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Sammanfattning 
 

Detta arbete syftar till att undersöka förskollärares uppfattning om matematik i förskolan och 

ifall verksamheternas arbetet med matematiken har förändrats i och med Lpfö – 98 reviderad 

2010. Genom att utföra en kvantitativ studie är min avsikt att uppnå syftet och besvara 

undersökningen tre frågeställningar gällande förskollärares åsikter om och arbete med 

matematik. För att få svar på mina frågor kring detta ämne har jag sänt ut 115 stycken 

postenkäter till förskollärare i ett län i mellansverige. Denna enkätundersökning har visat att 

förskollärare har skilda uppfattningar om vad matematik är, vad barnen i förskolan ska lära 

sig av det och ifall Lpfö – 98 reviderad 2010 har påverkat arbetet med just matematiken. 

Resultatet av detta arbete har givit mig en förståelse om att alla individer har olika 

erfarenheter som leder till skilda uppfattningar om fenom i världen. Dessa uppfattningar kan i 

sin tur bidra till hur, exempelvis, förskollärare arbetar med matematik i barngruppen. 
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1 INLEDNING 
Sedan 1990 – talet har de svenska elevernas matematikkunskaper försämrats gradvis och de 

har svårigheter att uppnå kunskapsmålen i ämnet matematik (Skolinspektionen, 2009). De här 

uppgifterna har motiverat mitt val av område för detta examensarbete eftersom jag som 

blivande förskollärare i många fall kommer att presentera matematiken för barnen. Jag är 

därför intresserad av att undersöka hur förskollärare i nuläget uppfattar matematiken, är det en 

viktig del i barnens vardag och framtid enligt dem? Genom denna information kan jag 

jämföra vilka likheter eller skillnader som finns i förskollärarnas uppfattning om 

matematiken. Eftersom alla arbetar efter samma styrdokument borde de ge barnen samma 

möjlighet till matematisk kunskap och inte låta sin egen åsikt påverka arbetet negativt. 

Björklund (2008) beskriver människors varierande definitioner av olika begrepp och i samråd 

med författaren menar jag att förskollärarna kan uppfatta matematik olika och då även arbeta 

med matematiken på skilda vis. 

 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 belyser att förskolan ska lägga grunden för 

barns lärande och jag anser att detta ger förskollärarna i verksamheten ansvar för hur arbetet 

bedrivs för att barnen ska lära sig och utvecklas. Den reviderade upplagan av förskolans 

läroplan har utökats med fler mål att sträva mot vad gäller matematiken i verksamheten och 

det innebär att pedagogerna med akademisk utbildning borde bredda arbetet med ämnet i 

barngruppen och oavsett uppfattning av matematikens vikt för barnen arbeta för ökad 

kunskap. 

 

1.1 Bakgrund 

I bakgrunden kommer jag först att ge en begreppsförklaring,  sedan följer en beskrivning av 

förändringarna i förskolans läroplan gällande matematiken, därefter kommer en 

litteraturgenomgång där jag behandlar läroplanerna, barns lärande och utveckling, matematik 

i förskolan och avslutningsvis redovisar jag arbetets frågeställningar.  

 

1.2 Begreppsförklaring 

Förskola är en verksamhet för barn i åldrarna 1 - 6 där både utbildning och omsorg utgör 

arbetet. Den kan bedrivas kommunalt och fristående. 

 

Förskolechef  är en pedagogisk ledare som ansvarar för personalen på förskolan och har ett 

allomfattande ansvar för verksamhetens kvalitet. 

 

Förskollärare är i denna undersökning de personer som har en akademisk utbildning inom 

förskolläraryrket. 

 

Pedagog är i denna undersökning en person utan akademisk utbildning som arbetar i 

förskolan. 

 

Pedagog med akademisk utbildning används i denna undersökning för att variera begreppet 

förskollärare. Innebörden är densamma som att arbeta som förskollärare i förskolan. 

 

Lpfö – 98 är en förkortning av  Läroplan för förskolan. 

 

Lpfö – 98 reviderad 2010 är en förkortning av Läroplan för förskolan reviderad 2010. 
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1.4 Förskolans läroplaner 

Förskolan har inte alltid varit den verksamhet som den är idag och i detta avsnitt ska jag 

redovisa förändringar med fokus på styrdokumenten. Jag kommer att lyfta fram målen 

gällande matemematik i förskolans tidigare läroplan och i den reviderade, beskriva 

framväxten av de båda läroplanerna och även redogöra för kompletteringarna som har utförts i 

Lrfö – 98 reviderad 2010 angående matematiken.  

 

1.4.1 Två läroplaner 
Den 1 juli 2011 trädde den reviderade upplagan av förskolans läroplan i kraft, tidigare har 

förskolan arbetet efter ett styrdokument från den 1 augusti 1998 (Skolverket, 2004). 

Förskolans första läroplan, Lpfö – 98, innehåller två mål som behandlar matematiken:  

 

 ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda 

matematik i meningsfulla sammanhang.” (Lpfö – 98, s. 9) 

 

 ”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, s. 9) 

 

Förskolans nya läroplan, Lpfö – 98 reviderad 2010, innehåller däremot fyra mål om 

matematiken i förskolan: 

 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge 

och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och 

talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.” (Lpfö – 98 reviderad 2010, s. 10) 

 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik 

för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras 

problemställning.” (Lpfö – 98 reviderad 2010, s. 10) 

 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.” (Lpfö – 

98 reviderad 2010, s. 10) 

 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra 

och följa resonemang.” (Lpfö – 98 reviderad 2010, s. 10) 

 

Den reviderade upplagan av förskolans läroplan har utökats med fler mål gällande barns 

utveckling och lärande, det har inneburit att matematiken har getts ett större utrymme med 

tydligare riktlinjer för att förskolans pedagogiska arbete ska förstärkas. Dessa kompleteringar 

har även inneburit ett ökat ansvar för förskollärarna i verksamheten. De har fått egna riktlinjer 

att arbeta mot för att förskolans pedagogiska arbete ska grundas på den pedagogiska 

utbildningen dessa förskollärare har förvärvat. (Utbildningsdepartementet, 2009) 

 

1.4.2 Förskolan får en läroplan 
År 1996 fördes ansvaret för förskolan över från Socialdepartementet till 

Utrikesdepartementet. I SOU (1999:157) framgår att detta skedde den 1 juli 1996 medan 

tillsynsansvaret kvarstod hos Socialstyrelsen och Länsstyrelsen fram till den 1 januari 1998 då 

det överfördes till Skolverket. Socialstyrelsen ansvarade för barnomsorgen mellan 1944 - 
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1998 eftersom den inte ansågs tillhöra skolans pedagogiska verksamheter. Förändringarna 

skedde i och med den politiska viljan att förena all verksamhet till en helhet, fostran, lärande 

och utveckling var områden som skulle mötas för att gynna barnens och ungdomarnas tid i 

utbildningssystemet. Det första som skedde var att framställa gemensamma mål för det 

pedagogiska arbetet i de skilda verksamheterna, utformningen av en läroplan för förskolan 

inleddes. 

 

Vallberg Roth (2002) tar upp Socialstyrelsens råd och anvisningar som fanns för det 

pedagogiska arbetet i förskolan från slutet av 1980 – talet till början av 1990 – talet, dessa 

styrdokument var ämnade som stöd för framtagning av lokala och kommunala riktlinjer 

angående arbetet med barnen i verksamheten. Pedagogiskt program för förskolan, 1987 och 

Lära i förskolan, 1990 är två exempel på sådana texter. I de kommunalt utformade riktlinjerna 

förenades ofta anvisningar för förskola och fritidshem och 1993 uppstod planer för ett 

integrerat utbildningssystem på kommunal nivå. Författaren poängterar att dessa planer först 

formulerades i kommunerna innan de nådde en central nivå som innebar förskolans första 

läroplan. 

 

Wiklund Dahl och Jancke (2007) beskriver läroplanen, Lpfö – 98, som en plan för lärande, en 

plan med mål och riktlinjer som uttrycker samhällets syfte med utbildningen. Läroplanen har 

skapats för att försöka forma ett gemensamt tänkande om barns utveckling och lärande i 

utbildningssystemet, en gemensam syn leder till att förskola, grundskola och fritidshem 

uppfattas som likvärdiga. Skolverket (2004) uppger att ett syfte med läroplanen är att skapa 

likvärdiga verksamheter i landet, alla ska arbeta efter samma uppdrag mot samma mål. Med 

läroplanen uttrycks vilka krav som staten ställer och även vilka förväntningar barn och 

föräldrar kan ha på verksamheten. Eftersom detta styrdokument är en förordning måste den 

följas och all personal måste ta ansvar för att förskolan bedrivs efter de intentioner som finns. 

Statsmakten talar om vad som ska uppnås och varför medan personer med den pedagogisk 

utbildning får bestämma hur arbetet ska genomföras. Till skillnad från anvisningarna i  

Pedagogiskt program för förskolan, 1987, är Lpfö – 98 tvingande att följas både på 

kommunal nivå och på verksamhetsnivå (Wiklund Dahl och Jancke, 2007). 

 

Den 1 augusti 1998 började förskolans första läroplan att gälla i de kommunala 

verksamheterna. Detta skulle leda till att barnen upplever en likvärdig förskola och 

grundskola oavsett tidigare erfarenheter och var i landet de bor. (Wiklund Dahl och Jancke, 

2007) 

 

1.4.3 Förskolans nya läroplan tar form 
I september 2009 redovisade Skolverket sitt uppdrag, U2008/6144/S, förslag om 

förtydliganden och kompleteringar av läroplanen för förskolan, Lpfö – 98, till 

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. Därefter arrangerades en hearing om förslagen i 

februari 2010, det var bland annat myndigheter, kommunrepresentanter, fackförbund och 

forskare som deltog. I mars samma år förordnade statsrådet Jan Björklund en arbetsgrupp 

inom utbildningsdepartementet för att föreslå förtydliganden och kompletteringar av 

läroplanen, U2010/1558/SAM. Denna grupp redovisade förslag till förtydliganden av 

läroplanens mål och riktlinjer gällande språklig och matematisk utveckling, naturvetenskap 

och teknik, förskollärarnas ansvar och riktlinjer för uppföljning och utvärdering av 

förskoleverksamheten. Detta framfördes i ett PM i juni 2010. (Utbildningsdepartementet, 

2010) 
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Utbildningsdepartementet (2009) beskriver att syftet med förtydliganden och kompleteringar 

av målen för exempelvis matematik är att stärka det pedagogiska arbetet och höja 

ambitionerna i förskolan. De mål gällande matematiken som skolverket föreslår  har bland 

annat fokus på att barnen tidigt i livet ska ha möjlighet att upptäcka och utforska 

grundläggande matematiska begrepp. Utbildningsdepartementet (2010) skildrar även det 

pedagogiska uppdragets ökade betydelse i den svenska förskolan det senaste årtiondet och 

menar att regeringen vill att denna utveckling fortsätter medan verksamhetens arbete med att 

ta till vara på barns lust att lära bör förbättras. Den potential som finns i förskolan att 

stimulera barnens naturliga lust att lära har inte utnyttjats helt. Förskolan bör, med 

utgångspunkt i det enskilda barnets erfarenheter, behov, förutsättningar och intressen arbetet 

ytterligare för att stimulera barns tidiga språkliga och matematiska utveckling eftersom det 

även kan förbereda barnen inför den fortsatta skolgången och det livslånga lärandet. 

