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Syftet med denna c-uppsats var att studera användningen av matematik i förskolan och 
undersöka vilka kontexter som påverkar pedagogerna att använda matematik i den dagliga 
verksamheten. I undersökningen besvarade 52 pedagoger från fyra förskolor i en 
mellansvensk kommun enkäter. En pedagog från förskola, en föreståndare samt en lärare i 
skolans tidiga år deltog i intervju. Insamlad data analyserades mot teorin att det krävs att flera 
del-kontexter uppfylls för att nå en meningsfull innebörd i att använda matematiken i 
förskolan. Det visade sig att det som påverkade dessa pedagoger mest, vad gäller att använda 
matematiken i vardagen, var kollegornas inställning till området i fråga samt 
kompetensutveckling inom detsamma. Den egna utbildningen hade däremot inte samma 
påverkan. 
I denna undersökning framkom det även att det saknas metoder för uppföljning av 
kompetensutvecklingen. Detta är ett område som behöver utvecklas så att kunskapen inte 
riskerar att förbli den enskilde individens kunskap, utan att det så småningom kan resultera i 
ett gemensamt arbetssätt inom förskolan.  
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Förord 
Jag vill tacka alla som ställt upp och besvarat mina enkäter, utan Er hade det inte blivit någon 
verklig undersökning. Jag vill även tacka Er som ställde upp på intervjuer, även med mycket 
kort framförhållning från min sida. Här fick jag det djup jag önskade till min uppsats.  
Tack för att Ni alla delade med Er av Er själva, av Era kunskaper och erfarenheter. De är 
ovärderliga. 
Jag vill även tacka de klasskamrater som betytt mycket för mig under denna utbildning. Ni vet 
vilka Ni är, tack! Ni har alltid ställt upp och läst, kommenterat och reflekterat över alla 
arbeten – så även detta. Återigen, ett stort tack!  
Sist, men inte minst, vill jag tacka min handledare Andreas Ryve för konstruktiv kritik under 
arbetets gång. Det är lätt att sväva iväg när man sitter och skriver för sig själv men Du har 
alltid fått tillbaka mig på rätt spår. Tack.  
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 1 Inledning  
Många elever har utvecklat en negativ syn på matematikämnet och saknar tilltro till sin 
förmåga att lära matematik. Skolan har här oavsiktligt bidragit till föreställningar om att 
matematik är viktigt, men framförallt tråkigt och obegripligt för de flesta. (NCM, 2001:1) 
Enligt ett pressmeddelande från skolverket (6.12.2006) var det år 2006 bara 76 % av alla 
elever i årskurs 9 som nådde målen i alla ämnen. I de ämnen där det krävs behörighet för att 
komma in på gymnasiet, är det vanligast att elever saknar betyg i matematik. Dessa siffror 
innebär att det är 30 200 elever som saknar godkänt betyg i ett eller flera ämnen. 
 
Under min lärarutbildning har jag vid flertalet tillfällen fått försvara varför jag valt att inrikta 
mig på matematik, trots att jag vill arbeta i förskolan. Kommentarerna har kommit både från 
studenter och från pedagoger inom förskolor som jag vid olika tillfällen träffat. Jag anser att 
det är viktigt att man redan i förskolan arbetar aktivt med att låta barnen möta matematiken. 
Mina upplevelser visar att pedagogerna arbetar med matematik, dock ibland utan att vara 
medvetna om detta. Jag har även upplevt att de tycker att det är svårt att prata matematik med 
barn. I förskolan inbjuder arbetssättet, som bygger på en allsidighet, oss att använda hela 
kroppen som verktyg för lärandet. Det är här vi har möjligheten att på ett lustfyllt sätt anpassa 
undervisningen så att vi på bästa sätt även kan synliggöra matematiken för barnen och för 
pedagogerna själva. Förskolans läroplan, Lpfö 98, påvisar även att detta är en del av vårt 
uppdrag som pedagog. Med ett aktivt arbete menar jag att man tillsammans med barnen 
dagligen ska fånga ögonblicken då matematiken kan lyftas fram och att man ska ta tillvara de 
tillfällen som ges att benämna olika matematiska begrepp med dess rätta namn; som att det 
finns korta och långa barn och inte små eller stora. 
      
Som en förlängning av matematiken i förskolan skulle jag önska att de barnen som i tidig 
ålder får möta matematiken som en del av vardagen, erhållit en positiv och lustfylld bild av 
ämnet då de kommer upp i skolan. Det kommer dock inte vara möjligt att med säkerhet mäta, 
om dessa barns uppfattningar om matematiken verkligen är ett resultat av arbetet i förskolan. 
Det finns alltför många faktorer som skulle kunna vara bidragande här, och det går inte att 
med säkerhet säga att det var den ena eller den andra faktorn som var avgörande.  
      
Jag vill i denna uppsats undersöka om matematikens roll i förskolan kommer som en följd av 
att pedagogerna själva har utbildning eller fortbildning inom ämnet. Är det den egna 
utbildningen som är drivkraften bakom engagemanget? Påverkas den egna inställningen till 
matematiken då pedagogerna själva kan definiera vad matematik kan innebära i den egna 
verksamheten? För att undersöka om inställningen till att utöva matematik i förskolan kan ha 
med pedagogernas kunskaper i och om matematik att göra, kommer jag att analysera mina 
data enligt teorin att detta är kontextbundet. För framtida kolleger, samt för vidare forskning 
inom matematikdidaktik, hoppas jag kunna ge ytterligare en mening med fortbildningar, då vi 
både kan erhålla fördjupade kunskaper och möjligheten till en positivare uppfattning om det 
berörda området. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagogers egen utbildning och syn på kunskap 
kan ha att göra med inställningen till att undervisa i matematik på förskolan. Jag vill även 
undersöka om pedagogerna anser att deras syn på matematik förändrades, då de började 
arbeta med matematik? 

1.2 Frågeställningar 

Hur kontextualiserar pedagogerna kunskaper och lärande av matematik i förskolan? 
 
Hur förhåller sig pedagogernas egen utbildning/fortbildning gentemot inställningen till att 
arbeta med matematik i förskolan? 
 
Hur arbetar pedagogerna med matematik i förskolan, stämmer detta överens med målen i 
Lpfö 98? 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 redovisas vilken teori som används vid analys av insamlad data, detta kommer 
således att behandla kontextens betydelse för undervisning i matematik i förskolan. En modell 
med tre olika del-kontexter kommer att vara stommen för analysen av denna uppsats. Här 
redovisas även tidigare forskning inom ramen för detta område. 
 
I kapitel 3 redogörs för hur denna undersökning gått tillväga samt vilka för- och nackdelar de 
valda metoderna visade sig ha.    
 
I kapitel 4 analyseras intervjuer och enkäter mot teorin om att det krävs ett meningsfullt 
sammanhang, en kontext, för att pedagogerna ska känna att de vill ta in matematiken i den 
dagliga verksamheten.    
 
Kapitel 5 besvaras forskningsfrågorna en i sänder, med hjälp av både analys av enkäter och 
intervjuer samt tidigare forskning. De tre del-kontexterna i kontextualiseringsteorin kommer 
här att belysas.   
 
Kapitel 6 inleds med att diskutera tankarna som fanns i upprinnelsen till denna uppsats, även 
koppling till de tidigare forskningarna kommer att återfinnas här. Det kommer även att 
diskuteras hur denna undersökning påverkar verksamheten inom förskola och skola, samt 
vilka tankar som har kommit upp gällande framtida forskning.  
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel kommer att behandla vilken teori som kommer att användas för att analysera 
intervjuer och enkäter. Här redogörs även för vad man med tidigare forskning har kommit 
fram till, som är av relevans för denna uppsats. Först i detta kapitel finns definitioner av 
begrepp för att underlätta läsningen, sist i kapitlet finns en sammanfattning av teorierna. 

2.1 Begreppsdefinition  

Assimilation betyder på latin anpassning, efterbilda. Enligt Piaget är det en process som 
innebär att barnet med hjälp av alla sina sinnen skaffar sig nya erfarenheter av omvärlden och 
införlivar dessa med redan tidigare gjorda. Upplevelserna bearbetas således på basis av 
barnets egna tidigare erfarenheter (www.NE.se). Detta anser jag även gäller för vuxna. 
Didaktisk syn på undervisningen innefattar vad läraren bör tänka på i undervisnings-
situationen. Medvetenhet om undervisningens mål och medel, samt sambanden dem emellan. 
Som stöd kan dessa frågor ställas: Vad ska läras ut? Varför ska detta läras ut? Hur ska detta 
läras ut? (http://sv.wikipedia.org) 
Lärande definieras i detta sammanhang som att se på någonting på ett nytt sätt, man har 
genom erfarenhet och möte med det nya området ändrat sin tidigare uppfattning eller 
föreställning (fri tolkning av Ingemarsson, 1998) 
Kontext är i den konstruktivistiska traditionen definierad som individens tolkning av 
situationen, vilket således kan förklaras som att kontexten finns i huvudet. Kognition (den 
psykologiska process som är aktiv då vi tolkar sinnesintryck) och kontext hör ihop och kan 
inte separeras här (fri tolkning av Nilsson, 2006). 
Undervisning syftar i denna uppsats på att pedagogerna medvetet använder matematiken som 
en del i den dagliga verksamheten. Detta genom att utmana och uppmuntra barnen till att 
använda och upptäcka matematiken som finns omkring barnen i den egna vardagen (fri 
tolkning av Doverborg, 2000). 

2.2 Har kontexten någon betydelse? 

…what we are trying to learn, becomes intelligible when put in context 

and it is the context that can make the interpretation of the focal event plausible (Halldén, 
enligt Nilsson, 2006. s.63). 

 
Som grund för uppsatsen används här en avhandling gjord av Per Nilsson (2006), där 
konstruktivistiska influenser speglas. Ur en konstruktivistisk synvinkel kan kontexten vara 
avgörande för att en process ska bli meningsfull. Basen i denna forskning är att teorin om 
kontextualisering riktar sig mot att förklara en modell där pedagogerna vill skapa en mening 
med den egna undervisningen av matematik i förskolan. Detta kan pedagogerna göra genom 
att sätta undervisningen i ett sammanhang som har betydelse för dem själva.  
Denna aspekt är baserad på att assimilation är grunden för att förvärva kunskap, och att 
anskaffa sig denna kunskap kräver således att situationen verkar tilltalande för pedagogerna.  
Nilsson hänvisar i sin avhandling till att tidigare forskningsresultat från processer om 
kontextualisering resulterat i att avgränsa tre del-kontexter som tillsammans bildar kontexten. 
Innehållet i de tre del-kontexterna nedan är omarbetade, av mig, för att passa i denna 
undersökning. 
 

