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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att synliggöra om förskollärarna upplever några skillnader i sitt  

metodval inom matematiken i och med implementeringen av läroplanen för förskolan reviderad 
2010 samt om den geografiska placeringen av förskolan har någon inverkan på dessa val. Studien 
behandlar  även  om  yrkesidentiteten  har  förändrats  i  och  med  revideringen,  samt  om  den 
geografiska placeringen av förskolan har betydelse för den metodik förskolläraren använder sig av 
inom ämnet matematik. Genom att först göra en textanalys av läroplanen för förskola (Lpfö98)  
och läroplanen reviderad förskola reviderad 2010 (lpfö98/10)  har vi  belyst  de skillnader  som 
finns i förskolans läroplaner. Detta resulterade i att vi kunde utforma en intervjuguide som vi 
sedan  har  kunnat  använda  i  de  intervjuer  som gjordes  med  respondenter  som totalt  är  nio  
stycken, fyra som är verksamma i en stor stad och fem som är verksamma i glesbygden. Under 
studiens  gång  har  vi  ständigt  använt  oss  av  relevant  litteratur  som  bland  annat  behandlar 
matematik  i  förskolan.  Resultatet  för  denna  studie  visar  att  förskollärarna  inte  upplever 
förändringar inom sina metodval inom ämnet matematik dock anser de att sin yrkesidentitet har  
förändrats  med  det  förtydligade  ansvaret  som  förskollärarna  fått  i  och  med  den  reviderade 
läroplanen. 

Nyckelord: 
Matematik i förskolan, yrkesidentitet, glesbygd/stor stad, implementering, undervisning i  
förskolan, realiseringsarena
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1. Inledning

Den svenska förskolan fick vid  terminsstarten hösten 2011 en ny läroplan att  arbeta utifrån, 
Läroplan för förskolan 98 reviderad 2010. Det senaste årtiondet har det pedagogiska uppdraget 
fått  en  allt  större  betydelse  i  svensk  förskola  och  regeringens  avsikt  är  att  utvecklingen  ska 
fortlöpa mot en starkare pedagogisk förankring. Detta kan innebära en förändring för verksamma 
pedagoger  i  förskolan,  främst  förskolläraren.  Matematikämnet  har  i  den  utbildningspolitiska 
debatten lyfts fram som ett av skolans och förskolans viktigaste ämnen samt som en grund och 
en förutsättning för elevernas fortsatta lärande. Skolminister Jan Björklund har bland annat sagt:  
”Matematiken är inte vilket ämne som helst. Det är grunden för väldigt mycket och helt avgörande för Sveriges  
framtid  som industrination”  (http://rod.se/matematiken-i-skolan-ska-st%C3%A4rkas,  2012-12-20).  
Detta får oss att fundera över vilken påverkan den reviderade läroplanen där just matematiken 
fått en mer framträdande roll i förskolan. Vi vill därför titta på hur förskollärare upplever att den 
nya reviderade läroplanen påverkat dennes metodval i sitt arbete med matematikundervisningen. 
Vi funderar också över om de nya förändringarna med läroplanen kan ha inneburit förändringar 
för förskollärarnas pedagogiska roll  och ansvar. Vi ställer oss därför frågan om förskollärarna 
upplever  att  yrkesrollen  har  förändrats  i  och  med  den  reviderade  läroplanen.  Med  hjälp  av 
verksamma förskollärare (ute i verksamheterna) kommer vi försöka reda ut hur förskollärarens 
syn på sitt arbete och metodval inom matematikundervisningen har förändrats över tid i relation 
till de två läroplanerna. Utomhuspedagogik har i studier lyfts fram som något positivt, som bidrar 
till  ett  bättre  lärande  och  en  större  lust  att  lära 
(http://www.skolvarlden.se/artiklar/utomhuspedagogik-starker-minnet,  2012-12-20).  Det  finns 
förskolor med olika pedagogiska inriktningar och förskolornas placering kan också variera. Vissa 
ligger centralt placerade i en källarlokal inne i en stor stad samtidigt som andra är placerade på  
glesbygden  med  naturen  runt  knuten.  Vi  undrar  därför  om  förskollärarna  upplever  att  den 
geografiska placeringen av förskolan har någon påverkan på metodvalen som förskollärarna väljer 
att arbeta utifrån inom matematiken. Vi har inte funnit några studier som direkt berör detta ämne 
och vi  anser  att  det  skulle  vara  av  intresse  att  se  om förskollärare  anser  att  den  reviderade 
läroplanen har haft någon påverkan på deras metodval inom matematiken. Vidare anser vi att  
detta  är  ett relevant  och intressant ämne utifrån vårt framtida yrke som förskollärare.  Vi  vill  
fördjupa och sätta oss in i den nya reviderade läroplanen med hjälp av förskollärares syn på den. 

1.1 Bakgrund

1.1.1 Förskola genom historien

Genom  historien  har  den  svenska  förskolan  sett  olika  ut.  Det  var  under  1940-talet  som 
förskolans  statliga  regleringshistoria  började  med  att  de  första  statliga  bidragen  till  offentlig 
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verksamhet  riktad  till  de  yngre  barnen  infördes  (Folke-Fichtelius  2008,  s.  51).  Det  var 
socialstyrelsen som fick i uppdrag att utfärda bestämmelser för hur bidragen skulle betalas ut. För 
att verksamheterna skulle få behålla bidragen fanns olika kriterier som skulle uppfyllas. Bland 
annat gjordes en officiell  klassificering  av de verksamheter som skulle  få  bidraget.  Förskolan 
delades in i daghem, lekskolor och eftermiddagshem. Det resulterade i att det under denna tid  
fanns många olika typer av verksamheter för barn i de yngre åldrarna (Folke-Fichtelius, 2008 s. 
55).  För att verksamheterna skulle  få rätt till  bidragen gjordes en klassificering.  Definition på  
daghem var att de skulle kunna erbjuda en heldagsvistelse för barn som inte uppnått skolålder,  
det vill säga omsorg under mer än sex timmar. Lekskolan hade fått en annan definition. Barn i  
åldrarna fyra-sex år samt yngre barn med en mognad som liknade detta åldersspann var välkomna 
att gå på lekskolan. På lekskolan erbjöds en vistelse och fostran under en begränsad tid av dagen.  
(Folke-Fichtelius,  2008  s.  55).  Eftermiddagshemmets  uppgift  var  att  ta  emot  skolbarn  efter 
skolans slut. Utöver att verksamheterna skulle uppfylla de nyss nämnda klassificeringarna skulle  
personalen ha en minst tvåårig utbildning samt genomgå kontinuerlig läkarvård (Folke-Fichtelius,  
2008 s. 55-56). De senaste årtiondena har inneburit radikala förändringar för förskolans form och 
funktion.  Förändringen har inneburit  att förskolan har gått från att ha varit  en arena för ren  
omsorg till att nu ge barnen en grund till sin fortsatta skolgång samt vägledning till att bli en god 
samhällsmedborgare (Folke-Fichtelius, 2008 s.183). Under 1970-talets mitt lanserades en ny lag 
om förskoleverksamhet, vilken innebar att flera lagmässiga regleringar av verksamheterna som 
tidigare  ingick  i  barnstugor  och  barntillsyn.  Som  en  ny  samlingsbeteckning  började 
”förskoleverksamhet” att användas som term för att beskriva verksamheten för barn i de yngre 
åldrarna (Folke-Fichtelius, 2008 s. 58-59). Läroplanens historia har utvecklats från en kroppslig-
praktisk arbetskultur till en kommunikations- medie- och textkultur (Vallberg Roth, 2002 s.172). 
Över  tid  har  syftet  och innehållet  med förskolan  varierat  och det  var  inte  förrän 1998 som 
förskolan fick sin första egna läroplan, Lpfö98. 1996 står det skrivet i den regeringsförklaring som 
då kom, att förskola, skola och skolbarnomsorg ska integreras (1997/98:6 s. 33). Under denna 
period  reviderades  också  läroplanen  för  det  obligatoriska  skolväsendet,  förskoleklassen  och 
fritidshemmet,  lpo94.  Detta  gjordes  eftersom  tanken  var  att  förskoleklassen  och 
skolbarnomsorgen också skulle kunna omfattas av den (Wiklund Dahl & Janke, 2007 s.6). Med 
dessa förändringar ville  regeringen skapa ett gemensamt tänkande kring barns utveckling  och 
lärande i alla pedagogiska verksamheter (Wiklund Dahl & Janke, 2007 s.6). Tidigare hade den 
svenska  förskolan  kunnat  luta  sig  mot  det  nationella  styrdokument  som  fanns,  Pedagogiskt 
program. Detta styrdokument skulle ses som allmänna råd och var inte något som förskolorna 
var tvungna att följa (Wiklund Dahl & Janke, 2007 s.15). Eftersom Lpfö98 är en förordning fick 
den en annan status än vad Pedagogiskt program haft. En förordning är tvingande, inte bara för 
personalen  i  skolan  utan  den  kommunala  ledningen  måste  också  se  till  att  förskolorna  har 
möjligheten att följa och förverkliga läroplanens mål och inriktning (Wiklund Dahl & Janke, 2007 
s.15). Att denna läroplan blev en förordning berodde bland annat på att man ville ge förskolan  
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samma betydelse för barn i förskoleåldrarna som det offentliga skolväsendet har för utbildning av 
barn och unga (Wiklund Dahl & Janke, 2007 s.16). Efter lpfö98 har en ny reviderad upplaga av  
den presenterats och kommit i bruk. Den 30 september 2009 redovisade skolverket sina förslag 
till förändringen till utbildningsdepartementet (Utbildningsdepartementet, 2010 s. 3) och den 1 
juli 2010 trädde den i kraft.