 

Förskolans uppdrag, normer och värden förblir oförändrade i och med förslagen och 

kompleteringarna som sammanställs av den utsedda arbetsgruppen. Synen på barn, kunskap 

och utveckling ska även i fortsättningen prägla verksamheten (Utbildningsdepartementet, 

2010).  

 

1.4.4 Kompleteringar gällande målen för matematik 
Enligt Utbildningsdepartementet (2010) växer barnen idag upp i ett samhälle som ställer allt 

högre krav än tidigare på förståelse och färdigheter inom matematiken för att kunna hantera 

vardagen med dess olika situationer. Matematik beskrivs som ett viktigt hjälpmedel vid 

praktiska tillämpningar och används ofta för att förstå och förklara fenomen inom olika 

vetenskaper. I förskolan är det av stor vikt att barnen får utveckla matematiken utifrån sina 

egna erfarenheter, förskolans personal bör samspela med barnen för att deras matematiska 

tankar ska utmanas och utveklas. 

 

De fyra mål som förskolan ska stäva mot enligt Lpfö – 98 reviderad 2010 gällande 

matematiken fokuserar på matematikinnehållet, på att utveckla förmågan till problemlösning 

och begreppsbildning och att utveckla förmågan att föra och följa logiska matematiska 

resonemang genom att barn prövar, ifrågasätter, reflekterar, generaliserar och drar slutsatser. 

Förtydliganden och kompleteringar är gjorda för att förskolans personal ska ha tydligare 

riktlinjer för barns matematiska lärande och därmed ge dem möjlighet att utveckla de 

grundläggande förmågor som samhället kräver. (Utbildningsdepartementet, 2010) 

 

Innehållet i målen för matematik knyter an till sex aktiviteter som är historiskt och kulturellt 

grundade och Utbildningsdepartemenetet (2010) hävdar att de ger struktur i sammanhang där 

matematik kan upptäckas, undersökas och upplevas. Dessa aktiviteter är räkna, lokalisera, 

mäta, konstruera, leka och förklara och de relaterar till situationer där personer kan behöva 

använda matematiken. Vi räknar genom att systematiskt jämföra och utforska mängder av 

föremål, utforska egenskaper hos tal och sambanden mellan dem för att ange antal och 

ordning. Vi lokaliserar genom att uppleva, jämföra och beskriva egenskaper hos ett rum, 

innomhus som utomhus, då vi orienterar oss  i  omgivningen och utvecklar kroppsuppfattning 

upptäcks och utforskas begrepp för exempelvis positioner, riktning, vinkel etc. Vi mäter 

genom att upptäcka och undersöka föremåls och fenomens egenskaper som till exempel 

längd, bredd, höjd, storlek, balans etc. och mäter även när vi jämför och ordnar egenskaper 

samt märker likheter och skillnader. Vi konstruerar genom att klassificera föremål utifrån 

bland annat storlek, mönster och form, då vi skapar former och objekt med hjälp av olika 

material och även när vi undersöker geometriska föremål såsom rektanglar, trianglar och 

cirklar. Vi leker tillsammans med andra individer och resonerar då kring regler, 
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förutsättningar, strategier etc. och genom att fantisera, uppfinna och uppleva lekar kan 

matematik användas. Vi förklarar genom att experimentera, pröva, förutsäga, reflektera, 

generalisera, argumentera osv. då vi vill finna förklaringar på frågor. De sex beskrivna 

aktiviteterna har motiverat de nya målen för matematik i Lpfö – 98 reviderad 2010. 

 

Förskolan ska sträva efter att uppnå de fyra målen gällande matematik i verksamheten och 

dessa mål är utformade för att omfatta grundläggande matematik och leda till att barnen får 

kunskaper och utvecklas. Det första målet som förskolan ska sträva efter är att: ”varje barn 

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

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” (Lpfö – 98 

reviderad 2010, s. 10). Detta innebär att matematikinnehållet i förskolan ligger i fokus och 

alla de sex aktiviteterna berörs då barnen utvecklar förståelse för begrepp och egenskaper. 

Läroplanens andra mål är att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 

att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna 

och andras problemställning” (Lpfö – 98 reviderad 2010, s. 10). Det betyder att barnen ska 

utveckla sin förmåga att lösa problem, något som är viktigt inom matematiken. Ett problem är 

en frågeställning som för barnen inte har en känd lösning och därför behöver undersökas. Det 

tredje målet är att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, 

uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Lpfö – 

98 reviderad 2010, s. 10). Denna fomulering ska leda till att barnen utvecklar förmågan till 

begreppsbildning och barnen ska uppmuntras att uttrycka sina matematiska erfarenheter och 

därmed utveckla en förståelse för begrepp och relationer mellan dessa. Det fjärde och sista 

målet som förskolan ska stäva efter är att:”varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att 

föra och följa resonemang” (Lpfö – 98 reviderad 2010, s. 10). Detta ska ske genom att barnen 

prövar, ifrågasätter, reflekterar, generaliserar och drar slutsatser. (Utbildningsdepartementet, 

2010) 

 

1.6 Lärande och utveckling 

I Lpfö – 98 reviderad 2010 framgår det på sidan 5 att förskolans uppdrag är att ”(…) lägga 

grunden för ett livslångt lärande”. Skolverket (2000) förklarar begreppet livslångt lärande som 

lärande i flera olika miljöer under hela livet, grunden som läggs i förskolan ska leda till att 

barnen utvecklar lust och motivation till utbildning och lärande. I och med den nya skollagen 

har förskolans ställning stärkts och verksamheten är nu den första delen i utbildningssystemet 

även i skollagen, vilket innebär att förskolan har blivit en egen skolform som undervisar och 

utbildar barn (Utbildningsdepartementet, 2011). 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) hävdar att lärande och utveckling kan ses 

som samma sak, det går inte att skilja på dessa begrepp. Sträng och Persson (2003) menar å 

andra sidan att lärande inte är utveckling om barnen inte använder orden eller handlingarna i 

sina egna ändamål. Barnen kanske har lärt sig att säga ett ord men innan de kan bruka det i en 

egen aktivitet har de inte utvecklat en förståelse för ordet. För att utvecklas måste människan 

lära sig grunden.  

 

Säljö (2000) menar att lärande kan beskrivas som ett naturligt och nödvändigt perspektiv av 

mänskliga processer, kunskaper har alltid delats mellan människor i ett vardagligt samspel. 

Det finns två traditioner som har dominerat forskningen om lärande och utveckling, det 

sociokulturella perspektivet och det kognitivistiska perspektivet. Nedan beskrivs teoretikerna 

Lev Vygotskij och Jean Piaget och deras teorier om begreppen lärande och utveckling 
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eftersom de är två av personer som har haft betydande inverkan på begreppen lärande och 

utveckling.  

 

1.6.1 Lev Vygotskijs bakgrund 
Lev Semonovitj Vygotskij föddes i Orsja, Vitryssland, 1896 och flyttade vid ett års ålder till 

staden Gomel med sina föräldrar. Familjen var judisk och flyttade därför inom det begränsade 

området som Rysslands Tsar hade inskränkt för judar (Pass, 2004). Enligt Jerlang (2008) 

utbildades Vygotskij i humanoria och han var speciellt intresserad av språk och litteratur, 

något som ledde till hans arbete som litteraturkritiker mellan åren 1915 - 1921. Under samma 

period undervisade han på ett lärarseminarium och intresserade sig då för utvecklingen hos 

funktionshindrade barn. Detta ledde i sin tur till Vygotskijs arbete inom psykologi, närmare 

bestämt konstpsykologi.  

 

En viktig period i Vygotskijs liv var då han, 1924, bjöds in till den psykologiska 

instituationen i Moskva och inledde sammarbetet med psykologerna Aleksandr Luria och 

Aleksej Leontiev. Vygotskij arbetade då fram den kulturhistoriska teorin som blev grunden 

till en psykologisk skolbildning kallad den kulturhistoriska skolan. Denna skolbildning var 

främst företrädd av Aleksej Leontiev som vidareutvecklade Vygotskijs idéer och kom att 

påverka utformningen av de svenska läroplanerna för grund – och gymnasieskolan på 1990 – 

talet. (Egidius, 2009) 

 

Vygotskij framställde en teori om samspelet mellan individ och samhälle och hur det 

mänskliga psyket fungerade i denna interaktionen. Egidius (2009) tar upp att det skrevs flera 

skrifter där Vygotskij rapporterade om sina forskningsresultat. Den politiska ledningen i 

Ryssland ville dock kontrollera sina medborgare och ansåg att Vygotskijs uppfattning om det 

dialektiska samspelet med miljön var felaktigt. 1936 förbjöds därför Vygotskijs redan tryckta 

skrifter och de som ännu inte var utgivna fick inte tryckas. Det dröjde till mitten av 1950 – 

talet innan förbudet hävdes och Vygotskijs teorier spreds bland världens forskare. Vygotskij 

själv avled 1934. 

 

1.6.2 Lärande och utveckling med utgångspunkt i Lev Vygotskijs teorier 
Vygotskijs teorier utgår ifrån att lärande alltid kommer före utveckling och att människor lär 

sig av varandra och utvecklas i det sociala samspelet (Jerlang, 2008). Egidius (2009) menar 

att Vygotskijs pedagogik handlar om det dialektiska samspelet som pågår mellan delaktighet i 

en grupp och individens egen självstyrning. I utbildningssyfte sker detta samspel mellan lärare 

och barn när läraren ger barnet en uppgift som kräver en minder insats från den vuxna och 

samtidigt en större insats från barnet själv. Detta samspel beskrivs som ett uppgiftsbaserat 

lärande. Jerlang (2008) redogör vidare för Vygotskijs uppfattning om att individen utvecklas i 

samspelet då exempelvis problemen som först måste lösas med handledning senare kan lösas i 

individens egna tankar med hjälp av erfarenheten från den gemensamma problemlösningen. 

Det innebär en utveckling från det sociala och kollektiva till det individuella. För att denna 

utveckling ska ske är språket ett betydande redskap och Säljö (2000) hävdar att språkliga 

resurser används för att förstå och agera i omvärlden, språket och kommunikationen med 

omgivningen är en central länk i interaktionen mellan individerna. Kommunikationen leder 

till delaktighet och förståelse om hur företeelser uppfattas och förklaras.   