� Konceptuell kontext: innehållsrelaterade begrepp och uppfattningar används och 
prioriteras i egenskap av hur väl de, enligt pedagogerna i denna forskning, passar in i 
betydelsen av sammanhanget.  
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� Situationell kontext: kontextens element blir hur aktivitetsförslag tas emot av 

pedagogerna. Kommunikationen mellan pedagogerna i arbetslaget kan här betraktas 
som erbjudanden, eller motstånd, och pedagogernas tolkning av dessa är även de 
viktiga. 

 
� Kulturell kontext: hur arbetet med matematiken tar sig form beror av hur pedagogerna 

tolkar förväntningar och konventioner för hur vi bör kommunicera i en given aktivitet. 
Även tolkningen av läroplanen är av vikt för denna kontext. Hit hör också vilka 
förväntningar som finns, på pedagogerna, från annat håll än det egna arbetslaget.  

 
Genom att vara inkonsekvent mot dessa punkter, kan hela det teoretiska ramverket förlora sin 
trovärdighet. Dessa ovanstående grupper av tolkningar och konstruktioner, samt reglerna dem 
emellan, formar pedagogernas erfarande och formar det sammanhang som pedagogerna 
opererar inom. En kontext utgörs alltså av begreppsliga, situationella och kulturella 
konstruktioner, men även pedagogernas egna regler som förenar denna kontext. (Nilsson, 
2006)      

2.3 Tidigare forskning 

Nedan följer tidigare forskning inom ramen för mitt arbete. Det är dock inte forskning som 
enbart är från förskolan, utan det finns även med forskning som gjorts i de tidiga skolåren. Jag 
anser dock att dessa är av relevans för mitt arbete och att dessa kan brytas ner och tillämpas 
inom förskolans pedagogik. För att ha kunskap i vad som är av relevans i förskolans 
undervisning, bör en insikt finnas i vad som sker med barnen då de lämnat förskolan.  

2.3.1 Att skapa långsiktiga arbetssätt. 

Genomgripande förändringar i arbetssätt är en krävande process, eftersom läraren måste tillåta 
sig att byta perspektiv och därmed förlora möjligheten att falla tillbaka på tidigare trygga 
metoder. För att undersöka hur lärare får hjälp att bygga upp dessa skyddsnät att falla tillbaka 
på, vände sig Löwing och Kilborn (2002) till läroplanens uppnåendemål. De fann att dessa 
inte stämde överens med kursplanernas mål och betygskriterier, där man utgick från 
vardagens och samhällets behov medan det i uppnåendemålen var det matematiska tänkandet 
som skulle tillämpas i vardagslivet. Lärarna skulle således undervisa eleverna i att beskriva 
vardagen med matematiken, istället för att ta in vardagen i matematiken för att sedan med den 
som hjälp bygga upp kunskaperna.  
      
Enligt Löwing och Kilborn (2002) är kursplanerna väl formulerade, men de anser att lärare 
saknar kunskap och erfarenhet om hur de ska göra för att omvandla orden till handling. För att 
nu komma tillrätta med detta måste skolan först analysera vad kunskap faktiskt är. Sedan 
måste skolan bygga upp ett didaktiskt och metodiskt kunnande inom ämnet, som kan 
användas som en bas för utbildning och kompetensutveckling för lärare. Man kan nu på sikt 
skapa ett mer förankrat arbetssätt som är anpassat till de nya målen.  

2.3.2 En didaktisk syn på undervisningen. 

Vas och Watts (enligt Löfgren och Pennanen, 2007) påtalar att lärare som undervisar i tidiga 
skolåren och inte har adekvat utbildning, ofta inte har tillräckligt djup förståelse för att 
förklara ämnesrelaterade begrepp och fenomen för barnen. Ofta har de till och med samma 
felaktiga vardagsföreställningar som barnen har. 
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Carlgren och Marton (2000) förespråkar en didaktisk syn på undervisningen, som speglar den 
medvetne pedagogen som vet vad den egna undervisningen går ut på. Dessutom tar denne 
hänsyn till barnens olika förmågor att ta till sig undervisningen. Läraren måste inse vad det 
innebär för eleven att behärska vissa färdigheter; som att läsa, räkna eller skriva, och att detta 
ska bidra till att läraren sedan vet varför han föredrar just det valda arbetssättet framför ett 
annat. Om man tar exemplet att räkna addition, bör man som lärare ställa sig följande frågor: 
 

� Vad innebär det att behärska addition? 
� Vad är det som är viktigast? 
� Vad är nödvändigt? 
� Vad är det som inte får tas för givet? (s.27) 

 
Det är dessa frågor som ska vara lärarens utgångspunkt, hellre än hur detta skall göras. Detta 
är det viktigaste då det gäller bilden av läraryrkets framtid. Detta förhållningssätt leder till att 
den kollektiva kompetensen förbättras och de enskilda lärarna får kraftfulla verktyg i 
undervisningens planering och utförande. (Carlgren och Marton, 2000)     

2.3.3 Vad är matematik i förskolan? 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, har mål att sträva mot och under rubriken utveckling och 
lärande kan man hitta fyra punkter som ingår i ämnet matematik, nämligen följande: 
Förskolan skall sträva mot att varje barn: 
 

� Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 
att förstå sin omvärld. 

� 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 (Lärarens handbok, s.31) 

 
Det finns även riktlinjer för alla som arbetar i förskolan, och en av dessa är att man ska 
erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa 
de barn som av olika skäl behöver stöd i sin undervisning. Vidare står att arbetslaget ska 
ansvara för att stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och 
matematik. Till detta ska även barnens inflytande över den egna vardagen tas till hänsyn, 
vilket betyder att barnens intressen och behov som de gör uttryck för ska ligga till grund för 
utformningen och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Inom ramen för de 
nationella målen har även föräldrar möjlighet att vara med och påverka verksamheten i 
förskolan. (Lärarens handbok, 2002) 
      
Doverborg (2000) menar att pedagoger i förskolan ska ta tillvara på de naturliga tillfällen som 
ges, exempelvis vid klossbyggande, genom att utmana barnen att upptäcka och erfara bland 
annat form, storleksrelationer, höjd, mönster, hållfasthet. Lärandet bör, enligt Doverborg ha 
sin utgångspunkt i den lärandes perspektiv. Några exempel som skulle hamna inom ramen för 
matematik i förskolan är: 
 

� Uppskatta och illustrera antal 
� Möta talens olika funktioner 
� Använda räkneordssekvenser 
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� Skriva tal med formella och informella symboler 
� Upptäcka och skapa mönster 
� Mäta med standardiserade och icke-standardiserade mått 
� Upptäcka geometriska, livs- och skönhetsformer 
� Skapa diagram över antal leksaker, tänder, barn, val av aktiviteter 
� Möten av tids- och lägesord 
� Möten med rumsuppfattning och problemlösning 

 
Barnen skulle även få möjligheten att bekanta sig med begrepp som: 

 
� lika och olika många,  
� långa, breda, höga 
� ökning och minskning 
� dubbelt och hälften 

 
Barns föreställning om dessa olika aspekter av matematik är viktig, men för att se om detta är 
lärande måste pedagogerna föra samtal med barnen för att få reda på hur deras föreställningar 
ser ut, om just det området man har för avsikt att göra synligt för barnen.      

2.3.4 Pedagogernas syn på lärande och kunskap 

I rapporten Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU, 2004), har det visat 
sig att många studenter som tänker bli lärare i förskola och tidiga skolår har dåliga erfaren-
heter av ämnet matematik. I bästa fall, enligt rapporten, har studenterna bara fått några 
timmars utbildning i matematik. Det poängteras i rapporten att det är viktigt att kartlägga och 
bearbeta dessa studenters inställning så att inte negativa attityder och förväntningar förs över 
på barn och elever. Detta kan bli det omedvetna resultatet om inte lärare och lärarstuderande 
själva har gjort upp med sina negativa erfarenheter. 
 
I rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (Lindqvist, 2003) påpekas att vuxna 
med negativa erfarenheter av matematik lätt överför dem till nästa generation. Många har 
negativa erfarenheter av matematik som upplevs som meningslös och svår att förstå. Hos en 
del leder det till känslor av misslyckande, avståndstagande och till och med ångest. Många bär 
med sig dessa känslor in i vuxenlivet, vilket kan skapa dåligt självförtroende.  
      
Ingemarsson (1998) hävdar att ordet kunskap används som om den hade en självklar 
överenskommen betydelse, vilket i skolan leder till betyg. Forskare vid Göteborgs universitets 
institution för pedagogik, INOM-gruppen, definierar denna kunskap en förändring hos 
individen – en kvalitativ förändring av ögonen med vilka hon betraktar världen (s.54). 
Kunskap är på det sättet inte enbart att reproducera data, utan även en förändring av en 
individs uppfattning och attityder. Här kan det handla om förmågan att se samband, strukturer 
och att generalisera. Det är förståelsen som har kommit fram i ljuset och blivit viktig, dock 
bör inte faktakunskaper föraktas då det är med dessa som grund som en djupare förståelse kan 
erhållas. Kunskapssynen går hand i hand med synen på lärande, enligt Ingemarsson (1998). 
Lärande är inte en överföring av kunskaper, utan en process i hjärnan hos den som lär. Beviset 
att lärande skett är då den nya kunskapen kan beredas så att den kan användas. Nyfikenhet, 
kreativitet, kritiskt förhållningssätt och en vilja att styra det egna lärandet är egenskaper som 
leder till framgång i det kommande arbetslivet. 
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2.3.5 Vikten av kompetensutveckling 

Enligt en rapport från Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM, 2001:1) har 
kompetensutvecklingen under flera år varit sporadisk. Den har heller inte haft genomtänkt 
behovsanalys och många kommuner har försummat att ta ansvar för denna 
kompetensutveckling. Detta har i sin tur förstärkt de traditionella föreställningarna och 
undervisningsmetoder som finns, känslan av att det är lätt att undervisa i matematik stärks. 
Detta strider mot det NCM kommit fram till i sin forskning, nämligen att det är lärarens 
betydelse som främst avgör elevernas framgång eller misslyckanden i matematik.  
Ett ständigt återkommande önskemål från lärarna är tid till samtal och diskussion med 
kolleger om elevers lärande. Lärarna önskar även tid till utvecklingsarbete på lokal nivå. Här 
görs dock omfattande insatser i olika nätverk av intresserade och engagerade  personer, tyvärr 
är detta något som skolan inte tar tillvara på i den egna utvecklingen, enligt NCM.  
En handbok för lokalt utvecklingsarbete föreslås som ett stöd i kompetensutvecklingen. 
Denna skulle innehålla upplägg och förhållningssätt som visat sig vara effektiva, den skulle 
även visa på projekt som haft framgång. Handboken föreslås finnas tillgänglig på NCM:s 
hemsida på Internet, så att fortlöpande uppdatering kan genomföras. Här kan således alla 
nivåer av utbildningen samverka, reflektera och utveckla verksamheten.    
      
