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Abstract 

Title: Now is the time to put on the mathematics glasses - Has the new revised curriculum 

changed preschool teatcher´s view on children and mathematics? 

Author: Cecilia Sjöholm 

Instructor: Mikael Lönn 

Spring term 2013 

 

The purpose of this study was to gain knowledge of what preschool teachers think that 

mathematics in kindergarten is, and if the revised curriculum which came in July 2010 

changed their approach. The survey consists of interviews of five preschool teacher and an 

aspiring preschool teacher. They have shared their experiences and knowledge about what 

they regard as mathematics in kindergarten. I asked how they interpret the new curriculum for 

math and if it has made them work in a different way or if they do as the used to.   

 

The results that came up where that they felt that their views on mathematics have changed. 

One of my informants said "I have put on the mathematics glasses now". They felt that they 

worked more deliberately now, that it is mathematics they are doing and they have gained a 

greater understanding of what mathematics is. Now they can see the mathematics in everyday 

life and in everything they do with the kids. And they felt that the new curriculum has become 

clearer, it is easier to read and they now sees their obligations received from the Government.   

 

Keywords: mathematics, preschool, preschool teacher, curriculum. 
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Sammanfattning 

Titel: Nu är det dags att ta på sig matteglasögonen – Har den nya reviderade läroplanen 

ändrat förskollärarens syn på barn och matematik? 

Författare: Cecilia Sjöholm 

Handledare: Mikael Lönn 

Vårterminen 2013 

 

Syftet med denna studie är att få vetskap om vad förskollärare anser att matematik i förskolan 

är, och om den reviderade läroplanen som kom i juli 2010 ändrat deras syn. 

Undersökningen består av intervjuer av fem förskollärare och en blivande förskollärare. De 

har delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper om vad de anser vara matematik i 

förskolan. Hur de tolkar den nya läroplanens mål på matematik och om den har gjort att de nu 

arbetar på ett annat sätt eller om de gör som de brukar. 

 

Resultatet som kom fram är att de anser att deras syn på matematik ändrats. En av mina 

informanter säger ”man har fått på sig matematikglasögonen nu”. 

De anser att man jobbar mer medvetet nu, att det är matematik de håller på med, de har fått en 

större förståelse för vad matematik är. Nu ser man matematiken i vardagen i allt de gör med 

barnen. Och de anser att den nya läroplanen har blivit tydligare, den är mer lättläst och nu ser 

man sina ålägganden man fått från regeringen. 

 

Nyckelord: matematik, förskola, förskollärare, läroplanen. 
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Förord 

Sedan jag börjat studera har jag fått en större kunskap och vetskap om vad matematik i 

förskolan är, det har gjort mig väldigt intresserad av det matematiska i förskolan. Det har gett 

mig som blivande förskollärare en större förståelse för hur mycket som är matematik i 

barnens vardag. Nästan allt de gör är matematik, de sorterar, bygger, mäter, delar och så 

vidare. Det som jag vill ta reda på är hur pedagogerna ser på matematiken i förskolan, har 

förskollärarnas förhållningsätt och arbetssätt ändrats sedan den nya läroplanen infördes eller 

fortsätter de som vanligt? Vad anser de vara matematik?  

 

Matematik i förskolan måste vara rolig och locka barnen till att vilja lära sig. Det är en av 

mina uppgifter när jag snart kommer ut i arbetslivet som förskollärare att kunna lära ut på ett 

bra och lustfyllt sätt. 

 

 

Matematik bör inte enbart ses som symboler och aritmetiska knep som lärs ut i 

skolan, utan matematik har genom tiderna alltid varit kopplad till mänskliga 

aktiviteter och mänsklig kultur (Björklund 2012, s.15). 
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1. Inledning 

Regeringen gav Statens Skolverk i uppdrag att ge förslag och kompletteringar till några av 

målen i förskolans läroplan, hur man kunde förtydliga förskollärarnas ansvar. De gav även 

förslag på riktlinjer för uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet. Skolverket 

redovisade sina förslag till regeringen den 30 september 2009. Det blev grunden till den nya 

reviderade läroplanen som trädde i kraft den 1 juli 2011 (Förskola i utveckling- bakgrund till 

ändringar i förskolans läroplan 2010). 

 

Anledningen till denna nya reviderade läroplan var att regeringen inte ansåg att förskolans 

potential att stimulera barnens naturliga lust att lära användes fullt ut. Förskolan ska ge en 

mer utvidgad pedagogisk stimulans till barns språkliga och matematiska utveckling. Allt ska 

utgå från det enskilda barnets behov. Att arbeta på detta pedagogiska sätt kan underlätta 

barnets framtida skolgång. Regeringen anser att läroplanen behöver bli tydligare om vissa mål 

och om personalens ansvar och verksamhetens uppföljning och utvärdering (Regeringen 

2008, s.2). 

 

Eva Wiklund Dahl som är föreläsare, förskollärare och chefredaktör för Förskoletidningen, 

har i boken Med läroplanen på fickan Lpfö 98/10 skrivit hur hon ser på den nya läroplanen. 

  

Alla förändringar i skollagen och i läroplanen ska ses som en ambition till att 

höja kvaliteten i förskolan. Det är NU vi, alla som finns i förskolans värld, har 

chansen att bidra till att förskolan blir en verksamhet av hög kvalitet i relation 

till barns utveckling och lärande. Förskolans traditionella arbetssätt kvarstår, 

men måste utvecklas. Självklart måste var och en också få in de didaktiska 

frågorna i det dagliga arbetet. En utveckling som alla kan bidra till genom 

reflektioner och praktik forma förskolepedagogiks undervisning. Läroplanens 

förtydligande kring språk/kommunikation, matematik och naturvetenskap/teknik 

måste leda till både en fördjupning av innehållet och dessa områden får mer 

utrymme i verksamheten. En reflekterande pedagog med ett vetenskapligt 

förhållningsätt omprövar kontinuerligt sina beprövade erfarenheter för att 

därigenom åstadkomma en praktik där det dagliga arbetet ständigt är i 

utveckling (Wiklund , Dahl 2010, s.43). 
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Jag kan hålla med i det Wiklund skriver, att det är nu vi i förskolan kan bidra till att vi får en 

högre kvalité på barns lärande och utveckling. Hon tar upp hur viktigt det är att vara en 

reflekterande pedagog som använder sina erfarenheter för att utveckla det dagliga arbetet med 

barnen. 

 

Det är med anledning av att den nya reviderade läroplanen kom som jag vill ta reda på hur 

pedagogernas syn på barn och matematik är, har den ändrats sen den nya läroplanen kom? 

2. Bakgrund/tidigare forskning 

2.1 Vad är matematik? 

Matematik har funnits dokumenterad sedan 8000 f.Kr. man hittade små talsymboler av lera i 

Mellan Östern. Det är det äldsta uppgifter om hur man förr kunde registrera tal som hittats. 

Dessa symboler påminner om de saker som vi nu använder som polletter vid spel. De 

användes som olika symboler och motsvarade olika basvaror, dessa lerfigurer användes som 

en-till-en- motsvarighet mellan antalet symboler gentemot den mängd det handlade om 

(Johansson, 2004 s.8). 

 

Ordet matematik kommer från det grekiska ordet matheama och det betyder kunskap. 

Matematik är en abstrakt och generell vetenskap som är till för problemlösning och 

metodutveckling (Nationalencyklopedin 2013). 

 

Matematik används för att lösa problem av olika sorter, och att använda olika metoder för att 

göra det med bakgrund i matematiska teorier. Matematik är läran om att räkna eller 

aritmetiken som det också kallas, här kommer de fyra olika räknesätten addition, subtraktion, 

multiplikation och division in. Men matematiken innehåller mycket mer. Det är även 

geometri, trigonometri, algebra, mängdlära, talteori och har även andra grenar. Dessa grenar 

har alla gemensamt att de handlar om tal, om deras egenskaper och förhållningssätt dem 

emellan. Matematik är ett språk som vi använder för att tala om kvantiteter. Kvantiteter är 

saker vi kan mäta eller räkna, det som vi kan säga som tal (Nationalencyklopedin 2013). 

Matematik har funnits länge men i Sverige inte har det funnits mycket matematik eller 

matematikforskning före 1800-talet (Tambour 2000). 
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Vad är då matematik?  Camilla Björklund som är doktor i pedagogik och arbetar som 

lärarutbildare och forskare vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, 

kommunikation och lärande, anser att matematik är ett redskap som vuxit fram under tusen 

tals år. Det har skett för att människan har haft ett behov att strukturera, kommunicera och för 

att dela information med världen omkring sig (Björklund, 2009 s. 10).  

 

Vad handlar matematik om? Björklund skriver sin bok ”Bland bollar och klossar” att 

Mankiewicz anser att matematiskt tänkande handlar om föreställningen om tid och rum, tal 

och om att upptäcka samband. Hon beskriver även att Devlin ser också ett samband som har 

en stor betydelse för att definiera matematik, han anser att matematik är studiet av mönster, 

både konkret erfarna och påhittade (Björklund 2010, s. 15-16). 

 

2.2 Förskolans matematik 

Den svenska förskolan har rötter i den tyske pedagogen Fredrich Fröbels arbete och många 

anser att han är förskolans förfader. Fröbel ansåg att matematik och gudomlighet hörde ihop 

och att dessa var de högsta målen för barns lärande.  

 

Fröbel arbetade ut ett material som var präglat av hans intresse för grundläggande 

matematikkunnande och det redan från småbarnsstadiet (Doverborg 2006, s.1). Det material 

han arbetade fram kallade han för lekgåvor och de var 20 stycken. Man kan dela in dessa 

lekgåvor i fyra grupper: 

 

1. Lek med kroppar- här hör gåvorna bollen, kuben, cylindern och klotet och även 

bygglådorna tre, fyra, fem och sex. 

2. Lek med ytor- lägglappar som används till figurläggning och papperskvadraten för 

vikning. 

