tillåta barnen att vara barn 

menade han att kunskap ska lekas fram. Lärandet måste fylla en funktion i barnets liv i för att 

bli begripligt. För att lärandet ska bli synligt för barnet måste kunskapen ligga så nära barnets 

tidigare erfarenheter att det kan bygga vidare på de erfarenheterna. Rousseau ansåg att barnet 

lär sig när det är moget för det och kan inte påskyndas. Kunskap förvärvas genom handling 

och inte genom ord. Piaget gick i Rousseaus fotspår och lade fokus på HUR barnen lär sig 

snarare än vad. Vad som fångar ett barns intresse för kunskap är inte desamma som för något 

annat barn. Han ansåg att pedagogens roll bör vara att rusta barnen för det vuxna samhället 

där de skall kunna utvecklas genom att våga göra nya saker, inte bara upprepa det trygga 

invanda. Barn lär sig genom aktivt handlande och genom lek och fantasi. Lärandet är en 

långsam process som inte får påskyndas. Barnet måste känna att de har ett eget val i sitt 

deltagande för att lära. Vygotskij var en materialist och förespråkade att människan lär genom 

handling i samspel med andra och det är så vi tar till oss ny kunskap. Materialistens syn på 

kunskap är att den kommer till hjärnan från den fysiska och sociala omvärlden. Människan 

måste pröva och göra för att lära sig samt kritiskt reflektera. Vygotskij utgår från den 

socialkonstruktivism där människans handlande, tänkande och kunnande präglas av 

omständigheterna. Där människan påverkas av sin omgivning och de intryck som kommer 

därigenom. Det materialisterna och naturalisterna är eniga om angående kunskap är att vi lär 
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oss genom handling. Skillnaden är att materialisten menar att vi lär oss i samspel med 

varandra och naturalisten anser att det är den vuxna som lär barnet.  

 

Historik över förskolan 
 

Under 1980- och 90-talen gjordes flera försök till att utveckla förskolan. Genom förskolans 

pedagogiska program ville man få fram att läraren och barnet var viktiga som helhet för att 

uppnå en förståelse för lärandet hos barnet. Meningsfull lek kräver inspiration, bra 

utnyttjande av tid, rum och material samt ett medvetet förhållningssätt av alla lärare i 

förskolan (SOU 1997:157). Det pedagogiska programmet ersattes av läroplanen för förskolan 

som kom att gälla 1 augusti 1998 och för första gången var målen styrande. Läroplanen var 

även sammanlänkad med skolans läroplan (Lpo 94). Skälet till införandet av en läroplan var 

att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag. Läroplanen var uppbyggd som 

rekommendationer och som mål att sträva mot. I och med Lpfö 98, ingick förskolan i 

samhällets samlade utbildningssystem för barn, ungdomar och vuxna mot ett livslångt 

lärande. När läroplanen kom till stånd decentraliserades ansvarsfördelningen vad gällde 

förskolans styrning (SOU 2002:121). 

Staten: Skulle ange mål och riktlinjer. Utbildningar skulle vara likvärdiga i hela landet och 

hålla hög kvalitet enligt uppsatta mål. 

Kommuner: Skulle se till att verksamheterna blev utförda enligt uppsatta mål och riktlinjer 

från riksdag och regering.    

Förskolechefer/pedagoger: Deras ansvar var att driva förskolor som följde de mål och 

riktlinjer som kommunen satt upp. Samtidigt skulle förskolorna utvecklas i samarbete med 

barn, personal och föräldrar. 

Två utvärderingar av läroplanen har gjorts. Dels 2004, ”Förskola i brytningstid”, men också 

2008 då resultaten från tidigare utvärdering skulle behandlas. Den senare utvärderingen kom 

att heta ”Tio år efter förskolereformen”. En matematikdelegation inom 

utbildningsdepartementet fick till uppdrag av regeringen att som huvuduppgift ”föreslå 

insatser som kan stärka matematikämnet och matematikundervisningen” (SOU 2004:97). Till 

grund för detta låg rapporter om elever som inte når målen i matematik. Delegationen slog 

fast att fler lärare, utbildade inom matematik, behövs på olika nivåer, från förskola till 

högskola. De lärare/pedagoger som redan har en utbildning behöver få kompetensutveckling 

för att utveckla matematikundervisningen.  Detta för att förmå pedagoger att gå ifrån de 

styrande traditioner som inom matematikundervisningen innebär tyst, ensamt arbete med 

böcker och i övrigt väldigt liten variation i ämnet. Doverborg menar i Doverborg och 

Emanuelsson (2006) att utifrån läroplanen måste matematiken komma till stånd ur förskolans 

traditioner. Med det menar hon leken, vardagsrutinerna och temaarbeten.  

Det innebär att det inte i första hand är olika lärarledda aktiviteter som skapar förskolebarns 

möjligheter att lära matematik, utan att det handlar om att lärarna synliggör den matematik som 

finns i barns vardag, det vill säga i leken, rutinerna och temat och att lärarna dessutom låter 

barnen få möjlighet att dokumentera och reflektera över denna matematik (Doverborg & 

Emanuelsson. (s.6 2006)  
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Resultatet av utvärderingarna var sammanfattningsvis att läroplanen hade fått ett stort 

genomslag inom förskolan och att ledning och pedagoger arbetar i stor utsträckning mot 

läroplanens strävansmål. I den sistnämnda utvärderingen, tio år efter förskolereformen, 

beskrivs det faktum att en ny reform tar tid att få genomslag i praktiken. Enligt Skolverkets 

utvärdering tar det 10-15 år att märka skillnader och effekter av det som har förändrats 

(2008). 