Myndigheten för skolutveckling har gjort en undersökning till stöd för undervisning och 
utveckling inom naturvetenskap och teknik (2004) där forskning har påvisat att fortbildning är 
det mest kostnadseffektiva sättet att höja utbildningskvalitén. Fortbildningen kan ses som ett 
stöd till lärarna för att möta kunskapssamhällets utmaningar, som en del i det livslånga 
lärandet.   
      
Nilsson (1998) hävdar att det inte finns tillräckligt många lärare idag med god grund i 
ämnesdidaktik, varken i praktisk eller teoretisk ämnesdidaktik. Fortbildning bör därför prio-
riteras. Faktakunskaper ses som en bas för att läraren ska kunna ställa de rätta frågorna och 
utmaningarna, detta kan endast ske då läraren förstår den bakomliggande teorin. 
Fortbildningen måste även bygga på tilltron till barnens egen förmåga och förförståelse, samt 
på didaktisk forskning som ska ligga som ett stöd för läraren i den dagliga verksamheten.  
      
Dickinson (1997) påpekar att en lärare med lämplig utbildning och intresse för det samma kan 
ha stor betydelse för samverkande lärare i arbetslaget. Denne person kan vara länken till att 
engagera övriga lärare att börja lära sig om och undervisa inom det egna ämnet. 

2.4 Sammanfattning 

Nilssons (2006) teori om att kontexten kan vara avgörande för att en process ska bli 
meningsfull kommer att användas för att sortera och analysera insamlad data. Löwing och 
Kilborn (2002) påpekar vikten av trygga skyddsnät att falla tillbaka på för pedagogerna, dessa 
skapas genom att först analysera vad det är man vill förmedla. Genom att gå denna väg mot 
ett didaktiskt och metodiskt kunnande skapas en bas för utbildning och kompetensutveckling 
inom ämnet. Enligt NCM (2001:1) är det paradoxalt nog kompetensutvecklingen som 
kommunerna ofta försummar, trots att elever hävdar att det är läraren som har störst betydelse 
för hur eleverna klarar sig i matematiken. Istället ger här kommunerna en känsla av att det är 
lätt att undervisa i matematik (SOU, 2004). Detta kan som en direkt följd leda till att de 
negativa attityder och erfarenheter för ämnet matematik som många bär med sig, förmedlas 
till våra barn och elever. 
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3 Metodologi 
Här redovisas tillvägagångssättet för att få svar på syftet och frågeställningarna. Motivering 
till valet av metoder samt vilka för- och nackdelar de visade sig innehålla redogörs för i detta 
kapitel.  

3.1 Val av metod  

Enkäter (bilaga 2) har lämnats ut till fyra förskolor i en kommun i Mellansverige. Frågorna i 
enkäten är genomarbetade för att passa syfte och frågeställningar i förhållande till 
kontextualiseringsteorin. Här finns frågor som kan kopplas till de tre del-kontexterna. Till den 
konceptuella kontexten valde jag att ha frågor om antal år i yrket, tidigare erfarenheter samt 
ålder på barngruppen. Jag valde dessa därför att jag anser att de kan ha en avgörande 
betydelse för denna kontext. Till den situationella kontexten valde jag bland annat att jämföra 
pedagogernas tidigare erfarenheter av matematik med hur de ser på matematiken idag. Jag 
ville även se om de fått kompetensutveckling och om de påverkas av kollegor. Den kulturella 
kontexten berörs av frågor om Lpfö 98 men även på hur pedagogerna ser på barnens 
inlärningssituation. Jag är medveten att jag genom denna kategorisering kan ha analyserat 
svaren på ett sätt som andra kanske inte skulle ha gjort, men det är en risk jag får ta i denna 
uppsats. Här lämnas heller inte spelrum för utveckling av svaren, med undantaget att fem 
frågor innehåller en blankrad där egen kommentar kan tilläggas. Att nästintill utestänga 
chansen till återkoppling utgör även det en nackdel med denna form av datainsamling.  
 
Enkäten är strukturerat utformad så att frågorna har givna svarsalternativ. Detta för att på 
bästa sätt möjliggöra en sammanställning av enkäterna. Enkäterna är testade i en omgång på 
en av förskolorna, av fyra pedagoger, för att undersöka huruvida frågorna kunde misstolkas. 
Pedagogerna kände att frågorna var formulerade på ett sådant sätt så att de inte kunde 
missförstås, det var endast markerade rutor som saknades för att enklare markera svaret på 
frågorna. Detta togs det givetvis hänsyn till då nya enkäten omarbetades. Genom att göra detta 
torde resultatet bli mer tillförlitligt, då risken för misstolkning av frågorna beaktas. Nackdelen 
med att använda enkäter kan som redan påpekats vara att chansen till återkoppling och att 
djupare insikt i informantens val av svar går förlorade. Som motvikt till detta uppmuntrades 
att sätta namn på enkäterna, enbart för att få en möjlighet att återkomma för utförligare 
förklaring. Under förutsättningen att respondenten kände att den ville ställa upp på detta. I 
annat fall var inte namnen av intresse för forskningen. 
      
Enkäterna lämnades ut personligen, då jag anser att personlig kontakt med berörda pedagoger 
ger chans till en högre svarsfrekvens. Tidsintervallet för när enkäterna delades ut tills att de 
skulle vara besvarade var medvetet kort, 5 arbetsdagar, då jag ansåg att detta borde leda till att 
pedagogerna inte väntade med att fylla i dem. Då dessa dagar passerat hade 50 av totalt 57 
enkäter besvarats, att inte alla var besvarade förklarades med att de tappats bort. Två enkäter 
lämnades in i efterhand, nästföljande dag. Totalt besvarades således 52 av 57 enkäter, vilket 
motsvarar 91 %. Av dessa hade 20 stycken, 35 %, valt att lämna namn för eventuell 
återkoppling genom intervju.  
      
För forskningen valdes det även att hålla tre intervjuer. Här valdes en pedagog från förskola, 
en föreståndare från förskola samt en lärare i skolans tidigare år ut för intervjuer. Detta val 
gjordes för att visa på vilken syn och vilka förväntningar det finns på matematiken i 
förskolan, den kulturella kontexten får genom detta mer fokus här. Valet av intervjufrågor är 
framtagna som ett komplement till enkäterna, för att tydligare få en bild av vad som påverkar 
pedagogerna i den dagliga verksamheten gällande matematiken. Intervjuerna (bilaga 3) som 
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genomfördes var semistrukturerade, detta innebär att fasta frågeställningar var framtagna. 
Ordningen för hur dessa skulle ställas fick bli beroende av hur intervjun fortlöpte. I denna 
form av intervju utnyttjas, enligt Stukát (2005), samspelet mellan den som frågar och den som 
tillfrågas till att få så utförlig information som möjligt. Huvudfrågorna behandlade samma 
område, men formuleras olika beroende på vem som intervjuades. De följdes ofta av öppna 
följdfrågor som resulterade i en djupare insikt i respondentens svar. Genom att göra på detta 
vis blev metoden följsam och det gav en möjlighet att följa upp idéer. Tillfället att även gå in 
på drivkrafterna bakom pedagogernas arbete gavs på ett sätt som inte hade uppnåtts med 
strukturerade intervjuer. 
 
Intervjuerna, som genomfördes med föreståndaren och pedagogen, en och en, tog ca 45 
minuter spelades in med bandspelare. Detta för att rikta hela uppmärksamheten på 
respondenten och inte försöka hinna med att anteckna under tiden. Nackdelen torde vara att 
inte ansiktsuttryck kommer med, men detta ansåg jag inte var av vikt för min forskning. Jag 
fick inte möjlighet att intervjua läraren personligen, utan fick här mina frågor besvarade i ett 
brev. Möjlighet att följa upp detta brev gavs, men jag ansåg att jag redan hade fått tillräckligt 
utförliga svar. 
      
Då intervjusvaren sammanställdes i analysdelen valdes, för att få ett flyt i texten, att 
omformulera svaren till skriftspråk istället för talspråk. Den kursiva delen är intervjusvar 
återgivna för att ge en presentation av denna data, efter följer en analys som sammanbinder 
dessa. Anledningen till att både intervjuer och enkäter användes var för att skapa en större 
kvantitet och därmed en större bredd av pedagogers användning av matematiken i förskolan, 
men även kvalitet genom djupare förklaringar i intervjuerna.  

3.2 Beskrivning av undersökningsgrupp 

Intervjuerna gjordes med en pedagog från förskolan samt en lärare från skolan, men även med 
en föreståndare från förskolan. Pedagogen från förskolan valdes med anledningen av att denne 
arbetat i förskolan under lång tid och har ett medvetet tänkande om den dagliga verksamheten. 
Läraren och föreståndaren valdes ut till forskningen med anledning att visa på eventuella 
förväntningar som finns på förskolan från dessa håll.  
Enkäterna delades ut till samtliga pedagoger som arbetade på de fyra förskolor jag valt, 
oberoende utbildning och vilken ålder de hade i barngrupperna. Här hade jag inte heller på 
förhand undersökt om matematiken hade en plats i den dagliga verksamheten.  
Samtliga medverkande i min undersökning arbetar på förskolor i ett mindre samhälle, varav 
andelen barn till största delen har svenska som modersmål.  
 

3.3 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar metodernas tillförlitlighet, reliabilitet, om hur väl 
instrumentet motstår sig olika inslag av slumpinflytande. Det resultat som kommer från 
undersökningen innehåller både individens sanna värde och ett felvärde. Det senare syftar på 
brister i metodens tillförlitlighet. Detta kan vara svårt att avgöra, ty utfallet kan bli detsamma 
även om undersökningen genomförs flera gånger. Felvärdet kan vara konstant, varvid vi inte 
heller vet om det.  
      