3. Lek med linjer- stickorna, flätspånen, flätremsorna av papper, den tecknade och sydda 

linjen. 

4. Lek med punkter- ärtor, frön, stenar, pärlor, snäckor och sand (Öhman 1991, s.37). 

 

Brita-Lena Öhman som arbetar med utbildning av förskollärare och fortbildning av lärare vid 

högskolan i Borås, anser att dessa lekgåvor kan vara ett medel för att lära sig matematikens 

grunder men att man måste anpassa det till nutidens forskning (Öhman 1991, s.13). 
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Fröbel hade väldigt moderna tankar. Han talade om att ha en tydlighet i undervisningen och 

att det var viktigt att barn måste få se, höra och göra för att kunna lära (Öhman 1991, s. 11). 

Det matematiska var Fröbel väldigt intresserad av och det märks i hans pedagogiska idéer. 

Hans metoder spreds snabbt under 1800-talet i Europa. Hans lekgåvor hade som syfte att 

uppmuntra barnen att på flera sätt undersöka, analysera, jämföra, sortera, se olikheter och 

likheter, att minska och öka eller att kunna dela mängder på många olika sätt. Lekgåvorna 

finns fortfarande kvar i många av dagens förskolor men de används inte på det strikta sätt 

Fröbel avsåg. Klossar och konstruktionslekar är ett perfekt sätt för att stimulera barns 

utforskande av olika begrepp som proportioner, dimensioner och mätning. Fröbel ansåg att 

barn redan i tidig ålder behöver tillämpa matematiska kunskaper (Björklund 2012, s.31). 

 

Förskolenätet AB har fem förskolor och en skola i tre olika kommuner i Stockholm och de 

använder sig av Fröbels pedagogik. De beskriver att Fröbel menade att det var viktigt att låta 

barnet själva pröva sig fram, upptäcka och bygga- att låta barnet bli den som skapar. 

Pedagogen ska därför inte undervisa barnet i kunskaper utan i uppfinnandet och utforskandets 

konst. Pedagogerna ska ge barnen verktyg att skapa och inte färdiga lösningar. Fröbel ansåg 

att man genom att pröva sig fram kommer på lösningar. Att gå från enhet till mångfald och 

sen tillbaka till enheten, det var för att hjälpa barnen att förstå, att själva prova sig fram till 

nya lösningar och sammanhang. Därför skapade Fröbel detta pedagogiska lekmaterial- 

lekgåvorna som har till syfte att stödja barnens fantasi (Förskolenätet AB 2013). 

 

Ann Ahlberg som är docent i pedagogik och lektor i specialpedagogik vid Göteborgs 

universitet, anser att barns första möte med matematiken i förskolan och skola är 

betydelsefull, det kan påverka hur de ser på matematik och hur de lära sig matematik i 

framtiden (Ahlberg 2000, s.9). 

 

2.3 Lärarens syn på förskolans matematik 

Det har gjorts flera undersökningar som har visat att lärare har olika uppfattningar om vad 

matematik i förskolan skall vara. Dessa olika tolkningar kom fram när de beskriver hur de vill 

arbeta med matematik. År 2003 gjordes en enkätundersökning på uppdrag av 

Matematikdelegationen. De ställde olika frågor och resultatet var att när lärarna talade om 
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matematiklärande visade de sällan att det var i meningsfulla sammanhang barnen skulle lära 

sig matematik (Doverborg 2006, s.6-7). 

 

Elisabet Doverborg som är universitetslektor och har en bakgrund som förskollärare och 

lärarutbildare gjorde 1987 en omfattande intervju och enkätundersökning. Det hon ville 

studera var hur förskolepersonalens sätt att tänka matematik var. Det hon kom fram till var att 

det som förskolepersonalen ansåg att matematik var är att ramsräkna, skriva siffror, känna 

igen geometriska former och att kunna tänka logiskt. Det skilde sig mellan deltidsförskolan 

och daghemmet hur man uppfattade matematik. Deltidsförskolan hade en mer lärarstyrd och 

traditionellt skolförberedande aktiviteter daghemmet använde sig av matematik i vardagen- 

vardagsmatematik. Pedagoger anser att det är svårt att säga vad matematik för förskolebarn är 

men att det är lättare att beskriva hur de arbetar med matematik (Doverborg 1999, s.31-32). 

 

Elisabet Doverborg har tillsammans med Ingrid Pramling Samuelsson gjort en undersökning 

efter den som gjordes 1987. Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik och 

didaktik vid enheten för Barn – ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. De har gjort en 

ny studie för att de ville få en större förståelse för hur förskollärare, fritidspedagoger, 

grundskollärare och lärarutbildare idag tänker om matematik. Denna undersökning gjordes 

innan läroplanerna från 1998 publicerades. De ställde frågor som ”Vad är matematik i 

förskolan, förskoleklassen och skolans första klass?” och ”Hur bör man arbeta med det 

innehåll du beskrivit?”  

 

Det de kom fram till var att man i förskolan enligt svaren de fick inte var vana att tänka på 

matematik och matematiska begrepp. Pedagogerna från skolan ansåg inte heller att matematik 

var något att arbeta med i förskolan. Pedagogerna kom fram till att det som ansågs viktigast 

var det man lät barnen utföra konkreta handlingar. Pedagogerna menade att barnen måste få 

konkreta upplevelser som att räkna saker med mera. Svaren skiljer sig inte mycket från denna 

undersökning från svaren i den Doverborg gjorde 1987. Förskolans pedagoger anser att barn 

lär sig matematik när de dukar men att det inte leder till att de automatisk utvecklar sin 

antalsuppfattning. Många av förskolans pedagoger tar för givet att barn lär sig matematiska 

begrepp automatiskt i vardagen. Absolut finns det något i det men man måste synliggöra 

matematiska begrepp för att barnen ska utveckla en förståelse (Doverborg 1999, s.33-34).
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2.4  Små barns matematik i förskolan 

I det här kapitlet tar jag upp matematiska begrepp som används i förskolan, hur de kommer in 

på ett naturligt sätt i barnens vardag. Många pedagoger i förskolan kallar det för 

vardagsmatematik. Det är begrepp som antal, höjd, storlek, mönster och mycket mer. Enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson har barn olika erfarenheter av matematiska begrepp och 

får därför också en egen uppfattning och förståelse av dessa. Varje människa utvecklar en 

förståelse för detta, men samtidigt måste barnet hitta sitt förhållande till den kunskap som 

finns i samhälle det lever i och bli delaktiga. Det gäller även normer, värderingar och 

specifika kunskaper. Det behövs en harmoni mellan kunskapen i samhället och barnets 

kunskapsbild. Det är detta känsliga samspel som det handlar om i förskolan. Att pedagogerna 

är lyhörda ledsagare och omtänksamma mot barnen Det ökar deras intresse att i framtiden se 

relationerna mellan det konkreta och abstrakta symbolspråket (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2009, s.8). 

  
I förskolan kan man se att alla barn i alla åldrar leker, bygger och konstruerar olika saker. Här 

finns det då tillfälle för pedagogen att ge barnen erfarenheter, upptäckter, och även 

utmaningar om tal och rum. Vid målning gör barnen olika val vilken storlek och form de ska 

ha på pappret, ska penseln vara lång eller kort? Vilka färger behövs och vad de ska måla. 

I hallen sorterar de kläder, de hängs upp och läggs på sin plats. Här får barnen möjlighet att 

para ihop och se likheter, skillnader, storlek, former mönster och antal (Doverborg 2006, s. 8). 

 

För små barn som är i förskolan handlar det om att leva och att få uppleva matematik med 

hela sin kropp. Det ger inte ett litet barn förståelse för höjd även om den vuxne säger att ”idag 

har vi en halv meter snö på gården”. Men om barnet får gå ut och mäta sig i snön får den en 

upplevelse om dess djup. Om en vuxen sätter ord på det som händer i matematiska termer 

som ”snön går upp till din midja men bara till mina knän”. Det ger barnet en större förståelse 

av höjder (Doverborg & Pramling 1999, s.6). 

 

Barn har innan de även börjat skolan använt sig av matematik. De bygger med material de 

hittat. De jämför längder, tjocklekar, kollar in vinklar och höjder och räknar för att kunna 

bygga sin koja. Barnen har inte lärt sig centimeter eller meter men de har genom sitt kojbygge 

visat att de har en matematisk kompetens (Ahlberg 2000, s. 7).  
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Barnen möter matematiken i de vardagliga situationerna. När de går till affären och får hjälpa 

till att hämta 3 stycken mjölkpaket och att väga apelsinerna. Vid frukostbordet, när de hjälper 

till att duka. Även små barn lär sig saker när de först går upp ur sängen som tidsuppfattning. 

Först vaknar man och klär på sig, sen får de frukost och sen skjutsas de till förskolan. 

Matematik utvecklas och uttrycks genom att man regelbundet växlar mellan handling och 

tänkande – genom matematiska aktiviteter (Solem & Reikerrås 2010, s.9-10). 

 

Även när man bakar använder man sig av vardagsmatematik. Där kan barnen uppfatta längd, 

storlek, volym och vikter. Taluppfattning och ramsräkning ingår även i former mönster, och 

relationer som lika många, färre, mer, högre, lägre, tunnare och tjockare. Dessa begrepp är 

inte okända för barnen utan de har använt sig av dem i olika andra sammanhang som lek, i 

naturen och från böcker (Emanuelsson 2006, s. 135). 