 

Enligt Jerlang (2008) ville Vygotskij komma fram till en zonindelning gällande barnets 

utveckling. Han menade att olika inre grunddrag som exempelvis känslor och kognition är 

betydelsefulla under olika perioder i barnets utveckling. Känslor kan till exempel vara av stor 

vikt under en period medan kunskapsinhämtande är viktigare i en annan zon. Barns inre 
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förändringarna är enligt Vygotskij grunden för en förståelse och i och med det en definition av 

utvecklingsperioder. Den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som Vygotskij utvecklade 

för att betrakta människors lärande och utveckling, detta begrepp innebär att människor 

oavbrutet förändras och utvecklas, att kunskaper via samspelet kan överföras från andra 

individer i varje situation (Säljö, 2000). För att stödja barnens omfattande utveckling skriver 

Jerlang (2008) att undervisningen ska anpassas för att gynna utvecklingen, hjälpa barnen att 

utföra och lösa uppgifter som då leder till förståelse och erfarenhet för att senare klara av 

uppgiften själv. Avståndet mellan utvecklinszonerna är enligt Säljö (2000) avståndet mellan 

vad en individ kan åstadkomma själv och vad de kan prestera tillsammans med någon annan 

människa. Barnet som till exempel befinner sig på en nivå, i en zon, och kan lösa uppgifter 

och problem själv tar sig vidare till den närmaste utvecklingszonen när de tillsammans med en 

annan individ med mer kunskap finner lösningar på uppgifter. Med handledning och stöd kan 

människan oftast lösa problem och i det samspelet lär sig individen något nytt och skapar nya 

erfarenheter som leder till att han eller hon utvecklas. 

 

1.6.3 Jean Piagets bakgrund 
År 1896 föddes även teoretikern Jean Piaget i staden Neuchâtel, Schweiz (Pass, 2004). Piaget 

utbildade sig inom biologi på universitetet i staden Lausanne i Schweiz och vid 22 års ålder 

hade Piaget tagit en doktorsexamen i ämnet. Vid samma tidpunkt intresserade sig Piaget för 

filosofi och psykologi och fortsatte att studera psykoanalys vid den psykiatriska kliniken i 

Burghölzil i Zürich. Där utvecklade Piaget ett intresse för Sigmund Freuds teorier och skrev 

artiklar som Sigmund Freud själv blev intresserad av (Jerlang, 2008).  

 

Egidius (2009) fortsätter att beskriva Piagets liv med att han reste till Sorbonne i Paris, 

Frankrike, där han träffade biologen Alfred Binet som var chef för den psykologiska 

instutitionen och var upphovsman till intelligenstestet som under första hälften av 1900 – talet 

ansågs vara modellen för många andra intelligenstester. Samarbetet mellan Piaget och Alfred 

Binet ledde till att Piaget intresserade sig för barns tankeverksamhet och uppmuntrades att 

studera uppkomstmekanismerna av det intelligenta tänkandet i barns psykiska utveckling. 

År 1921 började Piaget som forskare vid Jean – Jacques Rousseau – institutet i Genève, 

Schweiz, och blev professor i filosofi i hemstaden Neuchâtel år 1922. 

 

Enligt Jerlang (2008) kom Piagets första bok om psykologi ut år 1923, den handlade om barns 

språk och tänkande och efter denna bok publicerades mer än 18 000 sidor om Piagets 

forskning. Egidius (2009) menar att Piagets böcker väckte uppseende i både Europa och USA 

men att det var först på 1950 – talet som hans forskning uppmärksammades inom 

utbildningsväsendet och 1967 bjöds Piaget in till Clarkuniversitetet i Massachusetts, USA 

som gästföreläsare. Innan det hade Piaget, år 1955, grundat sitt forskningscentrum i Genève 

Det internationella centret för kunskapens utveckling, där arbetade forskare från hela världen 

med tvärvetenskapliga frågor (Jerlang, 2008). Vid Piagets död år 1980 hade hans teorier om 

kognitiv utveckling blivit allmänt omfattande men även ifrågasatt av andra forskare. 

 

1.6.4 Lärande och utveckling med utgångspunkt i Jean Piagets teorier 
”(…) barn måste vara aktiva och tillåtas göra egna fysiska och intelektuella erfarenheter för 

att utvecklas” (Säljö, 2000, s. 61). Detta är ett grunddrag i Piagets teorier om lärande och 

utveckling. Barnen utvecklar sina förmågor genom att vara aktivt, manipulera och undersöka 

sin omgivning, kunskapen konstrueras av individen själv genom att omvärlden utforskas och 

förstås. Säljö (2000) fortsätter att beskriva Piagets teorier om att människan har en medfödd 

och förutbestämd förutsättning till tänkande och förnuft och denna egenskap ska tillåtas att 

utvecklas fullt. När barnet är aktivt och exprimenterar med omgivningen genom fysisk 
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kontakt upptäcker det hur världen fungerar. Piagets perspektiv på att omgivningen är passiv 

innebär att individen är egocentrisk och utvecklas genom att själv framställa förståelsen av 

omgivningen utifrån sitt egen utgångsläge. Enligt Jerlang (2008) är människan självreglerande 

i Piagets aspekt på kunskap och utveckling, individen försöker hela tiden aktivt anpassa sig 

till omgivningen och detta medför en ständig förändring i ett samspel med omgivningen. Det 

leder till att individen använder förmågor som redan är anskaffade men utvecklar även nya 

kunskaper. 

 

Egidius (2009) skriver att Piagets psykologi innebär att intelligensutvecklingen som sker hos 

en människa är beroende av att individen får rätt övning i rätt ålder och Jerlang (2008) tar i 

enighet med detta upp Piagets stadieteori, det vill säga, utvecklingsteori. Piaget menade att 

människor skaffar kunskap på skilda sätt i olika åldrar och det är detta faktum som ligger till 

grund för de olika stadierna i Piagets teori. För att utvecklas från ett stadie till nästa måste 

individen få många erfarenheter genom handlingar och då förstärka sitt sätt att tänka och 

agera samtidigt som dessa egenskaper förändras. När exempelvis barnet har utvecklat nya sätt 

för att skaffa kunskap har ett stadium kännetecknats eftersom nya mönster har blivit synliga, 

dessa mönster avgör även övergången till nästa stadium. Piaget utvecklade fyra stadium i sin 

utvecklingsteori: Det sensomotoriska stadiet infinner sig under åldern 0 – 2 år, det 

preoperationella stadiet under åldern 2 – 6/7 år, det konkret – operationella stadiet under 6/7 – 

11/12 år och det formellt – operationella stadiet under 11/12 – 15 år. Människan kan inte 

hoppa över något stadie i utvecklingen eftersom det ena lägger grunden för nästa, all kunskap 

från det första stadiet försvinner till exempel inte i det andra stadiet utan fortsätter att 

utvecklas samtidigt som nya kunskaper formas. 

 

De utvecklingsstadier som berör barnen i förskolan är det sensomotoriska stadiet och det 

pereoperationella stadiet. Det förstnämnda innebär att barnen inhämtar kunskaper och får 

upplevelser genom att använda sina sinnen och muskler. ”Det känner, smakar, luktar, ser, hör 

och rör sig självt och därefter också andra saker utanför sig självt” (Jerlang, 2008, s. 316). 

Tänkandet i detta stadie är praktiskt och handlar inte om några symboliska föreställningar 

utan istället om kroppslig kunskap. När barnet däremot kan bilda symboler och föreställningar 

om saker är det på väg mot nästa stadie, det pereoperationella, vilket betyder att barnet ska 

integrera andra personers tankar och värderingar i sig själv. De ska utveckla 

symbolhandlingar och språk genom erfarenheter för att därefter kunna utveckla sina egna 

handlingar. (Jerlang, 2008) 

  

1.6.5 Lek för lärande 
Förskolan har enligt Lpfö – 98 reviderad 2010 i uppdrag att medvetet använda leken för att 

gynna barns utveckling och lärande. Det framgår att leken är viktig för barnen i verksamheten 

då de genom ett lustfyllt lärande stimulerar ”(…) fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Lpfö – 98 

reviderad 2010, s. 6). Enligt Williams (2001) är leken en situation där barnen lär sig av 

varandra och själva utvecklas när de använder fantasin och hittar på föreställda förhållanden 

som ger en mening till situationen. Det är en naturlig och viktig del av barnens kultur 

eftersom de bildar sig kunskap som i sin tur leder till utveckling. Jerlang (2008) hävdar att 

Vygotskij uppfattade leken som en betydelsefull källa till utveckling, i leken får barn frigöra 

sig från den bundenhet de har till verkligheten och enbart föreställa sig en situation som ger 

mening till leken. De sinnesintryck som de små barnen får i vardagen tolkas och förverkligas, 

vilket innebär att det barnen ser, hör och rör vid ligger till grund för handlingarna som i sin tur 

ger en mening. Vid en högre ålder kan barnen dock föreställa sig en situation som är fri från 
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verkligheten och därmed själv hitta på en mening till leken, det är nu meningen som styr 

handlingen istället för tvärtom.  

 

Jerlang (2008) tar fortsättningsvis upp Piagets tänkesätt om att just leken är viktig för att 

bearbeta de intryck, problem etc. som barnen möter i omgivningen. I leken kan barnen göra 

den vuxnes invecklade värld tydlig och förstå händelserna utifrån sig själv och sitt eget 

perspektiv, genom att leka något som barnet nyligen har upplevt utvecklas denna händelse till 

en förståelse. Målet med lekarna är handlingen men när barnet leker utvecklas även motoriska 

som psykiska kunskaper vilket innebär att de lärdomar som barnet har utvecklat i leken kan 

användas i verkligheten. 

 

Van Oers beskriver att leken är en aktivitet som kan uppfattas som en situation för 

undervisning och lärande gällande barnens matematiska tänkande. Samtidigt är det en 

utmaning för pedagoger att hjälpa barnen att utvecklas i leken utan att störa själva leken i sig 

(citerad i Mequèè Edo, Núúria Planas & Edelmira Badillo, 2009). Leken är av stor vikt för 

matematiken i och med barnens möjligheter till förståelse och utveckling av symboler som 

kan användas för att lösa problem i verkligheten (Jerlang, 2008). 

 

1.7 Matematik 

”Matematiken som redskap gör det lättare för människan att hålla reda på större mängder, att 

dela och jämföra mängder, att uppskatta relationer mellan föremål i omvärlden och inte minst 

kommunicera med andra människor” (Björklund, 2008, s. 17). Enligt författaren kan 

matematik beskrivas som ett socialt och kulturellt redskap för att strukturera människans 

vardag, ett hjälpmedel i olika problemlösningar. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) 

menar att barnen möter matematik och visar matematisk kompetens innan de kan 

gångertabeller, uppställningar och uträkningar. Matematik är mer än ett ämne i skolan, det är 

att hitta vägen från sitt hem till förskolan, att duka fram koppar så att alla får en i var, att följa 

med till affären och hjälpa till och väga frukt etc. De matematikaktiviteter som pågår i 

vardagen leder till att barn tänker, uttrycker sina tankar och handlar efter dem. Ett aktivt, 

lekfullt och utforskande barn utvecklar matematiken genom att delta i aktiviteter och då 

pendla mellan handling och tänkande. 

