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Abstract 
 
According to the curriculum, Lpfö-98, pre-school shall work with developing the 
children’s ability to discover and use mathematics in meaningful contexts. I think that a 
prerequisite for a good pre-school activity is that you have the parents support and 
interest in the activities that occur.  Therefore, through a questionnaire, I have examined 
how parents relate to mathematics in pre-school, what their attitudes are and their 
thoughts about what form it should take. This has been compared to the pre-school’s 
thoughts about mathematics in their activities, which they have shared with me through 
interviews. 
   Mathematics in pre-school is often seen as something positive as long as it is under 
playful forms, but at the same time there are many other activity areas that are of higher 
priority according to pre-school parents. There are also parent groups who think that 
mathematics belongs in school and that the time spent in pre-school should be used 
differently. 
   Parents have a certain attitude towards how and which form of mathematics that should 
occur in pre-school. Often, they believe that it should be introduced through playing and 
that it can be a part of the children’s spontaneous games, rhymes, jingles, movements and 
other activities. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Lpfö-98 skall man på förskolan arbeta med att barnen utvecklar sin förmåga att 
upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Jag tror att en 
förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet är att man har föräldrarnas stöd och 
intresse i de aktiviteter som förekommer och har därför genom enkäter undersökt hur 
föräldrar uppfattar matematik i förskolan, viken inställning de har, samt deras eventuella 
tankar om utformningen. Detta har jämförts med den aktuella förskolans tankar om 
matematisk verksamhet, som jag tagit del av via intervjuer.  
   Ofta uppfattas matematik på förskolan som positiv så länge den sker under lekfulla 
former, men samtidigt är det många andra arbetsområden som prioriteras högre bland 
förskoleföräldrarna. Det finns även föräldragrupper som menar att matematik hör till 
skolan och att tiden på förskolan bör användas till annat. 
   Föräldrar har viss uppfattning om hur och vilken matematik som ska förekomma på 
förskolan. Ofta anser de att den ska lekas fram och att den kan ingå i barnens spontana 
lek, rim, ramsor, rörelse och andra aktiviteter.  
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1 Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Enligt Lpfö-98 är ett av förskolans uppdrag att hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att 
upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Denna läroplan 
poängterar också att förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete 
med hemmen, där föräldrarna ska ges möjligheter att påverka verksamheten i förskolan. 
   Jag har läst matematik som inriktning i min lärarutbildning och tycker det är en 
spännande utmaning att integrera matematik i den dagliga verksamheten på förskolan. 
Jag tror att en förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet är att man har föräldrarnas 
stöd och intresse i de aktiviteter som förekommer och vill därför undersöka vad föräldrar 
har för åsikter om matematisk verksamhet i förskolan. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Jag tänker undersöka föräldrars, och i viss mån förskollärares, inställning till matematisk 
verksamhet med förskolebarn. Jag har valt att undersöka detta främst för att få inblick i 
vilka attityder och vilket arbetsklimat jag kan komma att möta, då jag själv planerar att i 
mitt yrkesliv integrera matematik i förskoleverksamheten. 
 
 
1.3 Litteraturgenomgång 
 
1.3.1 Matematik i styrdokumentet 
 
Enligt Lpfö-98, förskolans första läroplan, så ska man i förskolan ägna sig åt matematisk 
verksamhet. Där står att förskolan ska sträva efter att varje barn: 
 

• ” 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 skrivs det att: ”Arbetslaget skall stimulera barns nyfikenhet och begynnande 
förståelse av skriftspråk och matematik.” (Utbildningsdepartementet 1998, s.13) 
 
Läroplanen skall styra verksamheten i förskolan och beskriver statens krav på förskolans 
verksamhet. Här uttrycks även vilka krav och förväntningar som barn och föräldrar kan 
ställa på den pedagogiska verksamheten i förskolan. Lpfö-98 innehåller en mängd 
strävansmål, samt riktlinjer för förskolans verksamhet, men hur man skall uppnå dessa 
mål uttrycks inte utan det står varje förskoleverksamhet fritt att bestämma. 
(Utbildningsdepartementet 1998) 
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1.3.2 Barns matematiska utveckling 
 
För att få en förståelse för förskolans roll i barnens matematiska utveckling bör man 
känna till barnens naturliga, matematiska utveckling.  
   Både Adler (2001) samt Reis (2000) menar att grundandet av barns matematiska 
kunskaper startar redan vid födseln och sedan utvecklas genom det samspel som sker 
mellan det nyfödda barnet och de vuxna i omgivningen. 
   Adler (2001) skriver att spädbarnet vid födseln börjar utforska sin omvärld och att det 
sorterar och kategoriserar de ting och företeelser som barnet möter. Redan några dagar 
efter födseln kan barnet skilja mellan ett och två föremål, även om de ännu inte kan 
uttrycka detta. Från 1 ½ års ålder till 2 års ålder utvecklas barnets förmåga att 
kategorisera. De förstår nu att ett specifikt föremål kan ha gemensamma egenskaper 
oavsett färg, form eller storlek. Allt i omvärlden ska systematiseras efter kategorier och 
barnen frågar ideligen sin omvärld om vad och varför, beträffande ting och företeelser i 
barnens miljö. 
   Vid 1 ½ års ålder har de flesta barn nått en insikt om att föremål existerar även om 
barnet inte kan se dem. Barnen kan tänka och prata om föremål som inte syns, vilket är 
en förutsättning för att senare i skolan kunna ersätta konkreta föremål med abstrakta 
siffror.  
   Under förskoleåldern utvecklas också motsatsbegreppen och i 2 ½ -3 årsåldern kan barn 
skilja mellan motsatser som ”stor” och ”liten” förutsatt att skillnaden mellan dessa 
föremål är markant.  
   När barnen är 3-4 år kan de uppfatta lägre antal, 2 eller 3 föremål. Doverborg/Pramling-
Samuelsson (2000) menar att barnens förmåga att skilja mindre grupper åt är medfödd 
och att den visar sig redan i tvåårsåldern. De skriver att barn ofta kan skilja på grupper 
med 1,2 eller 3 föremål, men när det blir 4 eller fler föremål så benämns antalet ofta som 
”många”.  
   Vidare skriver Adler (2001) att barnen börjar ramsräkna i 3-4 årsåldern, även om det i 
början sker slumpmässigt, ”ett, två, fem, tio…”. Efterhand byts räkneramsan ut till den 
korrekta, men oftast har barnen ännu ingen kunskap om att siffran 4 betecknar fyra 
föremål. 
   Reis (2000) poängterar kulturens och samhällets betydelse för barnens matematiska 
förståelse. Hon skriver att små barn från början besitter en sorts intuitiv matematik där de 
t ex har en förmåga att uppfatta om någonting är för högt upp eller för stort eller för litet. 
Detta bildar barnens referensram och utifrån denna provar och utforskar barnen 
omvärlden för att finna lösningarna i olika situationer. I samspel med omgivningen 
utvidgar barnen hela tiden sin kunskap och referensram genom att bygga på tidigare 
erfarenheter och upplevelser. Reis menar att barnen tidigt kan se och träna förmågan att 
bedöma riktning, avstånd, fart, volym, massa och tyngd. 
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1.3.3 Vad är matematik? 
 
För att kunna arbeta med matematiken på förskolan behöver man en uppfattning om vad 
matematik innefattar i allmänhet, samt vilka former och uttryck den kan ta på förskolan. 
   I Nationalencyklopedin (Engström m.fl. 1994) finner man att ordet matematik 
härstammar från grekiskans ma’thēma som betyder kunskap eller läroämne. Matematik 
definieras som en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 
metodutveckling. 
   Detta skiljer sig från hur Bonniers Lexikon (Ahlgren m.fl. 1996) beskriver 
matematiken: 
 

”Matematik [av grekiska mathema, vetenskap], läran om egenskaperna hos abstrakta 
begrepp som mängder, tal, geometriska figurer och funktioner och relationerna mellan 
dem. ” (Ahlgren m.fl. 1996, s.233) 
 

Om man ser till vad matematiken innebär på förskolan beskriver Elisabet Doverborg 
(Jancke 2000a) matematiken som ett språk vi ska ge våra förskolebarn och ett verktyg 
barnen behöver för att förstå sin omvärld. Vidare beskriver hon att den grundläggande 
matematiken som finns på förskolan kan vara:  

 
”att se mönster, att se delarna, att sortera och klassificera, att göra jämförelser,  att 
uppfatta längd, storlek, tyngd, volym, att beräkna avstånd och läge i rummet, hur saker 
förhåller sig till varandra, vad tid är för någonting, antalskonstans, taluppfattning, 
ramsräknande, att se siffrorna” (Jancke 2000a, s.13) 

 
Heiberg-Solem/Lie-Reikerås (2004, s.10-13) återger Alan Bishops formuleringar om ”sex 
fundamentala matematikaktiviteter” som han menar utgör grunden för utvecklingen av 
matematik och som ger en uppfattning om vad matematik kan vara för oss och  
barnen: 
 

Förklaring och argumentation – motiveringar, förklaringar resonemang och logiska 
slutsatser. Barnen får sätta ord på sina tankar och sina resonemang. De behöver 
kunskap för att kunna delge andra hur man ska dela frukten för att det ska bli rättvist 
eller varför de behöver den största filten som tak på kojan. I matematiken är det ett 
viktigt moment att motivera och dra slutsatser. 
 
Lokalisering – att hitta, orientera sig i rummet – lokalisering och placering. 
Lokalisering kan innebära en förmåga att hitta hem eller att hitta nallen som blev 
kvarglömd på gården. Barnen behöver kunna skapa mentala, såväl som enklare fysiska, 
kartor för att orientera sig i omgivningen. 
 
Design – former, figurer, mönster, symmetri, arkitektur och konst. Barnen kan 
identifiera och se likheter och skillnader mellan olika former och mönster samt dess 
egenskaper. 
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Räkning – räkning, antalsord, räknesystem och talsystem. Barnen visar hur gamla de är 
med fingrarna, de rabblar upp siffror och räknar antalet barn. De sparar pengar i 
sparbössa och säger/sjunger olika räkneramsor. I vårt samhälle möter barnen ofta tal, 
räkning och antalsord i olika former. 
 
Mätning – jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid, vikt och 
pengar. Barnen jämför vem som är längst eller vem som har den tyngsta väskan. De är 
intresserade av pengar och funderar över tiden. De tittar på måttgraderingen hur mycket 
vatten som finns i tillbringaren och tävlar om vem som kan springa fortast. 
 
Lekar och spel – rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategispel, 
tärningsspel, pussel. Ettåringen leker med besticklådan, treåringen bygger torn och 
fyraåringen leker med dockor och alla använder de matematik. I rolleken ingår ofta en 
handling med någon sorts ordningsföljd samt ett logiskt samband. Många spel kräver 
kunskap om tal och räkning och kräver ofta logiskt tänkande. I spel förekommer även 
argumenterande och motiverande, något som är en viktig del av matematiken. 