 

Ingrid Pramling och Sonja Sheridan som är doktorand i pedagogik anser att i leken och i 

skapandet använder sig barnen av sina matematiska kunskaper, genom att de omedvetet 

använde sig av dem i olika situationer. Vid måltider, när de klär sig, i leken och i naturen där 

möter de matematiken i meningsfulla sammanhang. Pedagoger som ofta använder sig av 

matematiska begrepp och gör dem synliga för barnen i olika sammanhang gör att barnen då 

själva använder sig av dem mer. Det är viktigt att pedagogen uppmärksammar barnen på hur 

de tänker och uppfattar olika matematiska aspekter och hur de lärt sig dessa. Pedagogen har 

då gett barnet möjlighet att reflektera över matematiken i sin vardag (Pramling & Sheridan 

1999, s. 69-70). Rose- Marie Eriksson som är förskollärare med inriktning av matematik, 

naturvetenskap med specialisering i drama och rörelse, anser att det är viktigt att pedagoger i 

förskolan har de grundläggande kunskaper inom matematik och att de gör de synliggör den. 

Pedagogerna måste vara medvetna om den matematik som finns omkring oss för att kunna 

göra den synlig för barnen (Eriksson 2010, s.7). 

 

2.5 Räkneprinciper enligt Gelman och Gallistel 

Björklund tar upp Gelman och Gallistels fem grundprinciper. Dessa fem grundläggande 

principer behöver barn ha med sig för att förstå idén med räkneord och hur man ska räkna 

enligt Gelman och Gallistel (Björklund 2009, s.46). Rochel Gelman är professor i psykologi 

vid Rutgers universitet i Usa och är en av cheferna för centrum för kognitionsvetenskap.  
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C. Randy Gallistel är professor i psykologi och expert på kognitiva processer för inlärning 

och minne vid Rutgers universitet i Usa. 

 

Dessa fem principer är: 

Ett- till ett-principen innebär att ett föremål från den ena sidan får bilda par med ett föremål 

från andra sidan och då bara ett föremål, som till exempel vid samlingen att en legobit 

representerar varje närvarande barn. Barnet behöver då inte kunna räkneorden eller 

räkneramsan, men denna kunskap lägger en bra grund för barnen att förstå hur räkneord och 

ett räknat objekt hänger ihop. 

 

Principen om stabil ordning, barnen säger räkneorden på samma sätt varje gång och ändrar 

ingenting. Denna princip använder många barn när de leker kurragömma. 

 

Kardinalprincipen menas med att man räknar och använder räkneorden som antal. Barnen ger 

varje föremål ett räkneord och detta räknande svara på frågan om hur många det är. Den sist 

nämnda siffran blir då summan av det man räknat. Denna princip användes ofta på samlingen 

när vi räknar hur många barn det är som sitter med i samlingen. 

 

Abstraktionsprincipen medför att man kan räkna vilket föremål som helst och det spelar ingen 

roll vad det är för sorts föremål. I barnens vardag använder de sig av denna konstant när de 

räknar sina saker. 

 

Principen om irrelevant ordning eller att räkna från vilket föremål som helst utan att räkna 

från den som ligger först. Det spelar ingen roll hur vi räknar utan antalet blir alltid detsamma 

(Björklund 2009, s.46-47). 

 

I boken Matematik från början tar Doverborg och Pramling upp att dessa pedagogiska 

principer är för att barnen ska få tänka, reflektera och formulera sig på olika sätt, och även 

kunna använda sig av den mångfald av olika sätt att tänka som ger barnen verktyg att kunna 

formulera sig (Doverborg & Pramling 2000, s.100). 
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3. Läroplanen 

I det här avsnittet kommer jag att skriva om läroplanens mål från 1998 och 2010. Jag kommer 

även att ta upp vad som är skillnaden dem emellan som Eva Wiklund Dahl beskrivit det. 

 

3.1 Läroplanen 98:s mål för matematik 

Dessa punkter är från läroplanen 1998 och den har tre matematiska mål vi i förskolan ska 

arbeta efter. 

 
                   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  

                                                                                              (Lpfö 2008, s.9). 

 

3.2 Läroplanen 98 reviderad 2010:s mål för matematik 

Dessa punkter är från läroplanen 1998 som blev reviderad 2010 och den har fyra matematiska 

mål som vi i förskolan ska arbeta efter. 

                   

                   Förskolan skall sträva att varje barn. 

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

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

och förändring. 

• Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

• Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

• Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

(Lpfö 2010, s. 10). 
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3.3 Vilka är förändringar i den reviderade läroplanen från 2010 

 
Eva Wiklund Dahl har beskrivit det som förändrats. Det som är förändringarna markeras med 

fet kursiv stil och det har gjort det lättare att se förändringarna.  

         

                  Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

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

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

och förändring. 

• Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

• Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

• Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

(Wiklund, Dahl 2010, s.51). 

 

Carina Hall och Magdalena Karlsson som båda är undervisningsråd på Skolverket säger att 

folk förvånas över att det inte blivit så stora förändringar. De säger att uppdraget är detsamma 

men avsikten från regeringen är att höja ambitionsnivån. Förändringarna handlar om att få en 

likvärdig kvalité på förskolor i Sverige. En skillnad är att målen på matematik har 

kompletterats, man har gjort målen tydligare. De matematiska målen har ändrats från två 

satser till fyra och man lägger mer betoning på att strävan efter att barnens undersökande och 

utforskande (Lärarnas Nyheter 2010). 

  

3.4 Implementering av de nya målen 

 När man i vardagen pratar om implementering använder man ofta istället ord som genomföra 

och förverkliga. Det kan även handla om att realisera, sätta planer, idéer och normer till verk 

(Gulbransson, 2007 s. 10). 

 

Regeringen har gett förskolan nya mål i läroplanen på matematik i förskolan för att höja dess 

kvalité. Dessa mål måste all personal i förskolan implementera i det vardagliga arbetet. 
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Med detta kom nya idéer om flera mål för förskolan att arbeta mot, med den nya läroplanen 

med en så kallad implementeringsprocess. Karin Gulbransson som är utredare på statens 

folkhälsoinstitut, anser att implementeringsprocessen börjar med att någon får en idé om att 

det behövs en ny metod för att lösa ett problem eller uppfylla ett behov. Dessa idéer och 

beslut fattas oftast på en hög nivå (Guldbransson 2007, s. 6). I detta fall med att implementera 

nya mål i läroplanen och det var ett beslut från regeringen. Gulbransson presenterar några 

gemensamma drag för en lyckad implementering. Den nya metoden måste vara relevant, ha 

synliga fördelar, den ska vara lätt att använda och att den fyller behoven som finns. Nya 

metoder som behöver mer kunskap, och som sen kan användas i andra sammanhang är lättare 

att implementera. Det kan handla om att personalen blir introducerad om en ny pedagogisk 

metod inom förskolan, personalen kan då kan använda den kunskapen de fått genom 

utbildning till andra liknande sammanhang (Gulbransson 2007, s.19-20). 

 

4. Syfte 

Syftet med den här studien är att ta reda på pedagogens syn på barn och matematik i 

förskolan. Vad anser de att matematik är? Har deras syn ändrats sedan den reviderade 

läroplanen kom. Vad anser de ändrats? Vad anser de blivit bättre respektive sämre? 

 

4.1 Frågeställningar 

• Har pedagogernas syn på barn och matematik ändrats sedan den nya reviderande 

läroplanen kom? 

• Hur tolkar de den nya läroplanens mål på matematik? 

• Vad anser de att matematik är? 

• Vad anser de blivit bättre respektive sämre? 

5. Metod och genomförande 

Jag kommer under det här kapitlet beskriva hur jag gick till väga i min undersökning och 

vilka metoder jag använde. Här kommer jag beskriva de personer som deltagit i intervjuerna. 

Jag har gjort frågor (se bilaga 1) till intervjuerna utifrån mina frågeställningar. Jag kommer 

även att ta upp etiska överväganden. 
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5.1 Metod 

Jag valde att använda mig av den kvalitativa undersökningen där forskaren använder sig av 

intervjuer för att ta reda på detta (Kullberg 2004, s.15). Frågor som intervjuaren ställer ger 

utrymme för den som intervjuas att svara med sina egna ord (Patel, Davidsson, s.78). 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och se egenskaper och ledarskap hos 

någonting. I mitt fall hur den intervjuades syn på sin erfarenhet är (Patel, Davidsson, s.78). 

Jag har valt att ställa åtta stycken frågor till sex olika förskollärare och jag har valt att spela in 

intervjuerna samt att anteckna. Jag har valt intervjufrågor men som Kullberg skriver så ändras 

den etnografiske forskarens frågor under studiens gång (Kullberg 2004, s.48). 

Jag har tillsammans med min handledare kommit fram till att det är bra att ha en intervjuguide 

med underfrågor till de verkliga frågorna. Det kan hjälpa mig komma vidare ifall min 

informant inte förstår min fråga eller att jag vill ha ett mer utförligt svar. Det är för att jag ska 

få ut så mycket utav min intervju som möjligt. Något som jag måste ha i min beräkning är att 

när man spelar in kan påverka de svar man får (Patel, Davidsson, s. 83). Vissa människor kan 

känna sig besvärade och känna sig obekväma av att bli inspelade och det kan påverka 

resultatet. 

 

 5.2 Urval 

Jag har valt att i min undersökning fokusera på hur förskollärare ser på matematik i förskolan 

och hur de ser på läroplanens mål för matematik. Jag har valt att intervjua fem stycken 

förskollärare i varierande åldrar och som har arbetat olika länge på förskola. De arbetar även i 

två olika kommuner. Jag har även valt att intervjua en blivande förskollärare som går sin sista 

termin på förskollärarlinjen.  

 

5.3 Bearbetning 

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med mina informanter för att få svar på mina 

forskningsfrågor, om hur de ser på barn och matematik och hur de tolkar den nya läroplanen. 