 

De sex aktiviteter som målen gällande matematiken i Lpfö – 98 reviderad 2010 är grundade 

på beskrivs i Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) som Alan Bishops fundamentala 

matematikaktiviteter: förklaring och argumentation, lokalisering, design, räkning, mätning 

samt lekar och spel. Dessa aktiviteter kan ge en uppfattning om matematik, vad det kan 

innebära för vuxna och barn. Precis som de beskrivs av Utbildningsdepartementet (2010) 

menar Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) att de fundamentala aktiviteterna leder till att 

tanke och handling fungerar gemensamt för det utforskande barnet. 

 

Olsson anser i NCM (2000) att de erfarenheter vi har av matematiken ger oss positiva eller 

negativa attityder till fenomenet. Dessa inställningar påverkar i sin tur hur vi använder 

matematiken och hur vi lär den vidare till andra individer. I likhet med detta hävdar Björklund 

(2008) att människor kan ha skilda uppfattningar om olika begrepp, till exempel matematik 

och enligt Sperry Smith (2006) växer många människor upp med felaktiga uppfattningar om 

hur barn lär sig just matematiken. Inlärningen som sker i den traditionella skolmiljön påverkar 

ofta uppfattningen om matematiken som ett ämne, denna tolkning påverkar i sin tur hur de 

vuxna kommer att lära vidare matematiken till barnen.  
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 1.7.1 Matematik i förskolan 
I förskolan ska pedagogerna utmana barnens matematiska tänkande och motivera dem att lära 

sig (Lpfö – 98 reviderad 2010). Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) anser att de vuxna 

ska finnas som ett stöd när barnen utforskar och använder matematik, vi ska underlätta 

exempelvis räkningen utan att själva vara problemlösare. Som nämns ovan gynnas lärande av 

aktiva barn med lust att utforska och lära och det framgår även i Lpfö – 98 reviderad 2010 att 

verksamheten ska vara stimulerande och utmana barnens utveckling och lärande samtidigt 

som arbetet utgår ifrån barnens egna erfarenheter, behov, intressen och åsikter. För att detta 

ska uppnås krävs det att pedagogerna arbetar med den vardagliga matematiken som barnen 

dagligen möter och kan relatera till (Björklund, 2008). 

 

Enligt Johansson och Wirth (2007) finns det fem basfärdigheter som bör skiljas åt för 

förståelsen av den tidiga matematikutvecklingen. Det är spontan antalsuppfattning, 

ramsräkning, antalsräkning, sifferkunskap och ordinaltalsförståelse. Den förstnämnda 

färdigheten, även kallad subitizing, innebär att en individ uppfattar antal i en enda blink. 

Sterner och Johansson i Doverborg och Emanuelsson (2006) menar att små barn kan skilja på 

antal upp till tre eller fyra föremål. Johansson och Wirth (2007) hävdar vidare att 

antalsuppfattning är en medfödd förmåga och att en vuxen människa kan urskilja fyra till fem 

objekt. Den andra basfärdigheten är ramsräkning som barn utvecklar i och med sin 

språkutveckling. När de lärt sig talord används de till att uttala en ramsa, något som är en 

mekanisk färdighet. Ramsräkningens utveckling framställes med två steg, det första är att 

barnen framför talorden i en speciell ordning, från ”ett” och framåt. De kan då inte börja 

ramsan från något annat ord än ”ett” och klarar endast att räkna till ett annat visst ord. Det 

andra steget i utvecklingen är att göra orden fria från varandra. Istället för att uttala ramsan 

med talorden sittande ihop ”etttvåtrefyrafem” delas de till självständiga ord ”ett, två, tre, fyra, 

fem”. När barnen behärskar denna färdighet kan de börja ramsan från ett annat ord än ”ett”. 

De kan exempelvis räkna från ”fyra” till ”åtta” utan att först uttala ”ett, två, tre”. När barnen 

kan räkna baklänges har de verkligen frigjort talorden från varandra. Antalsräkning, den tredje 

färdigheten, innebär att barn kan använda räkneramsan för att avgöra antal. Genom att barnen 

pekar eller tittar på ett föremål för varje talord och förstår att talordet de nämnde sist anger 

antalet föremål behärskar barnen antalsräkning. Författarna menar att den fjärde färdigheten 

ökar barns sifferkunskap i och med deras ökade intresse för att skriva siffror. Siffran blir en 

symbol för talordet och den får en antalsinnebörd för barnen genom kopplingen mellan talord 

och antal. Siffran 6 blir alltså en symbol för talordet ”sex” och talordet är en symbol för 

antalet 6. Den sista av de fem basfärdigheterna, orinaltalsförståelse, beskrivs som ramsräkning 

och sifferkunskap som vävs samman. Alla siffror i talraden är beroende av varandra, 5 får sin 

mening av att det föregås av 4 och följs av 6. I det sammanhanget är siffran 5 ett ordinaltal. 

De fastställas genom positionen i talraden. 

 

Även Gelman och Gallistels fem räkneprinciper är en utgångspunkt i matematiksammanhang. 

Dessa kan observeras som strategier som barn använder för att lösa uppgifter. Sterner och 

Johansson i Doverborg och Emanuelsson (2006) behandlar dessa principer; 

abstraktionsprincipen, ett till ett – principen, principen om godtycklig ordning, principen om 

räkneordens ordning och antalsprincipen (kardinaltalsprincipen). 

 

 Abstarktionsprincipen innebär att barnen förstår att allt går att räkna oavsett om det är 

tre apelsiner eller fem hus.  

 Med ett till ett – principen menas att barnen kan bilda par med föremål från två olika 

mängder. Genom att para ihop ett föremål från ena gruppen med ett föremål från den 
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andra gruppen bildas det par. Barnet behöver inte kunna talorden för att nyttja denna 

princip. 

 Principen om godtycklig ordning innebär att man kan räkna föremål i en mängd 

oberoende av i vilken ordning de räknas eller hur de är grupperade. Resultatet blir 

detsamma oavsett ordningen men inget objekt får räknas två gånger. 

 Principen om räkneordens ordning innebär att varje föremål som räknas paras ihop 

med ett talord i den ordning de finns i räkneramsan. Barnen ska säga ”ett, två, tre, 

fyra” samtidigt som de räknar saker, inte ”ett, åtta, fem”. 

 Antalsprincipen (kardinaltalsprincipen) går ut på att barnen får förståelse för att det 

sist nämnda talordet anger antalet föremål i en grupp. Exempelvis: ”ett, två, tre – det 

är tre stycken”. 

(Doverborg & Emanuelsson, 2006, s. 72 ff) 

 

Dessa fem räkneprinciper och de fem basfärdigheterna som Johansson och Wirth (2007) tar 

upp är alla steg i barnens utveckling. Den kunskapsnivå som barnet ligger på ska vara 

utgångspunkten i det pedagogiska arbetet med matematik i förskolan och därifrån bör barnen 

utvecklas i det livslånga lärandet. 

 

1.8 Frågeställningar 

I denna undersökning vill jag besvara förljande frågeställningar: 

 

1) Hur uppfattar förskollärare matematikens roll i förskolan? 

2) Påverkar den nya läroplanen verksamhetens arbete med matematik enligt förskollärarna? 

3) Finns det likheter och skillnader i förskollärarnas uppfattning om matematik? 
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2 METOD 
I detta kapitel följer en beskrivning av den valda metoden för undersökningen som har utförts. 

Jag kommer här att redogöra urval, datainsamlingsmetoder, procedur och analysmetoder som 

använts i detta arbete för att framställa ett resultat. 

 

2.1 Urval 

Denna undersökning bygger på förskollärares uppfattning om matematiken i förskolan och 

förändringen i deras arbetssätt i och med den reviderade upplagan av förskolans läroplan, 

Lpfö – 98 reviderad 2010. Deltagarna är därför personer som är yrkesverksamma pedagoger 

med akademisk utbildning, det vill säga förskollärare. Detta urval har jag gjort eftersom det, i 

och med Lpfö – 98 reviderad 2010 är just förskollärarens roll att ansvara för att 

styrdokumenten följs. Jag menar att det är den pedagog som är akademiskt utbildad i yrket, 

som ska påverkar arbetet med matematiken i förskolan efter den senaste upplagan av 

läroplanen. 

 

Genom att skicka ut ett frågeformulär till förskollärarna på en avdelning på 47 förskolor i ett 

län i mellansverige har jag nått ut till 115 förskollärare. Valet av att involvera enbart en 

avdelning på varje förskola har jag gjort för att få ökad variation på svaren, avdelningarna på 

en och samma förskola kan arbeta tillsammans och svaren skulle alltså kunna bli liknande. Jag 

har även gjort valet att inte inrikta mig på någon speciell ålder i barngruppen eftersom alla 

arbetar efter samma styrdokument och ska sträva efter att uppnå målen utifrån barnens 

aktuella nivå. Jag har inte varit i direkt kontakt med någon av deltagarna utan har endast haft 

telefonkontakt med förskolecheferna för respektive förskola. Detta har jag valt att göra för att 

få ett godkännande av förskolecheferna till att sända ut enkäterna till personalen och för att 

bevara deltagarnas anonymitet vid medverkan i undersökningen. Jag har ingen möjlighet att 

koppla ihop svaren på enkäterna med en enskild person, en specifik förskola eller en ort.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Forskning kan vara kvalitativt och kvantitativt inriktad och enligt Patel och Davidson (2003) 

är valet av inriktning beroende på vad vi vill ta reda på och hur frågeställningen är 

formulerad. Beteckningarna kvalitativt och kvantitativt beskriver hur det är avsett att 

framställa data, samla in, bearbeta och analyser den och de olika inriktingarna används för att 

besvara skilda frågor. En kvalitativt inriktad studie är exempelvis ute efter att tolka och förstå 

upplevelser och besvara frågor så som ”Vad är detta?” medan ett kvantitativt arbete är inriktat 

på undersökningar som kan mätas, bearbetas och analyseras statistiskt. Vid sådana arbeten är 

frågor som till exempel ”Vilka skillnader finns det?” aktuella. 

 

Eliasson (2006) beskriver att även valet av datainsamlingsmetodik ska göras med anknytning 

till frågeställningen, den teknik som anses ge de mest relevanta svaren på den aktuella 

frågeställningen ska användas i studien. Det finns olika tekniker att nyttja för insamling av 

data, till exempel intervju, enkät och observation. För att ta reda på människors uppfattningar 

används intervjuer och enkäter, den förstnämnda tekniken bygger på muntlig kommunikation 

medan enkäter utförs skriftligt (Ejvegård, 2003).  