Regeringen har som skäl för behovet av att förtydliga läroplanen angett att förskolans potential 

att stimulera barns naturliga lust att lära inte har utnyttjats fullt ut. Förskolan ska i högre 

utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga och matematiska utveckling. Ett 

sådant förstärkt pedagogiskt arbete kan också förbereda barn för deras framtida skolgång. 

Utgångspunkten ska vara att lärande ska fortsätta ske i lekfulla former och med hänsyn till 

barnens utveckling, behov och förutsättningar. (Skolverket 2009 s. 5)  

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram ett förslag som innebär en 

förtydligande läroplan för förskolan. Förskolans pedagogiska uppdrag ska stärkas samt leda 

till ambitionshöjning i verksamheten. Ett av de 27 målområdena gäller förskolans utövande av 

matematik.  

Matematik i dagsläget 
 

Har vi överskattat matematikens betydelse för barn? I alla fall om man ska tro Lundin (2008) 

som i sin avhandling ifrågasätter matematikens upphöjda roll i skolan. Han vill med sin 

avhandling skapa en offentlig kritisk diskussion rörande grundläggande matematikutbildning. 

Lundins ena frågeställning är: Är matematik något för barn? Vad menar han då att ordet 

matematik innefattar? En tvåårings matematikanvändning skiljer sig avsevärt ifrån matematik 

inom vetenskap eller teknik. Han menar att det finns en föreställning om att matematiken i 

unga år lägger en grund för senare års matematikstudier. Med denna inställning betyder det att 

matematiken får en bred betydelse – allt från det lilla barnet som räknar russin på förskolan 

till skolmatematikens högre mål, är matematik. Konsekvensen av matematikens vida begrepp 

är att matematiken framstår som något livsnödvändigt för människan att ha kunskap om, för 

att kunna hantera sin omvärld. 

Det är som om man menade att den mänskliga naturen och kulturen vore ofullständiga utan 

matematiken; som om matematiken fanns där implicit, utan att synas, och att människor – barn 

som vuxna skulle ha en ofullständig förståelse av sin omvärld och därmed inte kunna hantera 

den på ett adekvat sätt, om de inte genom skolmatematikens försorg gjordes uppmärksamma på 

matematikens ständiga närvaro. (Lundin, 2008 s. 36-37) 

I Nämnaren menar Andersson (Doverborg & Emanuelsson 2006) att alla har ett inneboende 

intresse för att vilja förstå sin omvärld men vi lär oss olika snabbt. Allt för ofta förknippas 

matematik med att vara svårt och krångligt och denna inställning följer sedan med barnet 

genom skolåren. Det är främst i högstadiet som denna inställning varit störst och Andersson 

tror att anledningen till den negativa attityden grundar sig i hur tidigare lärare och föräldrar 

har haft för attityd till ämnet. Andersson anser att alla behöver en viss matematikkunskap för 

att se sammanhang och förstå sin omvärld och med det menar han bl.a. ekonomi, politik, 

sannolikheter, nöje, kulturarv och vardagsnytta. Att uppmuntra barn till att resonera sig fram 

till lösningar på problem utan att mötas av vuxna som säger att ”det är för svårt” eller ”du är 

för liten” gör att barn efter egen förmåga och med hjälp kan komma fram till en 

tillfredställande lösning på problemet. Pedagogen måste plocka fram sin positiva nyfikna 

attityd för att på så sätt entusiasmera sina barn/elever. 
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I rapporten Hög tid för matematik kan man läsa följande: 

Intresset för matematik grundläggs mycket tidigt. Små barns positiva attityder till matematik 

måste bibehållas och utvecklas under hela studietiden. Barns nyfikna frågor utgår ofta från 

frågeställningar som kan utvecklas till matematiskt tänkande. Förskolans läroplan syftar till att 

öka intresset för matematik för de yngsta, då grunderna läggs vad gäller innehåll, inriktning, 

förhållningssätt, förståelse och attityder.  (NCM, 2001, s. 3) 

 Ahlberg (Doverborg & Emanuelsson 2006) menar i Nämnaren är att barns första möte med 

matematik är av stor betydelse hur de i sin framtid kommer att förhålla sig till matematik. Hur 

barn uppfattar matematiken omkring sig beror på vilka tidigare erfarenheter de gjort. Ahlberg 

tror på att barn vidgar sitt lärande genom att pedagoger bygger vidare på deras tidiga 

erfarenheter och därigenom väcka deras nyfikenhet och lust att lära. 
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Syfte och frågeställning 
 

 

Sedan 1998 har läroplanen för förskolan varit ett levande styrdokument för pedagoger att ha 

som underlag för sitt arbete. Läroplanen anger att barnen ska ges normer, värden, färdigheter 

och förståelse om sig själva. Barnen ska lära sig olika aspekter i sin omvärld där matematik är 

en av många delar. 2009 fick skolverket i uppdrag av regeringen att lämna ett förslag till 

förtydligande och komplettering i läroplanen för förskolan.  