 
 
1.3.4 Hur kan man arbeta med matematiken i förskolan? 
 
Att matematiken i förskolan inte skall förekomma i form av formell 
matematikundervisning med sifferskrivande och övande av räkneoperationer är mycket 
av litteraturen överens om. (Bl.a. Ahlberg 2000, Doverborg/Pramling-Samuelsson 1995, 
1999) Istället skall matematikundervisningen främst grunda sig på barnens lek, något som 
bl.a. uttrycks i SOU, Statens offentliga utredning, 1997:157, vilken låg till grund för 
förskolans läroplan, Lpfö-98. I SOU 1997:157 framhävs leken och lekfullhetens viktiga 
betydelse för barns lärande och man menar att det knappt går att skilja lek ifrån lärande. 
Vidare påpekas att det i barnens vardag finns mängder av tillfällen som kan användas för 
att öka barnens matematiska förståelse: 

  
”Genom att på ett lekfullt sätt få barn att uppfatta och uttrycka antal, att ordna, sortera 
och jämföra efter storlek, vikt, volym och längd, att kunna skapa olika mönster, och 
enklare geometriska former, upptäcker barn matematiken. Genom att göra matematiska 
begrepp till en del av sin erfarenhetsvärld, utvecklar barn matematiken som språk.” 
(Doverborg/Pramling-Samuelsson 1999, s.10)     

 
Ahlberg (2000) poängterar även hon att matematiken bör ske på ett lekfullt sätt. Hon 
menar också att det är av stor vikt att man som pedagog i förskolan skapar aktiviteter som 
kan problematiseras, för att sedan kunna samtala om dem eftersom barns förståelse av 
matematiska begrepp utvecklas när de samtalar om sina upplevelser. 
   En mängd forskare (Ahlberg 2000, Reis 2000, Doverborg /Pramling-Samuelsson 1995, 
1999) betonar förskolepersonalens ansvar för att identifiera, synliggöra och samtala om 
matematiska situationer med barnen. Pedagogerna har även som uppgift att lyfta fram 
och skapa matematiska aktiviteter efter barnens intresse.  
    Malin Kjellander (Jancke 2000b) har valt ett annat perspektiv. Hon menar att 
matematiken är någonting som redan finns i barnen och ingenting man kan tillföra. 
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Pedagogernas uppgift är att finna och skapa situationer där barnen kan upptäcka och 
utveckla sina matematiska kunskaper. 
   För att skapa en förståelse för hur den matematiska verksamheten kan se ut på 
förskolan presenteras nedan en mängd konkreta förslag (Doverborg/Pramling-
Samuelsson 1999): 
 
Att utnyttja förskolemiljön: 
 
Förskolemiljön bjuder på många tillfällen till matematisk verksamhet. Där finns ofta 
material som barnen kan sortera, kategorisera och storleksordna. Inomhus kan det vara 
t.ex. dockor, nallar eller klossar av olika former och storlekar. Klossar kan även användas 
för att ge barnen en möjlighet att uppfatta höjd, bredd, tjocklek eller att räkna antalet. 
Utomhus kan pinnar och stenar vara lämpliga material att sortera, jämföra och serieordna 
eller använda som pengar vid affärslek. Genom sorteringsarbetet blir barnen 
uppmärksamma på föremåls likheter och skillnader.   
    Sand och snö är lämpliga material för att skapa känsla för t.ex. form, rum, höjd och 
mått. Vatten uppskattas av många barn och kan användas för att ge en känsla för volym, 
t.ex. genom djupa vattenpölar eller då man öser vatten mellan olika kärl.  
    Kojor, tunnlar, kuddar o dyl. som barnen kan krypa under, över, inuti och ovanpå ger 
barnen en möjlighet att utveckla en känsla för den rumsliga dimensionen.  
 
Att se förskolesituationernas möjligheter: 
 
I vardagssituationerna på förskolan finns det mycket matematik att upptäcka. Vid av- och 
påklädning ska kläderna sorteras till rätt fack, skorna ska paras ihop, knapparna i jackan 
kan räknas eller man kan jämföra dragkedjornas längd. Att utmanas av matematiken vid 
klädsituationerna är kanske mer lockande för de yngre barnen än för de äldre där 
påklädning ofta går på rutin. För de yngre barnen kan dessa situationer upplevas som 
problemlösning och en riktig utmaning. 
    Vid måltiderna kan storlek, mängd och antal uppmärksammas, t.ex. genom att göra 
barnen delaktiga då maten läggs upp. Man kan studera volymen i vattentillbringaren och 
uppmärksamma måttgraderingarna. Genom att dela frukten på olika sätt kan man 
uppmärksamma begrepp som halvor och fjärdedelar. 
   De äldre barnen kan hjälpa till vid dukningen och bör då själva få fundera på hur många 
barn och vuxna det ska dukas åt, vilka barn som är närvarande och vilka som är 
frånvarande, vad vi behöver duka med för tallrikar om det är soppa, hur många 
mjölkpaket vi behöver till borden osv. 
    Vid skapande aktiviteter, t.ex. om barnen ska sy ett litet kramdjur så bör man utmana 
barnen och låta dem själva planera hur de ska gå tillväga, rita mönster och fundera över 
hur de ska veta att tyget räcker till deras mönster osv. Författarna poängterar att vi som 
pedagoger inte ska ge barnen lösningar på en gång, utan istället uppmuntra till att barnen 
tänker själva, reflekterar och provar för att finna svaren. 
    När man är utomhus kan man t.ex. använda förskolans cyklar för att ge barnen en 
känsla för storlek, hastighet, tid, sträckor samt turordningssystem om cyklarna inte räcker 
till alla barn. I närmiljön finns en mängd föremål att jämföra och räkna: hus, bilar, träd 
osv. 
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Andra aktiviteter på förskolan: 
 
Ramsor som bygger på upprepning och räknande är små barn ofta intresserade av. Även 
om barnen inte lär sig att uppfatta antal eller att räkna i tidig ålder, så kan de få en känsla 
för räknandets rytm, upprepningen och kontinuiteten. Ramsorna kan vara både med 
ökande antal, med minskande antal eller med ramsor där man parar ihop fingrar med de 
upprepade räkneorden 
    Barn är ofta intresserade av att mäta saker i sin omvärld. Om varje barn får en remsa på 
väggen som motsvarar deras egen längd, kan barnen jämföra sin egen med kompisarnas 
eller de vuxnas remsor och därigenom få en känsla för sin egen längd. Barnen bör ha 
tillgång till linjaler och måttband för att mäta saker, även om de ännu inte är bekanta med 
siffrorna.  
    Claesdotter (2002) skriver om en förskola där man har en matematikväska fylld med 
olika spel. I den kan man bl.a. finna olika kortspel och patienser, memory och 
tärningsspel. Där finns även ett bowlingspel med fem käglor, där barnen hela tiden får 
notera hur många käglor de slagit ned och hur många som står kvar, något som kan hjälpa 
dem att bilda en taluppfattning. 
    För att konkretisera begreppet tid har en förskola valt att fylla 12 burkar (månader) 
med lika många flirtkulor som antal dagar i respektive månad. Varje månad har sin färg 
på flirtkulorna och varje dag tas en flirtkula från den aktuella månadsburken och läggs i 
en stor burk som får symbolisera hela året. Detta ger även tillfälle till en del räknande, 
t.ex. hur många dagar som är kvar i burken/månaden eller hur många månader som är 
kvar på året. (Claesdotter 2002) 
 
 
1.3.5 Positiva följder av matematik på förskolan 
 
Varför ska man arbeta med matematik på förskolan, förutom att det står så i Lpfö-98? 
Forskarna menar att matematiska verksamheter i ung ålder hjälper barnen att bygga upp 
en kunskap och lägger grunden för att barnen senare skall kunna utveckla ett matematiskt 
tänkande. Hur detta går till beskrivs av Doverborg i Jancke (2000a). Den grundläggande 
matematiken är att kunna se likheter och skillnader, samt storleksförhållanden och om 
inte barnen får den grunden uppstår svårigheter när de sedan ska gruppera och räkna 
antal. Både Ahlberg (2000) samt Reis (2000) påpekar att små barns (ca 1 år) intuitiva 
kunskap, som grundas på de upplevelser som de får när de exempelvis undersöker 
omvärlden och spontant parbildar, lägger grunden till att barnet senare skall kunna 
utveckla sitt matematiska tänkande. Hans Forssberg, professor och barnläkare, poängterar 
att ”det är viktigt för alla barn att befinna sig i en miljö som stimulerar hjärnans 
utveckling. Hur man använder hjärnan under småbarnsåren påverkar dess struktur och 
funktion senare i livet.” (Hindberg 2004, s.12) 
   Reis (2000) skriver ”genom att göra barn uppmärksamma på matematiken i vardagen, 
kan man /…/ se till att matematiken inte blir ett ’tråkigt ämne i skolan’”.  (s.34) 
   Den enda ordentliga forskning jag funnit om följderna av matematik på förskolan är en 
studie från Lärarförbundet (2005). I den påvisas att barn som gått minst ett år i förskolan 
får högre resultat på den internationella Pisa-undersökningen i matematik, som 
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genomförs i grundskolans senare år, än barn som inte har gått i förskolan. Den positiva 
effekten är dessutom större ju längre barnen har gått i förskola.  
   Utbildningsdepartementet (2004) påtalar att barns första erfarenheter av matematik kan 
vara avgörande för attityder, föreställningar och studieframgångar senare i livet. De 
nämner även den tidiga matematikens betydelse i ett demokratiskt samhälle: 
 

”Att satsa på matematik är en investering i medborgarskap och demokrati. Matematik 
är ett av skolans kärnämnen och att ha tilltro till och förmåga att tolka och påverka sin 
sociala omvärld är oundgängligt för ett aktivt medborgarskap /…/ Ett grundläggande 
matematikkunnande är därför en förutsättning för en reell, och inte bara formell, 
demokrati” (Utbildningsdepartementet 2004, s.165)  

 
Doverborg (Björkman 2002) ansluter sig även till detta synsätt och menar att även om 
inte alla barn ska bli matematiker, så ska alla så småningom klara vardagsmatematiken 
som att betala räkningar, räkna procent, tolka statistik, deklarera o dyl. Matematik gör 
dock många människor handlingsförlamade, men med matematik i förskolan ska barnen 
få ökade kunskaper och tilltro till sitt eget tänkande och inte rygga tillbaka för matematik. 
   Vidare menar Utbildningsdepartementet (2004) att man genom matematik i de yngre 
åldrarna tidigare kan upptäcka och handla inför starka och svaga sidor i barns och 
ungdomars kunskapsutveckling i matematik, vilket är av stort värde för både individ och 
samhälle. 
 
 
1.3.6 Negativa följder av matematik på förskolan 
 
Det enda jag funnit om negativa följder av matematik i förskolan är Ahlberg (2000) som 
redovisar forskning om farorna med en alltför strukturerad och skolliknande undervisning 
i förskolan. Hon hänvisar till forskare som menar att en alltför skolinriktad 
färdighetsträning kan bli ett hinder i barnens utveckling.  
    

”Om barn möter alltför stora formella krav i den tidiga matematikundervisningen och 
får uppfattningen att matematik enbart handlar om att skriva siffror och ställa upp 
beräkningar för att så snabbt som möjligt ge rätt svar, kan de få felaktiga 
föreställningar om vad matematik egentligen går ut på. Barnen kanske inte upptäcker 
att matematik kan vara något annat än att fortast möjligt ge rätt svar på en uppgift och 
det kan finnas en risk att de inte ger sig tid att försöka förstå de uppgifter de ställs 
inför. De kanske inte vågar ta sig tid att pröva nya vägar och använda olika strategier 
och uttrycksmedel när de försöker lösa problem. Detta kan leda till att de aldrig 
upplever de rika möjligheter till kreativitet och upptäckarglädje som matematiken 
rymmer.” (s.10) 
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1.3.7 Föräldrar och förskolan 
 
Att föräldrarna skall vara delaktiga i förskolearbetet står beskrivet i Lpfö-98. De ska ha 
möjlighet ”att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i 
förskolan”. 
 