1.1.2 Läroplanen och förskolan idag

Som nämnts i stycket ovan kom 1998 den första läroplanen för förskolan,  Lpfö98.  I Lpfö98 
beskrivs den värdegrund, det uppdrag samt mål och riktlinjer som verksamheten måste förhålla 
sig till och arbeta utifrån (Skolverket, 2008). Förskolan blev i och med införandet av denna en  
verksamhet  där  barnen skulle  erbjudas  en god pedagogisk verksamhet.  Omsorg,  fostran  och 
lärande skulle förenas och bilda en helhet (Skolverket, 2008). Under 2010 kom en ny reviderad 
läroplan, Lpfö98/10, som togs i bruk hösten 2011. Utbildningsdepartementets ambition med den 
nya reviderade läroplanen var att göra förskolan ännu mer berikande för barnen, inom främst den 
matematiska och språkliga utvecklingen samt inom natur och teknik. Genom att tydliggöra målen 
och riktlinjerna inom de nyss nämnda ämnena vill regeringen uppnå en tydligare och mer logisk 
bestämd läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010). Ett annat mål med revideringen var att få en 
bättre utvecklad utvärdering och uppföljning av förskolans verksamhet (Regeringskansliet, 2010). 
Genom dessa  förändringar  menar  utbildningsminister  Jan Björklund,  att  ambitionen höjs  för 
lärandet och att det blir tydligare vad varje barn har rätt att få med sig av förskolans verksamhet  
(Regeringskansliet, 2010). Jan Björklund har i en artikel på Riksdag och departements hemsida 
(http://rod.se/matematiken-i-skolan-ska-st%C3%A4rkas,  2012-12-20)  uttalats  sig  om 
katederundervisning.  Han säger  följande  ”Katederundervisning  låter  gammeldags,  men är  faktiskt  väl  
beprövat och fungerar. Trenden med eget arbete är särskilt utpräglat i ämnet matematik och Sverige har i dag mest  
eget  skolarbete  i  industrivärlden”.  I  en  artikel  från  Skolvärldens  hemsida 
(http://www.skolvarlden.se/artiklar/utomhuspedagogik-starker-minnet,  2012-12-20)  uttrycker 
författaren sig på detta sätt om undervisning: ”All forskning visar att det är bra att stimulera fler sinnen  
än att bara se och höra. Får man lukta, smaka, röra och prata med varandra så lär man sig betydligt mer än när  
man bara läser en bok”. Dessa två uppfattningar motsäger varandra och enligt Vallberg Roth (2001 
s.244)  finns  en  risk  att  förskolan  kommer  att  efterlikna  skolans  mer  traditionella  syn  på 
undervisningen och tappa sin lekinspirerade undervisning. 

 Den 1 juli 2011 skrivs förskolan in i skollagen och det blir då tvunget att revidera läroplanen 
för att skriva fram förskollärarens ansvar i den eftersom skollagen kräver att ansvaret över den 
pedagogiska verksamheten läggs på förskolläraren (Bergendahl & Carlbom, 2011 s.14). 

 I den nya reviderade läroplanen lyfts också förskollärarens roll fram och ger riktlinjer för det 
ansvar som förskolläraren har utöver det gemensamma ansvaret  som hela arbetslaget  står till  
svars  för  (Lpfö98/10).  Läroplanens  mål  för  matematikämnet  har  också  de  förtydligats  och 
utvecklats. En omformulering av de mål som var med redan i lpfö98 har skett samt att några nya 
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mål har lagts till (Lpfö98; Lpfö98/10). Ambitionen med de nya målen i läroplanen har varit att 
formulera dem på ett sådant sätt som gör det möjligt till ett lekfullt lärande samt att kunna ta till  
vara barnens naturliga lust till lärande (Utbildningsdepartementet, 2010). I arbetet med att ta fram 
en ny reviderad läroplan rådgjorde regeringen tillsammans med en referensgrupp bestående av 
bland  annat  forskare  inom  förskoleområdet,  kommunrepresentanter  och  fackförbund 
(Utbildningsdepartementet, 2010).

I både Lpfö98 och den nya reviderade läroplanen handlar den första delen om den värdegrund 
som ligger  till  underlag  för  det  förhållningssätt  som förskollärare  och  annan  personal  inom 
förskolan  ska  ta  hänsyn  till.  Genom  att  personalen  själva  är  demokratiska,  solidariska  och 
respektfulla,  kan barnen tillägna sig dessa värden. Oavsett hur läroplanen är utformad, är det 
alltid förskolläraren som gör viktiga ställningstaganden i barngruppen som syftar till att bestämma 
hur och vilka aktiviteter som ska användas i undervisningen, vad avsikten är med dessa aktiviteter 
samt utvärderingar som rör både sig själv och verksamheten (Pramling Samuelsson & Sheridan,  
2006  s.23).  Detta  gör  oss  nyfikna  på  att  se  hur  förskollärare  arbetar  med 
matematikundervisningen i förskolorna. Finns det, enligt förskollärare några skillnader mellan de 
metoder  inom  matematikämnet  som  förskolläraren  arbetar/arbetade  med  i  förhållande  till 
läroplan för förskolan, Lpfö98 samt lpfö98/10.

1.1.3 Matematik i förskolan

I Elisabeth Doverborgs bok  Matematik i förskolan  (1987) ger hon en bild av hur matematiken i 
förskolan har sett ut genom tiden fram till bokens publicering. Doverborg (1987 s.5-7) pekar ut 
Fröbel  och  Montessori  som  två  betydelsefulla  personer  som  har  påverkat  svensk  förskolas 
utveckling  med avseende på matematiken.  I  slutet  av 1800-talet  presenterade Fröbel sina nio 
lekgåvor vilka har haft en stor påverkan på förskolorna.  Dessa lekgåvor togs fram i  syfte att 
utveckla matematiska begrepp som helhet och delar under förskoleåren. Maria Montessoris är 
också hon en stor förebild för förskolornas matematik utveckling (Doverborg, 1987 s.6). Hon 
utformade  egna  material  som  användes  i  undervisningen.  Bland  annat  utvecklade  hon  ett 
räknematerial som delade upp tal som resultat av olika mängder och enheter samt som i en helhet  
(Doverborg,  1987  s.5).  Matematiken  i  förskolan  har  förändrats  genom åren.  Furness  (1998) 
hävdar i sin bok Vägar till matematik – Att arbeta med barn 5-7 år att barns matematiska utveckling 
sker i  de matematiska begreppen (Furness,  1998 s.11).  För många innebär  matematik siffror, 
räkna, ekvationer och multiplikationstabeller. Men matematiken har spridda rötter där begrepp 
som  rumsuppfattning,  sortera,  rytm  samt  bildutveckling  behandlas.  Den  matematiska 
utvecklingen  hos  barnet  kan  då  enligt  Furness  (1998)  ”ses  som  en  sammanflätning  av  idéer  och  
erfarenheter från många håll och med olika karaktär” (Furness, 1998 s.11). 

Idag växer barn upp i ett samhälle som ställer högre krav på deras matematiska förståelse och 
färdigheter för att kunna hantera vardagen (Utbildningsdepartementet, 2010 s.10). Matematiken 
är ett av våra viktigaste hjälpmedel i praktiken och ger en bas för att räkna, mäta och beskriva läge 
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och form (Utbildningsdepartementet,  2010 s.10).  Doverborg  och Pramling Samuelsson (2007 
s.53) menar att  det lätt  går att få in matematiken i  vardagsarbetet.  Räkna,  mäta,  sortera eller  
former är matematiska områden som i vardagsnära situationer kan belysas. Att använda sig av 
barnens  intressen  samt  sätta  ord  på  matematiken  man  ägnar  sig  åt  kan  få  barnen  att 
uppmärksamma detta i deras vardagliga erfarenheter (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007 
s.53). 

1.2 Begrepp

1.2.1 Undervisning i förskolan

När många hör ordet undervisning, tänker de på katederundervisningen som många tidigt i sitt liv 
fick uppleva. Katederundervisning är enligt Wiklund Dahl och Jancke (2007) starkt förknippat 
med skolan. De poängterar även att begreppet egentligen inte har något med möbeln att göra  
utan är snarare ett förhållningssätt. Katederundervisning kan även förekomma i förskolan, vilket 
bland annat sker när pedagogen väljer att ha en samling tillsammans med barnen. Wiklund Dahl  
och Jancke (2007) hävdar att det är viktigt att man först diskuterar begreppet katederundervisning 
för att sedan kunna definiera undervisning. Undervisning som begrepp bör vridas och vändas för 
att ge denna en utvecklad betydelse där resultatet blir en aktiv deltagare (Wiklund Dahl & Jancke,  
2007 s.8). I detta arbete kommer vi att använda begreppet ”undervisning i förskolan” som en 
beskrivning av den pedagogiska aktivitet som förskollärare planerar och genomför för barnens 
utveckling inom ämnen som matematik och svenska. Förskolans undervisning präglas av den 
planerade leken och enligt Öhman (2011) utvecklas barn genom att leka. Barn använder leken för 
att lära sig mer om sådant som de är intresserade av och nyfikna på för att undersöka och pröva  
dess potentialer (Öhman, 2011 s.184). Barnens lek präglas av sådant som de vet något om eller 
vill  veta  mer  om.  På  så  sätt  ökas  barnens  förståelse  och  kunskap  om det  aktuella  intresset 
(Öhman, 2011 s. 184). Genom leken kan barn omvandla och tolka vardagliga aspekter till sina 
egna och i leken kan barn även prova på nya saker samt utforska sin omvärld (Öhman, 2011  
s.15). 