Att lägga grunden till ett livslångt lärande, som det står i läroplanen, kan naturligtvis tolkas 

olika om vad dess betydelse innebär. Ett livslångt lärande kan tolkas som en samling av 

många olika erfarenheter som varje person, barn som vuxen, samlar på sig genom åren. Vilka 

erfarenheter barn får med sig från sin tid på förskolan beror på hur verksamma pedagoger 

fungerar i sin yrkesroll samt hur de hanterar barns nyfikenhet och lust att lära. Förskolans 

läroplan ska hjälpa pedagoger att stärka sin yrkesroll genom att använda den som ett verktyg 

mot barns livslånga lärande. Om matematik handlar om att göra matematiska termer begriplig 

och användbara i vardagen, så har pedagoger en viktig roll i att vara ämneskunnig, intresserad 

och motiverad utifrån läroplanens riktlinjer. Ingenstans i läroplanen, varken i upplagan från -

98 eller i det nya förslaget, finns det angivet hur pedagoger ska arbeta för att nå målen. Mitt 

syfte är att undersöka hur pedagoger arbetar med matematik utifrån läroplanen och hur de 

eventuellt kan utveckla arbetet efter att den nya läroplanen träder i kraft. Utifrån syftet har 

följande frågeställning formulerats. 

Vad har pedagoger för förhållningssätt till läroplanen? 

Hur arbetar pedagoger med matematik utifrån läroplanen? 

 Hur används läroplanen idag och vad är pedagogers inställning till den förtydligande 

läroplanen?                                                                                                                            
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Metod 
 

 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts för att besvara problemformuleringen och 

urvalet av förskolor samt en redogörelse för utfallet av enkäter och intervjuer som gjorts med 

pedagoger på tre förskolor. 

Arbetets upplägg och genomförande 
 

Förskolorna kontaktades personligen för att snabbt få en bild över intresset av att faktiskt få 

pedagoger att delta i undersökningen. Examensarbetet bygger på enkäter med uppföljande 

intervjuer. Enkäterna är riktade till pedagoger inom förskolor för att undersöka hur de arbetar 

med matematik på ett läroplansinriktat arbetssätt. Tre förskolor inom samma kommun deltog i 

undersökningen och urvalet av intervjuade pedagoger skedde slumpmässigt efter att ha visat 

intresse av undersökningen. Enkäten utformades enligt Stukáts (2005) beskrivning med både 

öppna frågor, ostrukturerat, samt med fastställda svarsalternativ, strukturerat. Syftet med att 

använda enkätundersökning som metod var för att pedagogerna i lugn och ro skulle kunna 

fundera över sitt förhållningssätt till läroplanen. Genom de öppna frågorna kunde 

pedagogerna själva utforma sina svar.  Nedan ges några exempel på öppna frågor.  

Anser du att ni arbetar med matematik på er förskola? Beskriv!  

Läroplanen för förskolan, vad är ditt förhållande till den? 

 

De strukturerade frågorna kräver lite mindre av pedagogerna då de får några svarsalternativ 

att välja mellan. Ex. Var anser du att matematiken kommer in i störst utsträckning i förskolan? 

 

I samlingen          På gården i          I skogen          Vid lunch          Vid tema/fria val      Annat                                        

        den fria leken 

 

Till enkäten fick alla en bilaga med utdrag från läroplanen rörande den aktuella delen om 

matematik samt den nya förtydligande versionen av läroplan som är under utredning. (se 

bilaga 3). Denna metod att dela ut textmaterial till pedagogerna hade både fördelar och 

nackdelar. Fördelen var förhoppningen om att de pedagoger som var intresserade av 

undersökningen faktiskt lade ner tid att läsa materialet och därigenom gjort ett medvetet val 

att delta i undersökningen. Nackdelen var att risken med textmaterialet skulle kännas tungt att 

läsa och ta ställning till och att bortfallet kunde bli stort.  Tjugo enkäter fördelades på de tre 

förskolorna, 5 + 5 + 10. Personligen lämnades information om vikten av att så många enkäter 

som möjligt skulle lämnas in för att undersökningen om matematik i förskolan skulle bli så 

riktig som möjligt. Uppskattningsvis kalkylerades det med att hälften av de tjugo enkäter som 

delats ut skulle lämnas in och av dessa skulle några följas upp med intervjuer. Fördelen med 

att använda enkäten som underlag till intervjun gjorde att den intervjuade pedagogen redan 

var förberedd på inriktningen av intervjun. Intervjun är baserad på ostrukturerade frågor vilket 

betyder att pedagogen får följdfrågor till enkäten. Hur tänker du? Berätta mer! Utveckla! 

Enkätfråga: Lpfö- 98, vad är ditt förhållande till den?  

 Berätta om din uppfattning av läroplanen. 

 Hur använder du den? 

 Fördelar/nackdelar? 
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Enkätfråga: Stämmer ert arbete in på vad Lpfö-98 anser om matematik på förskolan? Beskriv 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

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

och tekniker. (s.9) 

Vad gör ni? 

 Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang. (s. 9) 

Vad tänker du om detta citat? 

 Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 
form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. (s. 9) 

 Hur arbetar ni med detta? 