Arbetslaget på förskolan skall:  

• ”ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen konkretiseras 
i den pedagogiska planeringen ” 

• ”beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande 
av verksamheten ”  

(Utbildningsdepartementet 1998, s.14-15) 

Vidare står i Lpfö-98 att ”förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och 
förtroendefullt samarbete med hemmen”. För att detta samarbete ska fungera kan det vara 
rimligt att känna till föräldrarnas förväntningar på förskolan. Vilka förväntningar som 
finns varierar mellan olika föräldrar och olika förskolor, men i en studie utförd 1991 har 
man undersökt vad föräldrar förväntar sig av förskolan (Ekman/Sundell 1992). I denna 
studie fick 400 föräldrar ta ställning till ett antal aktiviteter och sedan avgöra vilka som 
skulle arbeta med och ansvara för att dessa mål uppfylldes, de själva eller förskolan. 
   Resultatet blev att majoriteten av föräldrarna ansåg att det var förskolans ansvar att 
arbeta med konkreta kunskaper och färdigheter såsom enkla tekniska experiment, måla, 
väva, djur och växter, klimat och miljö, sånger, finmotorik, grovmotorik och balans samt 
vikter, volymer och former. En förälder uttryckte det som ”det jag inte kan det 
överlämnar jag gärna till andra att lära mitt barn”. (s. 27) Föräldrarnas ansvar ansågs vara 
att göra barnen trygga och harmoniska, att samtala om tros- och livsfrågor, regler och 
normer, ansvar och hänsyn, högtider och traditioner, ordförråd och att uttrycka sig 
begripligt. 
 
 
1.3.8 Föräldrar och matematik 
 
Föräldrarna har stor betydelse för barnens lärande i matematik. Föräldrar som stöttar och 
visar att de tycker matematiken är viktig ger genom sin positiva attityd bra stöd åt barnen. 
Marj Horne (Trygg 2004, s.1) menar att ”alla föräldrar vill att deras barn ska lyckas med 
matematik! Oavsett vad de själva har för erfarenhet och upplevelser”.  
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1.4 Problemformulering 
 
Mina frågeställningar är som följer: 
 
1. Vilken inställning har föräldrar till matematik i förskolan?  
 
2. Har föräldrar någon uppfattning om hur den matematiska verksamheten på förskolan 

bör utformas och vilket innehåll den bör ha, och i så fall – hur lyder deras uppfattning? 
 
3. Finns det något samband mellan föräldrarnas inställning till matematisk verksamhet 

på förskolan och den aktuella förskolans intresse för matematisk verksamhet?  



 10 

2 Metod 
 
 
2.1 Urval 
 
Min undersökningsgrupp består av föräldrar på tre förskoleavdelningar i en mellanstor 
svensk stad. På dessa tre avdelningar går det enbart äldre förskolebarn, dvs. 3-5 år. Två 
stycken av förskolorna har jag tidigare vikarierat på, och den tredje förskolan valdes ut 
via en personlig kontakt som upplyste mig om att denna förskola deltog i ett 
matematikprojekt. Eftersom jag i min undersökning vill jämföra om förskolans intresse 
för matematik påverkar föräldrarnas inställning till matematik, tyckte jag det var lämpligt 
att låta en förskola med mer uttalad matematisk inriktning delta i min undersökning.  
   Eftersom jag inte diskuterat eller presenterat matematisk verksamhet för föräldrarna på 
de avdelningar jag tidigare vikarierat på, ser jag inte att mina kopplingar till 
avdelningarna kommer att påverka min undersökning, annat än att jag möjligen får en 
högre svarsfrekvens på dessa förskolor,   
   På förskoleavdelningarna finns det 21, 20 respektive 15 barn. På de förskolor där det 
finns syskonpar har jag valt att endast lämna ut en enkät till varje familj, vilket gör att 
antalet utlämnade enkäter är 54 st. 
   På varje förskola kommer jag även att intervjua en förskollärare. Vilken förskollärare 
som intervjuas bestäms av det aktuella arbetslaget. 
 
 
2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Jag har valt att genomföra min studie genom enkäter till samtliga föräldrar på 
förskoleavdelningarna. Anledningen till att jag valt enkätundersökning är främst för att få 
så stor svarsgrupp som möjligt. Nackdelen med enkäter är att det är svårt att skapa frågor 
som ger djupare förståelse för föräldrarnas inställningar och uppfattningar. Alternativet 
vore att intervjua föräldrar, men detta hade gett en alldeles för liten urvalsgrupp och det 
kan vara svårt att få föräldrarna att ta sig tid och delta i en intervju. Dessutom påverkas 
urvalet mer än vid en enkätundersökning, då de föräldrar som är mest intresserade av 
matematik på förskolan kanske också är mest villiga att ställa upp på en intervju om 
matematik i förskolan. 
   Jag valde att inte ha några ”öppna frågor” i enkäten, dvs. frågor där den svarande själv 
ska formulera sitt svar. Anledningen till detta är att den sortens frågor tar längre tid för de 
svarande att fylla i, vilket kan leda till att färre svarar. Det kan även vara så att 
föräldrarna inte har någon åsikt i vissa frågor, utan istället har lättare att ta ställning till 
olika färdiga påståenden. Dessutom är det svårare att sammanställa svaren utifrån öppna 
frågor. Enkäten finns i bilaga 1. 
   För att se matematikens ställning i förhållande till andra aktiviteter på förskolan fick de 
svarande på enkätfråga 1 välja ut fem aktiviteter som de ser som extra viktiga i 
förskoleverksamheten. Dessa alternativ skapade jag utifrån målformuleringarna under 
”Utveckling och lärande” i Lpfö-98 för att få alternativ som alla har stöd i 
styrdokumenten. Jag valde att utesluta de alternativ som berör barnens psykiska, fysiska 
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och sociala utveckling, då jag inte uppfattar dessa alternativ som kvalitativt jämförbara 
till olika kunskaper. Målformuleringarna fick jag sedan förenkla, då de kan vara 
svårtolkade och innehålla ord som är mer kända i skolans värld än bland allmänheten. 
   Fråga 2 formulerade jag för att se vilket intresse föräldrarna har för matematiska 
aktiviteter i förskolan. Jag valde även att ta med andra alternativ på förskoleaktiviteter, 
t.ex. skogsutflykter och rim och ramsor, dels för att inte vara så uttalat matematisk 
inriktad, dels för kunna jämföra olika aktiviteter mot varandra, t.ex. siffror och bokstäver. 
Alternativen fick jag fram genom att formulera aktiviteter utifrån de områden som 
nämndes under fråga 1. De matematiska alternativen fick jag genom olika aktiviteter som 
nämns i ”Förskolebarn i matematikens värld” (Doverborg /Pramling-Samuelsson 1999) 
   Som fråga 3 valde jag en rak fråga där de svarande fick gradera hur viktigt de anser att 
det är med matematik i förskolan. 
   Fråga 4 ställde jag för att få en inblick i varför eller varför inte föräldrarna vill ha 
matematiska aktiviteter i förskolan. För att undvika en öppen fråga fick jag själv komma 
på lämpliga svarsalternativ, vilket tyvärr kan leda till att jag styr föräldrarna i denna 
fråga. För de svarande som har en annan idé till varför man ska ha matematisk 
verksamhet lämnade jag ett öppet alternativ där de själva kan få skriva sitt förslag. Man 
kan diskutera om de alternativ som uttrycker en positiv inställning till matematik på 
förskolan eller de som uttrycker en negativ inställning skulle stå först, då de svarande 
eventuellt läser in någon sorts värdering i vilken ordning alternativen står. En möjlighet 
hade varit att blanda ordningen på alternativen, men då det hade gett ett rörigt intryck 
avstod jag från detta. 
   För att få insikt i om föräldrarna känner till hur man arbetar med matematik på deras 
barns förskolor ställde jag fråga 5. Om föräldrarna inte säger sig känna till hur man 
arbetar med matematik på förskoleavdelningen, påverkar det resultaten när jag ska 
försöka dra eventuella slutsatser mellan föräldrarnas och förskolornas inställning. 
   Jag kommer även att genomföra en intervju på varje förskoleavdelning. Syftet med 
detta är att jag vill ha någon sorts förståelse för hur intresset för matematik är på de olika 
förskolorna och sedan kunna jämföra detta med föräldrarnas inställning på respektive 
förskola. Jag anser att en intervju på varje förskola ger tillräcklig kännedom om hur man 
arbetar matematiskt på avdelningarna, då intervjuerna kommer ge ungefär samma 
information som kan tänkas delges föräldrarna. Intervjufrågorna finns i bilaga 2. 
 
 
2.3 Procedur 
 
Jag ringde till de tre förskolorna och berättade att jag skrev mitt examensarbete och 
frågade om jag kunde få göra en enkätundersökning bland deras föräldrar om deras 
inställning till matematik. Samtidigt undrade jag om jag skulle kunna få intervjua någon 
ur personalen angående om och hur man arbetar med matematik på deras avdelning. Tre 
dagar senare besökte jag förskolorna för att dela ut mina enkäter och boka en intervjutid. 
Det visade sig då att man på en förskola missuppfattat mig och trodde att jag ville 
genomföra en enkätstudie hos personalen, men efter att missförståndet klarats upp fick 
jag deras godkännande att dela ut mina enkäter till föräldrarna. Jag valde att dela ut mina 
enkäter på en torsdag då jag ansåg att föräldrarna då hade helgen på sig att besvara 
frågorna, för att sedan lämna in dem till förskolan senast tisdagen därpå. Via barnens 
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hyllor i hallen distribuerade jag enkäterna som inleddes med en presentation om vem jag 
är, enkätens syfte och hur de kan kontakta mig vid eventuella frågor. Jag instruerade inte 
personalen på något speciellt vis, så jag vet inte om de uppmärksammade enkäten för 
föräldrarna, eller om de låtit föräldrarna ta enkäterna vid intresse. Familjer med två barn 
på samma avdelning fick en enkät, likaså de familjer som består av skilda föräldrar. 
   På varje förskola har jag även genomfört en intervju med en förskollärare ur 
arbetslaget. Av olika anledningar fick endast en av de tre intervjuade tillgång till 
intervjufrågorna i förväg. Samtliga intervjuer har genomförts på arbetstid utanför 
barngruppen och spelats in på band.  
 
 
2.4 Databearbetning 
 
Enkäterna har jag sammanställt genom att på en tomt frågeformulär markera svaren från 
samtliga enkäter. Då jag använde olika pennfärger för de olika avdelningarna blev det 
lättare att se eventuella skillnader och likheter mellan de tre avdelningarna. 
Kommentarerna har jag även de skrivit ned på ett separat papper med tre olika färger 
beroende på vilken avdelning de tillhör. Utifrån enkätresultaten har jag sedan skapat 
tabeller för att lättare kunna presentera resultaten och för en fråga även skapat diagram 
med hjälp av Excel.  
   1-2 dagar efter utförda intervjuer har jag lyssnat igenom bandinspelningarna och 
skriftligt återgett och sammanfattat innehållet. 
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3 Resultat 
 
Jag har valt att först gemensamt redovisa och sammanfatta resultaten för mina två första 
frågeställningar. Resultaten över hur svaren skiljer sig mellan avdelningarna redovisas 
sedan i samband med sammanfattningarna av mina intervjuer, för att ge svar på min 
tredje frågeställning. 
 
 
3.1 Frågeställning 1 och 2 
 
*Vilken inställning har föräldrar till matematik i förskolan?  
 
*Har föräldrar någon uppfattning om hur den matematiska verksamheten på förskolan 
bör utformas och vilket innehåll den bör ha, och i så fall – hur lyder deras uppfattning? 
 
För att undersöka förskoleföräldrarnas inställning till matematik, samt för att få en 
uppfattning om deras eventuella åsikter om matematikverksamhetens utformning, valde 
jag att i enkäten låta föräldrarna välja ut fem aktiviteter som de såg som extra viktiga att 
deras förskola arbetar med. De fick även värdera ett antal aktiviteter, både matematiska 
och övriga, och svara på en fråga om hur viktigt de ansåg att det var med matematik på 
förskolan. Slutligen fick de välja ett påstående som beskriver deras syn på matematisk 
verksamhet i förskolan. 
 