1.2.2 Matematik i Förskolan 

Inom förskolan  sker  inlärningen av matematiska  begrepp genom en kreativ  upptäckande fas 
(Doverborg, 1987 s.8). Som förskollärare kan man vara med och påverka barnens intresse för 
vissa matematiska begrepp som av förskolläraren ses som mer användbara än andra genom att 
välja olika typer av lekar (Doverborg, 1987 s.8). Några områden där matematiken kommer in som 
en  naturlig  del  är  bland  annat,  sortering,  pussel,  spel,  form,  figurer,  siffror  samt  bygglek 
(Doverborg,  1987 s.  9).  Barnen ska uppmuntras att  se matematiken i  vardagsnära situationer 
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(Doverborg,  1987  s.  9).  När  vi  använder  begreppet  matematik  i  denna  rapport  syftar  vi  till 
Doverborgs beskrivning av hur matematiken används i förskolan. Matematiken i förskolan ska 
anpassas till barnens nivå, samt handla om att sätta en bas och ge barnen möjlighet till att tidigt 
behandla de matematiska begreppen för att kunna gynna barnets framtida inlärning av matematik  
(Doverborg  &  Pramling  Samuelsson,  2007).  Musik  och  rytm  har  även  ett  stort  utrymme  i  
förskolan och med hjälp av sånger, visor och räkneramsor kan man på ett lekfullt sätt arbeta med 
matematik (Furness, 1998 s.12).
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2. Litteraturöversikt

2.1 Tidigare forskning

I Maria Folke-Fichtelius bok, Förskolans formande – statlig reglering 1944-2008 (2008) poängterar hon 
att  lpfö98  inte  skulle  innefatta  de  familjedaghem  och  öppna  förskolor  som  fanns.  Målen  i 
läroplanen skulle i likhet med grundskolans läroplan formuleras i termer av strävansmål samt mål 
att uppnå (Folke-Fichtelius, 2008 s. 129). Eftersom förskolan är en frivillig verksamhet har inte 
uppnåendemålen samma funktion som i det obligatoriska skolväsendet. Dessa mål beskriver vad 
förskolan  ska  ansvara  för  att  ge  barnen.  Även förskollärarens  roll  är  åtskilt  från  den övriga 
personalens ansvar för måluppfyllelsen (Folke-Fichtelius,  2008 s.  130).  Folke-Fichtelius (2008) 
beskriver  att  i  sitt  analysarbete  har  hon  använt  sig  av  begreppen  formuleringsarena  samt 
realiseringsarena.  Inom  den  läroplansteoretiska  forskningen  används  dessa  begrepp  för  att 
beskriva  relationen  mellan  utbildningssystemet  (Folke-Fichtelius,  2008  s.  28).  Längre  fram 
kommer vi under rubriken teoretisk utgångspunkt närmare beskriva dessa begrepp och hur de 
förhåller sig till varandra. Maria Folke-Fichtelius placerar in sin studie i en formuleringsarena på  
en statlig nivå, i de kontexterna där regleringen av förskolan formuleras.  

I  artikeln  ”Läroplaner  för  de  yngre  barnen”  (Vallberg  Roth,  2001)  belyses  den  svenska 
förskolan, förskoleklassen, fritidshemmets och skolans läroplanshistoria. Det ger en bild genom 
tiden, från 1800-talet fram tills idag. Artikeln syftar till att framställa några generella begrepp som 
på samma gång ska belysa de didaktiska frågorna om vem, vad och hur, var samt varför där ett 
innehåll  genomförs.  Vidare  problematiserar  Vallberg  Roth  (2001) förskolornas  och skolornas 
innehåll och organisering av innehåll i ställning till omvärlden och historia. Vallberg Roth (2001 
s.244)  höjer  också ett  varnande finger och påpekar att  risken att förskolorna kan komma att 
behandlas som skolor med deras mer traditionella syn på undervisning kan göra att förskolan 
tappar sin lekinspirerande undervisning och går mer mot en katederundervisning. Förskolan ska 
präglas av leken och det lustfyllda lärandet och det blir därför viktigt att förverkliga de kommande 
läroplanerna utan att förlora förskoletraditionens hjärta. Under 1900-talet har läroplanen vuxit 
fram och inte förrän 1998 gavs den första läroplanen ut som en förordning, vilket innebär att den 
är tvingande för personalen i verksamheten samt de kommunala beslutsfattarna. (Wiklund Dahl  
&  Janke,  2007  s.15).  Under  början  av  1900-talet  utformades  motsvarigheten  för  dagens 
styrdokument  främst  på  en  central  seminarienivå  av  de  kvinnliga  barnträdgårdspionjärerna 
(Vallberg Roth, 20012 s.19). Den svenska forskningen inom läroplanshistoria för förskolan har en 
kort historia i sig. Det är under den senaste tiden som den kommit igång på riktigt. Vallberg Roth  
(2001  s.244) menar  att  det  inte  var  förrän  1979  som  ett  läroplanshistoriskt  forskningsfält 
introducerades i Sverige med främst Ulf P. Lundgren i bräschen. 

Arapovic och Budzak (2007 s.12) menar att det inte i första hand är de lärarledda aktiviteterna 
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pedagogerna synliggör matematiken för barnen i deras vardag. På så vis menar författarna att den 
matematiska  utvecklingen  för  barnen  blir  ett  mer  lustfyllt  lärande.  Klibanoff,  Levine, 
Huttenlocher,  Vasilyeva  och  Hedges  (2006)  poängterar  även  att  barn  som  undervisats  i 
matematik vid en tidig ålder bejakas av detta. Dessa barn uppnår högre resultat inom ämnet  
matematik  från att  de är  barn tills  de blivit  unga vuxna (Klibanoff,  Levine m fl.  2006 s.59). 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2007 s.34) tar upp språket och kommunikationen mellan 
pedagogen och barnet som en viktig och avgörande del i barnens grundläggande matematiska 
utveckling. Säljö (2011) hänvisar till  Vygotskij där den språkliga medieringens roll för mänsklig 
utveckling framhävs. Enligt Säljö (2011) vill  Vygotskij  med detta säga hur barn med hjälp av 
språket blir delaktiga i en rik och nyanserad begreppsvärld som är viktig i vårt användande både 
när vi tänker och när vi kommunicerar (Säljö, 2011 s.162-165). Ett annat begrepp som Vygotskij  
använder är den proximala utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen. Detta är ett av 
Vygotskijs  mest  kända  begrepp  och  beskriver  människors  tänkande  och  färdigheter,  liksom 
beroendet av social interaktion och stöd från andra människor när vi tillägnar oss ny kunskap 
(Säljö, 2011 s. 167). 

Det har vart svårt att få fram forskning om förskolor på glesbygd och i urbana samhällen.  
Forskningen som finns, behandlar skolor innan läroplans- och skollagsförändringarna skedde på 
1980- och 1990-talet och är ofta av äldre datum (Andræ Thelin & Solstad, 2005 s.82). Dock har 
det  norska  forskarparet  Andræ  Thelin  och  Solstad  (2005)  gjort  en  kunskapsöversikt  där 
huvudfrågan var att se om barnen och ungdomarna får en likvärdig utbildning på den svenska 
landsbygden som i storstaden enlig de övergripande mål som finns (Andræ Thelin & Solstad, 
2005 s.19). Enligt Andræ Thelin och Solstads (2005 s.150) resultat uttalar alla politiska partier att 
glesbygden är viktig och att hela Sverige ska leva. För att få en uppfattning om vad elever får med  
sig  kunskapsmässigt  från  skolor  på  glesbygden och  i  urbana  samhällen  har  författarna  gjort 
fallstudier  inom  detta  område.  De  hävdar  att  det  finns  en  allmän  uppfattning  om  att 
landsbygdsskolor har en sämre kvalité än skolor inne i staden (Andræ Thelin & Solstad, 2005 
s.89). I de fallstudier som författarna har gjort kommer de fram till att skolor på glesbygden och i  
staden  inte  har  några  större  skillnader  i  de  genomsnittliga  betygsvärdena  (Andræ  Thelin  & 
Solstad, 2005 s.151). Som visats i föregående stycke har förskolan, i både organisatorisk belysning 
och vad  gäller  dess  lärande  funktion  för  barnen,  studerats  från  en rad  olika  infallsvinklar.  I  
kommande studie avses både den organisatoriska förändringen analyseras så väl som verksamma 
förskollärares  uppfattning  om vad  dessa  förändringar  betyder  för  deras  arbete  med barnens 
lärande, specifikt i frågan om matematik. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt

Studiens  teoretiska  forskningsfält  är  hämtad från läroplansteorin.  Arbetet  har vuxit  fram och 
formats  på  samma vis  som den inriktning  av  läroplansteoretisk  forskning som  Maria  Folke-
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Fichtelius (2008) har utgått från i sin rapport. Dock kommer vi till skillnad från Folke-Fichtelius  
som har sitt fokus i formuleringsarenan att lägga vår tyngdpunkt i realiseringsarenan. 

Läroplan som begrepp har i det vardagliga språkbruket en mycket konkret betydelse, det är ett 
dokument  där  utbildningens  innehåll,  mål  och  tidfördelning  anges  (Lundgren,  1989  s.21).  I 
engelskans  språkbruk  använder  man  begreppet  curriculum  som  har  en  vidare  innebörd  än 
svenskans läroplan. Curriculum är inte enbart ett dokument utan också hela den filosofi och de 
föreställningar som ligger bakom en läroplan. Det är också detta vidgade begrepp som används 
inom läroplansteorin när man talar om läroplanen. 

Det  pedagogiska  uppdraget  som  förskolan  arbetar  utifrån  är  styrt  och  begränsat  av 
ramfaktorer. Linde (2000 s.67) beskriver ramfaktorer som de externa begränsade ramarna. Dessa 
tillåter  somliga  aktiviteter  och  omöjliggör  andra  och  på  så  sätt  får  pedagogerna  ett 
handlingsutrymme att förfoga över (Linde, 2000 s.67). Läroplan för förskolan är ett exempel på 
en organisatorisk ram som styr det lokala arbetet. Men också antal ramar i förskolan, material, 
gruppens storlek och sammansättning är några fler exempel på ramfaktorer som förskolan berörs  
av. 

Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren (2000 s.171-173) förklarar skolsystemets styrkedja utifrån 
olika  nivåer,  de  kallar  dessa  nivåer  för  formuleringsarenan,  transformeringsarenan  samt 
realiseringsarenan.  Formuleringsarenan är den instans där läroplaner  samt reformer utarbetas.  
Utbildningsområdet har minskade resurser för reformer. Tillväxten avtog och nedskärningar av 
offentliga  resurser  ledde  till  att  nya  reformer  genomfördes  på  bekostnad  av  något  annat  
(Lindensjö & Lundgren, 2000 s.173-174). Detta har medfört två konsekvenser menar Lindensjö 
och Lundgren (2000) för det första måste förnyelser bygga på ett kritiskt frågesättande till former 
och  metoder  samt  att  tillväxtens  uppbromsning  påverkar  utbildningens  förnyelseprocess  och 
minskar tilltron till den (Lindensjö & Lundgren, 2000 s. 174). På realiseringsarenan förverkligas 
de olika besluten, reformerna samt läroplanerna med främst lärarna som aktörer i arbetet med 
detta (Lindensjö & Lundgren, 2000 s. 176-177). Kommunikationen mellan beslutsfattarna och de 
som  ska  genomföra  implementeringsarbetet  är  en  viktig  del  i  processen.  Det  är  i  denna 
kommunikation  som reformerna tolkas  och sedan genomförs.  En reform är  en process  och 
villkoren kan förändras under resans gång. Lindensjö och Lundgren (2000 s.176) menar att olika 
forskare  skiljer  på  olika  implementeringsprocesser  genom  att  dela  in  dem  i  två  tolkningar 
guideline-writing  och field-implementation.  Guideline-writing  utgör  den tolkning  av  reformer 
som tjänstemännen gör med utgångspunkter från politiskt  fattade beslut.  Dessa blir  sedan till 
regler.  Field-implementation innefattar  det yttersta utförandet av reformer, ett  utförande som 
genomföras av lärarna (Lindensjö & Lundgen, 2000 s. 176). Forskare brukar allt oftare peka på 
detta  led  som  avgörande  för  framgång  eller  misslyckande.  I  denna  rapport  är  det  just  
förskollärarnas  egna  uppfattningar  om  metodvalen  inom  matematikämnet  före  och  efter 
implementeringen av den reviderade läroplanen, lpfö98/10. som ligger i fokus. Lindensjö och 
Lundgren  (2000  s.175)  menar  att  man  ska  se  på  relationen  mellan  formuleringsarenan  och 

16



UPPSALA UNIVERSITET Rapport nr: 2012ht00201

realiseringsarenan som en medierad och transformerande relation som påverkar varandra. Det 
som  formuleras  och  bestäms  på  formuleringsarenan  ska  genomföras  och  förverkligas  på 
realiseringsarenan. Det är också av stor vikt att det som bestäms på formuleringsarenan är sådant 
som de anser är genomförbart och till nytta för dem på realiseringsarenan. Med hjälp av detta kan 
vi förstå formuleringsarenans komplicerade arbete med att formulera en ny reform. 

Det är nödvändigt att ge begreppet läroplan en viss struktur när man använder det i sin vidare  
betydelse, det vill säga för att beteckna hela den uppfattning som varit styrande och inte bara ett  
konkret styrinstrument. Denna struktur är nödvändig när man använder begreppet läroplan för 
att beteckna den kod som är ett viktigt teoretiskt redskap, det vill säga de förenade principer som 
gestaltas  i  ett  konkret  styrinstrument,  undervisningsmaterial,  lärarutbildning  och  så  vidare. 
Lindensjö och Lundgren (2000 s.103) skriver att läroplanens formuleringar inte ska vara direkt 
styrande för undervisningen, då blir resultatet en för långt driven detaljstyrning. I stället ska målen 
vara utformade så de kan konkretiseras och preciseras på lokala nivåer (Lindensjö & Lundgren, 
2000 s.103). Detta sker genom en arbetsgrupp med lärare som ställer upp preciserade mål för sin 
undervisning.  Skolan  skulle  i  sin  tur  upprätta  en  skolplan  på  lokal  nivå  samt  följa  upp och 
utvärdera verksamheten. Lindensjö och Lundgrens (2000 s.104) har gjort en grafisk styrmodell  
som sammanfattar ansvarsfördelningen som figur 1 visar. 

Vi förstår och tolkar denna modell enligt följande: Staten ligger på den formuleringsarena där  
bland annat skollagen och förordningar formuleras. Det är sedan huvudmannanivån, det vill säga  
kommunerna som har ett ansvar att se till att skolorna och förskolorna följer och når de mål som 
är satta i förordningarna. I skolan är det sedan lärarna/förskollärarnas roll att se till att det som 
står i läroplanerna följs och att alla barn får en möjlighet till utveckling i linje med det som är  
formulerat i läroplanen. Uppföljning och utvärdering ligger på alla arenor men på olika nivåer.  
Förskollärarnas uppföljning  och utvärdering handlar mer om verksamheten insatser gentemot 
barnens utveckling samtidigt som staten fokuserar på att skolorna/förskolorna ska vara likvärdiga 
över hela landet. 
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Figur 1: Lindensjö & Lundgrens styrmodell 

Skolan är en institution som enligt Lindensjö och Lundgren (2000, s.178) låter sig styras. Skolan  
som verksamhet går ut på att påverka och ge bra utgångspunkter och förutsättningar för lärande. 
Lärarna  har  en  hög  professionell  kunskap  och  det  är  de  som  måste  förstå  villkoren  för 
verksamheten  som  ska  styras  inte  bara  genom  materiella  betingelser  utan  också  mentala 
(Lindensjö och Lundgren, 2000 s. 178-179).
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3. Syfte och Frågeställningar

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  de  förändringar  kring  matematik  som  ägt  rum  i 
styrdokumenten för förskolan i och med införandet av den reviderade läroplanen 2010 och hur  
förskolläraren  uppfattar  dess  skillnader.  Speciellt  fokus  läggs  på  huruvida  de  anser  att  deras  
yrkesidentitet  samt deras  arbete  med matematik  har förändrats  i  och med införandet  av den 
reviderade läroplanen 2010. Ett andra delsyfte med studien är att studera huruvida förskollärare 
uppfattar  betydelsen  av  den  geografiska  placeringen  av  förskolan  i  sitt  val  av  metoder  för  
matematikinlärningen. Utifrån detta syfte har vi formulerat dessa frågeställningar: 

• Vilka skillnader kan urskiljas mellan lpfö98 samt lpfö98 /10
• Anser förskollärarna att deras syn på matematiken inom förskolan har ändrats i och med 

införandet av lpfö98/10 och i så fall på vilket sätt?
• På  vilket  sätt  upplever  förskollärarna  att  deras  yrkesidentitet  förändrats  efter  den 

reviderade läroplanens införande? 
• Anser förskollärarna att den geografiska placeringen av förskolan påverkar deras val av 

metoder inom matematikundervisningen i förskolan och i så fall på vilket sätt?
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4. Metod

4.1 Val av metod

Studien består av två delstudier där den första behandlar frågan om läroplanens innehåll och den 
förändring som kan spåras mellan Lpfö98 och den reviderade läroplanen. Den andra delstudien 
behandlar frågan om vad denna förändring har inneburit för de förskollärare som ska realisera  
läroplanerna i skolan. Under den sistnämnda delstudien görs två parallella studier där den ena 
syftar  till  att  studera  frågan  utifrån  förskollärare  som arbetar  inom  urbant  område  och  den 
parallella delstudien syftar till att studera frågorna utifrån förskollärare som arbetar på glesbygden.  
Denna uppdelning av de parallella områdena görs för att vi anser att det är ett intressant område  
som inte tidigare har gjorts inom förskolan. 

Innehållsanalysen  ligger  till  grund för  den första  delstudien  där  läroplanerna  Lpfö98 samt 
Lpfö98/10 studerats i syfte att upptäcka och urskilja skillnader och nyformuleringar inom ämnet 
matematik. Innehållsanalys är en metod där man analyserar dokument och texter systematiskt  
utifrån kategorier som utformats i  förväg (Bryman, 2002 s.  190).  Enligt  Bryman (2002) så är 
innehållsanalysen ett tillvägagångssätt där man analyserar texter och dokument på ett organiserat  
och replikbart sätt, syftet är att fastställa kvantiteten av texten eller dokumentets innehåll utifrån 
de kategorier som bestämts i förväg (Bryman, 2002 s.192).

I arbetet med den andra delstudien har semistrukturerade intervjuer använts som metod för 
datainsamlingen.  Eftersom  detta  arbete  syftar  till  att  undersöka  förskollärares  tankar  och 
uppfattningar om deras profession är intervju den mest lämpade metoden för denna studie då vi  
anser  att  intervjuerna  ger  en  bild  av  förskollärarnas  personliga  uppfattningar  om  vad 
frågeställningarna vill beröra. 

Ytterligare  ett  val  som  måste  göras  innan  intervjun  startar  är  att  välja  om 
informantundersökning  eller  respondentundersökning  bäst  hjälper  till  att  svara  på  de 
frågeställningarna som finns.  Syftet  med denna studie är  att  undersöka de förändringar kring 
matematik som ägt rum i styrdokumenten för förskolan i och med införandet av lpfö98/10 och 
hur förskolläraren uppfattar dess skillnader. Speciellt fokus läggs på huruvida de anser att deras 
yrkesidentitet samt deras arbete med matematik har förändrats i och med införandet av den nya 
läroplanen 2010. Ett andra delsyfte med studien är att studera huruvida förskollärare uppfattar 
betydelsen  av  den  geografiska  placeringen  av  förskolan  i  sitt  val  av  metoder  för 
matematikinlärningen.  Utifrån  dessa  finner  vi  att  respondentundersökning  är  det  bästa 
alternativet då den syftar till att undersöka människors uppfattningar och föreställningar om olika  
företeelser  (Esaiasson,  Gilljam,  Oscarsson & Wängnerud, 2012 s.259 ).  När  semistrukturerad 
intervju används som metod följs en intervjuguide med förhållandevis specifika teman som ska 
beröras (Bryman, 2002 s. 301). För respondenten finns det utrymme att svara på sitt eget sätt. 
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och  om intervjuaren  finner  det  nödvändigt  kan  denne  ställa  frågor  som inte  ingår  i  guiden 
(Bryman, 2002 s. 301). I en semistrukturerad intervju är intervjuprocessen flexibel. Tyngdpunkten 
ligger  på  intervjupersonens  uppfattning,  skeende  och  förståelse  om  frågorna  (Bryman,  2002 
s.301). Vidare ger Esaiasson, Gilljam med flera (2012) några konkreta tips vid användandet av 
respondentundersökning.  De  menar  att  respondenterna  ska  vara  okända  för  intervjuaren 
eftersom det är lättare att hålla en vetenskaplig distans till en person man inte känner (Esaiasson, 
Gilljam m.fl. 2012 s.259). ). I denna studie är syftet att undersöka hur förskollärarna uppfattar de 
skillnader som ägt rum i  styrdokumenten inom matematiken samt hur de uppfattar  att deras 
ansvar har förändrats med den reviderade läroplanen.  Förskollärarna är enligt oss ”experterna” 
och  sitter  inne  på  de  uppfattningar  och  de  erfarenheter  som  vi  söker.  Eftersom  det  är 
förskollärarnas syn vi vill titta på och de är den enda källan till sitt vetande är de subjektiva och  
risken finns att de vill ge en så positiv och bra bild som möjlig av sitt arbete. När analyserna 
sedan görs  tas  detta  med i  beräkningen och en medvetenhet  kring  att  förskollärarna  kan ha 
framställt sitt eget arbete i god dager är en risk vi beaktar. 