 

Genom att i intervjun ta upp ordagrant vad som står i läroplanen blir det lättare för pedagogen 

att prata fritt kring dessa begrepp. För att motivera pedagogerna till att vilja svara så utförligt 

som möjligt kommer de att informeras om vikten av att så många som möjligt svarar samt att 

de kommer att få ta del av enkätsammanställningen efteråt. Efter sammanställning kommer en 

viss del av undersökningen redovisas i tabellform. Pedagogerna har blivit informerade om att 

de inte kommer att nämnas med namn i examensarbetet utan omnämns endast som ”en 

pedagog”. 

Målet med enkäten är att få en överblick hur man arbetar med matematik i några förskolan 

samt hur man skulle kunna utveckla matematiken framöver utifrån skolverkets förslag till 

förtydligande mål. Av de 20 enkäterna som delades ut återlämnades 11 stycken (se figur 1 

nedan) 

Figur 1. Visar fördelningen av det antal svar som återlämnades samt vilken utbildning de har. 

 

 

Figur 1. Enkätsvars fördelning 

 

Av 20 utdelade enkäter blev utfallet att 11 enkäter återlämnades. Av dessa 11enkäter 

intervjuades 3 förskollärare och 2 barnskötare. 
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Figur 2. Visar åldersfördelning på de pedagoger som svarat på enkäten. 

 

  

Figur 2. Åldersfördelningen på svarande pedagoger 

 

Bedömningen av de 11 som svarade på enkäten var att de svarat uppriktigt och visade ett 

intresse av läroplansutredningen och därför ville vara delaktiga i mitt examensarbete. 

Resultat 
 

 

I detta kapitel beskrivs resultaten från enkäterna och intervjuerna enligt följande upplägg: 

Pedagogens allmänna uppfattning om läroplanen i dagsläget, matematik inom förskolan, hur 

kopplar pedagoger ihop matematiken med läroplanen samt pedagogers tankar kring en 

förtydligande läroplan. 

Pedagogens allmänna uppfattning om läroplanen i dagsläget 
 

Alla pedagoger i undersökningen har sitt unika förhållande till läroplanen. Att arbeta utifrån 

läroplanen är högst individuellt. Det beror på hur man tolkar den, vilka erfarenheter man har 

sedan tidigare samt eget intresse. Några pedagoger upplever att läroplanen är besvärlig att få 

in i den vardagliga verksamheten men att de har en viss kännedom om dess innehåll. Andra 

kan hela citat utantill och refererar ofta till läroplanen i sitt dagliga arbete. De flesta hade sitt 

första möte med läroplanen under sin utbildning. De pedagoger som är högskoleutbildade 

anger att de har god inblick i vad som står i läroplanen och att de ständigt har ett 

läroplansinriktat tänkande i sitt arbete. Barnskötarens allmänna uppfattning varierar beroende 

på ålder. Den yngre generationen (19-28) anger att de läst den i skolan, vet att den ska finnas 

med i den pedagogiska verksamheten men har ingen större kunskap om den. Barnskötare i 

åldersgrupp (29-38) säger sig arbeta efter läroplanen utan att tänka på det. Att den finns som 

en naturlig rutin i den pedagogiska verksamheten och att de omedvetet arbetar efter 

läroplanens inriktning. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) menar, efter att ha utfört 
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en likande studie om pedagogers tankar om matematik i förskolan, att pedagoger har svårt att 

förklara vad matematik innebär för barnen i förskolan men de har däremot inga problem att 

beskriva sin verksamhet utifrån hur de arbetar med matematik.  

Hur läroplanen används varierar en del mellan pedagogerna i undersökningen. En 

förskollärare svarar att han kan sin läroplan, att den ständigt finns i bakhuvudet och att han 

plockar fram den när han planerar men framförallt har han den till hands vid utvärdering och i 

reflektionsfasen i sitt arbete. En outbildad pedagog anger att hon läst den, arbetat med den, 

diskuterat med den som underlag på pedagogiska träffar på initiativ av tidigare förskolechefer. 

Hon anser att det är ett bra verktyg att arbeta med för att inte bara motivera sig själv utan även 

kunna förklara för föräldrar om verksamhetens pedagogiska uppdrag. Nackdelen som hon ser, 

är att ingenstans i läroplanen står det hur man kan arbeta för att nå målen. Hon anser att 

läroplanen är skriven endast för utbildade pedagoger och menar att det finns många bra 

pedagoger som inte har utbildning men ändå väl lämpade att arbeta inom barnomsorgen. Hon 

söker stöd hos utbildade pedagoger för att förankra sitt arbetstänk i läroplanen. En annan 

pedagog svarade så här: 

 Det är en utmaning att följa och kunna målen. Att ”kunna” sin läroplan höjer kvaliteten i verksamheten. Man 

gör många saker på en förskola men att veta varför vi gör det är bra. Bra även om alla på en förskola lär sig 

läroplanen för ett mer ”professionellt” arbetssätt. (Barnskötare med många år i yrket) 

 Denna pedagog kan läroplanen väl och använder den i sitt dagliga arbete. Hon delger gärna 

sina kollegor sina tankar om läroplanen och uppmuntrar gärna till pedagogiska diskussioner. 

Matematiken inom förskolan 

Var matematiken kommer in i störst utsträckning i verksamheten var pedagogerna eniga om. 