Genom att använda en pilotgrupp som har besvarat och kommenterat enkäten för att minska 
risken för missuppfattningar, har felvärdet minskat och undersökningen har vunnit reliabilitet. 
Detta gäller i enkätstudien, den kvantitativa studien. 
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I intervjuerna, de kvalitativa studierna, betyder validiteten att rätt företeelse undersöks. 
Genom grundligt arbete med tidigare forskning gentemot syfte och frågeställningar, anser jag 
att mina intervjuer är väl genomtänkta och noggrant utförda, vilket i sin tur ger ett tillförlitligt 
resultat. Sammanställningen av kvalitativ data är en tolkning gjord av forskaren och resultatet 
av processen kan variera beroende på vem som utfört den (Denscombe, 2000). Resultatet i 
den här studien grundar sig på de intervju- och enkätsvar som erhölls, men det går inte att 
frångå att en sammanställning av de inkomna svaren gjorts av mig som forskare, varvid jag 
omedvetet kan ha vinklat svaren beroende av hur jag tolkat dessa. 
      
Skillnaderna i mina båda typer av studier är enligt Patel och Davidsson (2003) följande: 
 

� Kvalitativ studie: här är ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 
innebörden samt att beskriva uppfattningar. Validiteten avser hela forskningsprocess-
en. En annan aspekt gäller då informanten intervjuas flera gånger, med samma frågor, 
men inte ger samma svar. Detta behöver inte påverka reliabiliteten då informanten kan 
ha ändrat uppfattning och fått nya insikter. I stället bör reliabiliteten ses mot 
bakgrunden av den unika situation som råder på intervjun genomförs. Reliabilitet och 
validitet är i dessa studier tätt sammanflätade. 

 
� Kvantitativ studie: kännetecknas av att rätt företeelse studeras, detta stärks genom god 

teorigrund, bra instrument för undersökningen samt noggrannhet vid själva mätandet. 
Får informanten samma frågor flera gånger och uppger olika svar betecknas det som 
låg reliabilitet.   

 
Underlaget i denna forskning är för litet för att kunna göra några generaliseringar, dock är det 
intressant att man trots detta kan göra vissa antaganden. Detta kommer utförligare att tas upp i 
den kommande diskussionen. 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Med tanken att skydda respondenternas identitet i denna forskning, redogjordes noggrant för 
hur alla uppgifter används och redovisas. De respondenter som väljer att lämna namn på 
enkäterna, blir i de fall det anses relevant för forskningen kontaktade för utförligare 
redogörelse. I annat fall tas namnen bort då det inte längre är relevant vem som lämnat 
uppgifterna. Respondenterna informerades, i missivbrevet (bilaga 1), även om de 
forskningsetiska principer som gäller i denna forskning, dessa är hämtade ur humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (1990): 
 

� Informationskravet. Uppgiftslämnarna informerades om deras uppgift i forskningen 
och vilka villkor som gällde för deras deltagande. De meddelades att detta var frivilligt 
och att de även hade rätt att avbryta sin medverkan. Respondenterna meddelades även 
om hur insamlade uppgifter skulle redovisas, således att dessa endast är till för 
forskningens syfte.  

� Samtyckeskravet. Deltagarna hade rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de ville medverka i forskningen.  Rätten att bryta denna medverkan fanns utan 
negativa följder för dem, de utsattes heller inte för påtryckningar i sitt beslut att 
deltaga. 

� Konfidentialitetskravet. Alla uppmärksammades på att uppgifter om identifierbara 
personer antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor 
inte kan identifieras av utomstående.  
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� Nyttjandekravet. Allt insamlat material kommer endast att användas för forsknings-
ändamål, och kommer inte att utlånas för andra ändamål av några slag. 
Personuppgifter kommer inte att användas för beslut som påverkar den enskilde.  

 
Alla deltagare i denna forskning informeras var forskningsresultaten kommer att redovisas, de 
tillfrågas även om de önskar en rapport eller sammanfattning av undersökningen.  
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4 Analys av resultat 
För att på bästa sätt göra resultatet överskådligt, kommer första delen att behandla resultatet 
av enkätundersökningen. Sedan följer resultatet av intervjuerna.  

4.1 Analys av enkäter 

Enkäterna kommer att presenteras enligt teorin om att del-kontexterna måste uppnås för att en 
meningsfull helhet kan skapas med matematikundervisningen. Jag har i detta kapitel valt att 
använda del-kontexterna som rubriker. Detta är en ren analytisk indelning för att ge kapitlet 
struktur, i verkligheten är de svåra att separera då de påverkas av varandra. Under varje tabell 
följer en analys av resultatet.  
De medverkande respondenterna hade följande utbildning: 
 
Tabell 1 

 

 
Av de pedagoger som finns under rubriken annan utbildning har 1 person fritidspedagog-
utbildning, de andra två är utbildade undersköterskor.  

4.1.1 Den konceptuella kontexten  

Kontexten avgör i vilken utsträckning pedagogerna väljer att använda korrekta begrepp i den 
dagliga verksamheten tillsammans med barnen. 
 
Hur många procent av pedagogerna i förskolan ser idag matematiken som en naturlig 
del av den dagliga verksamheten?  
Tabell 2 
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Idag är det 8 % som inte använder matematik i verksamheten. Ingen av dessa upplever att de 
haft matematikdidaktik i den egna utbildningen och bara en av dem anser att ämnet varit roligt 
i den egna skolgången. Här har inte den situationella eller kulturella kontexten lyckats skapa 
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en mening för dessa personer, vilket i sin tur kan vara en anledning till att heller inte den 
begreppsliga kontexten fått betydelse.   
 
Upplevde pedagogerna att matematikdidaktik ingick i den egna utbildningen? 
Tabell 3 
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Oberoende av utbildning var det endast 15 % som upplever att de, i någon form, fått 
matematikdidaktik i sin utbildning. De flesta respondenterna har många års erfarenhet av 
yrket och därmed gick de sin utbildning tidigt. Didaktik är ett begrepp som möjligen inte 
användes i samma utsträckning då, vilket kan påverka pedagogernas upplevelse om att detta 
ingick i utbildningen. Trots den svaga situationella kontexten, förekomsten av didaktik, har 
majoriteten av pedagogerna idag ändå en stark konceptuell kontext.  
 
Hade de önskat att det ingått mera matematikdidaktik i utbildningen? 
Tabell 4 
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50 % av alla pedagoger hade gärna sett att det funnits mer didaktik i utbildningen, men nästan 
lika många ville inte ha det. 
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I vilken ålder anser pedagogerna att man lämpligast kan börja arbeta med matematik? 
Tabell 5 
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De flesta av pedagogerna, 57 %, anser att man lämpligast kan börja vid 1-2 års ålder med 
matematik i förskolan. Detta oavsett den utsträckning de själva valt att belysa matematiken. 
Av de 35 personer som anser att 1-2 år är en lämplig ålder att börja undervisa i, är det 29 
stycken som idag, i den egna barngruppen, har barn i just den angivna åldern.  

4.1.2 Den situationella kontexten 

Kontexten avgör bland annat i vilken utsträckning pedagogerna accepterar erbjudanden som 
inspiration, denna skulle kunna vara en grund till att förankra matematiken i den dagliga 
verksamheten med barnen. Pedagogernas påverkan sinsemellan har här betydelse. 
 
Vad anser pedagogerna att den egna inställningen till att undervisa i matematik 
påverkas av? 
Denna fråga kunde markeras med flera alternativ, därav fler svar än deltagare i under-
sökningen. Svaren visas i procentsats mot det totala antalet markerade alternativ. 
 
Tabell 6 
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Den situationella kontexten är starkt förankrad där det finns positiva och inspirerande 
kollegor. Detta avgör följaktligen till stor del om pedagogerna kommer att använda matematik 
eller inte i den dagliga verksamheten. Den egna utbildningen har här minst betydelse. 
Däremot om du fått kompetensutveckling under tiden du arbetar, så kommer denna 
situationella kontext starkast att leda till att den begreppsliga kontexten påverkas.  
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Hur väljer pedagogerna att belysa matematiken i den dagliga verksamheten? 
Tabell 7 
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Grupp 1: Pedagoger (38 st) som arbetar i smågrupper, med ansvar för planering och innehåll i 
dessa. 
Grupp 2: Pedagoger (2 st) som arbetar i smågrupper, utan något ansvar för planering eller 
innehåll. 
Grupp 3: Pedagoger (12 st) som inte arbetar i fasta smågrupper idag.  
 
Tillfällen då barnen är indelande i mindre grupper har inte stor betydelse för att pedagogerna 
använder matematik under dagen. Däremot används leken i stor utsträckning av samtliga 
pedagoger. Här ser man tydligt att kontexterna samverkar och inte kan separeras. Den 
begreppsliga kontexten ges betydelse för många av dem som ser lek och gemensamma 
stunder som naturliga tillfällen under dagen att använda matematik.  
 
Anser pedagogerna att det skulle vara till hjälp att ha en idébank av något slag, för att 
underlätta undervisningen av matematik i förskolan?  
Tabell 8 
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Av de pedagoger som inte anser sig vara i behov av en idébank är det idag bara 1 person som 
inte redan använder sig av matematiken i förskolan, denne anser heller inte att matematiken är 
en del av verksamheten i förskolan. 
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Vilka erfarenheter av matematik har pedagogerna som idag använder matematik i 
förskolan? 
Tabell 9 
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Trots att 27 % har haft svårt för matematik i den egna skolgången, använder de matematik i 
den egna barngruppen idag. Av dessa 27 % har 44 % fått kompetensutveckling och 71 % av 
dem ansåg att det påverkade deras inställning till att undervisa i matematik.  
De som från början hade negativa erfarenheter från den egna skolgången borde ha en svag 
situationell kontext, denna har nu under yrkets gång förstärkts genom kompetensutveckling 
och omvandlats till förändrad inställning.  
 
Hur upplever pedagogerna att deras inställning till matematik är idag? 
Tabell 10 
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63 % av pedagogerna anser sig idag ha en annan förståelse för hur matematiken kan användas 
än under den egna skoltiden. Två av pedagogerna, som är lika negativt inställda till ämnet 
matematik som tidigare, använder det heller inte i förskolan, utan dessa anser att man tidigast 
i förskoleklass bör introducera matematik för barnen. Av de två som inte besvarat frågan 
uppger den ena att denne inte alls belyser matematiken i förskolan, medan den andra ser 
matematiken som en del av den dagliga verksamheten. 
De pedagoger som ännu inte kunnat förändra sin inställning till matematiken har en svag 
situationell kontext, denna avspeglas på den konceptuella kontexten genom att inte ge den 
betydelse i verksamheten. Kontexterna påverkar varandra, vilket tidigare påpekats. 
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4.1.3 Den kulturella kontexten 

Kontexten avgör i vilken utsträckning pedagogerna tolkar de givna regler och förväntningar 
som kan finnas inom, men även utifrån, den egna verksamheten. 
 