 

Denna studie är kvantitativt inriktad eftersom jag har formulerat mina frågeställningar för att 

ta reda på skillnaderna i förskollärares uppfattningar och för att besvara detta har jag valt att 

utföra en enkätundersökning för att som Johansson och Svedner (2006) uttrycker sig på sidan 
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30 få ”bred men ytlig information”. I enlighet med detta menar Ejvegård (2003) att 

enkätundersökningar är mindre tidskrävande än intervjuer och når samtidigt en bred 

population, men att denna teknik är beroende av en hög svarsfrekvens för att det insamlade 

materialet ska kunna användas för att besvara frågeställningarna och uppnå undersökningens 

syfte. För att öka svarsfrekvensen ska enkäten inte vara för omfattande, de frågor som ställs 

ska alltså vara relevanta för studien och inte behandla områden som är utanför syftet som ska 

uppnås. Enkäten ska enligt författaren vara utformad på ett snyggt, enkelt och entydigt sätt för 

att öka trovärdigheten och öka svarsfrekvensen. 

 

Trost (2007) beskriver olika typer av enkätundersökningar, dels postenkäter och dels enkäter 

till e – postadresser, de förstnämnda  innebär att enkäterna administreras på papper och sänds 

ut till deltagarna via exempelvis Posten AB för att besvaras och sedan retuneras via samma 

företag, alternativt hämtas av ansvarig för undersökningen. När denna typ av 

enkätundersökning utförs ska även ett missivbrev bifogas för att underrätta de medverkande 

personerna om bland annat studiens syfte och innehåll, vem som utför undersökningen och 

om uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt eller anonymt. För att öka svarsfrekvensen 

ska ett svarskuvert inkluderas i utskicket, de ska då vara förfrankerade eller lösenförsedda. 

Enkäter som skickas via e-post kan sändas ut genom ett e-brev med en länk till den aktuella 

enkätundersökningen för att deltagaren ska kunna besvara den på datorn. 

 

2.3 Procedur 

För att genomföra denna enkätundersökning valde jag ut 100 förskolor via sökningar på 

internet. Jag kontaktade sedan 42 förskolechefer via telefon och av dem var det 22 stycken 

som svarade. Jag valde att kontakta förskolecheferna för att få ett godkännande för 

genomförandet av undersökningen på deras förskola/förskolor och även för att de själva 

skulle få välja ut deltagarna, eftersom medverkan är anynom och jag själv inte vill ha 

vetskapen om de deltagande förskollärarnas namn. 17 av förskolecheferna valde att få enkäten 

skickade till sig själva för att sedan vidarebefordra dem medan 5 av dem lät mig skicka 

enkäten direkt till förskolan. Totalt har jag skickat ut mitt frågeformulär till 120 förskollärare 

och för att öka standardiseringen sände jag ut enkäten via post på samma dag till samtliga 

deltagare. 

 

Jag har utformat enkäten genom att formulera frågor som jag anser är relevanta för mitt syfte. 

Enligt Patel och Davidson (2003) är det av stor vikt att enkätfrågorna är sammanhängande 

med undersökningens syfte eftersom den svarande annars kan tappa intresset för att slutföra 

frågeformuläret. Med detta i åtanke har jag valt att enbart utforma frågor som jag anser kan 

leda till ett intressant resultat i det här arbetet, jag har även anpassat dem efter den 

analysmetod jag valt att använda. Detta för att underlätta samanställningen av 

respondenternas svar.  

 

Enkäten som jag har utarbetat till denna undersökning börjar med fem neutrala frågor för att 

få bakgrundsinformationen som kan behövas till analysen, därefter följer sju frågor som är 

kopplade till arbetets frågeställningar. Två av dessa frågor är så kallade öppna frågor medan 

fem av dem har fasta svarsalternativ. Jag har med dessa öppna frågor för att förskollärarna 

som medverkar ska kunna formulera sina svar själva och inte passa in dem för olika 

svarsalternativ. De övriga frågorna med fasta svarsalternativen har jag med i formuläret för att 

ha möjligheten att analysera dem statistiskt och jag har valt att variera alternativen eftersom 

Patel och Davidson (2003) menar att personerna som ska svara på frågorna inte fastnar i ett 

mönster och även kan behålla motivationen genom hela enkäten om det är olika 
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svarsalternativ. Med utgångspunkt i Trost (2007) bidrar de skilda svarsalternativen till att 

svaren blir åsiktsberoende. Det innebär att personerna som svarar på denna enkät gör det efter 

vad de själva uppfattar som viktigt, minder viktigt, mycket förändring av arbetet respektive 

lite förändring av arbetet. Alla har då efter sin egen uppfattning tolkat svarsalternativen och 

besvarat frågorna efter sin egen erfarenhet. 

 

Samtidigt som enkäterna (Bilaga 3) skickades ut till deltagarna bifogades ett informationsbrev 

till förskolechefen/ansvarig (Bilaga 1), ett missivbrev (Bilaga 2) och ett förfrankerat 

svarskuvert till varje medverkande avdelning. Det förstnämnda medsändes för att 

förskolecheferna skulle få information om hur de skulle hantera frågeformuläret som ankom, 

missivbrevet bifogades till de förskollärare som i denna undersökning var deltagare för att 

dessa personer skulle få information om den aktuella undersökningens syfte och hur de skulle 

hantera enkäten. 

 

För att öka svarsfrekvensen på undersökningen sände jag ut påminnelser och information om 

förlängt inlämningsdatum via e – post till förskolecheferna för att de i sin tur skulle kunna 

vidarebefordra informationen till de utvalda förskollärarna. Trost (2007) anser att det finns två 

syften med påminnelser, det ena är att uppmuntra deltagarna till att besvara frågorna och det 

andra är att motivera de som är tveksamma till att svara. Jag sände ut påminnelserna 

mestadels för att uppmuntra till deltagande.  

 

2.4 Analysmetoder 

Patel och Davidson (2003) beskriver fenomenografisk analys som avser att ta reda på hur 

fenomen uppfattas av människor. Fenomenografi riktas mot att undersöka uppfattningar om 

fenomen i omvärlden och detta visar i sin tur hur människor handlar och resonerar eftersom 

människan utgår från sina uppfattningar när vi skapar mening. Detta vetenskapliga 

förhållningssätt syftar inte till att ta reda på definitiva terorier av den orsaken att uppfattningar 

kan förändras, människor behöver alltså inte alltid ha samma uppfattning om vad matematik 

är. Genom att använda denna metod kan jag beskriva förskollärarnas olika uppfattningar och 

sortera in dem i beskrivningskategorier som då utgör en del i resultatet för denna 

undersökning. Utöver dessa kategorier kommer jag redovisa svaren på enkätfrågorna genom 

diagram och förklaringar. Nedan beskriver jag tillvägagångssättet för bearbetning och analys 

av enkäten. 

 

När det utsända datamaterialet samlats in inledde jag bearbetaningen med att läsa de svar som 

förskollärarna hade givit på enkätfrågorna. Därefter analyserade jag en fråga i taget och 

genom att sortera frågeformulären efter de valda svarsalternativen, kunde jag få informationen 

om hur många av deltagarna som var av en viss uppfattning. Frågorna med fasta 

svarsalternativ var snart sorterade medan de två frågorna med öppna svarsalternativ krävde 

mer tid för att kategorisera förskollärarnas svar. De kategorier jag valde för att sammanställa 

Tabell 1 och Tabell 2 (se resultatet) utgår från de beskrivna uppfattningarna om matematik 

och vad förskollärarna anser att barnen ska lära sig i förskolan. Efter att ha läst svaren 

klassificerade jag dem efter min tolkning av innebörden vilket resulterade i följande 

kategorier: grundläggande matematik, lustfyllt lärande, vardagsmatematik, matematiska 

begrepp, matematik är allt och matematiska aktiviteter. Den sistnämnda indelningsgruppen 

beskriver förskollärarnas uppfattning om olika matematiska aktiviteter inom ramen för Alan 

Bishops fundamentala matematikaktiviteter som beskrivs i Heiberg Solem och Lie Reikerås 

(2004). Denna kategori återfinns i båda tabellerna som redovisas i resultatet. De övriga 

kategorierna har jag grundat på förskollärarnas svarsformuleringar, har de till exempel skrivit 
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”matematik i vardagen” har deras svar sorterats till kategorin vardagsmatematik. Vid 

sammanställningen av tabellerna valde jag att inte använda citat från alla enkäter eftersom det 

skulle innebära långa tabeller som i min egen uppfattning skulle bli tråkiga att läsa. Jag valde 

därför ut några citat som representerar alla förskollärares svar. Jag hävdar att detta ger en bild 

av vad matematik kan vara och hur förskollärare kan uppfatta fenomenet. 

 

Enkätfrågorna med fasta svarsalternativ redovisas på skilda sätt i resultatet. Tre av de fem 

frågorna, enkätfråga 2, 4 och 5 beskriver jag med ord medan två av dem, enkätfråga 3 och 6 

visas i stapeldiagram. Detta för att ge en tydligare bild av fråga 3 och 6 samtidigt som jag 

anser att diagram för de övriga tre frågorna inte skulle göra någon skillnad för förståelsen av 

förskollärarnas svar. Eftersom vissa av de fem svarsalternativen som fanns på enkätfrågorna 

2, 4 och 5 inte markerades anser jag att diagram över dessa hade försvårat förståelsen istället 

för att förtydliga den. Jag valde därför att enbart redivisa dessa enkätfrågor med ord. 
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3 RESULTAT 
Nedan följer en genomgång av de sammanställda enkäterna, svaren kommer att redovisas 

utifrån frågeformulärets frågor i samband med de tre frågeställningarna som varit 

utgångspunkt i arbetet. Jag använder dessa frågeställningar som rubriker för att ge en tydlig 

översikt av förskollärarnas svar på enkätfrågorna och redovisar de aktuella enkätfrågorna 

under den frågeställning som de ämnat besvara. Arbetets tre frågeställningarna är: 

 

1) Hur uppfattar förskollärare matematikens roll i förskolan? 

2) Påverkar den nya läroplanen verksamhetens arbete med matematik enligt förskollärarna? 

3) Finns det likheter och skillnader i förskollärarnas uppfattning om matematik? 

 

3.1 Hur uppfattar förskollärare matematikens roll i förskolan? 

Alla 49 förskollärare som sände in formuläret besvarade enkätfråga 2: Anser du att matematik 

är en viktig del för barnen i förskolan?  

Av dessa ansåg 36 stycken att matematiken är en mycket viktig del för barnen i förskolan 

medan 13 stycken ansåg att det var en viktig del. Ingen av förskollärarna markerade 

svarsalternativen mindre viktig respektive inte viktig. 

Enkätfråga 7: Vad anser du att barnen ska lära sig av matematiken i förskolan?  