När jag intervjuade alla mina informanter spelade jag in dem på min Iphone och förde vissa 

anteckningar, det var för att jag lättare skulle komma ihåg senare. Materialet jag spelade in 

lyssnade jag på i lugn och ro och transkriberade sen mitt inspelade material. Till min hjälp 

använde jag mig även av mina anteckningar. Jag valde att göra mina forskningsfrågor till 

huvudrubriker i resultatet och sorterade mina informanters svar efter det. 
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5.4 Etiska överväganden 

Innan jag intervjuade så frågade jag personerna i fråga om de ville delta i denna studie, vissa 

via telefon och två via kollegor. Jag skrev ett mail (se bilaga 1) där jag beskrev lite kort om 

min forskningsfråga och att jag under intervjuns gång kommer använda mig av en diktafon 

för att spela in och även föra anteckningar. Jag bifogade frågorna jag ställde i denna 

djupintervju. En djupintervju är en kvalitativ undersökningsmetod som syftar till att få 

djupare insikt och förståelse för de man ämnar intervjua (Patel, Davidsson, s.78). 

Anledningen till detta var för att ge dem möjlighet att bearbeta frågorna och ge dem tid att 

tänka igenom. Jag behöver även få tillstånd av de inblandade personerna i min undersökning 

(Kullberg 2004, s.137). Tillstånd till att spela in intervjuerna fick jag när jag talade med 

informanterna via telefon. Jag har varit tydlig med att jag kommer använda mig av fingerade 

namn och platser för att skydda deras integritet. Innan jag började med intervjuerna talade jag 

om att jag kommer att byta ut deras namn, och att det inspelade materialet endast var för 

denna studie och att ingen annan skulle få ta del av det inspelade materialet. 

 

Sven Hartman som är professor i pedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm skriver att varje 

person i vårt land har grundläggande rättigheter och i forskningssammanhang måste de 

involverande skyddas mot skada, förödmjukelse, kränkande behandling och annat obehag. Då 

ställs det fyra krav på den som forskar när den samlar in olika material till sin forskning. 

Dessa fyra krav är: 

1. Öppenhet 

2. Självbestämmande för medverkan 

3. Konfidentiell behandling av forskningsmaterial 

4. Autonomi angående användningen av forskningsmaterialet 

                           (Hartman 2003, s.128-129). 

 

5.5 Generaliserbarhet 

Min undersökning är relativt liten och den bygger på sex förskollärares syn och erfarenheter 

på matematik och läroplanen. Det jag har gjort för att få en vidare syn är att välja pedagoger 

som är i olika åldrar, antal år i yrket, olika områden och olika utbildningar.  

 

Resultatet jag kommit fram till representerar endast de förskollärare jag intervjuat. Kullberg 

tar upp att generaliserbarheten i en vetenskaplig undersökning avser frågor om giltighet, 
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tillförlitlighet och trovärdighet (Kullberg 2004, s.72). Men ju mer lika informanterna svarar 

desto mer generella slutsatser kan dras. 

 

5.6 Validitet 

Hartman tar upp att validitet innebär att forskningsmaterialet ska vara relevant för 

problemställningen, det måste finnas en sorts samklang mellan material och problem. Att man 

mäter just det man studerar och inget annat (Hartman 2003, s.44). I min studie kom jag fram 

till att mina informanters erfarenhet ger denna studie dess validitet, de hade tänkt mycket på 

matematik i förskolan och hade många reflektioner över detta. Det är viktigt att tänka över de 

etiska problemen som kan uppstå när man intervjuar människor, att man avidentifierar dem, 

men ändå använder sig av den informationen som är viktig för att kunna ta del av resultatet. 

Det gör att man då kan få mer ärliga svar, att de vågar säga vad de verkligen tycker. 

Även Staffan Stukat som är fil. dr i pedagogik och undervisar forskningsmetodik vid 

Intuitionen för pedagogik och didaktik på Göteborgs universitet tar upp validitet. Han menar 

att validitet står för giltighet om man mäter det man avser att mäta (Stukát 2005, s.124). 

 

6. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer jag att redovisa resultaten av mina intervjuer och jag kommer att 

använda mig av mina forskningsfrågor som underrubriker. Jag kommer att utgå från de åtta 

intervjufrågorna jag använt mig av (se bilaga) för att få ett mer tydligare resultat.  

I detta kapitel kommer jag även att analysera mitt resultat av min studie och jag kommer även 

att koppla dessa till litteraturen som finns om matematiken i förskolan, pedagogers syn på 

matematik och den nya läroplanen.  

 

6.1 Presentation av informanterna 

Alla informanternas namn är fingerade. Två av informanterna jobbar i en kommun och de 

fyra andra i en annan kommun. 

 

Alma 40 läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid ett universitet. Hon har arbetat ca 

10 år innan som barnskötare på privat förskola. Hon har även arbetat med kontor, 
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administrativ rekrytering, restaurang och sjukhus. Hon har ingen speciell utbildning i 

matematik förutom den hon fick via förskollärarprogrammet. 

 

Emma 30 år har arbetat som förskollärare i ca 1 ½ år på en kommunal förskola. Hon gick 

utbildningen lärare mot tidiga åldrar från förskola till årskurs 5 på en högskola. Hon hade 

ingen erfarenhet att arbeta med barn innan, men arbetade som vikarier på förskolor medan 

hon studerade. Nu jobbar hon på en syskonavdelning utan någon speciell inriktning. Hon har 

ingen speciell utbildning i matematik, men hennes uppsats handlade om matematik. 

 

Gunilla 60 år gick barnskötarlinjen och gick ut för ca 20 år sen. Hon arbetade innan hon fick 

chansen att utbilda sig till förskollärare på 50 p i 1 ½ år. Det var en utbildning för dem som 

arbetat som barnskötare i över 5 år. Hon har arbetat med både småbarn och syskon och har 

arbetat på flera ställen. Nu är hon på en privat förskola där hon varit i 6 år och arbetar med 

småbarn. De arbetar där inte mot någon speciell inriktning. Hon har ingen speciell matematik 

utbildning. 

 

Inez 60 år gick ut förskoleseminariet på 70-talet i Stockholm Då ingick praktik och som det 

som då hette auskultation. Hon har jobbat sedan dess med barn. Hon hade ett uppehåll på 10 

år när hon var hemma med sina barn. Hon har även provat på att vara förskolechef under ett 

par år. Hon har mest arbetat med småbarn men nu arbetar hon med syskon på en kommunal 

förskola utan någon speciell inriktning. Hon har gått en utbildning i matematik för 

förskolebarn. 

 

Julia 45 år gick först barnskötarlinjen på 80-talet och arbetade som barnskötare i ca 5 år. Hon 

började hon läsa till förskollärare på heltid i 2 år den var på 50 poäng. Hon har arbetat på 4 

förskolor under sina 25 år i yrket. Hon arbetar nu på en småbarnsavdelning på en kommunal 

förskola utan någon speciell inriktning. Hon studerar nu på en matematikkurs på distans. 

 

Lena 40 år gick 2 årig barnskötarlinje och arbetade i några år innan hon började på 

förskollärarlinjen. Hon började på en traditionell förskola men jobbar nu på en kommunal 

förskola som är Reggio Emilia inriktad. Hon arbetar med 4- 5åringar. Hon har ingen speciell 

matematikutbildning. 
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6.2 Hur förskollärarens syn på barn och matematik ser ut efter den nya 
läroplanen  

Det här kapitlet bygger på vad mina informanter svarade på min första frågeställning. Om 

deras syn på barn och matematik ändrats sedan den nya reviderade läroplanen kom. 

 

De flesta av mina informanter anser att deras syn på matematik har förändrats men till det 

bättre. Inez sa att man har fått på sig matematikglasögonen nu. De anser att de har blivit mer 

medvetna att det faktiskt är matematik de håller på med. Två av informanterna anser att det ett 

åtagande nu, ett uppdrag från regeringen. 

 
Alma: Ja det tycker jag den har dels med den nya läroplanen men dels den 

utbildning jag har gått, framförallt den där matematikkursen. Förut kunde jag 

omedvetet smita undan ansvaret, det var lite mer att vi räknade barnen på 

samlingen då kunde vi para ihop och räkna både på engelska och svenska. Nu är 

det mer som ett åtagande ett uppdrag från regeringen och det ska genomföras 

som vilket skolämne som helst. Jag tar det mer på allvar nu men med glädje inte 

att det känns jobbigt, det känns bra. Den kanske inte har ändrat hur jag arbetar 

rent praktiskt men nu ser jag att det faktiskt är matematik jag håller på med. 

 

Emma: Ja eftersom jag inte jobbat med den gamla. Den har gett mig kraft och 

den är mer tydlig, den ger tydligare mål förut var det inte lika tydliga mål.  

Det är svårt att säga om det har ändrat mitt arbetssätt eftersom jag bara har 

jobbat med den nya läroplanen. 

 

Gunilla: Ja det har den absolut om man jämför med förut när man tänkte på ett 

helt annat sätt, då var man inte så inne på det där att man skulle ha matematik på 

sådant sätt. Nu när den nya läroplanen kom så tänker man mer man har det i 

bakhuvudet hela tiden, vad man ska få med för bitar för att täcka så mycket som 

möjligt. Den har ändrat hur man jobbar med barn. En dag i skogen lekte vi 

kurragömma och Ville tre år som står bredvid mig och räknar till 20 helt 

flytande utan att missa en siffra. Bara att de ser tre saker på bordet och vet 

antalet utan att räkna. 
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Genom forskning och erfarenhet har man sett att läraren har ett stort inflytande över barns 

lärande, både när det gäller inställning och val av innehåll. Det har en stor betydelse om 

läraren har kunskap och en positiv inställning till matematik för hur de utmanar barn och 

synliggör grundläggande matematikbegrepp i vardagen (Emanuelsson 2006, s.129). 

 

Gunilla berättar att man ser matematiken i vardagen bara genom att de små räknar när de 

leker kurragömma, den så kallade principen om stabilordning. Björklund tar upp Gelman och 

Gallistels fem grundprinciper. De fem principerna måste barn ta till sig för att kunna förstå 

idén med räkneord och hur man räknar. En av dessa är principen om stabil ordning och det 

menas med att barnet säger räkneorden i samma följd och det ändras inte. Gunilla tar ett upp 

ett exempel på hur barn använder sig av detta när Ville stod vid trädet i skogen och räknade 

till tjugo (Björklund 2009, s.46-47).   