(Se figur.3) Flera av de svarande pedagogerna ansåg att matematiken kommer in under flera 

moment av en dag på förskolan. 

Figur 3. Visar var i verksamheten som pedagogerna anser att matematiken kommer in i störst 

utsträckning. 

 

Figur 3. Platser/aktiviteter för matematik 

 

Alla svarade att i tema/fria valet finns matematik i störst utsträckning men även under 

lunchen, på gården och i samlingen finns matematiken med som ett återkommande inslag. I 

det dagliga arbetet uppmuntras barnen att räkna och mäta saker omkring sig, titta på olika 
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former och sortera saker. Rim och ramsor kommer in under samlingen, vid lunchen ska det 

dukas och räknas kompisar, i den fria leken kommer sorteringsövningar in som ett 

återkommande inslag. 

Det fria valet på förskolorna kan se lite olika ut. Barnen ges möjlighet att välja på några olika 

aktiviteter som de kan ägna sig åt under dagen. Mattelek är ett populärt val på dessa tre 

förskolor som ibland får begränsas på antal barn beroende på vad pedagogen planerat för 

dagen. På en förskola har den äldsta barngruppen fått vara med att bestämma vad de ska göra 

när de har grupptillfälle, en gång i veckan. Barnen ville ha mer mattelek. Matteleken kan vara 

förlagd både utomhus eller inomhus, i skogen eller på gården. Endast pedagogens fantasi 

sätter gränser. Varje tillfälle med mattelek måste anpassas till den barngrupp som väljer det 

som aktivitet.  

En pedagog berättar i intervjun att det är viktigt att hinna med en utvärdering av det fria valet 

för att kunna följa upp diskussionen en annan gång. 

 

Pedagoger kopplar ihop matematiken med läroplanen 
 

Samtliga pedagoger anser att de arbetar med matematik utifrån läroplanen. Arbetslaget skall: 

Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik (Lpfö -

98). 

Läroplanen är ett bra pedagogiskt verktyg anser flera av de tillfrågade pedagogerna. Att kunna 

belysa för barn och föräldrar att matematik är så mycket mer än bara räkna gör att läroplanen 

är bra att relatera till. Enkätfrågan i sig var otydlig angående vilket svar jag ville få fram så 

därför kom efterföljande intervjuer väl till pass. Genom att ge pedagogerna ett citat ur 

läroplanen fick de berätta fritt hur de kopplade ihop läroplanen med matematik. 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika material och tekniker.(Lpfö-98) 

Konstruktionslekar 

 Legobygge 

 Kaplastavar 

 Tågbanor 

 Bygga kojor 

 Playdoo-deg 

Detta var för pedagogerna självklara aktiviteter som de kopplade ihop med läroplanens citat . 

En pedagog blev förvånad när hon insåg att saker hon gjorde med barnen faktiskt kunde 

kopplas till läroplanen. Då hade hon pratat fritt en stund om att hon gillar att baka med 

barnen. Beskrivit hur de hjälps åt att plocka fram, mäta och röra samt att dela degen och ta tid 

på ugnen. 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda 

matematiken i meningsfulla sammanhang. (Lpfö-98) 

Efter att ha läst citatet, fick pedagogerna fundera en stund över vad som är för barnen 

meningsfulla sammanhang, kunde alla intervjuade pedagoger se att det mesta de gjorde i 
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verksamheten kunde kopplas ihop med matematik men att de inte alla gånger berättade för 

barnen vad som var matematik. Här kan listan göras lång men jag tror att sammanfattningen 

var att alla kom på många saker som med hjälp av ett nyanserat och tydligt språk skulle kunna 

ha använts bättre eller ha utvecklats till mer matematiktänk för barnen. Att jämföra olika 

begrepp i vardagen var något de alla nämnde. 

  Varmt/kallt  Storleksordningar 

  

 Stor/liten 

     Kort/lång 

 Snabb/långsam 

                         Flickor/pojkar 

Figur 4. Begrepp jämförelse 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för grundläggande 

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

rum. (Lpfö-98) 

  Bakning  Leta former 

 Årstider    Vattenlek med mätning 

      

  

Masken i asken   veckodagar 

 

Figur 5. Matematikens grundläggande egenskaper 

Masken i asken är en mask med kropp gjord av 5 träkulor. Den bor i en ask och barnen tränar 

på att räkna hur många kulor (del av kroppen) som gömmer sig i handen. Att låta barnen 

hjälpa till att plocka fram madrasser och kuddar till innevilan är ett annat vardagligt inslag där 

tal och räkning kommer in.  I skogen mäter barnen sig själva eller jämföra sig med olika stora 

träd. Hur många barn går det åt för nå runt trädet? 

Att koppla ihop matematik med meningsfulla sammanhang inom förskolan går hand i hand 

med den grundverksamhet som de tre förskolorna står för. I förskolornas grundverksamhet 

finns tydliga anvisningar om vilka rutiner som gäller i förskolan, var barnen får leka med 

vilka leksaker samt när på dagen de olika aktiviteterna tillämpas. Grundverksamheten är till 

för att skapa en trygg miljö för barnen att vistas i där de har en kännedom om hur dagen ser ut 

och vilka regler som finns. För att göra miljön begriplig utifrån ett matematik perspektiv för 

barnen anser Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) att förskolor bör utnyttja barns 

nyfikenhet till att vilja sortera leksaker, kläder, dockor mm i lådor och backar. Samtidigt som 

barn får träna på att hålla ordning på sina kläder i hallen kan deras nyfikenhet användas till att 

träna parbildning genom att hitta sina bägge skor till sin plats eller att träna talbegrepp när 

koftans knappar räknas samtidigt som den hängs på sin plats.  