På vilka sätt anser pedagogerna att barnen tar till sig kunskap i förskolan? 
Tabell 11 
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Pedagogerna hade här möjlighet att välja flera alternativ för hur de anser att barnen tar till sig 
kunskap bra. Under rubriken annat sätt svarade en pedagog att: barnen lär sig om 
pedagogerna är öppna för att se hur man i vardagen för in matematiskt tänkande på olika 

sätt, där även miljön ingår. 
 
Även den konceptuella kontexten påverkas av hur pedagogerna anser att barnen tar till sig 
kunskap. Här anser jag att pedagogernas tolkning av kunskap har en kulturell betydelse och 
att den kulturella kontexten avgör hur man sedan kommer att se på de begreppsliga och 
situationella kontexternas betydelse. 
 

4.2 Analys av intervjuer 

Intervjusvaren från pedagog (P), föreståndare (F) och lärare (L) kommer att presenteras 
gemensamt under varje frågeställning, då dessa tre besvarat samma frågor. Detta för att skapa 
en bättre överblick samt ge möjlighet att i slutet av varje fråga göra en analys.  

4.2.1 Är en gemensam syn på kunskap/lärande i ett arbetslag/förskola viktig? 

(F) Det är oerhört viktigt att diskutera den egna synen på lärande för att tillsammans veta hur 
målen ska tolkas, detta för att veta vad det står för och på vilket sätt vi ska arbeta med det. 

Alla som arbetar i förskolan måste vara klar över vilken syn man har på barns lärande.  
Min erfarenhet av kurser eller utbildningar är att det du själv har ett engagemang i, behöver 

du få känna att du tar del av för din egen skull. Detta så att man kan utvecklas till att lära sig 
mer inom det valda området. Lärandet måste här få vara ditt eget ett tag, så att du själv 

känner att du har erövrat dig en kunskap, både teoretiskt och praktiskt. Du måste själv få 
praktiskt öva och göra så att du själv äger kunskapen. Det blir aldrig något lärande, för 

övriga kollegor, genom att enbart berätta om kursen, denna uppföljning är någonting vi 
saknar bra former för idag.  

 
(P) Vi har jobbat med detta i arbetslaget och jag tror att vi tycker ganska lika angående synen 

på barnens lärande. Detta är någonting man måste hålla levande och diskutera nu och då.  I 
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det stora hela lär sig de flesta barnen naturligt nya saker genom att prata och lyssna. Det 
svåraste för mig är de barn, som inte tar för sig på samma sätt, hur kommer man åt dem? Hur 

kan man hjälpa de barn som inte kan se ett mönster eller läsa av situationer som kommer upp 
under dagen?  

 
(L) Det är jätteviktigt att man får tid till diskussioner mellan förskola och lågstadiet när det 

gäller matematiken. Vi ska möta barnen på deras nivå, enligt läroplanen, då kan man inte 
hoppa över ett steg. Förskola och skola kan här hjälpas åt och kanske skapa ett bra 

samarbete.  
 
Föreståndaren (F) ger den kulturella kontexten en stor betydelse i verksamheten. Tolkning och 
ställningstaganden ligger som grund för förskolans uppdrag och dessa blir inte möjliga att 
genomföra utan den kulturella kontexten. Även den situationella kontexten berörs av 
kunskapssynen, förutom att kunna tolka vad kunskap är. Detta påtalar (F) då nya 
lärandesituationer måste befästas hos den enskilde individen, innan den kan förmedlas till 
kollegor. Denna syn på kunskap speglar uppfattningen om en förändring inom individen, 
snarare än en förmedling av fakta.  
Pedagogen (P) påtalar att arbetslaget fört diskussioner om synen på barns lärande och att detta 
behöver göras regelbundet. Att denna kulturella kontext är en av grundstenarna i förskolans 
uppdrag visar även läraren (L) genom att belysa vikten av en röd tråd inom hela barnens 
utbildning. Diskussioner bör därför inte enbart hållas i det egna arbetslaget, utan även mellan 
de olika stadierna.  

4.2.2 Har Lpfö 98 påverkat matematikens utsträckning i förskolan? 

(F) Jag är inte så säker på att medvetenheten är så mycket högre nu än innan. Det beror nog 
på att vi problematiserade för lite då vi hade matematik som utvecklingsområde, vilket 

resulterade i en känsla av att matematiken alltid har funnits i förskolan. Det blev aldrig något 
nytt lärande. För många pedagoger inom förskolan idag kommer inte denna form av 

analytiskt tänkande naturligt, då detta inte är något man har med sig från den egna 
utbildningen. Detta leder till att införandet av begrepp; som matematik och undervisning, i 

förskolan kan stöta på ett motstånd och en känsla av att det som idag finns inte är tillräckligt. 
Några blev dock mer intresserade av detta utvecklingsområde och har fortsatt att fokusera på 

matematiken. Men det var betydligt färre än om man tar området språk som motsvarande 
exempel. Kommentarer som jag kan inte, eller det är för svårt har inte varit ovanligt att höra 

vid tal om matematik. Detta har förmedlat en känsla att det faktiskt behövs ägnas mera tid åt 
just matematiken.  

Det behövs uppföljning av hela verksamheten för att se vad den innehåller och i vilken 
utsträckning vi når det läroplanen beskriver. Det behöver jag arbeta mycket mer med, men 

även arbetslagen. Det är viktigt att sitta ner och tillsammans diskutera hur vi tolkar målen i 
läroplanen. 

Det händer ingenting med målen i läroplanen om du inte som förskollärare kan tolka dem och 
veta på vilket sätt du behöver jobba, för att veta att du kan säkerställa att verksamheten lever 

upp till dessa mål. 
 

(P) Jag gick min utbildning för 30 år sedan och kan inte påminna mig om att matematik ens 
nämndes, så för min del har jag fått ta del av matematiken på vägen. Mycket genom att det 

står i läroplanen, under se sista åren känner jag att polletten har ramlat ner och jag har nytta 
av den när jag planerar mitt arbete. Nu känner jag tydligare att jag vet vad jag ska titta på, 

när det gäller matematiken. 
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(L) Jag har aldrig hört någon förskollärare prata om läroplanen, vilket kanske är hemskt. Jag 
hoppas att man tolkar ordet matematik så att man lekfullt kan få in viktiga begrepp i 

verksamheten. Gör man detta tror jag att barnen kan få en bra grund att stå på, vad gäller 
den fortsatta undervisningen i matematik. Börjar man att räkna addition och subtraktion med 

barn som inte har lust eller förståelse, kan detta få en negativ följd. Det får inte bli skola i 
förskolan, men samtidigt måste man peppa de barn som är intresserade.  
 
Återigen är det den kulturella kontexten som berörs vid tal om läroplanens tolkning. Att detta 
berörs mycket i förskolan kommer fram i intervjuerna, dock verkar det inte enligt (F) ha 
fungerat till fullo när det kommer till matematiken. Genom att förlora den kulturella 
kontexten i detta sammanhang, skapas inte en stadig situationell eller begreppslig kontext. 
Detta leder till att pedagogerna, istället för att tolka matematik i förskolan, känner ett 
motstånd och en känsla av misslyckande.  
För (P) har Lpfö 98 varit till hjälp för att tydliggöra vad matematik kan vara i förskolan, 
eftersom denne genom sin egen utbildning inte anser sig fått ta del av detta. (L) påpekade 
tidigare (se 4.4.2) om brist på samarbete mellan förskola och skola, vilket kan vara en 
bidragande faktor till att inte Lpfö 98 diskuterats.  

4.4.3 Hur belyser man matematiken i förskolan? 

(F) Genom gemensamma diskussioner om vad matematik står för i förskolan kom vi fram till 

att det handlade om vardagen; i situationer då barnen klär på sig, i matsituationen, 
samlingen eller utomhus. Det gav pedagogerna synliga tillfällen då de kunde uppmuntra till 

matematisk förståelse, samt att dessa stunder fanns frekvent över hela dagen. Dock gick 
mycket energi åt att fundera över varför vi benämner det som matematik i förskolan, då vi inte 

påtalar att vi har svenska eller annat ämne.  
Matematik är för förskolan ett otroligt utvecklingsområde till att ge barnen fler möjligheter 

till att utvecklas och lära sig. Vi får se om matematiken i förskolan kommer att utvecklas och 
få innehåll som gör att vi inom förskolan känner att det handlar om att utveckla det praktiska, 

som handlar om att få experimentera, pröva, undersöka och jobba med dem bitarna. Det är 
det jag tycker att förskolebarnen behöver för att kunna öka på sin förståelse. 
 Det är även viktigt att fundera över kvalitetsutveckling, då initiativet kommer ifrån någon 
annan än arbetslaget själv. Det har ju en betydelse för hur man väljer att lägga upp arbetet. 

 
(P) När man frågar om vad matematik är får man ofta räkna som svar, medan jag kan se att 

det handlar om mer än det. Det handlar om att se mönster, begrepp och även tid. Jag försöker 
tänka på att jag själv benämner de korrekta begreppen då jag pratar med barnen, men det 

kan jag utveckla ännu mer än jag idag gör. Tillfällena då barnen hjälper till att duka kan 
även de utnyttjas mer effektivt till att utmana barnen att tänka matematiskt. Detsamma gäller 

känslan av att inte få tid till att sitta ner och spela spel med barnen, utan att bli avbruten.  
När barnen är i 3-års ålder tycker de om räkneramsor, men det är inte det jag tycker att de 

ska få uppleva i första hand här i förskolan.  
Vi har också sett till att informera föräldrarna vad vi gör i förskolan, just matematik har 

tagits upp på föräldramöten tidigare för att visa på vad det kan innehålla i förskolan. En av 
svårigheterna när man i perioder väljer att fokusera på enskilda områden, är att allting annat 

försvinner istället för att inkludera det valda området i det pågående arbetet. 
 
(L) Matematik finns hela tiden i den dagliga verksamheten: När ska vi äta? När ska vi gå ut 
och leka? Man kan sedan på ett lekfullt sätt få in begrepp som jag anser kan vara bra att 

känna till innan man börjar i skolan. Hit hör telefonnummer, födelsedag, geometriska former. 
Begrepp som fler än, färre än, större än, mindre än, dubbelt, hälften, framlänges, baklänges, 
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udda, jämnt, sist, först, tung, lätt, kortare än, längre än, tung, tyngre, tyngst, lätt, lättare, 
lättast. Det är bra att prata om vad de olika siffrorna står för: 1-10. Visar sedan barnen 

något intresse för siffror kan man tala om hur dessa ska skrivas. Det är många barn som 
skriver siffrorna åt fel håll och det tar lång tid att lära om.  