 

Gunilla tar även upp att barnen ser saker och vet hur många det är utan att räkna, att de ser tre 

saker på bordet och vet att det är tre utan att räkna. Att de har det i sig på något sätt. Barnen 

arbetar i vardagen på så sätt utan att de ens tänker på det. Enligt Björklund har man en 

medfödd förmåga att kunna se antal i små mängder utan att räkna. Processen innebär att man 

direkt kan uppfatta och det kallas för ”subitizing” eller subitisering (Björklund 2009, s.62). 

 

Inez: Ja det har den nu har den en större mångfald, förut sa man i många år att 

matematik det har man i förskolan men det var ofta att vi delade på frukt och 

räknade då var det mest antalsräkning. Det var det jag tyckte var matematik 

innan läroplanen 98 kom eftersom jag gick ut redan på 70-talet. Den har ändrats 

och den har en mer vidsyn på matematik. Nu jobbar man mycket mer medvetet, 

jag hör liksom att här finns en mattegrej. När vi bakar får barnen rita receptet 

först, de försöker räkna hur många deciliter det kan gå i ett glas. Man är mer 

passlig hela tiden för det matematiska dels för att det är ett tydligt uppdrag och 

från regeringen, det är också extra tydligt att lägga tonvikt vid matematik. Vi 

håller på jättemycket med det och vi har fått matematikutbildning. Vi har ett 

annat arbetssätt.  

 

Julia: Ja man ser på ett annat sätt att vardagsmatematiken finns överallt eller så 

beror det på att man läser mer böcker. Man arbetar mer medvetet nu, 

oorganiserat eller organiserat för det är lärande situationer i allt. 
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Inez anser att man nu jobbar mer medvetet med matematik och att man är mer påpasslig för 

det matematiska. Julia delar Pramlings och Sheridans sätt att se att man nu jobbar mer 

medvetet än förut. Enligt Pramling och Sheridan kan lärandet ske både omedvetet och 

medvetet. Mycket av lärandet från tidiga åldrar sker omedvetet och det finns studier om att 

även de yngsta barnen kämpar för att förstå sitt eget agerande och deras omvärld (Pramling & 

Sheridan 1999, s.10). 

 

Julia ser på vardagsmatematiken på ett liknande sätt som Ahlberg. Enligt Ahlberg har lärare 

som fångar matematiken i vardagen har ingen särskild planering när ett visst innehåll ska 

uppmärksammas, matematiken kommer in automatiska och naturligt i de situationerna där 

barnen själv ska upptäcka dem. De matematiska begreppen kommer in i den dagliga vardagen 

när barnen dukar, spelar spel och städar. Det som de anser vara svårt med detta sätt är att nå 

fram till alla barn, man får inte glömma de barn som inte deltar i dessa aktiviteter (Ahlberg 

2000, s. 17). 

 

Både Alma och Julia läser matematik och tycker att det har gett dem en större förståelse för 

vad matematik i förskolan är. Även Inez ansåg att det gett henne mer kunskap av att få gå på 

matteutbildningar. 

  

Lena: Nej jag tycker inte min syn på matematik har förändrats utan det som 

ändrats är mina erfarenheter och mina tankar kring matematik som förändrats. 

Den har inte ändrat mitt arbetssätt. 

 

De flesta ansåg att deras syn hade förändrats och att man har blivit mer medvetna att det är 

matematik man håller på med, i vardagen med barnen- vardagsmatematik. Vi dukar, räknar 

barn, lägger pärlplattor i olika former, bygger med olika material, i stort sett allt vi gör med 

barnen är matematik på något sätt. De arbetar på ett sätt Doverborg beskriver att medvetna 

lärare utmanar barnens matematiktänkande och lärande, det gör de genom att ge dem 

möjlighet att använda matematik i meningsfulla sammanhang (Doverborg 2006, s.8).  

 

Lena var den ende som inte ansåg att läroplanen ändrat hennes syn, hon ansåg att det var att 

hon fått mer erfarenheter och nya tankar kring matematiken. Alla informanter var eniga om 

att matematik finns i allt de gör och erbjuder barnen.  
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 6.3 Tolkning av läroplanens mål av matematik 

Det här kapitlet bygger på mina informanters svar på min andra frågeställning. Om hur de 

tolkar den nya reviderade läroplanens mål av matematik. 

 

Alla pedagoger är överens att målen blivit tydligare nu än förr, den nya läroplanen är mer 

lättläst och nu ser man sina åligganden man fått ifrån regeringen. Förskolans läroplan ger 

riktlinjer för personalens ansvar i förskolan, det ansvaret har alla som arbetar inom förskolan 

och även ansvaret som arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i läroplanen 

(Regeringen 2008, s.1). 

 

Gunilla: Det är mycket det här nu att de ska upptäcka själva, komma på egna 

lösningar och prova sig fram. Att få med alla delar som att lära sig former, antal, 

tid talbegrepp och storleksordning. 

 

Julia: Den är bra att den kommit till, vetenskap och språk är också matematik, 

det innehåller matematik. Har de inte språket så har de inte förståelse för de 

matematiska begreppen. 

 

Inez: Vi ska titta matematiskt på och vi ska ha på oss matematiska glasögon när 

vi är tillsammans med barnen, att låta dem vara medforskande och inte ha 

färdiga lösningar. 

 

Emma: Jag tycker att hela läroplanen blivit tydligare, nu står det i läroplanen att 

man ska göra och förut stod det att man ska sträva efter, så jag tycker att det är 

tydligare nu vad läroplanen säger. 

 

Lena: Den är lätt att förstå och se min roll som förskollärare, vad som är mina 

åtaganden och även mina kollegors, alla vi som jobbar med barn. 

 

Både Gunilla och Inez anser att nu är det tydligare att barn ska upptäcka själv och komma på 

egna lösningar. Enligt Björklund måste man låta barn prova på själva och är det för att gynna 

den kreativa problemlösningens processen, då är det viktigt att förskolläraren även med de 

yngsta barnen lyfter fram olika sätt att lösa problem, Men att de först ger barnen möjligheten 

att försöka lösa problemet som uppstått. När en lärare för snabbt löser barnets problem kan 
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den snarare stjälpa än hjälpa barnet i dess lärande. Björklund tar upp att Adler menar att 

matematisk förmåga kan beskrivas som en specifik begåvning som kommer till användning 

både i vardagen och som vetenskap (Björklund 2012, s. 168). Inez tar upp att det är viktigt att 

vara med barnen och se matematik i det vi gör. Julia anser att matematik också är ett språk 

och har barnet inte språket har den inte förståelse för matematiska begrepp. De var eniga om 

att målen i läroplanen var tydliga och man lätt nu kan se sina åligganden. 

 

I kommunikationen skapas mening och därmed är språket nyckeln även till 

matematisk förståelse. Genom att göra matematiska begrepp till en del av sin 

erfarenhetsvärld utvecklar barn matematiken som språk (Pramling & Sheridan 

1999, s.78). 

 

Alma: Jag har funderat och tycker att det är konstigt att det här förtydligandet 

inte kommit tidigare. Jag tror att matematiken är grunden för fortsatta lärandet 

även inom andra områden, att tänka och bli matematisk. Det är avgörande för 

fortsatta lärandet. Jag skulle vilja ha ett HUR med i läroplanen vad 

förskolläraren ska göra men även på förskolechefens ansvar. 

 

Emma tar upp att nu så står det att man ska i läroplanen och förut så stod det att man ska 

sträva efter. I läroplanen 2008 står det ”Förskolan ska sträva efter att varje barn…” (Lpfö 

2008, s.9) och det står precis samma sak i läroplanen 2010 (Lpfö 2010, s 9). Kan hon ha 

misstolkat med den anledningen av att hon inte arbetet med den gamla läroplanen? Den 

skillnaden jag ser är att det står i Läroplanen 2008 ”Förskolans verksamhet skall präglas av en 

pedagogik där omvårdnad, fostran och lärandet bildar en helhet.”(Lpfö 2008, s.8). I 

läroplanen 2010 står det ”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö 2010,s. 9). Jag ser ingen skillnad i 

formuleringen förutom orden ska och skall och de har samma betydelse. Det kan kanske bero 

på att hon nu i den nya läroplanen uppfattar den nya läroplanen mer uppmanande i matematik 

och läser in ett ska. 

 

Björklund tar upp att i den reviderade läroplanen lyfts matematiken fram som ett 

kunskapsområde på ett mer synligt sätt än den tidigare. Den lägger en större betoning på att 

det tematiska arbetssättet nu ska integreras med olika kunskapsområden. Lärare som arbetar 

med små barn har en skyldighet, att med sitt pedagogiska uppdrag finna tillfällen då barnen 
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kan lära sig, att använda sig av sina förmågor och att kunna utvecklas (Björklund 2012, s.32-

33). 

 

Pedagogerna var eniga om att läroplanen blivit tydligare och mer lättläst. Det har gjort att det 

nu är lättare att uppfylla målen från regeringen. Men också att det kräver mer ansvar av 

förskollärarna. Man har nu fått på sig sina matteglasögon. 

 

6.4 Matematiken i förskolan 

Det här kapitlet bygger på mina informanters svar på min tredje frågeställning. Om vad de 

ansåg att matematik i förskolan är. Jag ställde frågan vad de ansåg att matematik i förskolan 

var för dem, de var eniga om att den är otroligt viktig och att den används hela tiden i 

vardagen så kallad vardagsmatematik. Den används i samlingen och när man gör experiment, 

i stort sett allt de gör med barnen är matematik.  

 

Inez: jag har gått utbildningar i matematik för förskolebarn och det har gjort att jag idag seratt 

det är matematik som sortering och mönstersaker. Matematiken i förskolan är gigantisk och 

den finns överallt, den finns i alla områden i nästan allt som vi gör och som barnen gör.  