Jämföra olika 

begrepp 

 

 

Grundläggande 

egenskaper 
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Pedagogers tankar kring den förtydligande läroplanen 
 

Denna fråga var i enkäten lite svår i det avseendet att pedagogerna själva skulle tolka 

skillnaden mellan den aktuella läroplanen och det förslag som ligger under utredning. I 

enkäten framgick det tydligt att samtliga pedagoger ansåg att en förtydligande läroplan var 

välkommet och nödvändigt. En pedagog tyckte speciellt att det var positivt att utvärderingen 

skulle få ett eget utrymme när det utredande förslaget är färdigt samt att förskollärarnas 

ansvarsroll blir tydligare. En annan pedagog ansåg att den nya förtydligande läroplanen är 

övertydlig, men såg det som något positivt då tolkningen av den eventuellt inte blir så olik 

varandra. En annan pedagog nämnde i enkäten att hon saknat vad förskollärarna hade för 

ansvar i den tidigare upplagan och anser nu att det blir tydligt vad gäller ansvarsfördelningen. 

Under intervjuerna förstärktes tidigare synpunkter bl.a. att förskollärarens roll lyfts fram 

ansågs som något väldigt positivt men även att matematik fått ett eget målområde 

uppskattades. De yngre pedagogerna välkomnar en mer begriplig läroplan som inte känns så 

”högtravande”. Kraven och önskemålen är dock höga, läroplanen ska vara lättbegriplig men 

ändå ange hur de ska arbeta för att nå målen. Den ska vara tydlig om vem som ansvarar för 

vad inom förskolan och utvärderingsdelen ska vara lätt att ta in. Alla pedagoger instämde i att 

11 nya mål totalt var många men bra att de grupperas under övergripande rubriker. De ansåg 

att detta borde bidra till en ambitionshöjning i verksamheten. Vid frågan hur de trodde att 

verksamheten skulle förändras efter en förnyad läroplan följde en intressant diskussion med 

flera av de intervjuade pedagogerna om hur man över huvudtaget kunde utveckla sitt arbete 

utifrån ett matematiskt tänkande. Kompetensutveckling och idébytardagar kom på förslag. 

Framförallt ledde diskussionen med pedagogerna till att de synliggjorde för sig själva hur 

mycket de egentligen arbetar med matematik i förskolan utan att tänka på det. 

 

Diskussion  
 

Att lägga grunden till barns livslånga lärande är att starta med att göra en plan över vad som 

är viktigt för barn att få med sig genom livet (Lpfö 98). Vad kan förskolebarn behöva få med 

sig erfarenhetsmässigt från sin tid i förskolan, när de ska in i grundskolan och sedan vidare ut 

i livet? Barn ska få samma möjligheter till en bra grund med hjälp av läroplanen som verktyg 

för deras utveckling. Dagens ännu gällande läroplan (Lpfö 98) genomsyras av att barnet ska 

ges möjlighet till en undersökande utveckling där vuxna finns för att stödja och hjälpa men 

även låta barnen upptäcka själva och genom det få en ökad kunskap om omvärlden. Om jag 

påstår att en stabil grund för barn inom förskolan är att de (bland flera andra saker) ska få en 

möjlighet att utöva matematik så skulle jag indirekt ge Lundin (2008) rätt i hans påstående om 

att matematiken har fått en roll som livsnödvändig för alla. Vad är det då som gör matematik 

till en livsnödvändighet för barn att ha med sig i livet? För att svara på det måste man först 

fundera över vad matematik är för varje enskild åldersgrupp eller till och med för varje 

enskild individ. Vad som är matematik för ett litet barn är inte detsamma som för en vuxen 

person på vetenskapsnivå. Även inom samma åldergrupp kan matematik ha olika betydelser 

beroende på intresse. Matematik finns runt omkring oss hela tiden och det är upp till 

pedagogerna på förskolan att synliggöra detta för barnen. Förskolan vilar på en demokratisk 

grund där barn ska fostras till demokratiska medborgare. Lundin (2008) ifrågasatte i sin 

avhandling vad demokrati, tillväxt och livslånglärande hade med förskolans matematik att 
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göra. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) har en annan syn än Lundin om vad 

demokrati inom förskolan betyder. 