 
3.1.1 Resultat enkätfråga 1 
Markera 5 aktiviteter som ni ser som extra viktiga att er förskola arbetar med. 
  
När jag bad de svarande att markera fem aktiviteter, var det en svarande som hade 
markerat fler alternativ än fem, varpå jag valde att inte låta det svaret vara med i 
sammanställningen av denna fråga. Denna persons svar avvek dock inte avsevärt från de 
övrigas svar. 
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Resultatet med 23 svarande blev som följer: 
 

Antal markeringar 
 

Lek:     22 
Barnens talspråk och samtalsförmåga:  18  
 
Sång och musik:    14  
Växter och djur:     13 
Rörelse, dans, drama:   12   
Bild:     10  
 
Byggande och skapande:   7  
Barnens ordförråd:   5  
Naturvetenskap:    4   
 
Miljön och naturen:   3  
Skriftspråk (bokstäver/symboler):  3  
Matematiken i omgivningen:  3  
 
Matematiska former, tid, rum:  1  
Matematiska tal och mätningar:  0  
 
 
Här presenteras några av kommentarerna till denna fråga, och inom parentes redovisas 
vilka alternativ den svarande kryssat för: 
 
”Jag vill fylla i fler, svårt att välja då alla är lika viktiga” (Talspråk/samtalsförmåga, lek, bild, 
rörelse/dans/drama, sång/musik) 
 
”Det är svårt att välja, många går i varandra och allt är viktigt.” (Talspråk/samtalsförmåga, lek, 
byggande/skapande, växter/djur, naturvetenskap) 
 
”I sång & musik kan mycket läggas in ex årstider, veckodagar rörelse, räkna, djur & natur mm” 
(Talspråk/samtalsförmåga, lek, bild, sång/musik, växter/djur) 
 
”I de fem målen jag valt så tycker jag att det går in även en del av de andra t.ex. skapande, matematik, 
ordförråd m.fl.” (Talspråk/samtalsförmåga, lek, bild, rörelse/dans/drama, sång/musik) 
 
”Jag tänker att i lekpunkten kan man få in en hel del matematik och bokstavsträning” 
(Talspråk/samtalsförmåga, lek, sång/musik, byggande/skapande, matematik i omgivningen) 
 
”Det andra kommer de att lära sig under tiden de leker eller senare i skola” (Lek, bild, rörelse/dans/drama, 
sång/musik, byggande/skapande)  
 
”Låta barn vara barn. Läsa & skriva kommer tids nog. Låta barnen leka fritt!!” (Talspråk/samtalsförmåga, 
ordförråd, lek, sång/musik, växter/djur) 
 
”Generellt borde social utveckling och trygghet vara viktigare än lärande” (Talspråk/samtalsförmåga, lek, 
rörelse, miljön/naturen, växter/djur) 
 
Det resultat som speciellt är värt att lyfta fram vid denna fråga är att endast några enstaka 
svarande markerat något av de matematiska alternativen. Det är de ”traditionella” 
förskoleaktiviteterna, t.ex. lek, rörelse, bild, sång, musik, växter och djur som hamnat 
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högst upp på föräldrarnas önskelista. Att arbeta med barnens talspråk och förmåga att 
samtala med andra är också högprioriterat. 
   Om man ser till kommentarerna verkar vissa föräldrar uppfatta även matematiken som 
viktig, men har ändå valt bort den då de tvingats att prioritera. Andra föräldrar anser att 
matematik är någonting som kommer fram i de övriga aktiviteterna. Det finns även 
föräldrar som anser att matematik är något som hör till skolan och att det som bör 
prioriteras på förskolan är leken. 
 
 
3.1.2 Resultat enkätfråga 2 
Betygssätt olika förskoleaktiviteter 
 
På denna fråga var det 24 svarande och resultatet presenteras i tabellen nedan: 
 
Tabell 1: Resultat då föräldrarna får betygsätta ett antal förskoleaktiviteter 
 
 Mycket 

bra 
Bra Varken bra 

eller dåligt 
Ointressant Dåligt 

Utflykter till skogen för att uppleva naturens 
årstidsväxlingar 

22 2 --- --- --- 

Sång och musik tillsammans med barnen 19 5 --- --- --- 
Att låta barnen vara delaktiga i dukningen, räknar 
antalet barn och antalet tallrikar osv. 

18 6 --- --- --- 

Rim och ramsor 18 4 1 1 --- 
Skapande aktiviteter där barnen ritar mönster, 
funderar över materialåtgång osv. 

7 15 2 --- --- 

Att skriva siffror tillsammans med barnen 7 7 9 1 --- 
Att tillsammans gå till återvinningsstationen för att 
sortera sopor 

6 13 5 --- --- 

Att skriva bokstäver med barnen 6 11 6 1 --- 
Att barnen har tillgång till dator. 3 8 6 6 1 
Att arbeta med statistik med barnen, tex. 
tillsammans rita diagram över barnens aktiviteter 
under en vecka 

1 4 3 14 2 

 
Ett urval av kommentarer till denna fråga: 
 
”Detta beror ju på barnets intressen. Vill barnet gärna skriva bokstäver och siffror är det naturligtvis 
jättebra om barnet får göra detta.” 
 
”Det viktiga är (tycker jag) att det finns ett intresse hos barnet att lära, och då kan man ’leka’ fram 
kunskapen hos dem” 
 
”Det beror lite på barnens ålder – nu utgår jag från 4 år. Känns onödigt att träna t.ex. skriva siffror nu.” 
 
”Bokstäver + siffror kan man jobba med om barnet efterfrågar, annars hör det ju faktiskt skolan till!!” 
 
”Låt barnen vara barn så länge som möjligt. Läsa och räkna kommer i skolan.” 
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Aktiviteter som inte utförs för matematikens skull, utan där matematik kommer in som en 
naturlig del, verkar vara uppskattade hos föräldrarna. ”Dukningsaktiviteten” där barnen 
bl.a. räknar antalet barn och tallrikar var alla föräldrar positivt inställda till, dvs. de 
benämnde aktiviteten som ”bra” och ”mycket bra”. Även den skapande aktiviteten där 
barnen får fundera över mönster, materialåtgång o dyl. var i princip alla föräldrar positivt 
inställda till.  
   Förslaget med statistik i förskolan, där man tillsammans med barnet skulle skapa ett 
diagram, fann majoriteten av de svarande som ointressant, även om 5 st. svarande såg 
positivt på denna aktivitet. Detta är även en av de fåtal aktiviteter som fått omdömet 
”dålig”. 
   Att skriva siffror anser drygt hälften av de svarande (14 st.) vara positivt, medan även 
en stor grupp (9 st.) benämner denna aktivitet som ”varken bra eller dålig”. Detta att 
jämföra med intresset för att skriva bokstäver som 17 st. svarande uppfattade positivt. 
    De mer traditionella förskoleaktiviteterna som rim och ramsor, skogsutflykter, sång 
och musik är i princip alla föräldrar uttalat positiva till. 
   Ser man till kommentarerna verkar det finnas en uppfattning om att man på förskolan 
kan arbeta med siffror och bokstäver (”läsa och räkna”) om barnen själv visar intresse för 
detta. Annars är detta något som anses höra till skolan, eller är mer lämpligt ju närmare 
skoltiden man kommer. 
 
 
3.1.3 Resultat enkätfråga 3 
Hur viktigt anser du att det är att man jobbar med matematik på förskolan? 
 
På denna fråga är resultatet:  
  
   Antal markeringar: 
 
5 – Mycket viktigt: 3 
4:   12 
3:   6 
2:   1 
1 – Inte alls viktigt: 2 
 
 
Om man grupperar dessa svar enligt nedan, kan tydligare se hur många som uppfattar 
matematiken som viktig eller oviktig. 
 
Alternativ 5 och 4 – de som tycker det är viktigt med matematik. 
Alternativ 3 - neutral 
Alternativ 2 och 1 – de som ser det som mindre viktigt/oviktigt med matematik på 
förskolan 
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Dessa undergrupper har jag valt att presentera i ett diagram: 
 
Figur 1: Diagram över hur viktigt föräldrar anser att det är med matematik på förskolan, presenteras med 
grupperingar av svarsalternativen. 
 

Hur viktigt anser du det är att man jobbar med 
matematik på förskolan?

0
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5 4 3 2 1
 

 
Kommentarer till denna fråga, inom parentes anges vilket alternativ den svarande 
markerat: 
 
”Personligen tycker jag matematik är mycket viktigt men måste man gradera väljer jag sång, musik, social 
träning & rörelse före” (4) 
 
”Jag tycker det är bra om man tänker på matematiken som finns i vardagen naturligt och det kunde ju vara 
intressant att satsa mer medvetet med tanke på att de yngre barnen inte har ett negativt förhållande till 
matematiken som det tyvärr gärna ganska snabbt blir i skolan.” (4) 
 
”Lära sig räkna tillhör familjen mer än förskolan. Matematik tycker jag tillhör skolan.” (1) 
 
”Det ska finnas i ’leken’ ex räkna barn & tallrikar. Räkna steg om de spelar bandy ody.”(4) 
 
”Def. ’matematik’. Är det lek med former, kaplastavar etc eller är det att räkna med siffror ni menar? Lek 
är helt ok, räkna kan de göra i skolan.” (4) 
 
En majoritet av de svarande ser det som viktigt att man arbetar med matematik i 
förskolan medan endast ett fåtal ser det som mindre viktigt eller oviktigt. Ser man till 
kommentarerna kan man se att vissa av dem som markerat att det är viktigt även har en 
tanke om hur verksamheten skall utformas, dvs. att den ska finnas i leken i olika former.  
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3.1.4 Resultat enkätfråga 4 
Vilket alternativ stämmer mest överens med din syn på matematisk verksamhet i 
förskolan? 
 
På denna fråga blev resultatet följande: 
  

• 6 personer svarar att barnen får en positiv inställning till matematiken vilket underlättar senare 
inlärning. 

 
• 6 personer menar att barnen lär känna matematiken och att det då inte blir så nytt och främmande 

när de börjar skolan 
 

• 1 person svarar att barnen får ökad matematikkunskap och får därför ett försprång i skolan 
 

• 1 person har markerat att matematik i förskolan gör att man tidigare kan uppmärksamma barn som 
har problem med matematiken och då sätta in specialåtgärder för dessa barn. 

 
• 5 personer menar att förskoletiden ska prioriteras till annat 

 
• 3 personer anser att matematik är ett skolämne och inte ett förskoleämne. 

 
2 personer har svarat med egna alternativ: 
 
”Matte är kul och bör därför vävas in i andra roliga aktiviteter” 
 
”Matematik i förskolan är bra om det integreras i övrig verksamhet. Om man medvetet prioriterar/försöker 
få in matematik med siffror tror jag det blir för mycket - men att räkna tallrikar, kottar eller fåglar är en 
‘omedveten’ matte – som ger bra ’förkunskaper’ för skolarbetet”. 
 