 

Julia: Allt är matematik tack vare att jag går en matematikkurs nu. Jag gör det 

både medvetet och omedvetet och jag försöker betona det mer. Eftersom jag 

jobbar med småbarn så får man ge dem orden och begreppen och vara tydlig 

gärna upprepa. Man kan kanske säga när ett barn hämtar en boll ” Nu ser jag att 

du hämtat en stor boll och lagt den i hinken”.  

 

Både Inez och Julia anser att de fått mer förståelse för matematik tack vare sina matematiska 

kurser och att det är viktigt att läsa litteratur. Julia tar upp att det är viktigt att ge små barn ord 

och begrepp på vad de gör och att det ger dem lärdom och kunskapen om orden och 

matematik. Hon tar även upp en ny term som hon lärt sig- språk av första ordningen och språk 

av andra ordningen. Ida Hieiberg Solem och Elin Kirsti Lie Reikerås är lektorer i matematik 

vid Högskolan i Oslo och beskriver i sin bok Det matematiska barnet denna term. Språk av 

första ordningen menas med att det är det vi uttrycker och tolkar spontant. Språk av andra 

ordningen är det som inte är naturligt att tänka och att uttrycka. Om ett språk är av första eller 
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andra ordningen beror på våra personliga upplevelser och erfarenheter, det som en person kan 

ha lätt att uttrycka sig genom kan vara svårt för en annan (Solem & Reikerås 2004, s.19). 

Julia tar upp att det är viktigt att ge småbarn orden och begreppen och vara tydlig. Språket har 

en stor betydelse på flera sätt för barnens matematiska tänkande. Enligt Björklund är det 

genom det talande språket får barnet möjlighet att förstå andra och att själva bli förstådda. När 

barnet uttrycker sig verbalt får läraren tillgång till dess tankar och förståelse och kan då 

utmana barnens tänkande. Det talande språket är viktigt men även det icke talande, barn 

använder sig av sin kropp för att gestalta sin förståelse (Björklund 2009, s.148). 

 

Alma: Ska jag svara politiskt korrekt ska jag svara allting, det är allt inom 

samlingen, leken, maten och att vara ute. Men jag har nog inte kommit dit än, 

jag har inte några matematiska glasögon på mig utan jag kisar lite med mina 

suddiga linser. 

 

Almas erfarenheter av matematik är enligt henne ångestframkallande och ger en känsla av 

misslyckande som i sin tur skapat att hon inte gillar matematik. Det är nog anledningen att 

inte anser att hon har kommit till den insikten att matematiken finns överallt, men hon hoppas 

att den kommer när hon väl sen börjar arbeta på heltid efter sina studier. 

 

Även hon tar upp om vikten kunskapen om matematik, att den är viktig. Hon har under sin tid 

hon studerat gått en kurs i matematik. Den kursen gick ut på att förändra negativ syn på 

matematik och den ändrade hennes syn. Som hon själv sa ” nu är den förskolrelaterad”. 

Alma tyckte att det var en bra kurs för att de hade mycket praktiska lektioner i form, färg, 

pusselspel och lek. Hur man använder sig av det i vanlig verksamhet. Steg 1 var att ta reda på 

sin syn på matematik, tanken var att de skulle få uppleva något positivt för att inte överföra 

det negativa till barnen. 

 

Lillemor Emanuelsson är lågstadielärare och projektledare vid Nationellt centrum för 

matematikutbildning, hon anser att forskning och erfarenhet visar på hur stort inflytande 

läraren har över barnens lärande, både när det gäller inställning och val av dess innehåll, hur 

de utmanar barnen och synliggör matematiska begrepp i vardagen (Emanuelsson 2006, s. 

129). 
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Emma: När jag läste till förskollärare skrev jag om matematik i min uppsats 

och då intervjuade och observerade jag en lärare i årskurs 3. När hon 

undervisade använde hon sig av båda begreppen plus och addition samtidigt och 

det gav barnen förståelse att begreppen plus och addition betydde samma sak. 

Det har jag tagit till mig och använder när jag arbetar med barnen. Jag kan säga 

till barnen sätt er i en rund ring som en cirkel då får jag in begreppen rund och 

cirkel att det betyder samma sak, det blir lättare för barnen att lära sig. 

 

Gunilla: Man tänker mycket på matematik nu när man gör planering för olika 

saker om man kan få med det i leken, i samlingen. Man kan få med det överallt 

för matematik är inte bara att räkna utan också att det är former och mönster, 

allting sådant kommer in i ordet matematik. Med min barngrupp som är i 

åldrarna tre till fyra har vi mycket experiment, att de ska lära sig av egna 

erfarenheter. En dag satt vi i en ring och vi pratade om former och barnen skulle 

få dela ringen eller cirkeln med ett rep. Hur skulle de göra för att de skulle bli 

lika många på var sida, barnen resonerade, räknade och diskuterade tills det blev 

rätt. De får tänka mycket själva. 

 

Lena: Matematik i förskolan betyder form, mönster, mängde, antal, längder, 

geometri, tid, statistik, räkna, höjd, tal, sortering och olik räknesätt. I allt det vi 

erbjuder barnen ser jag matematik. 

 

Emma beskriver hur hon arbetar med barn och matematik, att hon använder sig av fler 

ordbegrepp om samma ska för att barnen ska få en större förståelse. Hon använder sig av både 

orden rund och cirkel för att öka deras förståelse. Lena tar upp att i allt de erbjuder barnen är 

matematik och att matematik är stort det omfattar mycket av det vi gör i vardagen 

tillsammans med barnen. 

 

Emma, Lena och Gunilla ansluter sig till ett arbetssätt som Elisabet Doverborg föreslår, att 

matematik i förskolan innebär inte att ha lärarledda aktiviteter som skapar förskolebarns 

möjligheter att lära matematik, det handlar om att läraren synliggör den matematik som finns i 

vardagen. I leken, rutinerna och vid tema, det är viktigt att läraren ger barnen möjlighet att 

reflektera och dokumentera denna matematik (Doverborg 2006, s. 6). Gunilla pratar mycket 

om att barnen ska prova och komma fram till egna lösningar tillsammans med sina kompisar. 
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Det har visat sig vara ett bra arbetssätt. Ingrid Pramling och Sonja Sheridan tar upp att det är 

viktigt att pedagogen uppmärksammar barnen på hur de tänker och uppfattar olika 

matematiska aspekter och hur de lärts sig dessa. Pedagogen har då gett barnet möjlighet att 

reflektera över matematiken i sin vardag (Pramling & Sheridan 1999, s.69-70). Alla barns 

möjlighet att lära ökas då läraren tar till sig barnens erfarenheter från början och vidgar dem 

genom att ge dem nya upplevelser som ger dem nyfikenheten och lust att lära (Ahlberg 2000, 

s. 9). 

 

De flesta av mina informanter sätter ett likhetstecken mellan matematik och matematik i 

vardagen och det tycker jag är intressant. Så som jag tolkar det beror det på att de nu har fått 

upp ögonen på hur mycket matematik det finns i vår förskolevardag, och att de blivit mer 

medvetna om det sen den nya läroplanen kom och även av de kurser i matematik de gått. 

Matematik är otroligt stort och kan användas både informellt och formellt. I förskolan är den 

mer informell det vill säga den är inte lika styrd som den i skolan. Här kan vi ta på oss 

”matematikglasögonen” och se vad som intresserar barnen och fånga upp deras 

vardagsmatematik. Det kan vara att se utvecklingen från att bara lägga pärlplattor till att göra 

mönster, eller när barnen först dansar till att det blir danstävlingar med poäng.  

Vad som är viktigt är att snappa upp barnens intresse och utgå därifrån och att barnen är 

delaktiga, som när Gunilla lät barnen tänka till hur det skulle bli lika många barn på var sida 

av repet. 

 

6.5 Vad anser de blivit bättre och vad har blivit sämre med den nya läroplanen? 

Det här kapitlet bygger på mina informanters svar på min fjärde frågeställning. Om vad de 

anser har blivit bättre respektive sämre med den nya läroplanen. Jag ville veta ifall mina 

informanter ansåg att det blivit några förändringar sen den reviderade läroplanen. Vad ansåg 

de blivit bättre eller sämre. 

  

Lena: Nu tycker jag att den tydlig men jag inte vet exakt hur den såg ut innan, 

men det skulle vara att den är mer lättförståelig. 

 

Gunilla: Sämre har det inte blivit. Genom att man håller på så mycket, man får 

tänka efter mycket själv och verkligen fundera vad man ska gör det känns bra. 

Sen kan man tycka att det känns mycket med allting. 
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Emma: Den är tydligare och ställer mer krav på förskolläraren än en 

barnskötare. Det tar på krafterna att man måste se till att allt ska bli gjort, man 

måste hitta balansen. Det har varit viktigt för mig som ny att ha en mentor att 

bolla med och det har hjälpt mig mycket. Att ha någon att fråga om råd och hon 

satte igång mina tankar. 

 

Inez: Den har blivit tydligare och man har lyft matten den har fått en egen nisch. 

Det vore intressant och se om lärarna upplever att barnen har ett annat 

förhållande till matematik nu när de börjar i skolan, det skulle vara väldigt 

intressant. 

 

De flesta anser att den har blivit bättre och tydligare nu. Men Julia tog upp att det beror också 

på varje pedagogs syn på matematik alla har inte samma syn. Hon vet äldre förskollärare som 

inte vill ta till sig den och att de tycker redan att de kan det där. Det tycker hon är synd att de 

ser det så. Björklund tar upp att förutsättningar för lärande handlar om förutsättningar för små 

barns lärande som finns i förskolans vardag. Lärarna i förskolan har en stor roll, de är de som 

planerar och genomför verksamheten och även har ansvar för miljön för de yngsta barnens 

lärande. Den syn en lärare på barn och kunskap styr hur dennes handlande och mål i den 

pedagogiska verksamheten, därför bör det lyftas fram och problematiseras för att läraren ska 

bli medveten om sitt ansvar för barnens lärandeprocess (Björklund 2012, s. 35). 