För att kunna fungera som en medborgare i ett demokratiskt samhälle måste man kunna läsa och 

uttrycka sig, kunna granska och värdera information, bilda ståndpunkter, argumentera för sina 

åsikter och nyttja sin rätt till yttrandefrihet. För att ett barn i förskolan skall kunna utveckla 

förmågan att förstå demokratiska principer måste de delta i sammanhang där man fattar olika 

beslut och lär sig att argumentera för olika ståndpunkter. ( Emilsson & Folkesson i Pramling  

Samuelsson & Sheridan, 2006 s. 37) 

 

Piaget (Stensmo, 2007) menar att barn ska förberedas inför framtiden genom att öva på att 

formulera och lösa problem. Pedagogens roll blir att lära barn att lära. Barns lärande enligt 

Vygotskij (Stensmo, 2007) syftar mot barnets framtid och det börjar i leken.  Att pedagogens 

attityd till matematik spelar en viktig roll förstår man av statens offentliga utredningar och 

även av Andersson (Doverborg och Emanuelsson ( 2006) som menade på att barn behöver 

möta positiva förebilder som uppmuntrar till att vilja lösa problem och tro på sin egen 

förmåga. Pedagoger behöver ett bra verktyg för att kunna förklara och synliggöra för dels 

föräldrar men även för sig själva vad deras arbete med matematik innebär och där har 

läroplanen spelat en stor roll. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att lärandet i 

förskolan skiljer sig från att barn lär sig själva genom att pedagoger har planerat innehållet i 

riktning mot mål att sträva mot. Detta kräver att pedagogen har ett tydligt förhållningssätt 

samt att de har klart för sig vad de vill att barnen ska lära sig och har kunskap om barn och 

barns tänkande. Förhållandet mellan läroplanen och pedagogerna i denna undersökning kan 

man dela i två läger. I det ena lägret finns främst pedagoger som är över 35 år och har arbetat 

många år inom barnomsorgen, de flesta högskoleutbildade. I detta läger tillämpas läroplanen 

dagligen och de anser att de kan sin läroplan. Deras inställning till en förtydligande läroplan 

var positiv med tonvikt på att förskolläraren skulle få en mer framträdande ansvarsroll samt 

att utvärderingen skulle få ett eget målområde. I det andra lägret finns pedagoger som till 

största delen är under 30 år och har en barnskötarutbildning som högsta utbildning. De vet på 

ett ungefär vad som står i läroplanen men tycker spontant att den känns ”jobbig” att lära sig. 

Några pedagoger kan mer om läroplanen än vad de först trodde själva och förklarar det med 

att de haft förskolechefer som tagit upp läroplanen under pedagogiska diskussioner. Jag 

uppfattar att det finns en lust och glöd bland samtliga pedagoger att vilja lära sig mer om hur 

de kan arbeta med matematik utifrån läroplanen till barns livslånga lärande. Precis som 

Rousseau och Piaget (Stensmo, 2007) på sin tid menade att barn lär genom att bygga vidare 

på tidigare erfarenheter arbetar dagens pedagoger efter samma modell. Genom att fånga barns 

entusiasm och nyfikenhet läggs grunden till ett livslångt lärande där mycket handlar om en 

positiv attityd.   

Förslag till utveckling 
 

Mitt förslag till att utveckla matematiken utifrån läroplanen är att ge barn den språkliga 

förutsättningen för att förstå matematik – prata och förklara mycket kring begreppet 

matematik. Att materialet och barnens vistelsemiljö är stimulerande och utvecklande. Att 

pedagoger är kunniga inom det område de vill utveckla hos barnen. Detta nås genom 
kompetensutveckling, kurser, föreläsningar och idéutbyte mellan förskolor men framförallt en 

positiv attityd till matematik. 
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Bilaga 1: Matematik i förskolan – en enkät om matematik utifrån 

läroplanen 

Detta är en enkät om hur du som pedagog upplever matematiken på din förskola. Enkäten kommer att vara en 

del av mitt examensarbete som handlar om matematik i förskolan utifrån hur vi arbetar med Lpfö-98 och hur ert 

arbete ev. kommer att förändras utifrån det förslaget av läroplan som är under utredning. (Se bilaga Lpfö-98). 

Era svar kommer att behandlas anonymt i examensarbetet men ni kommer att få ta del av en sammanställning av 

resultatet. Instruktioner: Det finns inget svar som är rätt eller fel. Svara så utförligt som möjligt och använd 

baksidan om utrymmet inte räcker. Frågorna med alternativa svar ringar ni in det alternativ som stämmer bäst 

in på just dig. 

 

1. Utbildning Förskollärar utb Barnskötar utb Annan utb 

 

2. Ålder  19-28               29-38               39-48               49-58               59- 

 

3. Kön  Man  Kvinna 

 

4. Anser du att ni arbetar med matematik på er förskola? Beskriv 

 

 

 

 

5. Läroplanen för förskolan, vad är ditt förhållande till den? 

 

 

 

 

 

 

6. Var anser du att matematiken kommer in i störst utsträckning i förskolan? 

 

I samlingen          På gården i          I skogen          Vid lunch          Vid tema/fria val      

Annat 

                               den fria leken  

 

 

7. Vilken inställning passar bäst in på dig? 

 

 Matematik är något som passar alla åldrar och det arbetar jag efter 

 

 Matematik är något som passar bäst in i skolans värld 

 

 Matematik är nog bra för alla men hur arbetar man med det?  
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8. Stämmer ert arbete in på vad Lpfö-98 anser om matematik i förskolan? Beskriv 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kan matematiken utvecklas inom förskolan? Om Ja, beskriv hur! 

 

 Ja, absolut 

 Ja, om vi fick mer hjälp hur vi skulle kunna utveckla det 

 Nej, vi arbetar redan med matematik 

 Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Vad är skillnaden, anser du, mellan den gamla läroplanen och det nya förslaget till 

förtydligande läroplan? Behövs en förtydligande läroplan? (Läs utdrag och tolka) 
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Bilaga 2: Intervjufrågor med enkätsvar som underlag 

 
Enkätfråga: Anser du att ni arbetar med matematik på er förskola? Beskriv 

 Berätta mer! 