Kommentarer till fråga 4 presenteras nedan, där man inom parentes finner vilket 
alternativ den svarande markerat: 
 
”Matematik tillhör vardagen. Vi använder den hela tiden” (Barnen får en positiv inställning) 
 
”Bra om barnen får lära sig lite matematik, men förskoletiden bör prioriteras till annat.” (Barnen lär känna 
matematiken) 
 
”Är barnet intresserad av ett ämne, t.ex. matematik, engelska (som vår son) etc, så kan vi i familjen 
uppmuntra detta. Låt förskolan jobba med det de är bra på. De behöver inte ta över skolans roll.” (Tiden ska 
prioriteras till annat) 
 
”Vardagsmatematik får de även hemma när de är små” (Matematik är ett skolämne) 
 
”Jag tycker det är positivt om man kan våga tänka nytt ang. inlärning i dagens skola och det är bra om man 
kan ’ofarliggöra’ matematik.” (Barnen lär känna matematiken) 
 
Majoriteten av de svarande har markerat olika anledningar till att man ska arbeta med 
matematik på förskolan. Ser man till kommentarerna finns det dock svarande som har 
svarat ”Barnen lär känna matematiken”, men egentligen anser att förskoletiden ska 
prioriteras till annat.  
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3.1.5 Sammanfattning 
 
Föräldrarna i undersökningen prioriterar bort matematik till förmån för mer traditionella 
aktiviteter som lek, sång och musik samt växter och djur. Ett antal poängterar dock att 
matematiken kan komma fram i övriga aktiviteter. Det finns även föräldrar som anser att 
barnen ska få vara barn och leka så länge som möjligt. Om matematiken kommer in i 
leken blir det en bonus, men det är inte något man ska tvinga på barnen.  
   Aktiviteter med matematisk anknytning uppskattar föräldrarna när inte huvudsyftet med 
aktiviteten är uttalat matematiskt. Att räkna tallrikar när man dukar upplevs som positivt, 
medan de flesta föräldrar anser att det är ointressant att på förskolan arbeta med statistik 
och skapa ett diagram tillsammans med barnen. Att skriva siffror ses av många som en 
bra aktivitet, men då ofta med kommentaren att det är lämpligt om barnen själv visar ett 
intresse för det. Åsikter finns även att sifferskrivande är något som hör till skolan, eller är 
mer lämpligt ju närmare skolåldern man kommer. Det finns ett något större intresse för 
att skriva bokstäver än siffror med barnen. 
   En majoritet av föräldrarna anser att det är viktigt med matematik på förskolan. De som 
har kommenterat med förslag på innehåll och form ser det oftast som viktigt eller mycket 
viktigt med matematik på förskolan. Kommentarerna beskriver då att matematiken finns i 
vardagen och att matematik på förskolan bör ske på en ”lekmässig” nivå. Kommentarer 
som finns bland dem som markerat att det inte är viktigt med matematik på förskolan är 
att det är familjen och skolans ansvar att lära barnen att räkna. 
   När jag ber de svarande att sammanfatta sin syn på matematik i förskolan till ett 
påstående är det fler som ser någon fördel eller nytta med matematik i förskolan än vad 
det är som inte förespråkar matematiken i förskolan. De som försvarar matematiken i 
förskolan menar främst att barnen därigenom blir positivt inställda till matematik eller att 
de lär känna matematiken och då inte ser det som något nytt och främmande vid 
skolstarten. Av dem som inte förespråkar matematik i förskolan anser de flesta att 
förskoletiden bör prioriteras till annat, medan ett fåtal tycker att matematik är ett 
skolämne och inte ett förskoleämne. 
 
 
3.1.6 Slutsats 
 
Vilken inställning har föräldrar till matematik i förskolan?  
 
Har föräldrar någon uppfattning om hur den matematiska verksamheten på förskolan bör 
utformas och vilket innehåll den bör ha, och i så fall – hur lyder deras uppfattning? 
 
Den allmänna inställningen bland föräldrar angående matematik på förskolan verkar vara 
att det är positivt med matematik så länge den sker under lekfulla former, men att det 
samtidigt är många andra områden som prioriteras högre bland föräldrarna. Det finns 
även föräldragrupper som menar att matematik hör till skolan och att förskoletiden bör 
användas till annat. 
   Föräldrar har viss uppfattning om hur och vilken matematik som ska förekomma på 
förskolan. Ofta anser de att den ska lekas fram och att den kan ingå i barnens spontana 
lek, rim, ramsor, rörelse och andra aktiviteter. När matematiken ingår i andra aktiviteter 
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uppfattas det som positivt, t.ex. vid dukning, medan det råder en något större skepsis mot 
rena matematikaktiviteter t.ex. som att rita diagram 
 
 
3.2 Frågeställning 3 
 
Finns det något samband mellan föräldrarnas inställning till matematisk verksamhet på 
förskolan och den aktuella förskolans intresse för matematisk verksamhet?  
 
För att undersöka detta valde jag att avsluta enkäten med en fråga om föräldrarna känner 
till hur man jobbar med matematik på barnens förskola. Jag intervjuade även en 
förskollärare från varje avdelning i undersökningen, för att få reda på om och hur man 
jobbar med matematik på avdelningen. Intervjuerna kommer jag att presentera efter en 
genomgång av enkätresultaten på de olika avdelningarna, men redan nu vill jag lyfta fram 
att Fjärilen är den avdelning där man jobbar med extra fokus på matematik. 
 
Alla namn på avdelningar och personer är fingerade. 
 
Antalet svarande på varje förskola är: 
Fjärilen – 5 svarande 
Båten – 6 svarande, på fråga 5 endast 5 svarande 
Skalbaggen – 13 svarande, på fråga 1 endast 12 svarande 
 
 
3.2.1 Resultat enkätfråga 1 
Markera 5 aktiviteter som ni ser som extra viktiga att er förskola arbetar med. 
 
Tabell 2: Resultat då föräldrarna prioriterar 5 st aktiviteter, fördelat på de olika avdelningarna. 
 
 Fjärilen: Båten: Skalbaggen Totalt: 
Lek: 4 6 12 22 
Barnens talspråk och samtalsförmåga: 5 3 10 18 

Sång och musik: 3 5 6 14 
Växter och djur: 1 3 9 13 
Rörelse, dans, drama: 4 3 5 12 
Bild: 3 3 4 10 
Byggande och skapande: 1 3 3 7 
Barnens ordförråd: 1 1 3 5 
Naturvetenskap: 1 1 2 4 
Miljön och naturen: --- --- 3 3 
Skriftspråk (bokstäver/ 
symboler): 

1 --- 2 3 

Matematiken i omgivningen: --- 2 1 3 
Matematiska former, tid, rum:  1 --- --- 1 
Matematiska tal och mätningar: --- --- --- --- 

 
På denna fråga är det svårt att finna några direkta skillnader mellan de olika 
avdelningarnas svar. Beträffande de matematiska alternativen så har minst en person från 
varje avdelning markerat något sådant. 
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3.2.2 Resultat enkätfråga 2 
Betygssätt olika förskoleaktiviteter 
 
Detta resultat presenteras nedan i en tabell. 
 
De olika alternativen representerar: 
 
5: Mycket bra 
4: Bra 
3: Varken bra eller dåligt 
2: Ointressant 
1: Dåligt 
 
Tabell 3: Resultaten på de olika förskolorna då föräldrarna fått betygsätta en mängd förskoleaktiviteter. 
     
                Fjärilen    Båten               Skalbaggen 
 
Alternativ: 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
Att låta barnen vara aktivt 
delaktiga i dukningen. 

5 -
- 

-
- 

-
- 

-
- 

4 2 -
- 

-
- 

-
- 

9 4 -
- 

-
- 

-
- 

Att barnen har tillgång till dator. -
- 

3 1 -
- 

1 -
- 

1 2 3 -
- 

3 4 3 3 -
- 

Skapande aktiviteter med 
reflektion. 

1 3 1 -
- 

-
- 

2 4 -
- 

-
- 

-
- 

4 8 1 -
- 

-
- 

Att skriva bokstäver med barnen 3 2 -
- 

-
- 

-
- 

1 4 1 -
- 

-
- 

2 5 5 1 -
- 

Att arbeta med statistik med 
barnen,  

-
- 

1 1 3 -
- 

-
- 

1 2 2 1 1 2 -
- 

9 1 

Sång och musik tillsammans 
med barnen 

4 1 -
- 

-
- 

-
- 

5 1 -
- 

-
- 

-
- 

10 3 -
- 

-
- 

-
- 

Sortera sopor på 
återvinningsstationen  

1 2 2 -
- 

-
- 

1 4 1 -
- 

-
- 

4 7 2 -
- 

-
- 

Att skriva siffror tillsammans 
med barnen 

4 -
- 

1 -
- 

-
- 

2 2 2 -
- 

-
- 

1 5 6 1 -
- 

Utflykter till skogen för att 
uppleva naturens 
årstidsväxlingar 

5 -
- 

-
- 

-
- 

-
- 

5 1 -
- 

-
- 

-
- 

12 1 -
- 

-
- 

-
- 

Rim och ramsor 

 

4 -
- 

-
- 

1 -
- 

 

3 2 1 -
- 

-
- 

 

11 2 -
- 

-
- 

-
- 

 
     
På denna fråga är det svårt att finna tydliga skillnader mellan avdelningarnas svar. Ett 
exempel på utmärkande resultat är dock att Fjärilen är mer utpräglat positivt inställda till 
att skriva både siffror och bokstäver än de övriga avdelningarna. 
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3.2.3 Resultat enkätfråga 3 
Hur viktigt anser du att det är att man jobbar med matematik på förskolan? 
 
Tabell 4: Resultat på de olika förskolorna beträffande hur viktigt föräldrarna anser det vara med 
matematik på förskolan. 
 

 Fjärilen Båten Skalbaggen Totalt 
5 – Mycket viktigt: 1 1 1 3 
4: 3  2 7 12 
3: 1 3 2 6 
2: --- --- 1 1 
1 – Inte alls viktigt: --- ---  2 2 
 
Intresset på de olika förskolorna är överlag ganska lika. Det man kan tyda ut är att 
föräldrarna på Fjärilen i något högre grad än de andra avdelningarna anser att matematik 
på förskolan är viktigt. Man kan även se att Skalbaggen är den enda avdelningen där man 
ser det som oviktigt med matematik på förskolan. 
 
 
3.2.4 Resultat enkätfråga 4 
Vilket alternativ stämmer mest överens med din syn på matematisk verksamhet i 
förskolan? 
 
Tabell 5: Vilken syn föräldrar har på matematik i förskolan, fördelat på de olika avdelningarna. 
 

 Fjärilen Båten Skalbaggen Totalt 
Barnen får en positiv inställning till matematik vilket 
underlättar senare inlärning 

2 1 3 6 

Barnen lär känna matematiken och det blir inte så nytt och 
främmande när de börjar skolan 

1 2 3 6 

Barnen får ökad matematikkunskap och får därför ett 
försprång i skolan 

1 --- --- 1 

Man kan tidigare uppmärksamma barn som har problem 
med matematik och då sätta in specialåtgärder 

1 --- --- 1 

Förskoletiden ska prioriteras till annat --- --- 5 5 
Matematik är ett skolämne, inte ett förskoleämne --- 2 1 3 
 
Dessutom har två föräldrar angett ett eget alternativ: 
 
”Matte är kul och bör därför vävas in i andra roliga aktiviteter” (Båten) 
 
”Matematik i förskolan är bra om det integreras i övrig verksamhet. Om man medvetet prioriterar/försöker 
få in matematik med siffror tror jag det blir för mycket - men att räkna tallrikar, kottar eller fåglar är en 
‘omedveten’ matte – som ger bra ’förkunskaper’ för skolarbetet.” (Skalbaggen) 
 
På Fjärilen ser samtliga föräldrar någon nytta eller nöje med matematik i förskolan. På 
Båten och Skalbaggen fördelar sig rösterna ganska jämnt mellan de som på olika sätt ser 
fördelar med matematik i förskolan och de som inte förespråkar matematik i förskolan. 
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3.2.5 Resultat enkätfråga 5 
Känner du till hur man jobbar med matematik på ert barns förskola? 
 
På denna fråga har en svarande markerat båda alternativen, varpå jag väljer att inte 
redovisa det svaret i resultatsammanställningen. 
 
Fjärilen: 4 personer har svarat ja och 1 person har svarat nej. 
Båten: 1 person har svarat ja och 4 personer har svarat nej. 
Skalbaggen: 2 personer har svarat ja och 11 personer har svarat nej. 
 