Denna fråga besvarades med skilda beskrivningar, som jag har valt att redovisa i Tabell 1. 

Förskollärarnas svar har delats upp i tre olika kategorier; grundläggande matematik, lustfyllt 

lärande och matematiska aktiviteter och 15 citat har valts ut från de besvarade enkäterna. 
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         Tabell 1. Svar på enkätfråga 7: Vad anser du att barnen ska lära sig av matematiken i    

                        förskolan? 

Kategotier Citat 

 

Grundläggande 

matematik 

 

 

 

 

” Förberedande grundläggande matematiska begrepp” 

 

”de ska grundläggande matematiska kunskaper inför förskoleklassen” 

 

”det är grundläggande för all inlärning senare i livet” 

 

”Att leka in matematiken och få en grund inför den fortsatta matematiska 

utvecklingen.” 

 

”Bli förtrogna med grundläggande begrepp.” 

 

Lustfyllt lärande 

 

 

 

 

 

 

 

”Få en bra start i matematiskt tänkande, få ett lustfyllt lärande, att lära sig i 

lek.” 

 

”Att tänka och förstå och ha roligt” 

 

”Att matematiken finns nästan överallt och att matematik är roligt!” 

 

”Att det är något roligt och lustfyllt” 

 

”Att matematik är roligt och lätt.” 

 

Matematiska 

aktiviteter 

”Räkna, Former, Volymer, Mängder, Symboler, Vikt, Klockan” 

 

”Sortera, se likheter/skillnader, dela, olika begrepp, mäta, väga, volym, 

mattekort i skogen, räkna.” 

 

”Större språkförståelse, begrepp, form, storlek, antalsuppfattning, förstå 

sammanhang” 

 

”Form, mänglära, siffror m.m.” 

 

”Problemlösningar, men även mängdlära siffror, rabbelräkna underlättar om 

de kan vid skolans början” 

 

3.2 Påverkar den nya läroplanen verksamhetens arbete med matematik enligt 

förskollärarna? 

För att besvara denna frågeställning fick de deltagande förskollärarna svara på två frågor: 

Enkätfråga 4: Uppfattar du att ert arbete med matematik i barngruppen förändrats i och med 

att den reviderade upplagan av förskolans läroplan börjat gälla?  

Enkätfråga 5: Anser du att Lpfö – 98 reviderad 2010 har förändrats till för – eller nackdel för 

matematiken? 

 

47 av 49 förskollärare besvarade enkätfråga 4 varav 4 stycken uppfattade att de arbetade 

mycket mer med matematik, 28 stycken uppfattade att de arbetade mer och 15 stycken ansåg 

att arbetet inte hade förändrats i och med Lpfö – 98 reviderad 2010. 
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Enkätfråga 5 besvarades av 48 av de 49 förskollärarna som skickade in frågeformuläret och 

det var 13 stycken av dem som markerade svarsalternativet att det har blivit mycket bättre, 31 

stycken ansåg att det har blivit något bättre medan 4 stycken ansåg att det inte har förändrats. 

 

Undersökningen syftar även till att ta reda på om förskollärarna anser att Lpfö – 98 bidrog till 

matematiskt lärande och om de tror att Lpfö – 98 reviderad 2010 kommer ge barnen mer 

kunskap om matematik. För att göra det har två frågor funnits att besvara i frågeformuläret: 

Enkätfråga 3: Bidrog den tidigare läroplanen, Lpfö – 98, till barns lärande i matematik enligt 

dig?  

Enkätfråga 6: Tror du att barnen kommer att lära sig mer om matematik tack vare Lpfö – 98 

reviderad 2010? 

Svaren på dessa frågor redovisas i Figur 1 och Figur 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figur 1. Enkätfråga 3: Bidrog den tidigare läroplanen, Lpfö – 98, till barns 

                      lärande i matematik enligt dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       Figur 2. Enkätfråga 6: Tror du att barnen kommer att lära sig mer om matematik 

                     tack vare Lpfö – 98 reviderad 2010? 
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Figur 1 visar att 39 stycken av förskollärarna ansåg att Lpfö – 98 bidrog till att barn lärde sig 

matematik medan 7 stycken ansåg att den inte gjorde det och 3 stycken inte vet. Figur 2 visar 

att 32 stycken av förskollärarna tror att Lpfö – 98 reviderad 2010 kommer leda till ökad 

kunskap om matematik, 5 stycken tror inte att barnen kommer att lära sig mer medan 12 

stycken inte vet. 

 

3.3 Finns det likheter och skillnader i förskollärarnas uppfattning om 

matematik? 

I Tabell 2 redovisas förskollärarnas svar på enkätfråga 1: Vad är matematik enligt dig?  

Alla 49 förskollärare som återsände enkäten besvarade frågan och svaren har delats in i fyra 

kategorier; vardagsmatematik, matematiska begrepp, matematiska aktiviteter och matematik 

är allt. 20 citat har sedan valts ut för att beskriva deltagarnas uppfattning om matematik.  
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Tabell 2. Enkätfråga 1: Vad är matematik enligt dig? 

Kategorier Citat 

 

Vardagsmatematik 

”Matematik finns i vardagen och man kan utnyttja vardagsmatematiken, 

tex vid matsituationer, lek mm.” 

 

”Det mesta i omgivningen handlar om matematik. Avstånd, vikt, färg, 

form etc.” 

 

”För mig är den viktigaste matematiken den vardagliga” 

 

”Matematik använder vi hela tiden utan att vi tänker på det, 

vardagsmatematik.” 

 

”Allt i vardagen: Dukning Samlingar Sport Drama Naturmatte 

Språklekar I tamburen vid på och avklädning.” 

 

”Matematik finns i vardagen.” 

 

Matematiska begrepp 

”Begrepp som över, under, bakom, bredvid, mitt emot osv.” 

 

”Begrepp tex. Tyngre, tyngst, lång, kort, längre än m.m.” 

 

”Basbegrepp för att bygga vidare till nya roliga kunskaper och 

medvetenhet.” 

 

”Grundläggande matematiska begrepp som man har praktisk användning 

av i vardagslivet.” 

 

”Benämna begrepp på rätt sätt, ex stor, större störst” 

 

Matematiska 

aktiviteter 

”Problemlösning.” 

 

”Kunna se likheter/skillnader. Räkna olika saker jämföra, sortera, 

upptäcka olika former runt imkring sig.” 

 

”Färg, form, siffror, problemlösning, kunskap till framtidens utveckling” 

 

”I förskolan former, sortering, lägesbegrepp, mönster, tärningen, räkna 

till 5 eller 10, diagram” 

 

”Matematik i barnens lek.” 

 

Matematik är allt 

 

”Matematik finns hela tiden i allt vi gör inom förskolan både inomhus 

och utomhus i naturen” 

 

”Allt är matematik, allt vi ser är matematik, allt vi gör är matematik, tex: 

när vi dukar en tallrik ett glas mm.” 

 

”Sedan jag gick en mattekurs för några år sedan ser jag matematik i allt.” 

 

”Allt runt omkring” 
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4 DISKUSSION 
Nedan kommer jag ge en sammanfattning och förklaring av resultatet, diskutera arbetets 

tillförlitlighet, anknyta undersökningens resultat till den tidigare genomgångna litteraturen, ge 

förslag till vidare forskning och framföra arbetes slutord. Detta med anknytning till arbetets 

syfte, att undersöka hur förskollärare uppfattar matematik, om de anser att det är en viktig del 

i barnens vardag och framtid samt vilken uppfattning de har om Lpfö – 98 reviderad 2010. 

Arbetets tre frågeställningar kommer att vara utgångspunkten för detta diskussionsavsnitt. 

 

4.1 Sammanfattning 

De ovan redovisade resultaten ger en bild av hur förskollärare uppfattar matematiken i 

förskolan, ifall de anser att den är viktig för barnen och hur de uppfattar att Lpfö – 98 

reviderad 2010 har bidragit till förändring i verksamhetens arbete gällande matematik. Som 

synes i resultatet är det fler förskollärare som anser att matematik är en mycket viktig del för 

barnen i förskolan än som anser att det är en viktig del, närmare bestämt 23 stycken fler som 

valde svarsalternativet mycket viktig, ingen av deltagarna valde mindre viktig respektive inte 

viktig del i förskolan. Det faktum att förskollärarna svarade med skilda fast samtidigt liknande 

svar på enkätfråga 7 (se Tabell 1) anser jag visar att uppfattningen om matematik skiljer sig 

mellan olika individer men även att människor kan ha samma åsikt till en fråga. 

 

Mitt resultat av undersökningen visar även att flest förskollärare har uppfattningen om att de 

har börjat arbeta mer med matematik sedan den reviderade läroplanen började gälla medan 

något färre ansåg att de inte hade förändrat arbetet alls och enbart 4 stycken av de 49 

förskollärare som besvarade enkäten tyckte att deras arbete hade förändrats och de arbetade 

mycket mer med matematik i förskolan. Jag hävdar att detta är positivt för Lpfö – 98 

reviderad 2010 eftersom det är fler förskollärare som arbeter mer med matematiken i 

barngruppen än de som inte har förändrat arbetet. Å andra sidan kan de förskollärare som har 

valt svarsalternativet, ingen förändring, redan ha ett fullt utvecklat arbete med matematiken 

och anser att de inte kan förändra det bara för att läroplanen har kompleterats. Samtidigt visar 

förskollärarnas svar på enkätfråga 5 att majoriteten uppfattar att Lpfö – 98 reviderad 2010 har 

blivit något bättre för matematiken och i anknytning till de deltagare som ansåg att de 

arbetade mer med matematiken i förskolan menar jag att fenomenet matematik har fått en 

ökad betydelse i verksamheten. 

 

Figur 1 och 2 visar i resultatet att de flesta deltagarna ansåg att den tidigare läroplanen bidrog 

till barns lärande i matematik samtidigt som de flesta även tror att den reviderade upplagan 

kommer ge barnen mer kunskaper om matematik. Det som mestadels skiljer dessa figurer åt 

är det faktum att fler förskollärare inte vet om Lpfö – 98 reviderad 2010 kommer leda till 

ökad matematisk lärdom medan enbart några få inte vet om Lpfö – 98 har bidragit till 

kunskaper i matematik. Jag anser att detta beror på att undersökningens deltagare har arbetet 

med den tidigare läroplanen under flertalet år och då kunnat bilda sig en uppfattning om 

arbetet utifrån den jämfört med vad de har hunnit göra med den reviderade läroplanen. 