 

Sedan ändringen i förordningen om läroplanen för förskolan har kraven på pedagogisk 

verksamhet förstärkts. Strävansmålen runt matematik som ligger under avsnittet utveckling 

och lärande har blivit tydligare och har utökats. Matematiken är ett av de prioriterade 

områdena i läroplanen och även språket och leken (Eriksson 2010, s.10). 

 

Alma tar upp att det kan finnas en fara att det fokuseras för mycket på matematik men hon 

tycker inte att det är fel att yngre har en kombination av lärande och omsorg. ”jag tror inte det 

ena utesluter det andra”. Hon skulle gärna se en reviderad läroplan i idrott och hälsa. Att det 

just är naturvetenskap och matematik som är väldigt teoretiska ämnen i högre åldrar tror hon 

prioriteringsmässigt kan vara negativt, att det får ta en för stor plats. Hon skulle gärna se en 

reviderad plan i estetik och skapande i förskolan också. Men om man tror att matematik, 

naturvetenskap och det språkliga har en väldigt stor grund i barns fortsatta lärande så anser 
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hon att det har blivit bättre när det gäller att uppmärksamma det. Dels att förskolläraren måste 

ta större ansvar och det kan bli lättare att se eventuella svårigheter nu när man ska göra allt 

från början, från det de är små. 

 

Pramling och Sheridan anser att en läroplan för lärande en så kallad studieplan för barn 

mellan 1-5 år finns i förskolan. I den står det vilka värderingar man ska arbeta med och vilket 

uppdrag förskolan har. Det enskilda barnets utveckling och lärande står i centrum (Pramling 

& Sheridan 1999, s.21). Förskolan har ett krav på dokumentation som gör att man kan 

utvärdera den pedagogiska verksamheten, läroplanens mål har nu en central roll. I förskolans 

läroplan räknar man med att pedagogerna har den pedagogiska kunskapen för att uppfylla 

målen i läroplanen, en viss kunskapssyn som gör att de har ett visst förhållningssätt till barn 

och lärande. Alla pedagoger har en skyldighet att arbeta fram en lokal arbetsplan.  

 

Kommunerna har också en skyldighet att ha en kommunal plan och i den ska åskådliggöras 

hur man ska arbeta för att uppfylla statens avsikt med läroplanen. Dessa ska sen utvärderas 

fortgående (Pramling & Sheridan 1999, s.21-22). 

7. Diskussion och slutsatser 

Det jag kommit fram till i min undersökning är att informanterna i min studie har fått en 

annan syn på barn och matematik både genom erfarenhet, utbildning och sedan den nya 

reviderade läroplanen. Att implementeringen av läroplanen från regeringen har gjort att 

pedagogerna nu fått en annan syn, de anser att den blivit tydligare, lättläst och att det nu är 

lättare att se vad som krävs av dem som förskollärare. Men de anser även att det nu ställer 

mer krav och ansvar och för att klara av det måste hitta balansen i sitt arbete. 

 

I min frågeställning om hur mina informanters syn på barn och matematik förändrats sedan 

den nya läroplanen kom. Här kan jag se att resultat i min studie skiljer sig från tidigare 

undersökningar som gjorts av Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling. De kom fram till att 

pedagogerna inte var vana att tänka om matematik och matematiska begrepp, pedagogerna 

ansåg heller inte att det var något för förskolan att arbeta med (Doverborg 1999, s.33). Mina 

informanter tänker på det matematiska hela tiden, hur de ska använda sig av det på bästa sätt 

för att ge barnen förståelse för matematiken i vardagen. De anser att matematiken är väldigt 

viktig och att den finns i allt de gör med barnen, matematiken finns i vardagen. Enligt 



 32 

Björklund tänker vi matematiskt i nästan alla sammanhang, men att vi inte så ofta ser att det 

är matematik vi använder oss av (Björklund 2009, s.10). 

 

Många av pedagogerna Doverborg och Pramling intervjuade innan läroplanen 1998 kom 

ansåg att matematik inte var något att arbeta med i förskolan, de ansåg att barnen lärde sig 

bara genom konkret handlande som att räkna. De pedagoger Pramling och Sheridan 

intervjuade ansåg att barn lär sig matematik när de dukade och att det inte automatiskt ledde 

till att förstå antal, det krävs mer än bara dukning för att barn ska få en förståelse för antal. 

Enligt Björklund är det som behövs för att få en förståelse för antal är en av Gelman och 

Galistels principer. Hon beskriver en av Gelman och Galistel fem principer att barn måste 

kunna relatera ett objekt med ett annat föremål. Det ger dem en förståelse för räkneord och 

ger barnen en strategi hur de ska jämföra och se antal.  Många tar för givet att barn lär sig 

matematik i vardagen (Björklund 2009, s. 47). Det ligger något i det men vi måste synliggöra 

matematiska begrepp för att barnen ska få en förståelse (Doverborg 1999, s.33-34). I min 

studie ansåg de att barn lär sig de matematiska begreppen hela tiden och att det inte bara 

handlade om att räkna.  

 

När jag frågade vad mina informanter ansåg att matematik är påpekade Inez att matematiken i 

förskolan är gigantisk och den finns överallt, den finns i nästan alla områden i nästan allt vi 

gör och som barnen gör. Även Doverborg tar upp att matematiken finns överallt och att 

barnen lever i en matematisk miljö, men hon tar upp att det inte är detsamma som att förstå 

och ta till sig den, det är viktigt att barnen får erövra matematikens värld tillsammans med 

andra barn och kunniga lärare som har den grundläggande matematiken (Doverborg 2006, s. 

8).  

 

Inez tog också upp att nu jobbar man mer medvetet och man är mer påpasslig för det 

matematiska, och att det är ett tydligare uppdrag från regeringen att lägga mer tonvikt på 

matematiken.  

 

Alla informanter var eniga om att matematik är viktig för barn och att vi som jobbar inom 

förskolan har ett uppdrag från regeringen, ett åtagande. Alma sa det på ett väldigt klokt sätt. 

”Jag tror att matematiken är grunden för fortsatta lärandet även inom andra områden, att tänka 

och bli matematisk. Det är avgörande för fortsatta lärandet”. 
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Enligt mig sammanfattade Lena vad hon ansåg var matematik i förskolan på ett bra och 

tydligt sätt ”matematik i förskolan betyder form, mönster, antal, längder, geometri, tid, räkna, 

höjd, tal, sortering och olika räknesätt. I allt det vi erbjuder barnen ser jag matematik.” 

Pramling och Samuelsson tar upp att när synen på lärandet och kunskapsbilden ändrats i 

officiella dokument och teorier om barn, har det gjort att villkoren för att jobba med de 

matematiska begreppen ändrats. Nu har vi läroplaner som band emellan förskola och skola. 

Nu behöver vi tänka på förskolans roll när barnen ska ta till sig den matematiska världen 

(Pramling & Samuelsson 1999, s.5-6).  

 

Min tolkning är att den nya läroplanen hade ändrat mina informanters syn på vad matematik i 

förskolan är för barn. De tolkar den på liknande sätt och de ansåg att den blivit tydligare och 

att den har fått flera mål för matematik. Efter jag sammanställt resultatet i min studie kan man 

dra en generell slutsats, att pedagogerna trots olika åldrar, bakgrund och erfarenhet har en 

likvärdig syn på vad de anser vara matematik i förskolan. De har även en likvärdig åsikt om 

den nya läroplanen att den blivit tydligare och mer lättläst, nu ser man hur man ska arbeta i 

förskolan för att uppfylla målen för matematik. De har fått en större förståelse att 

matematiken är viktig för det fortsatta lärandet och den reviderade läroplanen har tydligare 

mål, vilket gör att de nu tolkar den på ett likasinnat sätt.  Efter detta resultat kan jag dra 

slutsatsen att läroplanen har blivit tydligare och mer lättläst utifrån mina informanters svar. 

 

Vad kan det bero på att deras åsikter är så lika? Regeringen vill nu ha bättre kvalité i 

förskolan och har kanske därför satt en större press på kommunerna. Kommunerna sätter då 

större press på förskolecheferna som i sin tur ställer större högre krav från förskollärarna. Det 

kan vara att med den nya läroplanen har de fått direktiv från förskolechefen som i sin tur fått 

det från regeringen, om hur de ska tolka läroplanen och jobba utifrån den. Regeringen vill nu 

ha bättre kvalité i förskolan och har därför ställer större krav på kommunerna. 

 

Varför deras svar är så lika är något som jag inte kan svara på, men det skulle kunna bero på 

att de nu blivit så inpräntade av den nya läroplanen av sina chefer, eller kanske är det att den 

nya läroplanen blivit lättare att tyda. Att vi som jobbar med barn tyder den på liknande sätt. 

Vad vet jag men det skulle vara intressant att forska vidare på detta ämne för att verkligen få 

den vetskapen. 
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Något som jag som jag märkte efter att analyserat mina resultat var att mina informanter 

beskrev vad de ansåg att matematik var. Det som inte kom fram var riktigt hur de arbetade 

med matematik” på golvet” med barnen i sin verksamhet. Jag kanske skulle ställt några andra 

frågor eller gjort observationer på deras förskolor för att få svar på detta. Det är också något 

som jag skulle kunna forska vidare på. 

 

Vad kan den lyckande implementering av de matematiska målen bero på?  

Guldbransson tar upp att för att en lycka implementering ska ske så behövs det en massa 

resurser för att det ska vara genomförbart (Gulbrandsson 2007, s.22).  

2012 fick Skolinspektionen uppdrag att granska kvalitén i utbildning och pedagogisk 

verksamhet som en myndighet eller kommunen ansvara för. Utgångspunkten var att alla barn 

och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö (Skolinspektionen 2012, s.6). 