Kommentarer på denna fråga: 
 
”Mycket bra avdelning och förskola. Min son kan räkna då de jobbar med matematik i vardagen (naturligt) 
och när man stöter på den. De jobbar också aktivt med matematik” (Fjärilen) 
 
”Verkar vara en lagom dos matematik som faller in naturligt.” (Båten) 
 
Fjärilen är den enda avdelning där majoriteten av föräldrarna anger att de känner till hur 
man jobbar matematiskt på deras förskola. På de övriga avdelningarna anser endast ett 
fåtal att de har kännedom om detta. 
 
 
3.2.6 Intervju på avdelningen Fjärilen 
 
Fjärilen är en avdelning med femton barn i åldrarna 3-5 år. Här intervjuade jag 39-åriga 
Anna-Karin som har jobbat på avdelningen i 3,5 år, men varit verksam inom 
barnomsorgen i elva år. 
   Fjärilen ingår i ett projekt som startades för att förhindra att så många elever i skolan 
får svårt för matematik. Genom detta projekt ska det, förutom en ökad matematisk 
medvetenhet på förskolan, utvecklas ett bättre samarbete mellan skola och förskola. 
Förskolan ska få direktiv om vad skolan har för förväntningar, medan skolan ska 
informeras om förskolans verksamhet, så att de kan ta emot eleverna med rätt 
förutsättningar och på rätt nivå. 
   Vad som är utmärkande för denna avdelning är en ökad matematisk medvetenhet hos 
personalen. De har reflekterat över var i arbetet de finner matematik och hur de kan ta 
tillvara det som barnen ser och gör. Genom att uppmärksamma matematiken hoppas man 
ge barnen en förförståelse för matematiken. 
   Anna-Karin menar att de inte har fler matematiska aktiviteter än på andra förskolor utan 
att de jobbar genom att lyfta fram matematiken vid de tillfällen som uppkommer. De 
sätter sig inte ned med barnen och säger: ”- Nu ska vi ha matte. Då är man fel ute, det ska 
inte vara någon skola!”  
   Lämplig matematik för barnen i förskolan är vardagsmatematiken, den matematik som 
uppkommer i vardagssituationer. Som exempel kan nämnas att räkna ärtorna på tallriken 
vid maten och förundras över att de är så många eller att mäta och jämföra glasen: 
höjden, bredden och hur mycket de rymmer. Dukningen är ytterligare ett exempel där 
barnen får fundera över hur många som sitter vid bordet och var de sitter osv. 
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   I leken finns mycket matematik att finna, t ex när barnet hoppar hopprep och snubblar 
efter fem hopp kan barnet få säga fem djur som finns i djungeln. Barnen kan få i uppgift 
att hämta olika former – någonting runt eller triangelformat. I hallen finns det en 
klädtavla med ett schema med siffror och bilder på olika kläder för att upplysa barnen om 
vad de ska sätta på sig när de ska gå ut och i vilken ordning kläderna ska sättas på. Man 
spelar även mycket spel med barnen vilket är en aktivitet där det förekommer mycket 
matematik, både tänkande och räknande. 
   Siffror och räkneoperationer är något som man närmat sig på samlingen genom att man 
varje dag säger en ramsa där ett av barnen får välja ett tal mellan 1-20, något de flesta 
barnen klarar med lite hjälp av uppräknande av vilka siffror de kan välja mellan.  
   Trots det medvetna matematiska tänkande har personalen inte pratat med föräldrarna 
om hur förskolan arbetar med matematik. 
 
 
3.2.7 Intervju på avdelningen Båten 
 
Båten är en avdelning med 20 barn mellan 3-5 år. Här jobbar Monica, 59 år, sedan ett 
halvår tillbaka. Dock har hon jobbat inom barnomsorgen under 37 år. 
   Hon menar att matematik innebär allt ”från att räkna tallrikar till matematiska 
uträkningar hemma” men att det i förskolan är vardagsmatematiken som bör lyftas fram 
genom barnens lek. Något som Monica också anser är viktig matematik för små barn är 
en struktur och rutin i vardagen: först vaknar jag på morgonen, sedan äter jag frukost, 
sedan går jag till förskolan, där äter vi frukt osv. 
   På Monicas förskoleavdelning jobbar man inte just nu med något genomtänkt 
förhållande till matematik. Detta beror främst på att både arbetslaget och barngruppen är 
helt nya för terminen och man har valt att fokusera på att få en fungerande grupp istället. 
Matematiken kommer dock in naturligt utan att de speciellt planerat så, bl.a. räknar de 
barnen på samlingen. För några år sedan arbetade Monica på en avdelning där man en 
period hade matematik som tema. Detta innebar att personalen började utnyttja de 
tillfällen till matematik som uppkom i förskolan. De samtalade mycket med barnen och 
frågade t.ex. de barn som lekte med klossar hur många klossar de har kvar och hur högt 
de byggt, eller poängterade för de yngre barnen att de först sätter på en strumpa och sen 
att de satt på sig två strumpor. Detta arbetssätt skapade en matematisk medvetenhet hos 
personalen. Denna medvetenhet är något som Monica känner att hon fortfarande har med 
sig och hon utnyttjar de tillfällen till matematik som uppkommer. 
   Monica menar att det är bra att jobba med matematik på förskolan för att förhindra att 
barnen senare ska uppfatta matematiken som svår. Främst vill hon motverka ett tänkande 
som ”den kan matematik och inte jag”. Hon vill visa att matte är mer än ”svåra 
ekvationer och svåra uträkningar”. 
   Då de inte har någon medveten struktur för hur de ska arbeta med matematik på denna 
förskola har de heller inte samtalat om ämnet med föräldrarna. 
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3.2.8 Intervju på avdelningen Skalbaggen 
 
På Skalbaggen går det 21 barn och samtliga är mellan 3 och 5 år. Jag har intervjuat Ingrid 
som är 50 år. Hon har jobbat ungefär 25 år inom barnomsorgen, men endast en termin på 
denna förskola.  
   Personligen tänker hon på skolan när hon tänker på matematik, men hon menar också 
att den finns i allt vi håller på med. Lämpligt på förskolan är att räkna barnen i gruppen, 
räkna hur många man är när man är ute, räkna hur många det är som vill cykla – man kan 
räkna allt hela tiden! När man läser sagor kan man reflektera över vilka sagor man läst en 
gång och vilka man läst flera gånger. 
   På ”Skalbaggen” jobbar man inte efter någon speciell tanke eller tillvägagångssätt när 
det handlar om matematik, men den finns alltid bakhuvudet. Man kan tillsammans räkna 
hur många som är närvarande, och jämföra med hur många som brukar vara här och hur 
många det fattas. Eftersom de inte pratat i arbetslaget om hur de ska arbeta med 
matematik har de heller inte informerat föräldrarna om det. 
   Trots att de inte arbetar matematiskt just nu har Ingrid planer på att arbeta med mer 
fokus på matematik. Till våren skulle hon vilja rikta sig lite extra till 5-åringarna som ska 
till skolan, och lära dem lite ”vardagsmatte”, t.ex. se på kroppen och hur vi ser ut – vad 
har vi en av, vad har vi två av osv. 
   Ingrid tycker att man ska arbeta med matematik på förskolan så att man lär sig att det 
”inte bara är siffror, som det blir senare”.  
 
 
3.2.9 Sammanfattning 
 
Fjärilen är den enda av avdelningarna i undersökningen som har ett planerat förhållande 
till matematik. Här jobbar man genom att medvetet uppmärksamma och ta tillvara de 
tillfällen till matematik som dyker upp, däremot har man enligt förskolläraren inte några 
speciella matematiska aktiviteter. Föräldrarna på Fjärilen verkar se en aning mer positivt 
på matematiken än föräldrarna på övriga förskolor. Det som är utmärkande för 
föräldrarna på Fjärilen i enkätundersökningen är fyra av fem föräldrar svarat att det är 
”Mycket bra” att skriva siffror tillsammans med barnen, de andra föräldragrupperna har 
större spridning av svaren på denna fråga. Samtliga tycker att det är ”Mycket bra” att låta 
barnen delta aktivt i dukningen och en stor majoritet ser det som ”Bra” alternativt 
”Mycket bra” att i skapande aktiviteter låta barnen rita mönster, fundera över 
materialåtgång mm. Fyra av fem föräldrar på Fjärilen anser att det är ”Viktigt” eller 
”Mycket viktigt” med matematik på förskolan. Den femte svarande förhåller sig neutral. 
Däremot anser inte föräldrarna på denna avdelning att matematik är så viktigt att de 
prioriterar den högt i jämförelse med andra förskoleaktiviteter. Alla föräldrarna markerar 
olika orsaker till att man ska arbeta med matematik på förskolan, så alla ser någon sorts 
nytta med det. När jag frågar om de känner till hur man jobbar med matematik på deras 
barns förskola svarar fyra av fem att de gör det, trots att förskolläraren på avdelningen 
menar att man inte informerat föräldrarna om arbetssättet. En förälder kommenterar med: 
 
”Mycket bra avdelning och förskola. Min son kan räkna då de jobbar med matematik i vardagen (naturligt) 
och när man stöter på den. De jobbar också aktivt med matematik” 
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På Båten har man inget medvetet arbetssätt för matematik, men man menar att den hela 
tiden finns i bakgrunden. Den förskollärare som jag intervjuade anser att hon har en 
matematisk medvetenhet sedan ett temaarbete på en tidigare avdelning. Denna 
medvetenhet gör att hon även nu försöker utmana barnen till ett matematiskt tänkande 
och försöker synliggöra matematiken där den förekommer. Matematiken på denna 
förskola handlar mycket om att räkna antal även om förskolläraren Monica uttrycker att 
hon vill visa att alla kan matematik och att matematiken är mer än svåra uträkningar och 
ekvationer. Båtens föräldrar utmärker sig inte mycket i undersökningen. Det som skiljer 
ut denna föräldragrupp är att hälften av de svarande har en neutral inställning på frågan 
om hur viktigt det är med matematik. Intressant är att det en större andel av föräldrarna 
på Båten än på de andra förskolorna, som har prioriterat något av de matematiska 
alternativen, då de fick välja ut 5 aktiviteter som de såg som extra viktiga på förskolan. 
Två föräldrar ur denna grupp är av åsikten att matematik är ett skolämne och inte ett 
förskoleämne, något som endast en övrig deltagare i undersökningen markerat. En person 
av fem menar att den känner till hur man jobbar med matematik på barnets förskola och 
kommenterar med att det ”verkar vara en lagom dos matematik som faller in naturligt”. 
   Arbetssättet på Skalbaggen är ganska likt det som förekommer på Båten, dvs. att man 
inte har någon medveten struktur, samtidigt som man menar att matematiken kommer in 
naturligt i verksamheten. Det som då poängteras är främst att räkna antal, trots att 
förskolläraren Ingrid tycker att man ska arbeta med matematiken för att visa barnen att 
den innebär mer än siffror. Då föräldrarna på förskolan Skalbaggen är i majoritet i 
undersökningen lägger de normen för resultatet vilket leder till att de inte skiljer sig åt 
nämnvärt från enkätundersökningens resultat. Det som utmärker dessa föräldrar från de 
andra föräldrarna är dock att det är bland dessa föräldrar man oftast finner störst 
spridning bland åsikterna. De andra föräldragrupperna är mer likformiga i sina åsikter. 
Här finns både åsikter för att man bör låta barnen leka så länge som möjligt, och att 
matematiken hör till skolan, men även åsikter som att det är bra med matematik i denna 
ålder för att ofarliggöra matematiken. Som exempel kan nämnas frågan om statistik i 
förskolan vilket uppfattas allt ifrån ”Mycket bra” till ”Dålig”. På frågan om hur viktigt 
det är med matematik på förskolan finner man återigen denna spridning med 3 stycken 
som ser matematiken som mindre viktig eller oviktig, och 8 stycken som ser matematiken 
som mycket viktig eller viktig. Det råder även en utbredd uppfattning om att 
förskoletiden bör prioriteras till annat, något som närmare 4 av 10 föräldrar uttrycker, 
vilket är en åsikt som de är ensamma om i denna undersökning. Endast ett fåtal av 
föräldrarna på denna förskola anser sig känna till hur man arbetar med matematik på 
avdelningen.  
 