 
Diskussioner och tolkning har återigen satt den kulturella kontexten i första hand. Med den 
som utgångspunk har man i verksamheten skapat betydelse för begreppsliga kontexter likväl 
som olika situationer där de hör hemma. Både för barn och vuxna gäller det att inkludera detta 
tänkande i vardagen, initiativet måste i den dagliga verksamheten komma från barnen i 
naturliga situationer. Dessa kan sedan medvetet användas av pedagogerna då de skapar 
lärsituationer för barnen.  

5 Slutsatser  
Här besvaras forskningsfrågorna en i sänder, med hjälp av både analys av enkäter och 
intervjuer samt tidigare forskning. De tre del-kontexterna i kontextualiseringsteorin kommer 
här att belysas. Syftet med uppsatsen kommer även att beröras i detta kapitel. 

5.1 Hur kontextualiserar pedagogerna kunskap och lärande av matematik i förskolan?  

Kunskap och lärande går hand i hand, som Ingemarsson (1998) poängterade, vilket 
pedagogerna tar i anspråk då hela dagen utnyttjas som naturliga lärsituationer. Både intervjuer 
och enkäter (se tabell 7) visar att matematik används kontinuerligt i sådana situationer under 
hela dagen.  
 
Att det didaktiska tänkandet inte är riktigt förankrat i förskolan än, kan eventuellt ses som en 
följd av att man inte tidigare har fått vanan att tänka i dessa banor. Detta är en känsla 
föreståndaren förmedlar. Om man i förskolan hade arbetat mer med kritiskt tänkande kring 
innehållet i verksamheten, hade man med den kulturella kontexten kunnat stärka även de 
andra del-kontexterna. Istället för att endast bekräfta att matematik redan ingick i 
verksamheten hade de kunnat sätta ord på detta och därmed stärkt den konceptuella 
kontexten. Pedagogerna hade då fått ett tydligare innehåll i verksamheten och en positiv 
känsla som borde ha kunnat förhindra tankar av misslyckande. Trots detta finns en 
medvetenhet i förskolans innehåll i övrigt, men inom matematiken anser föreståndaren att 
ytterligare arbete måste göras. Enligt tabell 2 ansåg majoriteten av pedagogerna att matematik 
var en del av den dagliga verksamheten i förskolan, detta fick ett annat perspektiv i intervjun 
med föreståndaren (se 4.4.2) då denne påpekade att man inte hade problematiserat tillräckligt.   
 
Föreståndaren talar om lärandesituationen när denne påtalar att lärandet måste få vara ens eget 
innan man kan föra det vidare till andra. Lärandet är således en process inom individen, vilket 
Ingemarsson (1998) beskrev i form av att det inte enbart handlade om att reproducera data. 
Utan detta är även en förändring av en individs uppfattning och attityder. För att förankra 
denna nya begreppsliga kontext måste omtolkning göras av den befintliga uppfattningen, 
alltså samverkar del-kontexterna. Den ena går inte att särskilja från den andra, då dessa 
ständigt påverkar varandra.       
Föreståndaren påpekar att en gemensam syn på barns lärande är oerhört viktigt i förskolans 
arbete. Detta är även en förutsättning för att arbetet med att tolka Lpfö 98s mål under 
utveckling och lärande ska kunna införlivas med metoder för att sedan nå dessa mål. Denna 
gemensamma syn på barnen borde även visa sig genom ett samarbete mellan förskola och 
skola, precis som läraren efterlyser. Detta är en del i den kulturella kontexten där vi inte kan 
bortse från. För att kunna veta vilka förväntningar som finns på innehållet i förskolan, bör 
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man förutom att kunna förstå Lpfö 98 även ha en insikt i vad barnen kommer att möta efter 
förskolan.  
 
Denna undersökning visade (se tabell 11) att pedagogernas medvetenhet om i vilka situationer 
barnen lär är hög och intervjun med pedagogen bekräftade denna medvetenhet. Denne belyste 
även betydenheten av att ständigt hålla denna diskussion vid liv i arbetslaget, vilket speglar ett 
gemensamt förhållningssätt för pedagog, föreståndare och lärare.  

5.2 Hur förhåller pedagogernas egen utbildning/fortbildning gentemot inställningen till 
att arbeta med matematik i förskolan? 

Undersökningen visade, i enlighet med rapporten Att lyfta matematiken (2004), att pedagoger 
i förskolan inte själva upplever att de haft nämnvärt med matematikdidaktik (se tabell 3) i den 
egna utbildningen. Här var det endast 15 % som upplevde att de haft det. Dessutom, även det i 
enlighet med rapporten, hade 46 % av pedagogerna i undersökningen negativa erfarenheter 
från den egna skolgången vad gäller matematiken (se tabell 9). Utbildningen var i denna 
undersökning det som påverkade pedagogerna minst i fråga om att använda matematik i 
förskolan.  
 
Den situationella kontexten påverkade i denna undersökning pedagogernas inställning till 
matematiken i betydande grad. Här framkom att 71 % av de pedagoger som tidigare haft svårt 
för matematik men som sedan fått kompetensutveckling, nu kände att inställningen till 
matematik blivit positiv. Dickinson (1997) klargör att en pedagog med lämplig utbildning och 
intresse för ett område, kan ha stor betydelse som inspiratör för övriga pedagoger i 
arbetslaget. Detta kan tydligt avspeglas i denna undersökning, då en majoritet av pedagogerna 
anser att de inspirerats av kollegor (se tabell 6). I denna undersökning var den situationella 
kontexten väldigt starkt förankrad. Kollegors inställning till användandet av matematik visade 
sig väga tungt för om de själva kommer att göra detsamma.    

5.3 Hur arbetar pedagogerna med matematik i förskolan, stämmer detta överens med 
målen i Lpfö 98? 

Betydelsen av förankrade arbetssätt inom förskolan (Löwing och Kilborn, 2002), vad gäller 
matematiken, blir påtaglig i denna forskning när föreståndaren påtalar att medvetenheten kan 
ha gått förlorad vid frånvaro av problematisering. Detta skedde i samband med att förskolan 
hade matematik som utvecklingsområde.  
 
Den konceptuella kontextens betydelse för matematiken står och väger mellan vad begreppet 
matematik står för. Detta framhåller även den intervjuade pedagogen; att en känsla av att ett 
fokuserat område tenderar att exkluderas från den existerande verksamheten i stället för att 
inkluderas för att skapa en varaktighet. Här känner alltså både pedagog och föreståndaren att 
denna förankring av matematiken som område i förskolan saknas. En förlorad 
problematisering, enligt föreståndaren, kan bidra till att förmedla en känsla av tillfredställelse 
vad gäller det matematiska innehållet i förskolan, tolkningen blir istället en bekräftelse på vad 
som redan finns i verksamheten. Gäller detta för de 92 % av respondenterna som känner att 
matematiken är en del av den dagliga verksamheten idag (se tabell 2), eller har dessa 
analyserat vad matematik betyder i just deras dagliga arbete tillsammans med barnen? Läraren 
påtalade att ordet matematik måste tolkas inom förskolan, så att inte undervisningen syftar till 
att efterlikna skolan. Lärande ska ske på barnens villkor och efter deras mognad, men ska man 
för den delen verkligen sätta tydliga gränser för vad som är skola och förskola? Hur har vi då 
valt att tolka innebörden av lärandet i skolan? 
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Pedagogen som intervjuades bekräftade tillsammans med föreståndaren och läraren, att precis 
som Doverborg (2006) beskriver finner den medvetne pedagogen tillfällen under hela dagen 
då matematiken kan kopplas in naturligt i barnens vardag. Detta visade även enkäterna då 
många pedagoger använder både lek och gemensamma stunder till att utmana barnen att tänka 
matematiskt (se tabell 7). 65 % av pedagogerna försöker medvetet använda de korrekta 
benämningarna på begrepp tillsammans barnen, vilket även är ett av målen i läroplanen.  
Pedagogerna i undersökningen väljer att använda matematik i naturliga situationer för barnen, 
vilket leder till att man, i enlighet med Lpfö 98, stimulerar barnens nyfikenhet. Under 
intervjun med pedagogen framkom att matematik i förskolan innefattar med är siffror. Det 
påtalades att även tid, mönster och begrepp ingår.  
 
Matematiken finns i förskolan men det framkommer samtidigt en medvetenhet om att man 
kan göra den ännu mera tydlig i verksamheten. Föreståndaren har en önskan om att utveckla 
matematiken till att bli mer praktisk, med experiment och ett undersökande arbetssätt. Genom 
att ha ett medvetet tänkande om den egna verksamheten, ser man hela tiden nya vägar till att 
ge barnen nya sätt att förstå sin omvärld. Detta är verkligen vad som förespråkas i förskolans 
läroplan!  
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6 Diskussion 
Detta avsnitt kommer att inledas med att diskutera tankarna som fanns i upprinnelsen till 
denna undersökning, även koppling till de tidigare forskningarna kommer att återfinnas här. 
Det kommer även att diskuteras hur denna uppsats påverkar verksamheten inom förskola och 
skola, samt vilka tankar som har kommit upp gällande framtida forskning.  

6.1 Diskussion av resultat 

I det första skedet av denna c-uppsats fanns från min sida en bild av en, från allmänheten, 
negativ syn på matematiken. Det som finns att läsa i press (här: skolverket, 2006) innehåller 
stora rubriker om misslyckanden. I detta sammanhang om matematik, vilket ingav en känsla 
av att detta var den allmänna bilden av hur andra ser på matematik. Dock blev jag snart 
medveten om att detta inte alls stämde överens med hur pedagogerna i denna uppsats ser på 
användandet av matematik i förskolan. De är tvärtom positiva till detta och majoriteten 
använder sig av matematik i olika former idag.  
Funderingar har uppkommit om hur man utvärderar och analyserar den egna verksamheten, 
gällande innehållet. Pedagogerna anser sig använda matematik, men föreståndaren känner att 
förskolan inte riktigt tolkat vad matematik står för i konkreta termer. Skulle lika många 
fortfarande uppleva att de använder matematik om dessa utvärderade innehållet, eller skulle 
kanske ännu fler få denna känsla? Vilket fall som helst anser jag att man inte får missa denna 
kulturella kontext. Genom att kunna sätta ord på vad man gör tillsammans med barnen, 
tydliggörs innehållet i verksamheten inte bara för andra utan även för sig själv. 
Förutsättningen för att bygga vidare på den konceptuella kontexten stärks och jag tror att 
matematiken skulle kunna upplevas mer naturlig i förskolan.  
      