I  den  intervjuguide  (se  bilaga  ett) som  utformats  har  vi  utgått  från  det  syfte  och  de 
frågeställningar  som  vi  söker  svaren  på.  Vi  anser  att  huvudtemana  är  relevanta  till 
frågeställningarna som formulerats för denna studie eftersom temana är breda ger det en chans 
till ett bättre samtal under intervjun, men samtidigt fångar temana/frågorna in det vi söker svaren 
på. Undertemana/ frågorna är öppna och det finns utrymme för respondenten att själv tolka och 
tänka fritt i sina svar. Upplägget av intervjuguiden kan liknas vid en tratt. Intervjun och frågorna 
börjar brett och smalnar sedan av för att gå mer in på detaljer och få ett mer innehållsrikt svar.  
Frågorna är korta, lätta att förstå och har inte något akademisk fackspråk. En tumregel som finns 
är att frågorna ska vara korta och svaren långa (Esaiasson, Gilljam m.fl. 2012 s.264). Tema ett är  
ett  uppvärmningstema,  syftet  med  ett  sådant  är  att  skapa  en  kontakt  och  upprätta  en  god  
stämning (Esaiasson, Gilljam m.fl. 2012 s. 265). Vidare har tema två till avsikt att besvara frågan  
”Anser förskollärarna att deras arbetssätt har förändrats inom matematiken sedan den reviderade 
läroplanen,  Lpfö98/10  infördes?”.  ”Ett  andra  delsyfte  med  studien  är  att  studera  hur  vida 
förskollärare  uppfattar  betydelsen  av  den  geografiska  placeringen  av  förskolan  i  sitt  val  av 
metoder för matematikinlärningen?” ska besvaras med hjälp av tema tre. Tema fyra ska belysa 
frågan om ”På vilket  sätt  upplever  förskollärarna  att deras yrkesidentitet  förändrats  efter den 
reviderade läroplanens införande?” Syftet med tema fem är att runda av intervjun och samtidigt  
se hur förskollärare ser på sitt yrke i den närmsta framtiden. Detta ser vi som en del i  deras 
yrkesroll och vi finner det intressant att höra om förskollärarnas egna tankar kring sitt fortsatta  
arbete. Med hjälp av detta kan vi få en bild hur förskollärarna själva anser att deras yrkesroll  
kommer att förändra och påverka dem efter att implementeringsarbetet kommit en bit till. 
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4.2 Urval

För att kunna genomföra denna studie har förskolor kontaktats runt om i en stor svensk stad 
samt i en mindre by på glesbygden. Förskolorna i denna studie är placerade i en stor stad och 
ligger centralt i staden med cirka 150 000 invånare. Förskolornas lokaler ligger oftast i anslutning 
till flerfamiljshus och de är lätta att nå både till fots och med fordon. Glesbygdens förskolor i 
denna studie nås lättast med bil och ligger en bit från det mindre samhällets bostadsområden.  
Detta samhälle har cirka 500 invånare. De täcker oftare upp en större geografisk omkrets än en 
stor stads förskola och det gör att många har en bit att åka för att nå fram till sin förskola. Till en 
början  sökts  olika  förskolor  fram med hjälp  av internet.  Förskolorna  väljs  sedan utifrån sin 
geografiska placering. Daniél fokuserar och kontaktar förskollärare i de centrala delarna av en stor 
svensk stad samtidigt som Evelina kontaktar förskollärare som arbetar på glesbygden. 

I arbetet med att ta kontakt med dessa förskolor skickas ett för-mail (Bilaga två) ut där en kort 
presentation av vilka vi är och vad vårt ärende handlar om, vi bifogar även en sammanfattning av  
de forskningsetiska principerna i e-mailen samt webb-adressen till vetenskapsrådets hemsida. I e-
mailet förklarar också att vi vid ett senare tillfälle kommer att kontakta förskollärarna via telefon  
för att om möjligt boka in en intervju med en eller flera av dem på förskolan. 

I börjar var det väldigt svårt att få tag på intervjupersoner som av olika anledningar inte ville  
ställa upp på en intervju. Detta leder till att vi fick bredda vyerna samt vårt urval. För att få fler 
intervjupersoner började vi ta kontakt med nya förskolor. Denna gång valde vi att ta kontakt med 
bekanta som är verksamma i förskolor runt om i våra geografiska områden. Författarna känner 
inte  förskollärarna  personligen  så  risken  att  ett  vetenskapligt  förhållningsätt  inte  ska  kunna 
upprätthållas gentemot respondenterna är minimal. Detta resulterade i att vi fick kontakt med 
fem personer var som kunde tänka sig att ställa upp för en intervju. Fortfarande höll vi oss dock 
till förskolor inom de geografiska områden vi från början avsåg.          

4.3 Datainsamlingens genomförande

4.3.1 Textanalysens genomförande och bearbetning

För  att  ta  fram skillnaderna  mellan  Lpfö98  samt  Lpfö98/10,  har  det  gjorts  en  analys  av 
innehållet i läroplanerna. Detta gjordes för att lyfta fram och urskilja de skillnader som finns i 
matematikämnet samt förskollärarens ansvar mellan de två läroplanerna för förskolan. De två 
texterna lästes var för sig för att vi sedan ska kunna göra en analys och jämföra läroplanernas  
innehåll mot varandra. I arbetet med textanalysen bestämde vi att utifrån kategorierna matematik 
samt förskollärarens roll och ansvar lyfta fram de olikheter som vi ansåg väsentliga för denna  
studie.  Detta gjordes för att titta  på skillnader  som uppkommit mellan de två upplagorna av 
läroplanen  för  förskolan.  För  att  enkelt  genomföra  detta  arbete  hade  vi  båda  dokumenten 
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uppslagna  samtidigt  och  gick  igenom  dem  del  för  del.  När  avvikelser  inom  kategorierna 
upptäcktes markerades dessa i dokumenten för att sedan mer ingående analyseras och förstås. 

4.3.2 Intervjuernas genomförande och bearbetning

I detta arbete har vi ansvarat och genomfört egna intervjuer med egna respondenter. Daniél har  
tagit ett stor stadsperspektiv genom att lägga fokus vid förskollärare som arbetar på förskolor 
placerade i en stor stad. Evelina har i sina intervjuer haft en inriktning på landsbygdens förskolor 
och förskollärare som är aktiva i en sådan. Intervjuerna har ändå gått tillväga med samma upplägg 
under intervjuerna och samma intervjuguide har använts av båda författarna. Upplägget har vart 
en semistrukturerad intervju där frågorna inte behöver ställas i samma följd och på samma vis  
som i guiden. 

För att få förskollärarna som ställt upp för intervju att känna sig mer trygga och hemma har vi  
valt att utföra intervjuerna på deras respektive förskola. Intervjuguiden har medtagits till de olika 
intervjutillfällena  samt  ett  utdrag  av  målformuleringarna  inom matematikämnet  i  de  berörda 
läroplanerna. Respondenten fick innan intervjun genomfördes reda på att studiens syfte är att  
titta på om det finns skillnader i de metodval som förskollärarna gör utifrån sitt arbete inom 
matematiken samt om de upplever skillnader i sin yrkesroll i förhållande till de två läroplanerna.  
På detta sätt kunde respondenterna förbereda sig till en viss del inför intervjuerna. Detta gjordes 
för att respondenterna skulle få en känsla av kontroll och trygghet inför mötet. Intervjupersonen 
fick dock inte ta del av frågorna i förväg. Detta val görs för att svaren skulle bli mer spontana och 
förhoppningsvis inte lika tillrättalagda, viket kan vara en risk om hen får se frågorna först. En 
fördel kan dock vara att svaren blir mer utförliga om hen innan intervjun får se frågorna. Vid  
varje intervjutillfälle använder vi oss av en diktafon för att spela in det som sägs under intervjun.  
På detta sätt kan intervjuaren efter intervjun gå tillbaka och lyssna flera gånger på vad som sades 
under samtalet (Esaiasson, Gilljam m.fl., 2012 s.306) och på så sätt inte riskera att missa något 
väsentligt som sagts. Vi kommer även att anteckna under intervjun, detta kan få den intervjuade 
att känna sig mindre pressad och intervjuaren kan få med sådan information som kommer upp 
när inspelningen inte pågår (Esaiasson, Gilljam m.fl., 2012 s.268). Efter att intervjun genomförts 
kommer dessa att transkriberas. Transkriberingarna kommer ligga till underlag för referaten av 
intervjuerna  men kommer inte  att  redogöras  i  sin  helhet  då  vi  finner  att  vissa  delar  inte  är 
väsentliga för denna studie. Det kommer ske genom vad Esaiasson, Gilljam med fler (2012 s.271) 
kallar för en koncentrering. En koncentrering innebär att i transkriberingen av intervjun har långa 
oväsentliga delar skalats bort från samtalet för att sammanfatta svarens huvudinnerbörd. Block 
och penna har också använts för att anteckna mer betydelsefulla delar av intervjun samt om något 
väsentligt kom upp före eller efter ljudinspelningen var igång. När analyserna sedan görs används 
olika teman för att mer överskådligt urskilja och koppla svaren från intervjun till studiens syfte  
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och frågeställningar. Vidare söks samband och mönster mellan svaren för att komma fram till ett 
resultat. 

För att tydliggöra respondenternas svar utan att ange deras verkliga identitet  har fingerade 
namn använts. För att göra det tydligt har förskolorna delats in i två grupper och fått namn 
utifrån dessa, Stor stadsförskolan samt Glesbygdens förskola. Respondenternas namn har sedan 
fått  samma begynnelse  bokstav  i  sina  namn som förskolans.  De fingerade namnen för  Stor 
stadsförskolan  är  Sara,  Sabina,  Sandra,  Svea  samt  Sonja.  På  Glesbygdens  förskola  fick 
förskollärarna  namnen  Gärd,  Gunnel,  Gun,  Gudrun  samt  Gunilla.  Eftersom genus  inte  har 
någon betydelse för vår studie har vi valt  att namnge alla respondenter med kvinnliga namn. 
Detta betyder dock inte att alla respondenter nödvändigtvis är kvinnor i realiteten. 