 När, var, hur? 

Enkätfråga: Lpfö, vad är ditt förhållande till den? 

 Berätta om din uppfattning av läroplanen 

 Hur använder du den? 

 Fördelar/nackdelar 

 Är läroplanen ett aktivt dokument? 

 

Enkätfråga: Var anser du att matematik kommer in i störst utsträckning i förskolan? (6 alt) 

 Berätta vad ni gör? Utveckla! 

Enkätfråga: Stämmer ert arbete in på vad Lpfö-98 anser om matematik på förskolan? Beskriv 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

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

och tekniker. Vad gör ni? 

 Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang. Vad tänker du om detta citat? 

 Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. Hur arbetar ni med detta? 

Enkätfråga: Kan matematiken utvecklas inom förskolan? Beskriv 

 Hur tänker du? 

 Berätta mer? 

Enkätfråga: Vad är skillnaden, anser du, mellan den gamla Lpfö och det nya förslaget? 

Behöver förskolan en förtydligande läroplan? 

 Har du läst hela förslaget? 

 Hur tolkar du matematikavsnittet? 

 Har Lpfö blivit tydligare? 

 Kommer du använda dig av Lpfö i större utsträckning? 
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Bilaga 3: Lpfö-98 bilaga till enkäten 

Lpfö-98 

 

Mål 

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 

 Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och uttryck för sina uppfattningar 

 Utvecklar självsäkerhet och tillit till sin egen förmåga 

 Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

 Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 

Riktlinjer 

Arbetslaget skall 

 Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik 

 Ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna 

förmågan 

Ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen  

 Utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga 

 Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker 

 Ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 

kunskaper 
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Lpfö-98 Reviderad upplaga 

 

Mål och riktlinjer 

Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade 

kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen samverkar, förstärker och förutsätter varandra. 

Riktlinjer för personalen i förskolan anger det ansvar som vilar på alla som arbetar i 

förskolan, det ansvar som förskollärarna har och det ansvar som arbetslaget har för att arbetet 

inriktas mot målen. 

Gruppering av målen i sex områden. 

 Helhet och allsidighet 

 Lek 

 Skapande 

 Matematik 

 Naturvetenskap och teknik 

 Språk och kommunikation 

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

Matematik 

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

 Bearbeta sin förståelse av matematiska begrepp och samband med andra barn och vuxna och 

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 

Förskollärarens ansvar 

 

2.1 Normer och värden 

Förskollärarna ska ha ett särskilt ansvar för att läroplanens normer och värden genomsyrar förskolans 

hela verksamhet. 

2.2 Utveckling och lärande 

Förskollärarna ska ha ett särskilt ansvar för att läroplanens mål som rör utveckling och lärande 

genomsyrar förskolans hela verksamhet. 

2.3 Barns inflytande 
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Förskollärarna ska ha ett särskilt ansvar för att mål som rör barns inflytande genomsyrar hela 

förskolans verksamhet. 

2.4  Förskola och hem 

Förskollärarna ska ha ett särskilt ansvar för samverkan mellan förskola och hem. 

2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

Förskollärarna ska ha ett särskilt ansvar för samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. 

2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Förskollärarna ska ha ett särskilt ansvar för att verksamheten följs upp, utvärderas och utvecklas i 

förhållande till läroplanen i sin helhet. 

 

Riktlinjer  

Arbetslaget ska 

 

 Ansvara för att verksamheten genomsyras av en helhetssyn på barn 

 Erbjuda en varierad verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet 

 ansvara för att olika mål och målområden integreras i förskolans vardag så att de tillsammans 

bildar en helhet som barn upplever som rolig, trygg och lärorik 

 ansvara för att det finns en balans mellan olika aktiviteter såväl över dagen som över en längre 

tid 

 bemöta barn så att de får en positiv bild av sig själva som lärande och skapande individer 

 ansvara för att leken ges tid och rum 

 vara engagerade i och visa intresse för barnens lek 

 ansvara för att material och idéer tillförs barns lek i syfte att utveckla leken 

 erbjuda en miljö och en verksamhet som utvecklar och inspirerar barns skapande 

 synliggöra matematik, naturvetenskap och teknik som en del av barns vardag 

 positivt bemöta och utmana barns nyfikenhet på och intresse för matematik, 

naturvetenskap och teknik 

 erbjuda en varierad verksamhet som på många olika sätt utmanar barns förståelse för 

matematik, naturvetenskap och teknik 

 ansvara för att barn får erfarenhet av natur- och miljövård i praktiken 
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 utforma sitt arbete och lokaler och miljö så att barn inte begränsas i sina aktiviteter på grund 

av sitt kön 

 ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det 

dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet 

 aktivt lyssna på och utvidga dialogen med varje barn 

 ansvara för att högläsning och bildläsning ges tid och rum 

 positivt bemöta och utmana barns egna handlingar kring språk-, läs-, rit- och skrivaktiviteter 

och 

 skapa rika skrift- och textmiljöer som på olika sätt utmanar barns språkliga och 

kommunikativa förmåga 

 

 

 