Lindqvist (2003) lyfte i sin rapport oron över att vuxna med negativa erfarenheter av 
matematiken kan överföra dessa på barnen, vilket i sin tur kan leda till förlorad självkänsla i 
det kommande vuxenlivet. För att motverka detta måste dessa personer komma över denna 
negativa känsla och vända den till något positivt. Det är just detta som verkar ha hänt hos 
pedagogerna i denna undersökning, då majoriteten känner att de har en annan bild av ämnet 
matematik idag (se tabell 10). Nilsson (2006) påtalar i sin forskning, att samverkan av flera 
kontexter har en avgörande betydelse för att en meningsfullhet för pedagogerna själva ska 
införlivas. Denna undersökning visade att både begreppsliga, situationella och kulturella 
konstruktioner måste finnas i åtanke för att skapa denna meningsfullhet. Det räcker inte med 
en utbildning eller kompetensutveckling, utan hur dina kollegor förhåller sig till detta och 
vilken syn det finns på barnens lärande spelar även det en avgörande roll för om pedagogerna 
kommer att använda sig av matematiken i verksamheten. Att den kulturella kontexten inte är 
lika förankrad hos pedagogerna, som situationella kontexten, kan eventuellt vara en anledning 
till att inte en enad bild ges av matematikens innehåll i den dagliga verksamheten. 
Förväntningar och mål kan då upplevas suddiga. Detta bekräftade föreståndaren under 
intervjun, då hon upplevt att man utan problematisering bara bekräftat att matematik redan 
ingick i den dagliga verksamheten. Föreståndaren är här medveten om detta dilemma och 
anser att man inom förskola måste problematisera mer för att kunna tolka förväntningar och 
mål för matematiken.  
 
Pedagog och lärare önskar mer tid till diskussioner, detta tror jag skulle stärka den kulturella 
kontexten för pedagogerna. Det man för barnens skull måste ha i åtanke är den röda tråden i 
barnens utbildning. Förskola och skola kan inte ses som separata institutioner som arbetar 
oberoende av varandra. Hur ser man idag på undervisningen i dessa stadier? Läraren påtalar 
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att man i förskolan måste fånga barnen där de är idag och inte påtvinga situationer där man 
undervisar i exempelvis addition. Detta skulle ge negativa konsekvenser för barnet ifråga. 
Förskola får heller inte bli skola. Men hur ser man på skolans undervisning? Jag tror att man 
även i skolan anpassar undervisningen efter barnens tidigare erfarenheter och kunskaper. 
Istället för att dra gräns mellan vad som är skola och förskola borde båda stadierna se vad den 
andra innebär. I förskolan måste man se vad som komma skall och förebereda barnen på det. 
Ett samarbete mellan stadierna skulle här vara bra för att belysa vad detta skulle kunna 
innefatta. Skolan måste sedan ta vid där förskolan slutade. Därför kan man inte bara ha 
inskolning mellan stadierna så att barnen ska lära känns sin fröken och lokalerna. Denna 
trygghet har en viktig betydelse, men även en kunskapsöverlämning borde finnas med här. 
Barnen måste vara i fokus och hur långt de kommit i sin kunskapsutveckling borde få sätta 
ribban för vad skolan tar vid. Jag tror inte det är många klassföreståndare som vet vad barnen 
tidigare arbetat med i förskolan. Detta skulle verkligen kunna utnyttjas bättre. 
 
Då Lpfö 98 trädde i kraft fanns matematiken med under målen för utveckling och lärande, 
dock tar det lång tid att varaktigt inkludera ett nytt område i det befintliga arbetssättet. Detta 
är en krävande process (Löwing och Kilborn, 2002) som medvetet måste problematiseras och 
gemensamt arbetas fram för att skapa en varaktighet och trygghet i den egna verksamheten. 
Den konceptuella kontexten kommer inte att finna meningsfullhet om inte denna 
problematisering genomförs. Den kulturella kontexten påverkar alltså här i vilken mån den 
konceptuella kontexten kommer att få betydelse för den enskilde individen. Här delar jag den 
intervjuade föreståndarens uppfattning om att detta gått förlorat i det egna arbetet med 
matematiken. Här kan jag uppleva, för att skapa ett mer kritiskt analyserande förhållningssätt, 
att det krävs tid till att diskutera vad undervisningen innefattar i förskolan. Upplevelsen: det 

pågår ju lärande i förskolan men vi säger inte att vi undervisar (intervju med föreståndare) 
kan vara en god utgångspunkt för dessa diskussioner. Ingemarsson (1997) påtalar att även 
ordet kunskap har en outtalad gemensam betydelse, detta kan bidra till att när man väl börjar 
analysera och tolka begrepp som dessa blir det svårt att finna andra ord för dem. Jag kan 
förstå att en känsla av misslyckande, avståndstagande och till och med ångest (Lindqvist, 
2003) kan infinnas sig om man inte tillsammans kan tolka och analysera vad den egna 
verksamheten innehåller. Detta är en viktig del av den kulturella kontexten och viktig del av 
den egna mognaden och utvecklingen som alla människor behöver genomgå för att kunna 
fortsätta att utvecklas som, i denna uppsats, goda pedagoger. 
      
För de pedagoger som idag använder matematik i förskolan betydde arbetskamraternas 
inställning till matematik nästan lika mycket som kompetensutveckling inom området. Det är 
kanske här som det allra tydligast visar att man inte kan bortse från någon av del-kontexterna. 
Här ser jag att förskolan skulle kunna, genom kontinuerligt tillhandahålla kompetens-
utveckling, skapa fler inspirerade pedagoger som kan föra vidare denna entusiasm till övriga 
kollegor. Här skulle alltså denna starka situationella kontext kunna användas för att på sikt 
förstärka den konceptuella kontexten, vilket genom medvetna diskussioner sedan kan förankra 
den kulturella kontexten i den dagliga verksamheten. Om alla del-kontexter vore lika starka 
som den situationella kontexten är idag, tror jag att förskolan skulle visa en mer gemensam 
bild av innehållet i verksamheten.  
 
Hur kommer det sig då att den egna utbildningen inte alls har samma stora avgörande för 
matematikens användning i förskolan som den senare kompetensutvecklingen? Beror det på 
att pedagogerna inte minns om detta ingick i utbildningen eller inte? Kan det vara så att 
metodik var vanligare att man talade om än det mer omfattande begreppet didaktik? Enligt 
pedagogen som intervjuades kunde denne inte påminna sig om att matematik ens nämndes i 
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utbildningen. Är det så att man i tidigare utbildningar som riktade sig mot förskola inte hade 
med matematik, medan man idag ska få en behörighet som täcker fler stadier och därmed 
automatiskt får med detta. Hör matematiken till skolan, enligt utbildningarna? Oavsett hur 
detta förhåller sig anser pedagogerna i denna undersökning att den egna utbildningen spelar 
en liten roll för om man sedan kommer att belysa detta i den dagliga verksamheten.  
Intressant är att kompetensutvecklingen däremot var väldigt avgörande för matematiken i 
förskolan. Kommer detta sig av att man nu har kunnat ändra sin bild av matematik, om man 
tidigare hade negativa erfarenheter? Eller är det så att man nu har den egna barngruppen till 
att förankra dessa nya kunskaper i, medan man under sin utbildning var tvungen att ta till sig 
mycket ny kunskap inför det stundande yrket? Jag kan känna att det skulle vara mer 
motiverande att ta till sig kunskap från kompetensutveckling när man redan är inne i ett yrke, 
man får något att relatera till och förhoppningsvis positiva barn att fortsätta arbeta med. Under 
lärarutbildningen finns det inte alltid tid att skapa ett djupare engagemang för ett område, 
eftersom det hela tiden påbörjas nya kurser. Inkludering i verkligheten går förlorad. Får man 
däremot möjlighet att inspireras när man redan arbetar, kan detta inkluderas direkt.  
 
Vissheten om att det saknas bra uppföljningar för kompetensutveckling, borde visas hänsyn så 
att tid och kraft avsätts så att dessa pedagoger inte omvandlar denna kunskap till så kallad tyst 
kunskap. Enligt NCM (2001) har lärare även önskemål om samtalstid till att diskutera elevers 
lärande. Tar man till vara på dessa tillfällen kan man gemensamt på lokal nivå bidra till att 
detta blir ett utvecklingsarbete som kan förankras i kommunen. På så vis kan man koppla 
samman kompetensutveckling och egna observationer gällande valda områden. Skolverket 
(2004) hävdar att just kompetensutveckling är det mest kostnadseffektiva sättet att höja 
kvalitén på utbildningen. Kan man dessutom finna vägar till denna kompetensutveckling 
genom att utnyttja de pedagoger som idag har ett engagemang inom den egna verksamheten, 
anser jag att vägen till gemensamt arbetssätt har en god grund till att förankras.  

6.2 Tankar om framtida forskning 

Utbildningens ringa avgörande för att använda matematik i förskolan har fått mig att fundera 
på hur dessa var uppbyggda tidigare. Många pedagoger i undersökningen har arbetat i mer än 
20 år och det vore intressant att jämföra denna utbildning med dagens utbildning. Omtalades 
inte matematik i utbildningar som riktade sig mot förskolan då? Jag studerar på 
lärarprogrammet med inriktning mot tidigare år och detta kanske också det skiljer sig, 
gällande matematiken, om man jämför med rena förskollärarutbildningar idag.  
Tankar om analytiskt tänkande, som idag används ständigt i min utbildning, har även det 
uppkommit. Föreståndaren påpekade att många pedagoger i förskolan inte har detta tänkande 
med sig från utbildningen. Ett analyserande förhållningssätt till den egna verksamheten är 
viktigt för att kunna utvecklas och växa som pedagog. Hur ska man kunna få detta som ett 
naturligt inslag i förskolan?  
Under arbetet med denna forskning har även tankar om att utveckla olika former för 
uppföljning av kompetensutveckling börjat spira. Det skulle vara intressant att få vara en del 
av denna process och detta är verkligen ett område som är i behov av vidare forskning.   
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Till samtliga som arbetar i barngrupp i förskolan! 