4.4 Validitet och reliabilitet

I  denna  studie  är  syftet  att  undersöka  de  förändringar  kring  matematik  som  ägt  rum  i  
styrdokumenten för förskolan i och med införandet av den reviderade läroplanen 2010 och hur  
förskolläraren uppfattar dess skillnader. Fokus har lagts på hur vida förskollärarna anser att deras  
yrkesidentitet  samt  deras  arbete  med  matematik  har  förändrats  i  och  med  införandet  av 
lpfö98/10. Genom att göra sammanlagt nio stycken intervjuer med olika förskollärare samt en 
analys  av  läroplanerna  har  vi  kunnat  svara  på  våra  frågeställningar  om detta.  Med  hjälp  av 
intervjuer kan respondenterna få utrymme att förmedla tankar, åsikter och erfarenheter som de 
tycker  är  relevanta  för  de  frågor  som ställs.  Det  finns  alltid  en  risk  att  respondenterna  vill 
framhäva sig själv i god dager. Det är en risk som måste tas för att få förskollärarnas egna ord på  
deras upplevelser och erfarenheter som för denna studie blir avgörande för att kunna besvara 
frågeställningarna. I arbetet med att analysera empirin kommer vi dock beakta detta och ha en 
medvetenhet till att förskollärarna kan ha framhävt sig i god dager. Vi kommer fortfarande vara 
hänvisade till att utgå ifrån respondenternas svar eftersom det är deras tankar och upplevelser vi 
söker efter. I exempelvis en enkätundersökning finns det inget utrymme för respondenten att 
sätta sina egna ord på svaren. Vilket kan resultera i en sämre data för syftet med studien. Validitet  
kan därmed anses vara hög i detta arbete. Den intervjuguide som användes för att samla in data 
var uppdelad i olika temat och underteman vilket  följde en röd tråd som hjälper till  att  leda  
respondenten i  den riktning som intervjuaren har velat  gå.  Dock har, som nämndes tidigare, 
respondenten fått utrymme att svara på frågorna med egna ord vilket har gett en god reliabilitet. 

Vidare har vi följt de forskningsetiska överväganden som finns på vetenskapsrådets hemsida 
(www.vr.se). Nedan kommer en beskrivning av dessa.

4.5 Forskningsetiska överväganden

När en studie ska göras där utomstående individer kommer att delta finns fyra grundläggande 
individskyddskrav  som  ska  respekteras.  Dessa  är  informationskravet,  samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (www.vr.se 120917). Informationskravet syftar till att 
forskaren ska informera de berörda om vad avsikten är med studiens uppgift. Vidare måste man 
som forskare ta hänsyn till samtyckeskravet som innebär att respondenten hela tiden har rätt att 
själv  bestämma  över  sin  medverkan.  Det  innebär  att  hen  när  som  helst  kan  avbryta  sin 
medverkan.  Konfidentialitetskravet  innebär  att  forskaren  måste  garantera  att  uppgifterna  om 
personerna som medverkar i studien inte går att identifiera samt att insamlade data förvaras på ett  
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det sista viktiga kravet en forskare måste ta  
hänsyn till är nyttjandekravet. Nyttjandekravet talar om att de data som samlas in om enskilda  
personer endast får användas för forskningsändamål. Alla dessa fyra blir i denna studie viktiga att  
förhålla  sig  till  när den valda metoden för undersökningen är intervju  och innefattar  levande 
personer.  För  att  underrätta  intervjupersonerna  om  deras  rättigheter  har  vi  vid  den  första 
kontakten bifogat en sammanfattning av de ovanstående forskningsetiska principerna. För att de 
berörda personerna själva  skulle  kunna fördjupa sig  om vad principerna innebär  för dem så 
bifogades också en länk till den internetsida där dessa principer behandlas i ett dokument. Vid 
varje intervju  var intervjuarna  noga med att  fråga om inspelning av samtalet  var ok samt att 
respondenten kan under intervjun avbryta sin medverkan. 
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5. Resultat och analys

5.1 Textanalys av läroplaner

Det första steget i denna studie har vart att analysera läroplan för förskolan98 samt läroplan för  
förskolan98/10, med särskilt fokus på matematik. Vi har använt oss av kategorierna matematik  
och  förskollärarens  roll  i  arbetet  med  att  belysa  och  analysera  skillnaderna  mellan  de  två 
läroplanerna.  Vi  har  nedan  tagit  ut  exempel  ur  läroplanerna  för  att  visuellt  kunna  visa  på  
skillnaderna som analyserats (se figur 2 och 3).

 Först vill vi kort beskriva läroplanernas uppbyggnad. Båda läroplanerna innefattar två kapitel 
där det första kapitlet belyser förskolans värdegrund och uppdrag. Det andra kapitlet består av 
mål  och riktlinjer.  I  kapitlet  om mål  och riktlinjer  finns  i  den reviderade läroplanen två nya 
underrubriker  som  behandlar  uppföljning,  utvärdering  och  utveckling  samt  förskolechefens 
ansvar. 

Vidare  har  vi  undersökt  vilka  skillnader  som  finns  i  målbeskrivningarna  inom  ämnet 
matematik. Med hjälp av figur 2 har vi illustrerat de skillnader som finns mellan läroplanernas 
målformuleringar  inom  matematiken.  Tabellen  visar  målen  för  matematik  i  lpfö98  samt 
lpfö98/10:

Läroplan för förskolan, Lpfö98 Läroplan  för  förskola  Lpfö98,  reviderad 
2010

”Förskolan skall sträva efter att varje barn

1.utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda 
matematik i meningsfulla sammanhang,
2. utvecklar sin förståelse för grundläggande  
egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt  
sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Lpfö98 
s.9)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn

2. utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och 
riktning och grundläggande egenskaper hos 
mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för  
mätning, tid och förändring,
1. utvecklar sin förmåga att använda matematik för  
att undersöka, reflektera över och pröva olika  
lösningar av egna och andras problemställningar,
3. utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka,  
undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp,
4. utvecklar sin matematiska förmåga att föra och 
följa resonemang,” (Lpfö98 /10  s. 10)

Figur 2: Tabell över förskolans läroplansmål i matematik (vår numrering)

Vi har valt att numrera målen för att i vår analys tydliggöra vilka mål som är utformade från vilka  
mellan de två läroplanerna.  

Först har de skillnader som finns inom matematik lyfts ut och analyserats. Det går tydligt att  
se att det har formulerats två nya mål inom ämnet matematik. Dessa är att förskolan ska sträva 
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och  samband  mellan  begrepp”  samt ”utvecklar  sin  matematiska  förmåga  att  föra  och  följa  resonemang”  
(Lpfö98/10 s.10). De andra två äldre målen från lpfö98 har formulerats om i lpfö98/10. Om vi 
tittar  på  målen  från  lpfö98  så  har  både  mål  ett  och  två  formulerats  om  i  lpfö98/10.  Nu 
formuleras mål ett  som att  barnen ska få  undersöka,  reflektera och pröva olika  lösningar  av 
problemställningar.  I  formuleringsarbetet  var  det  regeringens  avsikt  att  med  en  mer  tydlig 
formulerad  läroplan  hjälpa  barnen  att  hantera  sin  vardag  lättare.  Vi  tolkar  att  denna  nya 
formulering i lpfö98/10 tillåter ett mer utforskande arbetssätt där matematiken ska ses som ett  
eget  ämne  och  inte  bara  vara  något  som  enbart  används  i  vardagliga  situationer  som  vid 
mellanmålet eller lunchen. Det andra omformulerade målet, mål två, har i lpfö98/10fått fler och  
nya begrepp. Bland annat har begreppen rum, läge, riktning, mängder, antal, ordning, talbegrepp 
samt  tid  och  förändring  skrivits  som delar  som ska  beröras  inom matematiken  i  förskolan. 
Begreppen har också delats in i två områden. De tre först nämnda begreppen samt begreppet 
form, ska barnen utveckla en förståelse för. Med de resterande begreppen ska de utveckla sin 
förståelse  för  grundläggande egenskaper  hos de matematiska  begreppen.  Matematiken har på 
detta sätt vidgats och fler områden ska belysas av pedagogerna i förskolan. Formuleringsarenan 
har  enligt  oss  skrivit  fram  en  tydligare  och  mer  detaljerad  målbeskrivning  av  matematiken. 
Genom att de också lagt till två nya mål tolkar vi det så att formuleringsarenans ambition var att  
göra matematiken och dess mål tydligare för pedagogerna och i förlängningen barnen. Vi anser 
att med de nya målen blir matematikämnet mer omfattande och vi tolkar det som att barnen ska 
uppleva och uttrycka sig mer själva. Förskollärarna har fått fler mål att realisera. De nationella  
målen  i  styrdokumentet  har  blivit  fler  men  också  mer  inringade  och  berättar  tydligare  vad 
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar under sin tid på förskolan. Med hjälp av detta 
förtydligande  blir  tolkningsutrymmet  mindre  om  vad  undervisningen  ska  innehålla  men 
realiseringsarbetet av målen ligger fortfarande på förskolläraren och valet av dennes metoder. 