 
3.2.10 Slutsats 
 
Finns det något samband mellan föräldrarnas inställning till matematisk verksamhet på 
förskolan och den aktuella förskolans intresse för matematisk verksamhet?  
 
Föräldrarna på den avdelning där man medvetet arbetar med matematik är möjligen något 
mer positivt inställda till matematik än föräldrar vars barn inte deltar i en medveten 
matematisk förskoleverksamhet. Detta märks främst då man i viss högre grad anser det 
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vara viktigt med matematik på förskolan. De ser även samtliga en nytta med matematik 
på förskolan. 
   På en av avdelningarna där man inte arbetar medvetet matematiskt verkar man vara 
något mer negativ till matematik än övriga deltagare i undersökningen. Bl.a. har man 
intagit en neutral ställning till om det är viktigt med matematik i förskolan eller ej. 
   På den avdelning som har något fler deltagare i undersökningen, men där man inte 
heller jobbar matematiskt verkar åsikterna gå isär om matematikens vara eller inte vara 
och det är svårt att dra någon slutsats hur de påverkats av förskolans intresse för 
matematik. Vad som utmärker denna avdelning är att en stor andel föräldrar anser att 
förskoletiden bör prioriteras till annat än matematik. Samtidigt bör det dock påpekas att 
ingen föräldragrupp i undersökningen har valt att prioritera matematiken före de andra 
förskoleaktiviteterna. 
   Jag skulle inte vilja påstå att man med denna undersöknings resultat kan se något 
tydligt samband mellan föräldrarnas inställning till matematisk verksamhet och de 
aktuella förskolornas intresse för matematik. 
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4 Diskussion 
 
 
4.1 Metoddiskussion 
 
Genom att dela ut enkäten på tre olika förskolor har jag fått en blandad svarsgrupp med 
föräldrar från olika områden i staden där jag genomfört min undersökning. Detta gör att 
man kan ana att svaren på mina två första frågeställningar, dvs. vilken inställning 
föräldrar har till matematik i förskolan samt om föräldrar har någon uppfattning om den 
matematiska verksamhetens utformning och innehåll, kan ses som representativa för 
andra förskolor. Däremot är det ju så att en föräldragrupp antagligen aldrig har precis 
samma åsikter som någon annan föräldragrupp. Något annat som är värt att påpeka är att 
jag medvetet valt ut en förskola där man jobbar aktivt med matematik, och om det skulle 
vara så att förskolans intresse för matematik även speglas i föräldrarnas syn på matematik 
kan inte denna förskola ses som representativ för andra förskolor. 
   Bortfallet i undersökningen är allvarligt. På förskolan Fjärilen delade jag ut 14 enkäter 
varav 5 st. svarade. På Båten fick jag svar på 6 av 20 enkäter och på Skalbaggen svarade 
13 av 20 personer på sina enkäter. Av 54 utdelade enkäter så fick jag alltså tillbaka 24 st. 
Vad hade kunnats göra för att minska bortfallet? Om jag hade delat ut enkäterna på ett 
föräldramöte och låtit föräldrarna svara direkt på enkäten hade jag antagligen fått in fler 
svar, men detta var inte praktiskt möjligt. Jag hade även kunnat dela ut enkäterna 
personligen, t.ex. när föräldrarna hämtar sina barn. Detta är inte säkert att det hade gett 
fler svar då det ofta är stressigt vid hämtning och lämning och de flesta föräldrar hade 
som nu valt att ta med enkäten hem för att eventuellt senare fylla i den. Någon vecka 
innan enkäterna skulle delas ut hade jag kunnat informerat föräldrarna om mitt arbete och 
förberett dem på enkäten och på så sätt eventuellt öka intresset för att svara. Som det är 
nu har iallafall alla deltagande föräldrar givits samma möjligheter beträffande tid och 
plats för att besvara enkäten, vilket ökar tillförlitligheten.  
   För att få reda på om de föräldrar som svarat på förskolorna är representativa för den 
övriga föräldragruppen hade jag kunnat bilda kontrollgrupper. Dessa grupper skulle bestå 
av ett antal (4-5 st) slumpvis utvalda föräldrar från de aktuella avdelningarna, som inte 
tidigare svarat på min enkät. Dessa kontrollgruppers svar skulle inte ingå i 
undersökningsresultatet, utan endast vara en jämförelsegrupp mot de svar jag redan fått in 
från avdelningarna. Om jämförelsegruppen och de tidigare svaren visade sig vara 
liknande, kan man i större utsträckning se de svarande föräldrarna som representativa för 
förskolans åsikter. Detta var tyvärr inte möjligt på grund av tidsbrist. Dessutom hade jag 
ingen möjlighet att veta vilka föräldrar som redan svarat och inte då enkäterna var 
omarkerade. 
   Eftersom det var så stort bortfall kan man ifrågasätta om det går att dra några slutsatser 
mellan föräldrarnas intressen och förskolans intressen. Jag kan inte avgöra om de 
föräldrar som svarat är representativa för förskolan. Man kan misstänka att de föräldrar 
som har ett intresse för matematik, kanske också är mer benägna att svara på en 
undersökning om matematik på förskolan, vilket även kan påverka om resultatet på mina 
första två frågeställningar kan ses som representativt. Det är även värt att påpeka att de 
föräldrar som säger sig ha kännedom om förskolans matematikaktiviteter inte har fått 
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denna kunskap direkt från förskollärarna. Detta gör att man inte vet om den information 
som föräldrarna har är den korrekta då den kan härstamma från barnens berättelser, från 
föräldrarnas iaktagelser eller vara gissningar och antaganden från föräldrarnas sida. Det 
är därför svårt att dra några slutsatser mellan föräldrarnas kunskap om avdelningens 
aktiviteter och deras stöd för dessa.. 
   Enkätfrågornas utformning kan ha påverkat resultaten. På enkätfråga 1 där de svarande 
skulle prioritera fem aktiviteter hade jag svårt att omformulera målen ur Lpfö-98. Detta 
kan leda till att de olika målen är olika lätta eller svåra att förstå. De matematiska målen 
upplevde jag som extra svåra att formulera så att föräldrarna skulle förstå vad som 
menades. Även enkätfråga 2 där föräldrarna skulle värdera ett antal aktiviteter kan ha 
påverkats av felformuleringar. Jag har i efterhand insett att formuleringen  
”Skapande aktiviteter där barnen ritar mönster, funderar över materialåtgång osv.” kan 
misstolkas som att barnen ska rita geometriska mönster. Eftersom resultaten i min 
undersökning visar att föräldrarna blir mindre entusiastiska ju mer uttalad matematik en 
aktivitet innehåller, kan denna formulering ha påverkat svaren på denna fråga.  
   Naturligtvis kan man ju ifrågasätta hur de svarandes tolkningar av begreppet 
”matematik” har påverkat undersökningens resultat, men en av mina tankar med 
undersökningen var just att se vilket resultat som framkommer utan närmare precisering 
av matematikbegreppet. 
   Eftersom jag vikarierat på två av avdelningarna känner jag sedan tidigare till deras 
arbetssätt och i viss mån deras tankar om matematik. Detta skulle kunna påverkat när jag 
sammanställde resultaten av intervjuerna, men eftersom jag är medveten om detta 
problem har jag ansträngt mig för återge endast sådant som förskolläraren sagt under 
intervjun och inte sådant jag tidigare sett eller hört på avdelningarna. Vad som mer skilde 
de intervjuade personerna åt, var att en person fått ta del av intervjufrågorna några dagar 
innan intervju, och därigenom fått längre tid att tänka igenom sina svar. Alla de tre 
svarande har dock fått samma frågor, men med olika följdfrågor.  
   Genom min undersökning har jag täckt in det område jag hade för avsikt att undersöka. 
Vissa frågor i enkäten, främst de som handlade om olika icke-matematiska alternativ, 
skulle jag i efterhand vilja byta ut mot mer matematiskt inriktade frågor. Däremot så hade 
det varit vanskligt att utöka enkäten med fler frågor, då det kan vara svårt att få 
människor att fylla i en längre enkät än denna. Även intervjuer med föräldrar hade varit 
intressant att utföra för att ge en djupare förståelse om föräldrarnas tankar om matematik 
på förskolan. 
 