 

Den sista tabellen i resultatet, Tabell 2, visar deltagarnas olika uppfattningar om vad 

matematik är. Återigen har de 49 förskollärarna visat att det finns skilda uppfattningar om 

fenomenet matematik och jag anser att de svar deltagarna gav ger en förståelse om vad 

matematik kan anses vara. Till exempel: ”Matematik finns i vardagen och man kan utnyttja 

vardagsmatematiken, tex vid matsituationer, lek mm.”, ”Benämna begrepp på rätt sätt, ex stor, 
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större störst” eller ”Kunna se likheter/skillnader. Räkna olika saker jämföra, sortera, upptäcka 

olika former runt imkring sig”. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Genom att utföra en enkätundersökning har jag enligt min uppfattning kunnat nå ett lämpligt 

urval för att uppnå syftet med mitt examensarbete. Metoden har givit mig möjligheten att 

samla in mycket information som dock inte är djupgående och jag menar i enlighet med 

Johansson och Svedner (2006) att jag inte får reda på förskollärares tankar och värderingar 

utan enbart deras uppfattning och åsikt med hjälp av denna typ av metod.  

 

Det frågeformulär som jag utformade för denna undersökning bestod mestadels av frågor med 

fasta svarsalternativ och min mening med detta var att underlätta för deltagarna, det skulle 

inte vara för tidskrävande att besvara enkäten. Även de två frågorna med öppna svar 

formulerade jag som korta och i min egen uppfattning enkla för att förskollärarna inte först 

skulle behöva läsa en längre fråga, sedan fundera över sin uppfattning och efter det skriva ner 

svaret. Jag menar att den processen kunde bidra till en minskad svarsfrekvensen. De frågor 

jag ställde till deltagarna kan dock ha bedömts som svåra eftersom arbetet med Lpfö – 98 

reviderad 2010 precis har kommit igång och förskollärarna kanske inte hunnit bilda sig någon 

uppfattning om arbetet med matematiken efter införande av den reviderade läroplanen. Jag 

menar att detta kan vara en bidragande orsak till att vissa frågor var obesvarade i de enkäter 

som skickades tillbaka. 

 

Av de 115 enkäter som sändes ut besvarades 49 stycken, detta ger en svarsfrekvens på 42 %, 

Trost (2007) menar att många enkätundersökningar endast ger en svarsfrekvens på mellan 50 

– 70 % och samtidigt anser Ejvegård (2003) att en svarsfrekvens under 70 % inte kan 

användas till att bearbeta en enkät statistiskt men framhåller samtidigt att 

datainsamlingsmaterialet kan användas ändå och ge många upplysningar. Jag har valt att 

använda materialet jag samlat in oberoende av en låg svarsfrekvens eftersom jag anser att 

arbetets frågeställningar har kunnat besvarats trots många saknade enkätsvar. Innan jag sände 

ut frågeformuläret tog jag möjligheten till ett högre bortfall i åtanke och skickade därför ut 

enkäten till flertalet förskollärare för att chansen till att enkäten skulle besvaras i den 

utsträckning som behövdes för undersökingen skulle öka. 

 

Anledningen till den låga svarsfrekvensen kan vara tidpunkten jag för detta arbete, efter 

sommaren startar förskolorna för ett nytt läsår och förskollärarna ska eventuellt arbeta med 

inskolningar av nya barn i verksamheten, 3 – åringarna börjar i en ny grupp etc. i och med 

Lpfö – 98 reviderad 2010 har förskollärarnas ansvar för verksamheten ökat och det är just 

målgruppen för denna undersökning som ska planera arbetet i förskolan. Jag menar att detta 

kan leda till att de utvalda deltagarna inte har haft tiden att besvara enkäten. Även mitt val av 

administration då frågeformuläret sändes ut kan ha påverkat svarsfrekvensen, jag använde 

postala enkäter istället för att skicka ut dem via e – post eftersom min erfarenhet är att 

förskolans personal inte har någon bredare kunskap om datoranvändning och även kan ha 

begränsad tillgång till dator på arbetsplatsen. I och med denna fördom kan förskollärarna valt 

att inte besvara enkäten därför att de inte fick den via datorn som enligt dem kan ha varit ett 

smidigare tillvågagångssätt. I enlighetn med den beskrivning Trost (2007) ger anser jag att det 

inte är några större skillnader mellan e – postenkät och postenkät, förutom hur de når ut till 

deltagarna och samlas in. Problemet för mig att sända ut enkäterna via e – post hade varit det 

faktum att undersökningen är anonym och jag inte har några uppgifter om deltagarna vilket 

hade varit svårare att uppnå med en e – postenkät. 
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Allt material för arbetet har samlats in på samma sätt, via förfrankerade svarskuvert, jag kan 

dock inte avgöra om de svar som har skickats in är sanna eftersom det är förskollärarnas egen 

uppfattning som har undersökts och det har varit upp till deltagarna själva att besvara ett 

frågeformulär. Därför är validiteten för detta examensarbete låg samtidigt som reliabiliteten är 

god och Ejvegård (2003) menar att en enkätundersökning kan ha god reliabilitet samtidigt 

som den har låg validitet men aldrig tvärtom, är reliabiliteten låg kan undersökningen inte ha 

hög validitet. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

Med anknytning till litteraturen jag har refererat till i bakgrunden kommer jag nu redovisa 

undersökningens resultat och mina egna åsikter om dem genom tre rubriker som baserats på 

arbetets frågeställningar: matematikens roll i förskolan, påverkar Lpfö – 98 reviderad 2010 

arbetet med matematik i förskolan och likheter och skillnader i förskollärarnas uppfattning om 

matematik. 

 

4.3.1 Matematikens roll i förskolan 
Matematik beskrivs av Björklund (2008) som ett redskap för att ge struktur i människans 

vardag och Utbildningsdepartemenetet (2010) tar även upp att matematiken är ett hjälpmedel 

för att förstå och förklara fenomen. Jag anser att dessa beskrivningar ger matematiken en 

viktig roll i förskolan och för barnen. De svar som förskollärarna gav i enkäten pekar också de 

på att matematiken har en central roll i verksamheten oavsett hur den uppfattas. Resultatet av 

denna undersökning visar att förskollärarna uppfattar matematiken som något viktigt för 

barnen och vissa menar till och med att det är en mycket viktigt del i verksamheten. Samtidigt 

(se Tabell 1) finns det olika uppfattningar om vad barnen ska lära sig, det är bland annat 

grundläggande matematik för att gynnas i framtiden, att de ska lära sig begrepp, 

problemlösning, former, siffror, räkna etc. och på samma gång ska de få en förståelse för att 

matematik är roligt och lustfyllt.  

 

Genom att jämföra förskollärarnas tankar med målen gällande matematik i förskolans läroplan 

kan vi urskilja att de har uppfattningar om fenomenet som stämmer överens med dessa mål. 

Förskollärarna som anser att barnen ska lära sig grundläggande matematik når bland annat det 

första målet för matematiken i läroplanen: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, 

antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” (Lpfö – 98 reviderad 

2010, s. 10). De deltagare i undersökningen som uppfattar att barnen ska lära sig att 

matematik är roligt (se Tabell 1) bekriver exempelvis riktlinjer för hur arbetet i förskolan ska 

utövas ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet (…)” (Lpfö – 

98 reviderad 2010, s. 9). Förskollärarna som belyser de matematiska aktiviteterna uppnår 

enligt mig flera av läroplanens mål, eftersom de anser att barnen ska lära sig de väsentliga 

matematiska aktiviteterna som ligger till grund för kompleteringarna av målen i Lpfö – 98 

reviderad 2010. 

 

Utbildningsdepartemenetet (2010) hävdar att det matematiska behovet måste upptäckas av 

barnen själva för att matematiken ska kunna utvecklas genom ett lustfyllt lärande. Eftersom 

det lustfyllda lärandet belyses i Lpfö – 98 reviderad 2010 anser jag att förskollärarna måste 

arbeta med barnen i situationer där de uppskattar att lära sig, genom till exempel leken kan 

barnen använda matematiken som något roligt och samtidigt lära sig ny kunskap. 

Utbildningsdepartemenetet (2010) fortsätter med att beskriva matematiken och att den genom 
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socialt samspel utvecklas vilket innebär att barnen utmanas i samspelet med andra individer. 

Detta resonemang anknyter till Jerlang (2008) och Säljö (2000) som båda beskriver 

Vygotskijs utvecklingszoner och samspelet som krävs för att barnen ska lära sig och 

utvecklas. I ett socialt samspel med exempelvis en förskollärare kan barnen få handledning 

för att lösa ett problem vilket ger erfarenheter som barnen senare kan använda själva för att 

reda ut ett liknande hinder. Piagets syn på lärande kan även det knytas till det matematiska 

lärandet som beskrivs av Utbildningsdepartemenetet (2010) eftersom det utgår ifrån ett aktivt 

barn som själv bekantar sig med omvärlden och blidar sig uppfattningar och erfarenheter om 

vad som är viktigt och användbart, behovet har då upptäckts av barnet självt. 

 

Barns tidiga matematikutveckling kan enligt Johansson och Wirth (2007) beskrivas med fem 

basfärdigheter och jag anser att alla förskollärare ska ha kunskaper om vilka de är och hur 

barnen förvärvar kunskaper genom dem. Detta eftersom det pedagogiska arbetet i förskolan 

ska utmana och utveckla barnen och det är till förskollärarnas fördel att ha vetskapen om vilka 

områden inom matematiken som barnen utvecklar först. Gelman och Gallistels fem 

räkneprinciper som beskrivs av Sterner och Johansson i Doverborg och Emanuelsson (2006) 

utgör även de viktiga kunskaper för förskollärarna. Jag frågar mig om alla pedagoger med 

akademisk utbildning har dessa kunskaper om barns matematikutveckling och om arbetet med 

matematiken i förskolan skulle förändras ifall varje förskollärare vet hur de yngre barnen 

använder och utvecklar matematiken. 

 

4.3.2 Påverkar Lpfö – 98 reviderad 2010 arbetet med matematik i förskolan? 
Enligt Utbildningsdepartementet (2009) har förskolans tidigare läroplan förtydligats och 

kompleterats för att det pedagogiska arbetet ska förstärkas. Mer än hälften av förskollärarna 

som besvarade enkäten tror att Lpfö – 98 reviderad 2010 kommer leda till att barnen lär sig 

mer om matematik än vad de har gjort när arbetet utgick från Lpfö – 98 (se Figur 2). Jag anser 

att detta visar att läroplanens kompleteringar uppskattas av de akademiskt utbildade 

pedagogerna och menar att arbetet med matematiken i förskolan kommer kunna öka när 

medvetenheten kring fenomenet växer. Om förskollärarna utvecklar och arbetar mer med 

matematiken kan de även utnyttja barnens egen lust att lära och stimulera denna lust i högre 

grad än i dagsläget. Utbildningsdepartementet (2010) uttrycker en önskan om att det lustfyllda 

lärandet stimuleras bättre för att barnens tidiga matematiska utveckling ska gynnas och att de 

ska förberedas i det livslånga lärandet. Eftersom det framgår i Lpfö – 98 reviderad 2010 att 

leken är viktigt för att främja lärande och utveckling hävdar jag att verksamheten, med hjälp 

av leken, ska skapa situationer som utgår från barnens erfarenheter och behov vid matematiskt 

lärande. Om detta sker menar jag att barnen kan utveckla förmågor och grundläggande 

kunskaper som stödjer det livslånga lärandet. 