5.1.1 Från kollektivt ansvar till individuellt ansvar 

 Vidare har vi analyserat och tolkat förskollärarens roll som framhävs i de olika läroplanerna. I  
lpfö98 ingick förskollärarens ansvar i arbetslagets till skillnad från lpfö98/10, där förskolläraren 
har fått ett eget pedagogiskt ansvar som tydligt betonas. Det innebär att förskolläraren har fått 
ansvaret att realisera det pedagogiska innehållet i läroplanen. I figuren nedan visas ett exempel på  
hur  riktlinjerna  för  det  ansvar  som arbetslaget  och  förskolläraren  har  skrivits  fram i  de  två  
läroplanerna. Vi har valt att avgränsa oss till området ”utveckling och lärande” från läroplanen  
eftersom det är lärandet som ligger i fokus till denna studie. Nedan följer ett exempel från det  
nämnda avsnittet från både Lpfö98 samt den reviderade läroplanen:
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 Figur 3: Tabell på förskollärarens och arbetslagets riktlinjer och ansvar

Vi kan tydligt se att i lpfö98 har hela arbetslaget samma ansvar. Det var ingen uppdelning 
mellan  förskollärarens  och  barnskötarnas  skyldigheter.  Även  all  personal  som  arbetade  på 
förskolan  berördes  av  vissa  mål.  I  den  reviderade  versionen  av  läroplanen  har  hela  det 
pedagogiska ansvaret flyttats från arbetslagets ansvar till att helt ligga på förskolläraren samt att 
det  mål som förr inkluderade all  personal  nu har flyttats  till  arbetslagets  mål.  Det har också  
tillkommit  nya  ansvarspunkter  inom barnens  språkliga,  matematiska,  naturvetenskapliga  samt 
motoriska utveckling. Vi tolkar att arbetslagets uppgift nu är att se till att barnen får en rättvis,  
solidarisk och jämställd vistelse under sin förskoletid samt att alla barns behov blir tillgodosedda. 
Arbetslagets ansvarspunkter är nästintill  nya. Det är enbart det första målet som flyttats från  
rubriken  ”Alla  som  arbetar  i  förskolan  skall”  i  lpfö98  till  ”arbetslaget  ska”  i  lpfö98/10.  
Formuleringen  har  dock  förändrats  något  men  vi  tolkar  att  innebörden  av  punkterna  är  de 
samma i båda läroplanerna. All personal i arbetslaget ska också vara delaktig i utvärderingen av 
verksamheten.  På  formuleringsarenan  består  arbetet  av  att  formulera  det  nya  ansvaret  över 
förskollärarnas  arbete.  Det  är  sedan  upp  till  förskollärarna  att  tolka  ansvaret  för  att  kunna 
genomföra  en  så  jämlik  och rättvis  undervisning  som möjligt  för  barnen.  Med hjälp  av  det 
framskrivna ansvaret som förskollärarna fått i den reviderade läroplanen, har de fått en större 
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skyldighet att se till  att realisera arbetet med det pedagogiska arbetet samt barnens utveckling. 
Med  lpfö98  var  det  hela  arbetslaget  som  ansvarade  för  att  barnens  pedagogiska  utveckling 
tillgodosågs.  Nu är  detta  arbete  förskollärarnas.  Det  är  dock  inget  som säger  att  de  inte  får  
delegera arbetet eller  ta hjälp av barnskötarna att förverkliga detta. Vidare,  i  analyserna av de 
genomförda intervjuerna kommer vi belysa förskollärarens egen syn på sin yrkesroll. 

5.2 Referat av intervjuer med förskollärare i stor stad (Daniel Cruz Vera)

5.2.1 Presentation 

Här kommer en kortare presentation av de respondenter som valde att medverka i en intervju.
Sara är 40 år och har arbetet som förskollärare i snart 18 år, till en början arbetade Sara som  

förskollärare på dagen och sedan som fritidspedagog på kvällarna. Efter några år valde Sara att 
jobba som förskollärare på heltid.

Sabina är 31 år och har arbetat som förskollärare i 6 år. Sabina började sin karriär inom det 
pedagogiska som barnsköterska efter  gymnasieexamen, efter  att ha arbetet  som barnskötare i 
några år valde Sabina att utbilda sig till förskollärare. 

Sandra är 54 år och har arbetat som förskollärare i 33 år. Innan Sandra valde att utbilda sig till  
förskollärare arbetade hon som barnskötare.

Sonja är 33 år och har arbetat som förskollärare i 8 år, även Sonja var barnskötare innan hon 
valde att utbilda sig till förskollärare.
Den sista respondenten Svea tillfrågades att ställa upp på en intervju vilket hon även tackar ja till,  
dock valde hon senare att avstå intervjun med stöd av vetenskapsrådet. 

5.2.2 Förskollärarens syn på matematiken i förskolan 

I detta avsnitt  kommer vi att redogöra för vad respondenterna anser om sina metodval inom 
ämnet matematik i förhållande till Lpfö98 och den reviderade läroplanen.

Sandra berättar att hon tycker att matematik inte bara är siffor utan att barn ska få jobba med 
matematik båda inomhus och utomhus i naturen. Sandra tycker även att man kan hitta matematik 
i  sagor,  hon berättar att man för inte så längesedan så jobbade man med en saga som heter 
”Schillingen som räkna till  tio”. Hon jobbar även mycket med former i det vardagliga, då  de till 
exempel sitter i en cirkel eller ser att bordet är format som en rektangel. Även Sabina arbetar med 
att  synliggöra  matematiken i  vardagen.  Förskolan jobbar  ständigt  med matematik och Sabina 
poängterar  att  hon ständigt  vill uppmärksamma  och synliggöra  matematik  hos  barnen.  Sonja 
arbetar på ett liknande sätt som Sabina och Sandra. Sonja vill att matematiken ska finnas i det 
dagliga arbetet samt att det ständigt ska uppmärksammas, även hon vill visa att matematik inte 
enbart handlar om siffror. Hon försöker synliga göra detta hos barnen. När Sara arbetade med 
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matematik utifrån Lpfö98 så använde hon sig av ett material som heter matteburkar som ges ut 
av  utbildningsradion.  Hon berättar  att  runt  1998  så  hade hon inte  så  stor  medvetenhet  om 
matematik, detta ändrades dock runt 2004 då de började arbeta mer intensivt med matteburkarna. 
Hon berättar även att de jobbar med sånger, bland annat fyra små indianer. Sara fortsätter med 
att berätta att idag i den reviderade läroplanen är målen mer fokuserade samt att man arbetar 
väldigt mycket med rymd- och viktmått. Sara berättar att man även idag arbetar med sånger, hon 
fortsätter med att sjunga en kort sång om en bred elefant och en smal, smal orm. Till en början så 
behandlade sången begreppen stor och liten, dock tyckte Sara att man kunde precisera mer så att 
barnen fick de rätta begreppen i detta fall smal och bred.

5.2.3 Förskollärares syn på den reviderade läroplanen

Sandra  påpekar  att  målen  har  förändrats  och  att  de  nu  är  tydligare  i  och  med  läroplanens  
revidering. Sandra berättar om när hon gick på förskollärarlyftet och att hon där fick börja tänka 
om och lite mer. Sandra konstaterar att man hade jobbat med mycket även tidigare men att man 
nu skulle tänka mer omkring matematik och även få in längd och vikt, vilket ingår i matematiken. 
Sandra tolkar Lpfö98/10 som att man idag konstant ska påpeka för barnen att de arbetar med 
matematik. Detta påpekande var inte lika stark förr då de utgick från Lpfö98 enligt Sandra. Hon 
hävdar även att i barnens värld så handlar matematik om exempelvis 1+1=?, och hon poängterar  
att barn har svårt att förstå att matematik är mer än detta och kan även omfamna rymd, lägesmått 
osv. Sonja tycker att arbetet med matematik inte har förändrats allt för mycket, men poängterar 
att man idag måste vara tydlig emot barnen om vad matematik är. Sonja hävdar att många barn 
fortfarande tror att matematik enbart handlar om siffror och att räkna. Även Sabina tycker inte 
att arbetet med matematik har förändrats i och med den reviderade läroplanen. Även hon tolkar  
att man idag ska synliggöra matematiken på ett tydligare sätt för barnen. 

Sabina tycker att ämnet matematik har uppmärksammats mer i den nya läroplanen samt att 
målen har förtydligats. Hon upplever också att man idag även ska inkludera föräldrarna i barnets 
utveckling inom ämnet matematik. Även Sandra och Sonja upplever att målen blivit tydligare i  
den  reviderade  läroplanen  men  även  att  de  har  utvidgats.  Sara  upplever  att  hon  efter 
implementeringen har blivit mer medveten om hur och vad hon gör i sitt arbete med matematik.

5.2.4 Begränsningar och möjligheter i nya läroplanen 

Ingen av respondenterna tycker att den nya reviderade läroplanen medför begränsningar. Sara 
poängterar  dock  att  hon  ser  en  risk  i  och  med  att  förskolan  allt  mer  försöker  efterlikna 
grundskolan då det har kommit fler mål inom matematik vilket  kan leda till  att  förskollärare 
försöker efterlikna grundskolans traditionella metodik inom matematik. Sara anser att man ska se 
upp för detta och framhäver att förskolan ska arbeta tematiskt och ständigt utgå från barnets  
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intentioner. Den enda begränsningen som Sara kan se är pedagogen själv och dennes tänkande.  
Även Sandra har en syn där man inte ska se begränsningarna, hon förklarar att man alltid ska se  
möjligheter i det mesta, för annars så hindrar man sig själv. Hon fortsätter med att poängtera att  
allt ska utföras på barnens nivå, en nivå som alltid är lite högre än den som barnet befinner sig på. 
På så vis har barnet alltid något att sträva emot. Sonja har en liknande syn som Sandra har, även 
hon säger att man inte ska se några hinder, barnen ska utmanas på ett sätt anpassat för dem. Då  
den reviderade läroplanen fått nya mål samt att dessa har förstärkts anser Sabina bara att hennes  
arbete har förtydligats. I och med detta så har hon svårt att uppleva att de finns begränsningar på 
grund av läroplanens revidering.

5.2.5 Kunskaps och strävansmål 

Sandra uppfattar att det inte finns några kunskapskrav i förskolan, utan att det finns strävansmål.  
Hon  poängterar  dock  att  det  är  viktigt  att  grunden  för  all  matematik  ska  och  bör  läggas  i 
förskolan.  Förstår  man  inte  grunden  blir  det  svårt  för  barnen  att  fortsätta  sitt  arbete  med 
matematik, det blir även svårare för barnet desto äldre hen blir. Sonjas intryck av kunskapskrav är 
att det är mer utav en ”skolsak” och att i förskolan så har man strävansmål. Hon poängterar att 
man alltid  skall  behålla  denna grundtanke,  annars  finns  det  en risk  att  förskolan  blir  för  lik  
grundskolan. Sabina har en liknande syn, hon anser att förskolan inte har kunskapskrav utan att 
det är skolan som har det. Sabina hävdar att i förskolan ska matematiken vara lustfyllt samt att 
barnen ska få leka med matematik i förskolan. Sabina förmodar att barn generellt  inte förstår 
innebörden utav begreppet matematik. Även Sara upplever att det inte finns några kunskapsmål i 
förskolan, man ska hela tiden jobba med intentioner och anpassa sin undervisning till barnets 
nivå.  Hon poängterar även att man inte ska stirra sig fast på barnets ålder och fas,  man ska 
konstant utgå från vilken kunskaps nivå barnet befinner sig i.  Bara för att barnen befinner sig i 
samma ålder så ska de inte behöva göra samma saker om de befinner sig på olika kunskapsnivåer.