 
4.2 Resultatdiskussion 
 
Att föräldrarna prioriterar de traditionella ämnena framför matematik är egentligen inte så 
förvånande. Eftersom musik, skogsutflykter och skapande sedan långt tillbaka är vanligt 
förekommande på förskolan kan det kännas tryggt och bekant att välja dessa aktiviteter. 
Matematik är ett ämne med lång tradition i skolan och många har kanske fortfarande 
tankar om att matematik handlar om att räkna i bok och anser att detta är något man gör i 
skolan. Vissa föräldrar påpekar att det är viktigare att förskolan jobbar med social 
utveckling och relationer, och antagligen hade undersökningsresultatet sett annorlunda ut 
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om även sådana mål hade funnits med i prioriteringslistan. Däremot antar jag att 
matematiken fortfarande hade varit lågt prioriterad.  
   På frågan om hur viktigt föräldrarna anser att det är med matematik i förskolan svarar 
de flesta att det är viktigt eller mycket viktigt. Samtidigt är många inte beredda att 
prioritera matematiken på förskolan. Kan det vara så att föräldrarna uppfattar 
matematiken på förskolan som bra, alternativt mycket bra, istället för viktig? Om man 
inte har någon kunskap eller erfarenhet om ett område så kan man vara positivt inställd, 
tills man upplevt något annat. Det är först när man har provat med matematik på 
förskolan och det inte fungerat som man blir negativ. Denna positiva grundinställning är 
kanske inte samma sorts positiva inställning som man har om man provat matematisk 
verksamhet och verkligen tycker det är bra. Alternativt skulle föräldrar kunna ha en 
negativ grundinställning innan de provat på matematik på förskolan. Denna inställning 
skiljer sig även den från den negativa inställning som kan finnas då man har konkreta 
negativa upplevelser av matematik på förskolan. 
   Ofta finns det hos förskolebarnen ett spontant intresse för siffror och bokstäver, och 
detta bör uppmuntras. Enligt enkätresultatet så bör man bara skriva siffror om barnen 
själv först visar intresse för det, men om man inte presenterar en aktivitet så vet ju inte 
barnen heller vad det finns att visa intresse för. 
   När föräldrarna fick markera ett alternativ som sammanfattade deras syn på 
matematiken i förskolan så skapades ganska tydliga grupperingar. Dessa grupperingar är 
antagligen desamma som man kommer att möta i verkligheten om man presenterar att 
man tänker införa matematik i förskoleverksamheten. Dels finner vi gruppen som vill att 
barnen ska lära känna matematiken på förskolan och därigenom få en positiv inställning 
till ämnet. Det finns förespråkare för rena kunskapsvinster eller föräldrar som menar att 
man genom tidig matematik kan upptäcka och hjälpa barn med matematiksvårigheter. 
Man finner även en grupp av föräldrar som menar att matematiken hör till skolan. Den 
grupp som är svårast att tolka är egentligen den som menar att förskoletiden skall 
prioriteras till annat. Denna grupp kan innehålla både föräldrar som anser att 
matematiken är något som hör till skolan, men det kan även finnas de som tycker att 
matematik är bra på förskolan, men som samtidigt inser att förskoletiden inte rymmer 
obegränsat med ”ämnen”. Föräldrarna verkar vara överens på en punkt och det är att de 
inte vill göra någon skola av förskolan. De föräldrar som förespråkar matematiken på 
förskolan menar att den ska komma fram på förskolan genom leken och inte i rena 
undervisningssituationer. Även forskarna varnar för alltför tidig formaliserad 
skolundervisning. Ahlberg (2000) skriver om farorna med en alltför strukturerad och 
skolliknande undervisning i förskolan och menar att man genom felaktig undervisning 
ger barnen en uppfattning om att matematik handlar om att skriva siffror och ställa upp 
beräkningar och att man därigenom hindrar barnen från att uppleva kreatitiviteten och 
upptäckarglädjen som finns i matematiken.  
   Även i litteraturen (Doverborg/Pramling-Samuelsson 1999, Ahlberg 2000) förespråkas 
leken som medel för att lära sig matematik på förskolan. Doverborg/Pramling-
Samuelsson (1999) ger dock även exempel på aktiviteter som är mer uttalat matematiska 
än vad en stor del av föräldrarna i denna undersökning önskar. De beskriver en 
förskoleverksamhet där man arbetar med att föra statistik över något som intresserar 
barnen, i detta exemplet vilka olika frukter barnen har med sig hemifrån. De påpekar att 
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barn har ett engagemang och ett intresse för att systematisera sin vardag och det som är 
meningsfullt för dem. 
   Det skulle vara intressant att ta del av hur mycket föräldrarna känner till om vad som 
står i förskolans läroplan (Lpfö-98). Ett antal föräldrar menar ju att matematik är något 
som hör till skolan och inte till förskolan men i Lpfö-98 står uttryckligen att man på 
förskolan skall arbeta med att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda 
matematik i meningsfulla sammanhang och att förskolan ska hjälpa barnen att utveckla 
en förståelse för tal, mätning, form samt orientering i tid och rum 
(Utbildningsdepartementet 1998).  
   Även hur föräldrarna definerar matematik kan tänkas påverka resultatet i 
undersökningen. Om man som Nationalencyklopedin (Engström m.fl. 1994) menar att 
matematik är en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning så får matematiken 
kanske mer betydelse på förskolan då problemlösning är något man stöter på även som 
liten. Men tolkar man matematiken som Bonniers lexikon (Ahlgren m.fl. 1996) gör, att 
matematik handlar om egenskaperna hos abstrakta begrepp som mängder, tal, 
geometriska figurer och funktioner och relationerna mellan dem så kanske det är svårare 
att motivera en plats för matematiken på förskolan då dessa är begrepp som man främst 
möter senare i livet. 
   Jag tror att det är viktigt att vara lyhörd för föräldrarnas önskemål för att barnet ska få 
en så bra förskoletid som möjligt. Ska barnet bli tryggt är det bra om förskolan och 
föräldrarna kompletterar varandra och är överens om lämpliga förskoleaktiviteter. 
Samtidigt kan det rent kunskapsmässigt vara så att barn till föräldrar som inte förespråkar 
tidig matematik, kanske heller inte får möta matematiken under lekfulla former hemma, 
och möjligen är de som därför är i störst behov av att möta matematiken på förskolan. 
Elisabeth Doverborg (Björkman 2002, s.57) anser att detta är en social orättvisa. Hon 
menar att ”vi säger att matematiken finns överallt. Men det syns inte. Vi lämnar över till 
barnen att själva upptäcka den. Jag tycker att det är en social orättvisa. De barn som 
möter matematik hemma, ser den också i vår miljö. Men de som inte gör det, ser den 
inte.”  
   Resultaten mellan de olika förskolorna är svåra att kommentera och diskutera då det är 
svårt att se några tydliga skillnader mellan de olika förskolorna. Vad jag kan upptäcka 
mellan de olika avdelningarna, men även mellan de olika individerna, är att de som har 
kunskap och idéer om hur man kan arbeta med matematiken är allmänt mer positiva än 
de som inte uttrycker några sådana tankar. 
 
 
4.3 Undersökningens nytta som en del av lärarutbildningen och läraryrket 
 
Personligen har jag nytta av denna undersökning i mitt framtida yrkesliv. Jag har genom 
litteraturstudierna fått fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta med matematik på 
förskolan. Jag ser nu tydligare betydelsen av att man har föräldrarnas förtroende och stöd 
i förskolans arbete, men har även upptäckt stor spridning i föräldrarnas åsikter. Vad som 
uppfattas som självklart eller positivt för en förälder, kan för en annan förälder ses som 
negativt. Denna skillnad i åsikter kan bl.a. bero på olika förutsättningar och på att man ser 
saker på olika sätt. Om man ska införa matematik i förskolans arbete är det viktigt att 
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tydligt informera om vad, och framför allt hur, man har tänkt gå tillväga för att undvika 
missförstånd hos föräldrarna. 
 
 
4.4 Framtida forskningsområden 
 
Med ursprung i detta arbete finns det en mängd områden att forska vidare på. Dels kan 
man utföra undersökningen, efter en bearbetning av enkäten, på fler avdelningar och då 
kanske enbart fokusera på föräldrarnas inställning utan att jämföra med 
förskoleavdelningens. Som jag nämnt tidigare skulle man även kunna komplettera med 
intervjuer av föräldrar. En annan undersökningsvariant är att först presentera för 
föräldrarna hur man skulle kunna arbeta med matematik på förskolan, och sedan 
undersöka deras inställning till matematiken. Detta skulle bli mer likt det 
tillvägagångssätt man har om man verkligen skulle arbeta med matematik på förskolan. 
Jag tycker även att det vore intressant att undersöka föräldrarnas tidigare erfarenheter av 
matematik och koppla detta till hur de ser på matematisk verksamhet i förskolan.  
   Det finns även en mängd områden att undersöka i anslutning till detta arbetes ämne. 
Främst skulle jag vilja ta del av mer forskning om följderna av matematik på förskolan. 
Jag skulle även vilja undersöka hur samspelet mellan förskola och skola fungerar - tar 
skolan vid där förskolans matematikaktiviteter slutar, eller börjar de från början och låter 
barnen upprepa vad de lärt sig på förskolan? Jag är även nyfiken på hur mycket 
föräldrarna känner till om Lpfö-98 och vad som står i den. Känner föräldrarna till vilka 
krav de kan ställa på förskolan och vilka mål som förskolan ska sträva efter att uppnå, 
både fysiska, psykiska, sociala och rent kunskapsmässiga? 
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          Bilaga 1 
Hej! 
 
Jag heter Johanna Elvsén och studerar på lärarutbildningen vid Karlstads Universitet.  
I mitt examensarbete genomför jag en attitydundersökning hos föräldrar till barn i förskolan och är därför 
intresserad av er åsikt i ett antal frågor. Att delta är frivilligt, men jag hoppas ni vill medverka i min 
undersökning!  
 
Lämna ifylld enkät på er förskola senast 6 december. 
 
Har ni några frågor så går det bra att kontakta mig på 070-3657955. Tack för er medverkan! 
 
 
Vilken förskola går ert/era barn på? ___________________________________ 
 
Fråga 1 
 
I läroplanen för förskolan, Lpfö-98, finns ett antal mål som varje förskola ska försöka att 
uppnå. Här presenteras ett urval av dessa mål och jag vill att ni markerar fem st. som ni 
ser som extra viktiga att er förskola jobbar med. 
 
På mitt barns förskola anser jag att det är viktigt att man jobbar med:   
 
�  Barnens talspråk och förmåga att samtala med andra  

� Barnens ordförråd 

�  Barnens intresse för skriftspråk ( bl a bokstäver/symboler) 

� Lek 

� Bild 

� Rörelse, dans och drama 

� Sång och musik 

� Byggande och skapande med olika material och tekniker 

� Att upptäcka matematiken i omgivningen 

� Matematiska tal och mätningar 

� Matematiska former, tidsbegrepp och förmågan att hitta i sin omgivning. 

� Miljön och naturens kretslopp 

� Växter och djur 

� Enklare naturvetenskapliga fenomen (t ex sambandet mellan is, snö och vatten )  

 

Kommentarer:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Fråga 2 
 
Här är exempel på tänkbara aktiviteter i en förskola. Betygsätt dessa aktiviteter nedan, 
enligt följande alternativ:  
 
Mycket bra (5), Bra (4), Varken bra eller dåligt (3), Ointressant (2) Dåligt (1) 
 
 
 
 
 
 
*Att låta barnen vara delaktiga i 
dukningen, de räknar antalet barn och 
antalet tallrikar osv. 
 

 
 
*Att barnen har tillgång till dator 
 
 
 
*Skapande aktiviteter där barnen ritar 
mönster, funderar över materialåtgång 
osv. 
 
 

 
*Att skriva bokstäver med barnen 
 
 
 
*Att arbeta med statistik med barnen, 
tex. tillsammans rita diagram över 
barnens aktiviteter under en vecka 
 
 
 
*Sång och musik tillsammans med 
barnen  
 
 
*Att tillsammans gå till 
återvinningsstationen för att sortera 
sopor. 
 

 
 
 
 
 
  � � � � � 

  5  4  3  2  1 
 
 
 
 
  � � � � � 

  5  4  3  2  1 
 
 
   
 
� � � � � 

  5  4  3  2  1 
 
  
 
 
  � � � � � 

  5  4  3  2  1 
 
 
 
 
  � � � � � 

  5  4  3  2  1 
 
 
 
 
  � � � � � 

  5  4  3  2  1 
 
 
 
  � � � � � 

  5  4  3  2  1 
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           Bilaga 1 
Mycket bra (5), Bra (4), Varken bra eller dåligt (3), Ointressant (2) Dåligt (1) 
 
 
 
*Att skriva siffror tillsammans med barnen 
 
 
*Utflykter till skogen för att uppleva 
naturens årstidsväxlingar 
 

 
*Rim och ramsor 
 
 

  � � � � � 

  5  4  3  2  1 
 
 
  � � � � � 

  5  4  3  2  1 
 
 
  � � � � � 

  5  4  3  2  1 
 

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Fråga 3 
 
Hur viktigt anser du att det är att man jobbar med matematik på förskolan? Kryssa i passande 
ruta på skalan där 5 är ”Mycket viktigt ” och 1 är ”Inte alls viktigt ” 
 
Mycket         Inte alls 
viktigt        viktigt 
 
  �  �  �  �  � 

  5   4   3   2   1 

 
 
 
Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Fråga 4 
 
Vilket alternativ nedan stämmer mest överens med din syn på matematisk verksamhet i 
förskolan? 
 
Markera ett alternativ:  
 
� Barnen får en positiv inställning till matematik vilket underlättar senare inlärning. 

� Barnen lär känna matematiken och det blir inte så nytt och främmande när de börjar 
skolan. 

 
� Barnen får ökad matematikkunskap och får därför ett försprång i skolan  

 
� Barnen får ökat självförtroende med matematikkunskaper 

� Man kan tidigare uppmärksamma barn som har problem med matematiken och då 
tidigare sätta in specialåtgärder för dessa barn. 

 
� Förskoletiden ska prioriteras till annat. 

� Matematik är tråkigt och bör därför vänta till senare. 

� Matematik är ett skolämne, inte ett förskoleämne.  

� Eget alternativ: _____________________________________________________ 

 

Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Fråga 5 
 
Känner du till hur man jobbar med matematik på ert barns förskola? 
 
Ja  � 

Nej  � 

 
Kommentar:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Än en gång – tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor: 
 
Ålder, antal år inom yrket och antal år på just denna förskola? 
 
Vad är matematik för dig 
 
Vad är lämplig matematik för förskolebarn? 
 
Tycker du att man ska arbeta med matematik på förskolan? 
 
Hur arbetar ni med matematik på den här förskolan? 
 
Hur tror du att barnen påverkas av matematik på förskolan? 
 
Har ni pratat om matematik med föräldrarna? 
 