 

Lpfö – 98 reviderad 2010 har enligt flertalet av förskollärarna i den här undersökningen blivit 

något bättre för matematiken än vad den tidigare läroplanen var. Med utgångspunkt i denna 

åsikt anser jag att Utbilningsdepartementets avsikt med att förstärka det pedagogiska arbetet i 

förskolan har börjat uppfattas av förskollärarna och arbetet med matematiken bör kunna 

stimuleras mer och mer med hjälp av de kompleterade målen. Samtidigt är det 12 stycken (se 

Figur 2) av deltagarna som inte vet om de tror att barnen kommer att lära sig mer om 

matematiken på grund av den reviderade upplagan av läroplanen. Enligt mig kan denna 

osäkerhet bero på att förskolorna inte arbetat med Lpfö – 98 reviderad 2010 under någon 

längre period och uppfattningen om arbetet utifrån den har inte hunnit formas.  
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4.3.3 Likheter och skillnader i förskollärarnas uppfattning om matematik 
Resultatet i denna undersökning visar att förskollärare kan ha skilda uppfattningar om 

matematik och dess betydelse för barnen (se Tabell 2), med utgångspunkt i Olsson i NCM 

(2000) har åsikterna sitt ursprung i individernas erfarenheter av matematiken. Sperry Smith 

(2006) hävdar samtidigt att dessa tolkningar av vad matematik påverkar hur den vuxne lär ut 

fenomenet till barnen. Jag anser att förskollärarnas uppfattning om vad matematik är och vad 

barnen ska lära sig av det inverkar på arbetet i verksamheten. En förskollärare som inte 

uppfattar matematiken som viktig för barnen prioriterar andra områden på samma vis som en 

förskollärare som anser att det är en viktig del för barnen arbeter mycket med just 

matematiken med samtidigt mindre med ett annat område. I arbetet med barn menar jag att de 

vuxnas egna åsikter ligger till grund för vad barnen får lära sig, all personal i förskolan ska 

dock bygga arbetet utifrån styrdokumenten och barnen ska få kunskap om alla områden som 

berörs i exempelvis Lpfö – 98 reviderad 2010. 

 

Av de uppfattningar om matematik som visat sig i denna undersökning är ingen mer eller 

mindre sann, som jag nämnde tidigare är de beroende av individernas erfarenheter och dessa 

är enligt mig olika för alla människor. Förskolläraren som uppfattar matematiken i vardagen 

har inte mer rätt än förskolläraren som anser att matematik är att kunna se likheter och 

skillnader (se Tabell 2). Jag anser att båda åsikterna är delar i vad matematik är. Om 

matematiken uppfattas som olika aktiviteter anknyter de i detta arbete till Alan Bishops sex 

fundamentala matematikaktiviteter och de sex aktiviteter som Utbildningsdepartementet har 

grundat målen med matematik i läroplanen. Alla aktiviteter är delar i en större helhet och för 

att barnen ska få grundläggande kunskaper i matematik menar jag att förskollärarna bör vara 

medvetna om dessa olika delar. Samtidigt som barnen ska lära sig grunderna i matematiken 

hävdar Björklund (2008) att förskolans personal måste arbeta med den vardagliga 

matematiken som barnen själva kan relatera till utifrån situationer de dagligen möter. Detta 

för att barnen ska kunna lära sig kunskaper som de är i behov av just nu och utifrån dem 

utmanas att inhämta nya kunskaper som utvecklar dem. 

 

Alla de skilda uppfattningarna om matematik som finns bland förskollärarna i denna 

undersökning bidrar enligt mig till att barnen i förskoleverksamheterna får möjligheten att lära 

sig de nödvändiga grunderna i matematiken inför framtiden. Eftersom personalen i förskolan 

arbetar i så kallade arbetslag kan de utbyta kunskaper och uppfattningar med varandra för att 

barnen ska lära sig varje viktig del i det livslånga lärandet. En förskollärare kan bidra till 

stimulerande utmaning, men tänk då vad fyra pedagoger med olika erfarenheter kan 

åstadkomma. 

 

4.4 Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning om detta ämne skulle en enkätundersökning kunna utföras bland ett 

bredare urval, med detta menar jag att fler förskollärare skulle tillfrågas om delaktighet i 

undersökningen. Jag anser att det vore intressant att även undersöka vidare hur 

uppfattningarna om matematik skiljer sig mellan olika grupper och varför. Är till exempel de 

förskollärare som är utbildade under 1970 – talet av en annan åsikt än de som har utbildat sig 

under 1990 – talet? Genom att då undersöka likheter och skillnader i 

förskollärarutbildningarna förmodar jag att intresseväckande upptäckter skulle kunna 

urskiljas. Detta skulle i sin tur kunna ge en förståelse för hur och varför utbildningen 

förändras och även där söka efter likheter och skillnader på olika platser i landet. 
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4.5 Slutord 

Min mening med detta arbete har varit att ge kunskap om att människor kan uppfatta fenomen 

olika även fast de har samma mål att sträva emot och oberoende av min egen eller andras 

uppfattning vill jag förmedla det faktum att matematiken är nödvändig för att vi ska utvecklas 

och komma framåt i samhället. 

 

Jag har med hjälp av detta examensarbete fått en förståelse för vikten av matematisk kunskap 

och anser att matematiken finns i förskolan och i förskollärarnas arbete med barnen oavsett 

om barn och vuxna är medvetna om det. Genom att lyfta fram olika uppfattningar om 

fenomenet tydliggörs matematikens roll och arbetet för att lära och utveckla barnen i 

förskolan kan öka. Detta arbete har framhävt den viktiga roll matematiken har i förskolan och 

människors omgivning i största allmänhet, tack vare den reviderade upplagan av förskolans 

läroplan hoppas jag att fler blir medvetna om den viktiga roll matematiken har i våra liv. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

 

 

 

Missivbrev 

Älvkarleby      2011-08-16 

Hej 

Jag heter Linda Faxlin och utbildar mig till förskollärare med inriktning natur – teknik – 

matematik vid Högskolan i Gävle. Jag har nu påbörjat min sjunde och sista termin på 

utbildningen och ska skriva mitt examensarbete. 

Syftet med arbetet är att jämföra förskollärares uppfattning om matematiken i förskolan och 

om arbetet med just matematiken har förändrats i och med Lpfö – 98, reviderad 2010. För att 

besvara dessa frågeställningar har jag utformat ett frågeformulär, se den bifogade enkäten. 

Du har blivit utvald att delta i denna enkätundersökning som utgör datainsamlingen till mitt 

examensarbete eftersom du arbetar som akademiskt utbildad pedagog i en förskola i Uppsala 

län. Jag önskar att du tar dig tid att besvarar enkäten och återsänder den i det förfrankerade 

svarskuvertet som är bifogat. Är ni flera pedagoger som fyller i enkäten ber jag er att lägga 

era enkäter i samma kuvert innan de skickas till mig. 

Svarskuvertet vill jag ha åter senast torsdagen den 1/9 – 11. 

De forskningsetiska principerna som rekommenderas av Vetenskapsrådet följs för detta 

arbete. Det innebär att medverkan är frivillig och deltagarnas identitet framkommer inte i 

varken datainsamlingen eller det färdigställda arbetet. Anonymiteten bevaras för både 

obehöriga och mig själv. Därför utför jag denna undersökning utan att samla in namn på 

deltagarna och kommer inte att uppge ert namn, förskolans namn eller orten i arbetet. Det 

kommer alltså inte gå att koppla enkätsvaren till en enskild individ, någon viss förskola eller 

en ort.  

Vid frågor om det aktuella examensarbetet eller enkäten är du välkommen att kontakta mig. 

Tack på förhand! 

 

 

Linda Faxlin    Handledare vid Högskolan i Gävle 

plu08lfn@student.hig.se   Sören Hector 

073 – 90 71 270   shr@hig.se 

mailto:shr@hig.se
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Bilaga 2 

 

 

 

Information till förskolechefen 

 

Se bifogat missivbrev för information om examensarbetets syfte och enkätundersökningen. 

Detta kuvert innehåller enkäter, missivbrev och förfrankerade svarskuvert. Du som 

förskolechef delar ut enkäterna till de akademiskt utbildade pedagogerna, förskollärarna, på 

en avdelning på varje förskola. De aktuella avdelningarna ska även tilldelas ett missivbrev 

och ett förfrankerat svarskuvert. 

Om behovet av fler enkäter än de som är utskickade finns, kan Du kopiera frågeformuläret 

och tilldela de förskollärare som även vill delta, kriteriet är att alla deltagande pedagoger 

arbetar på samma avdelning. 

När enkäterna är besvarade ska pedagogerna skicka dem i det bifogade svarskuvertet så att de 

är mig tillhanda senast torsdagen den 1/9 – 11. 

Vid eventuella frågor om tillvägagångssättet är du välkommen att kontakta mig. 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

Linda Faxlin    Handledare vid Högskolan i Gävle 

plu08lfn@student.hig.se   Sören Hector 

073 – 90 71 270   shr@hig.se 
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Bilaga 3 

 

Enkät 

Matematik i förskolan 

 

Vilket år tog du din förskollärarexamen? År …….. 

Hur många yrkesverksamma år har du inom förskolan? …….. år 

Jag arbetar i dagsläget med barn i åldrarna: …….. 

Hur gammal är du? …….. år 

 

Kryssa för det svarsalternativ du väljer 

 

Är du    □   Kvinna          

eller    □   Man 

 

1. Vad är matematik enligt dig? 

Svar:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Anser du att matematik är en viktig del för barnen i förskolan? 

□ Mycket viktig 

□ Viktig 

□ Mindre viktig 

□ Inte viktig 
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3. Bidrog den tidigare läroplanen, Lpfö – 98 till barns lärande i matematik enligt dig? 

□ Ja          □ Nej          □ Vet ej 

 

 

4. Uppfattar du att ert arbete med matematik i barngruppen förändrats i och med att den reviderade 

upplagan av förskolans läroplan börjat gälla? 

□ Arbetar mycket mer 

□ Arbetar mer 

□ Ingen förändring    

□ Arbetar mindre     

□ Arbetar inte alls 

 

 

5. Anser du att Lpfö – 98, reviderad 2010 har förändrats till för – eller nackdel för matematiken? 

□ Det har blivit mycket bättre  

□ Det har blivit något bättre 

□ Det har inte förändrats 

□ Det har blivit något sämre 

□ Det har blivit mycket sämre 

 

 

6. Tror du att barnen kommer att lära sig mer om matematiken tack vare Lpfö – 98, reviderad 2010? 

□ Ja          □ Nej          □ Vet ej 
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7. Vad anser du att barnen ska lära sig av matematiken i förskolan? 

Svar:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