De granskade 42 förskolor av dessa var 14 stycken fristående, i totalt 14 kommuner i Sverige. 

Man granskade förskolornas arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget i förskolan. 

Detta skedde samtidigt som de förändrade styrdokumenten trätt i kraft. Beroende på detta var 

förskolorna mitt uppe i sitt implementeringsarbete (Skolinspektionen 2010, s.7). Resultatet 

var att en del förskolor nått längre än andra men att det pågår en ständig utveckling. 

 

Det händer något på förskolorna! Det finns ett stort engagemang för barns 

lärande och de förändrade styrdokumenten har för många som arbetar i 

förskolan, inneburit en slags nystart. Barn i de granskade förskolorna möts 

generellt av en verksamhet som på olika vis har som målsättning att ge en 

stimulerande och lärorik tillvaro i förskolan (Skolinspektionen 2010, s.18). 

 

Skolinspektionen har bedömt att mer än hälften av förskolorna behöver fördjupa sitt arbete 

med att anknyta reviderade läroplanens intentioner, mål och riktlinjer så att det syns i det 

dagliga arbetet med barns utveckling och lärande. De förskolor som tidigt har arbetat med att 

anknyta till den nya läroplanen är de som har kommit längst i arbetet mot de nya målen. 

Många kommuner har satsat mycket resurser på matematik och språkutvecklande arbetet i 

förskolan. Det finns även insatser om hur man kan jobba med naturvetenskap och teknik 

genom kortare föreläsningar. 

 

På nästan varje förskola har man vidareutbildat sig via Förskolelyftet och då har det varit i 

kurser i språklig och matematisk utveckling (Skolinspektionen 2012, s.22-23). Satsningen på 
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dessa kurser har gjort att personalen har fått nya verktyg för att arbeta med matematiken. De 

säger själva att det har gett dem en ”ny blick” var och hur matematiken kan lyftas 

(Skolinspektionen 2012, s.34). 

 

Guldbransson tog upp att det krävs massor av praktiska resurser för en lyckad 

implementering, det kan vara att man får mer ekonomiska resurser och vilket då gett pengar 

till utbildning (Guldbransson 2007, s. 22). Som i detta fall att man gett förskollärarna 

utbildning via Förskolelyftet vilket gett dem mer verktyg att arbeta med. Att det lagts mycket 

resurser på matematik via kurser och att pedagogerna har blivit mer medvetna att matematik 

är stort, det kan vara en bidragande orsak till att mina informanter tycker att det blivit bättre 

och att de är medvetna om matematikens mål och hur viktig den är för fortsatt lärande. Enligt 

Gulbransson handlar en lyckad implementering om att realisera, sätta planer, idéer och 

normer till verket (Guldbransson 2007, s. 22). Det är kanske det som läroplanen gjort 

eftersom mina informanter ansåg att den blivit tydligare. Att dessa nya planer och idéer från 

den nya läroplanen gjort att förskollärarna realiserat det i förskolan och utvecklat nya normer 

för hur arbetet i förskolan ska utformas. Det förskollärarna har fått är olika mål som ska 

uppnås i förskolan och dessa mål är väldigt tydliga. Hur de sen lägger upp och praktiserar det 

i sin verksamhet är upp till var och en. Det som jag anser är viktigt är att målen uppnås men 

på ett lustfyllt och ett lärorikt sätt. 

 

Barns första möte med matematiken i förskola och skola är betydelsefull, det 

kan påverka hur de ser på matematik och hur de lär sig matematik i framtiden 

(Ahlberg 2000, s.9).  

 

7.1 Metoddiskussion 

Jag hade långt innan jag börjat skriva bestämt mig för att göra intervjuer med förskollärare 

angående läroplanen och matematik. Det var för att få vetskap om vad de ansåg att den nya 

läroplanen ändrat deras uppfattning på barn och matematik. Jag valde att intervjua personer 

från olika förskolor, bakgrunder, åldrar och erfarenheter. Detta gjorde jag för att få en större 

bredd på resultatet i min undersökning. Att spela in intervjun och att sen gå igenom i lugn och 

ro för att analysera mina svar var för mig ett bra sätt att arbeta. Nu i efterhand när jag 

transkriberat och analyserat mitt material se att mina informanter har väldigt liknande svar, 

det kommer inte fram i intervjuerna hur de verkligen arbetar med matematiken i förskolan. 

Jag kanske skulle ställt andra frågor som gjort att de berättade hur de gjorde mer praktiskt. 
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Det jag skulle kunna gjort för att få mer vetskap om hur de nu arbetar med matematik är att 

göra observationer. Att studera dem när de arbetar med matematik i förskolan. Då hade jag 

nog fått en större vetskap och kunskap om detta ämne jag valde att bygga min studie på. 

 

7.2 Vidare forskning 

Det vore intressant att göra en undersökning senare, om lärarna i skolan upplever att barnen 

har ett annat förhållande till matematik sedan förskolan börjat jobba med den nya läroplanen. 

Har den gett några resultat, har kvalitén ökat, har något blivit sämre? En sådan undersökning 

skulle även kunna genomföras nu när förskolans effekter inte slagit igenom och sedan göra en 

om ett par år för att utvärdera om den reviderade läroplanen har nått sina mål, har man lyckats 

med implementeringen av läroplanen? Enligt Gulbrandsson krävs det massor av praktiska, 

organisatoriska och ekonomiska resurser för att upp nå en lyckad implementering. Ju fler 

desto bättre, det kan vara resurser som utbildning, stöd, träning och coachning (Gulbrandsson 

2007, s.22). Då kan man se om det behövs förtydligas mer och om det behövs några mera 

förändringar. 

Slutord 

Den här undersökningen har gett mig väldigt mycket kunskap om matematiken i förskolan, 

matematik är något som jag ökat mitt intresse under min studietid. Nu när jag kommer ut i 

arbetslivet som förskollärare har jag ett enormt ansvar att använda den nya läroplanen och 

arbeta efter den på bästa sätt. Jag ska på ett lustfyllt sätt få in matematiken i mitt arbete med 

barnen. 

 

Enligt mig hade de förskollärare jag intervjuade väldigt lika åsikter, om vad som de ansåg vad 

som var matematik, hur de såg på matematiken i förskolan. De insåg nu att allt de erbjöd 

barnen är matematik och att den är gigantisk. Även om deras bakgrunder, erfarenheter och att 

de var i olika åldrar kan jag anse att de hade en väldig likvärdig syn på vad de ansåg att 

matematik i förskolan var. Det beror nog på att den nya läroplanen nu är så tydlig och lättläst, 

och som de sa att nu är det ett uppdrag från regeringen. 

 

Genom att ha gjort denna studie har jag fått ta en del av mina informanters syn på läroplanens 

mål för matematik, vad de anser att matematik i förskolan är och den är viktig för barns 

fortsatta lärande. Jag tror att det är som Alma sa att matematik är grunden till fortsatt lärande 
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även i andra områden, och att det är viktigt för oss som arbetar inom förskolan att vara där 

och hjälpa dem i sin utveckling att vara medforskande med barnen. Genom att vi pedagoger är 

positiva till att det är roligt att lära sig, prova på nya saker så ökar det barnens intresse för att 

lära. 

  

Den reflekterande läraren försöker ta barnens perspektiv genom att utröna och 

förstå hur de erfar undervisningen. Detta förhållningssätt fodrar emellertid att 

läraren genom observationer eller samtal med barnen-enskilt eller i grupp – 

försöker kartlägga deras tankar (Ahlberg 2000, s.11-12). 

 

                      Det är som Ahlberg skriver att vi lärare måste reflektera över det vi gör och sen återkoppla till 

barnen, ställa dem frågor och vara en medforskande pedagog. Vad gjorde vi, hur gjorde vi, 

varför, kunde vi gjort på ett annat sätt? Sen tillsammans med dem komma fram till olika svar 

eller lösningar. Detta arbetssätt ökar barnens förståelse för det de gjort eller gör. 
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Bilaga 

Älvsjö 2013-02-23 
 

Hej! 

 

Jag heter Cecilia Sjöholm och studerar på Södertörns högskola. Jag går nu min sista termin på 

min utbildning Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildning (210hp).  

Jag ska nu påbörja min C-uppsats som kommer handla om barn och matematik- hur 

förskolläraren ser på barn och matematik, har synen ändrats sedan den nya läroplanen kom? 

Mitt syfte är att ta reda på vad och få vetskap om vad förskollärare anser att matematik i 

förskolan är. Har synen ändrats sedan den nya läroplanen eller inte? 

 

Jag skulle därför vilja komma till din förskola och genomföra en intervju med dig och få ta 

del av dina erfarenheter. 

Jag skickar med intervjufrågorna så att du i lugn och ro kan tänka igenom dem. 

Den informationen jag kommer fram till kommer jag att använda i min c- uppsats.  

Informationen av intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 

Under intervjun kommer jag att använda diktafon för att spela in och även föra anteckningar 

under tiden. 

Vänligen hör av dig via telefon eller mail, så kan vi tillsammans komma fram till en dag som 

passar oss båda. 

 

Mvh Cecilia Sjöholm 

Tel: 070-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxx@xxxxxx.se 
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Intervjun 
 

1. Kan du berätta lite om dig själv om din arbetserfarenhet och utbildning? 

2. Vad tänker du när du hör ordet matematik, vad betyder det för dig? 

3. Vad anser du att matematik i förskolan är? 

4. Hur tolkar du den nya läroplanens mål på matematik? 

5. Nu när den nya läroplanen trätt i kraft har din syn på matematik i förskolan 

förändrats? 

6. Har den ändrat hur du arbetar med barn och matematik? 

7. Vad anser du blivit bättre/sämre? 

      8.   Vad har du för egna erfarenheter av matematik i förskolan? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