Enkätundersökning om användningen av matematik i förskolan 
Mitt namn är Jenny Olsson och jag läser min sista termin på Mälardalens Högskola, där jag 
studerar på lärarprogrammet mot tidigare år. Just nu skriver jag mitt examensarbete inom 
kunskapsområdet matematik och avser att forska om pedagogers (inom förskolan) användning 
av matematik som en del i den dagliga verksamheten. 
     Jag avser att undersöka vilka faktorer som kan ha betydelse för inställningen till att 
undervisa i matematik. Med undervisning syftar jag till att det ingår i den dagliga 
verksamheten i olika former och företeelser.  
     Enkäterna delas ut till 4 förskolor i kommunen, och jag önskar att samtliga pedagoger tar 
sig tid att svara på den för att få bästa möjliga utfall att analysera. Utöver dessa enkäter 
kommer även ett antal intervjuer att hållas, dessa genomförs med pedagoger som jag idag vet 
arbetar med matematik som en del i den dagliga verksamheten.  
     För att informera Er om att Era svar endast kommer att behandlas ur forskningssynpunkt 
vill jag upplysa om följande forskningsetiska principer, som är av stor vikt i denna 
undersökning: 
 

� Informationskravet. Informationen Ni lämnar kommer endast att användas för 
forskning.  Medverkan är helt och hållet frivilligt och Ni har även rätt att avbryta Er 
medverkan.  

� Samtyckeskravet. Ni har rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor 
Ni vill medverka i forskningen.  Rätten att bryta denna medverkan finns, utan negativa 
påföljder. Jag kommer heller inte att utsätta Er inte för påtryckningar i Ert beslut att 
deltaga. 

� Konfidentialitetskravet. Alla uppgifter om identifierbara personer kommer att 
antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan 
identifieras av utomstående.  

� Nyttjandekravet. Allt insamlat material kommer endast att användas för forsknings-
ändamål, och kommer inte att utlånas för andra ändamål av några slag. Person-
uppgifter kommer inte att användas för beslut som påverkar den enskilde.  

 
Då forskningsrapporten är granskad och godkänd kommer 1 exemplar att skickas till vardera 
förskola som medverkat till att denna kunnat genomföras. Meddelande om var man kan finna 
denna forskning på Internet kommer även att meddelas.  
     Enkäterna kommer att redovisas anonymt. 
De informanter som väljer att lämna namn på enkäterna, blir i de fall det anses relevant för 
forskningen kontaktade för utförligare redogörelse. I annat fall borttages namnen då det inte 
längre är relevant vem som lämnat uppgifterna.  
 
 
För utförligare information eller vid eventuella frågor kontaktas: 
  
 Jenny Olsson telefonnummer 
 Andreas Ryve telefonnummer (handledare) 

Bilaga 1 
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Matematik i förskolan 
1. Hur många år har du varit verksam i förskolan? 
 

□1-5 år         □ 6-10 år         □ 11-15 år         □ 16-20 år         □ 21-25 år          Övrigt:      
 
2. Har du innan din tid i förskolan erfarenhet av att arbeta i skolan?  
   (där du tagit ansvar för planering och genomföring av lektioner) 
  

□ Nej. 

□ Ja. 
 
3. Vilken ålder är det på barngruppen där du arbetar idag?  
                                                                                                      ----------------- 
4. Delar ni in barnen i mindre grupper, där ni även ansvarar för planering och 
   aktiviteter? 
 

□ Nej, vi har inte några fasta smågrupper som vi ansvarar för. 

□ Ja, vi arbetar i mindre grupper och ansvarar för planering och aktiviteter. 

□ Vi arbetar i mindre grupper, men jag ansvarar inte för planering eller aktiviteter. 

□ Övrigt:____________________________________________________ 
 
5. Vilken utbildning har du? 
 

□ Barnskötare 

□ Förskollärare 

□ Lärare, ange vilken ålder du är behörig att undervisa i: __________ 

□ Annan utbildning:_______________________________________ 
 
6. Ingick matematikdidaktik i din utbildning? 
 

□ Nej. 

□ Ja. 
 
7. Önskar du att du hade fått mer utbildning i matematikdidaktik i din utbildning? 
 

□ Nej, jag är nöjd. 

□ Nej, eftersom jag är inte intresserad av att undervisa i matematik. 

□ Ja, jag hade gärna haft mer matematikdidaktik. 
 
 

Bilaga 2 
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9. Vilka är dina erfarenheter av matematiken, från din egen skolgång? (grundskola) 
  

□ Jag har alltid haft lätt för matematik. 

□ Jag tycker att matematik har varit svårt. 

□ Jag tycker att matematik har varit roligt. 

□ Jag har inte tyckt om matematik. 

□ Annan erfarenhet:_________________________________________ 
 
 
10. Anser du att du har en annan inställning till matematiken idag? 
 

□ Nej, jag känner likadant som under min egen skolgång. 

□ Ja, idag har jag en annan förståelse för hur matematiken kan användas. 

□ Idag känner jag: ___________________________________________ 
 
11. Har du under din tid i förskolan fått kompetensutveckling inom området  
      matematik? 
 

□ Nej. 

□ Jag har blivit erbjuden, men inte varit intresserad. 

□ Ja. 
 
12. Önskar du mer kompetensutveckling inom området matematik? 
 

□ Nej. 

□ Ja. 
 
13. Anser du att din egen inställningen till att använda matematik i förskolan  
      kan bero på: 
 

Mina tidigare känslor och upplevelser av matematik?                                □ Ja   □  Nej      

Mängden matematik i min utbildning?                                                       □ Ja   □  Nej      

Kompetensutveckling inom området matematik?                                       □ Ja   □  Nej      

Om mina arbetskamrater är positiva till att använda matematik?               □ Ja   □  Nej      

Inspirerande arbetskamrater har inspirerat mig?                                          □ Ja   □  Nej      

Matematik är ett skolämne, och inte hör hemma i förskolan                       □ Ja   □  Nej      
Annan anledning:________________________________________ 
 
14. Ser du matematiken som en naturlig del i den dagliga verksamheten med barnen? 
 

□ Nej. 

□ Ja. 
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15. I vilken ålder anser du att man kan börja ta in matematiken i barnens vardag? 
 

□ 1-2 års ålder                                            □ Förskoleklass 

□ 2-3 års ålder                                            □ Då barnen börjar skolan 

□ 3-4 års ålder 

□ 4-5 års ålder 
 
16. Hur har du valt att belysa matematiken i den dagliga verksamheten? 
 

□ Jag använder inte matematik tillsammans med barnen idag. 

□ Jag använder gemensamma stunder, som mat och samling till att prata matematik. 

□ Jag använder de fasta smågrupperna till att prata matematik. 

□ Jag ser tillfällen till matematik då barnen leker (lego, klossar...). 

□ Jag försöker tänka på att själva använda de korrekta matematiska begreppen när jag pratar 
   med barnen (ex. korta och långa barn – inte små och stora). 
 
17. Känner du till vad läroplanen för förskolan (Lpfö 98) säger om matematik? 
      

□ Nej. 

□ Ja. 
(du som just svarat nej, kan läsa ett utkast ur Lpfö 98 sist i denna enkät) 
 
18. Anser du att du kan omvandla dessa ord till handling, så att de fungerar i din  
      verksamhet tillsammans med barnen? 
 

□ Nej. 

□ Ja. 
 
19. Hur ser en bra inlärningssituation i matematik ut, enligt dig? (ringa in 1 eller fler) 
 

□ Barnen lär sig bäst då de är ensamma. 

□ Barnen lär sig bäst tillsammans. 

□ Barnen lär sig när de får nya erfarenheter till de gamla. 

□ Barnen lär sig lika bra hur det än sker, vi kan inte påverka detta. 

□ Barnen lär sig när vi utmanar dem att tänka på nya sätt. 

□ Annat alternativ:__________________________________________ 
 
20. Anser du att en idébank av något slag skulle kunna öka ditt intresse för att  
      använda matematik i förskolan? 
 

□ Nej. 

□ Ja. 
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För Er som känner att Ni vill ge mig möjlighet att få vidareutveckla något svar i denna enkät, 
skriv gärna namn och tillhörande förskola. Jag stryker namnet så snart jag känner att jag inte 
behöver fråga något mer. 
Observera att detta är valfritt! 
 
Namn______________________ 
 
Förskola____________________ 
 
Tack för att Ni tog er tid att delta i denna forskning! 
Vänligen,  
Jenny Olsson 
 

Vad säger Lpfö 98 om matematik? 

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 

Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den 
stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik 
och inbjudande. 
Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 
Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska 
verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. Flödet 
av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 
 

Mål 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 
 

� tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt 
att förstå sin omvärld, 

� 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 

 
Vidare står att arbetslaget skall stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av 
skriftspråk och matematik. 
Källa: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1067 
[online hämtat 2007-03-26] 
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Intervju med pedagog i förskolan. 
 
1. Vad kan matematik vara i förskolan? 
- Hur har du valt att belysa matematiken i den dagliga verksamheten? 
- Är detta ett tänkande som är befäst i arbetslaget? (Är det viktigt att ha samma syn?)  
- Hur kommer det sig att du/ni gör på just detta sätt?  
- Känner du att din syn på matematiken har ändrats sedan du började arbeta med matematik 
tillsammans med barnen? 
 
2. Vad har du för uppfattning om att kunskaper i matematik kan vara för barnen?  
- Hur märker du att barnen faktiskt lär sig? (Är detta en gemensam syn...) 
 
3. Har du läroplanen för förskolan i åtanke i ditt arbete med barnen? 
- Hur kan den vara till hjälp... eller är den inte det? 
 
4. Kan det eventuellt finnas för- eller nackdelar med att ha matematik i förskolan? 
- Kommer reaktioner utifrån? Varför? 
 
Intervju med föreståndare i förskolan. 
 
- Vad anser du som föreståndare att matematik kan vara i förskolan? 
 
- Har ni på något sätt fokuserat på matematiken i förskolan?  
(kompetens utveckling, inspirationsdagar) 
- Hur följer man upp dessa tillfällen?  
(idépärm eller anteckningar till övriga pedagoger i förskolan?) 
 
- Ser du en skillnad i verksamheten, gällande matematiken, sedan Lpfö 98 då det uttryckligen 
finns med matematik i strävansmålen? 
 
- Är det viktigt att ha en gemensam syn på kunskap/lärande i ett arbetslag/förskola? 
 
- Kan du se att det finns för- eller nackdelar med att ha matematik i förskolan? 
(Jag har stött på kommentarer att det är ett skolämne och att det inte går att arbeta matematiskt 
med små barn). 
 
Intervju med lärare i årskurs 1-3. 
 
-Vad känner du som lärare att det skulle vara bra om barnen redan i förskolan hade börjat 
arbeta med, gällande matematiken? (vilka förkunskaper önskar du att barnen hade fått från 
förskolan?) 
 
- Vad anser du hör till matematik i förskolan? 
 
- Ser du en skillnad i barnens förkunskaper, gällande matematiken, sedan Lpfö 98 där det 
uttryckligen finns med matematik i strävansmålen? 
 
- Kan du se att det finns för- eller nackdelar med att ha matematik i förskolan? 
 

Bilaga 3 