5.2.6 Förskollärarnas syn på yrkesidentiteten 

Alla respondenter anser att man som förskollärare ska vara en god förebild för barnen och att  
barnen ska ha ett gott minne från sin tid i förskolan. Alla respondenter tycker att det absolut  
viktigaste med arbetet är barnen och att dessa ska vara i fokus. Sandra och Sabina tycker även att  
de nu när lpfö98 reviderats har fått det  pedagogiska ansvaret. Visserligen ska alla i arbetslaget 
sträva efter att målen uppnås, dock så är det pedagogen som har det yttersta ansvaret. Detta kan 
sätta en press på dem då det är förskolläraren som även får ta ansvaret om man missat att arbeta  
eller  uppnå  ett  specifikt  mål,  förskollärarens  uppdrag  har  nu  stärkts  i  och  med  att  det  står 
tydligare i den reviderade läroplanen.
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5.2.7 Det förtydligade ansvaret och förskollärarens status

Sara känner att det finns skillnader i hennes roll i och med revideringen. Hon är även positiv till  
att det idag står ”förskolläraren ska” i den reviderade läroplanen, hon upplever att detta var oklart 
innan. Sara upplever även att när man arbetade utifrån lpfö98 så fick hela arbetslaget beröm, men 
om något gick mindre bra fick förskolläraren ta ansvaret för detta. Nu är när det är tydligare så 
vet  Sara  att  om det  är  något som går snett  i  undervisningen så  är  det  hon som ska ta  den 
diskussionen med sitt  arbetslag,  dock  är  det  inte  bara  hennes uppgift  att  utreda  det.  Sandra 
upplever att arbetet har blivit lite tuffare nu när läroplanen har reviderats då Sandra anser att hon  
fått det stora pedagogiska ansvaret vilket förr låg hos hela arbetslaget. Även Sonja och Sabina har 
samma uppfattning som Sandra i och med den reviderade läroplanen.

Sabina beskriver att  de idag har pedagogiska dagar på förskolan. Under dessa dagar ska alla 
pedagoger befinna sig i barngruppen och där all fokus läggs på barnen och dennes intentioner. 
Hon poängterar att man idag också är tydligare med att synliggöra för barnen och föräldrar vad  
barnen uppnått  kunskapsmässigt.  Sonja  tycker att  hon idag är  mer  med barnen och att  hon 
ständigt försöker och vill jobba utifrån barnens intentioner. Även Sandra tycker att barnen idag 
ska få mer ut av pedagogerna och att man alltid ska finnas för barnen. Sara upplever att hon idag  
är en arbetsledare gentemot sina kollegor, där det ingår att det är hon som ska fortbilda dem.

5.2.8 Uppfattningar om och hur förskollärarens yrkesstatus kommer att förändras

Samtliga  respondenter  tror  och  hoppas  att  förskolläraryrket  kommer  att  få  en  högre  status. 
Sandra  antar  att  anledningen  kan  bero  på  bristen  av  förskollärare  och  att  det  idag  utbildas 
renodlade förskollärare. Dock vet inte respondenterna om den förändrade statusen kommer att 
påverka  deras  yrkesroll.  Respondenterna  tror  även  att  deras  arbete  med  matematiken  inte 
kommer att förändras, och om den skulle göra det beror detta på att förskolan blir allt mer lik  
grundskolan. 

5 2.9 Betydelsen av förskolans geografiskaplacering

Sara tror att den geografiska placeringen har en betydelse för de metoder som man använder sig 
av inom ämnet matematik. Hon tror att om man har en steril gårdsmiljö så kan det bli svårt att 
arbeta med balans, rörelse och position. Hon tror även att det inte bara är utomhusmiljön som 
påverkan utan  även byggnadens  arkitektur.  Sabina,  Sonja  och Sandra  upplever  inte  att  deras 
arbetssätt påverkas på grund av förskollans  geografiska placering. Anledningen till  detta är att 
förskolan  har  en  buss  som kan  köra  ut  barnen till  naturen.  Bussen kör  ut  barnen  till  olika  
natursköna områden där barnen får utöva matematik på ett lustfyllt sätt. Sandra berättar om en 
aktivitet som barnen gillar där de får olika uppdrag, t.ex. ställ dig på en sten eller hämta en tung 
sten och en som väger mindre. 
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5.3 Analys av intervjuer med förskollärare i tätort

I detta avsnitt kommer jag med hjälp av olika underrubriker att analysera den data som samlats in  
med hjälp av intervjuer. Utgångspunkten av analyserna är de frågeställningar som genomsyrar 
studien, i likhet med Maria Folke-Fichtelius (2008) har vi valt att utgå från ett läroplansteoretiskt 
perspektiv. Detta innebär att vår avslutande diskussion och konklusion kommer att koppla vårt 
resultat till detta perspektiv.

5.3.1 Anser förskollärarna att deras syn på matematiken inom förskolan har ändrats i och  
med införandet av lpfö98/10 och i så fall på vilket sätt?

Man kan  tydligt  se  en  gemenskap hos  respondenterna.  Inga  av  respondenterna  upplever  att 
arbetet med matematiken har förändrats i och med den reviderade läroplanen. Alla respondenter 
talar även om att arbetet med matematik ska vara lustfyllt för barnen och att all form av lärande 
först och främst ska utgå från barnet själv. Barnen ska få leka matematik och få uttrycka sig med 
hjälp av det musiska t.ex. med sånger och kroppsrörelser. Vi kan även hitta en likhet hos Sandra, 
Sonja  och Sabina  där de ständigt  talar om att  matematiken finns i  det vardagliga.  Vilket  kan 
uppfattas  då  Sandra  berättar  om olika  exempel  från  vardagsaktiviteter  där  barnen  får  utöva 
matematik, två exempel är när barnen får sitta i ring eller när synliggöra för barnet att ett bord är  
format som en rektangel.  En annan likhet vi kan hitta hos alla respondenter är att de tycker att 
matematik inte bara innebär siffror och räknemetoder, matematik är så mycket mer än det och att  
ständigt ska poängteras och synliggöras för barnen när de arbetar med matematik. 
Att metoderna inom matematik inte har förändrats är förståeligt enligt mig. Jämför man de två 
läroplanerna så framskrivs det i både lpfö98 och lpfö98/10 att lärandet skall vara lustfyllt I lpfö98 
står  det  bland  annat  att  ”Verksamheten  skall  främja  leken,  kreativiteten  och  det  lustfyllda  lärandet”  
(Lpfö98, s.8). I lpfö98/10 framskrivs exakt samma citat (lpfö98/10, s.9).

Igen av respondenterna tycker att den reviderade läroplanen har medfört begränsningar i sitt 
arbete  med  matematik,  respondenterna  upplever  istället  att  arbetet  med  matematik  har 
förtydligats då målen förstärkts. Sandra, Sara och Sonja har även en gemensam föreställning att 
den  enda som kan begränsa  arbetet  med matematik  är  pedagogen själv.  Dessa  respondenter 
hävdar att man inte ska se hinder utan bara möjligheter.

Respondenterna upplever att läroplanens mål har förtydligats och förstärkts men även blivit  
mer precisa om vad som ska uppnås. Bland annat så nämns att kunskap om vikt-, rymd- och 
längdmått nu finns tydligare utskrivet i den reviderade läroplanen. I och med att målen förstärkts 
och tydliggjorts ser respondenterna en risk i att förskolan allt mer börjar efterlikna grundskolan. 
Därför anser respondenterna att det är viktigt att påminna att i förskolan så finns det inte några 
kunskapskrav (vilket  kan uppfattas  att  det  finns  i  grundskolan)  utan att  i  förskolan har man 
strävansmål.  Dock  är  det  viktigt  att  grunden  för  det  matematiska  tänkandet  sätts  redan  i 
förskolan, annars finns det en risk att barnets matematiska kunskapsutveckling försvåras under 
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dennes uppväxt. Respondenterna anser även att matematiken alltid ska anpassas efter barnets  
kunskapsnivå,  och Sara poängterar att bara för att barn är i  samma ålder så ska inte barnen 
behöva göra samma saker. Respondenterna upplever alltså att all form av matematik ska vara 
lustfyllt och  att  barnen ska  få  leka  matte  samt  att  man ska  se  upp att  den inte  blir  för  lik  
grundskolans form. Att man skall utgå från barnens kunskapsnivå är enligt mig en självklarhet då 
alla barn är olika samt att dem befinner sig på olika kunskapsnivåer oavsett ålder. I Lpfö98/10  
står det tydligt att man skall utgå från barnets intresse och erfarenheter (Lpfö98/10 s.9). Dock 
kan verkligheten visa en annan bild då verksamheten ibland inte har tillräckligt med personal men 
även att grundskolan sätter en press på förskollärarna att barnen skall  ha uppnått en specifik 
kunskapsnivå inom matematik innan de börjar grundskolan. Detta resonemang kan stärkas då det 
bekräftas  av Klibanoff,  Lavine m.fl.  (2006)  som poängterar att  barn som undervisas i  ämnet 
matematik  redan vid  en  tidig  ålder  uppnår  högre  resultat  jämfört  med andra  barn  som inte  
undervisats i matematik från en tidig ålder (Klibanoff, Lavine m.fl, 2006 s.59).

5.3.2 Förskolan – en ny grundskola?

Vidare berättar Sabina att nu när målen förändrats i och med läroplanens revidering, så kommer 
hennes  arbete att  förändras då hon upplever  att  man nu blir  allt  mer lik  grundskolan.  Även 
Sandra tycker att förskolan börjar bli allt för lik grundskolan vilket kan leda till att  pedagogens 
metoder inom ämnet matematik kan förändras. Sandra berättar att hon ibland träffar lärare från 
förskoleklassen (sexårsverksamhet) som anser att barnen bör ha uppnått en specifik kunskapsnivå 
inom matematik innan de börjar i sexårsverksamheten, detta skapar en press på förskollärarna 
enligt Sandra. Sandra vill att förskolans metodik där leken har en stor påverkan ska bevaras, men 
samtidigt känner hon en press från grundskolan om vad barnen ska ha uppnått kunskapsmässigt 
när  de  ska  börja  grundskolan.  Sonja  tycker  även hon att  förskolan  börjar  allt  mer  efterlikna 
grundskolan,  i  och med detta så kan arbetssätet förändras. Sara vet inte om eller hur hennes  
arbetssätt  kommer  att  förändars,  dock  så  hoppas  hon  på  det  när  hon  får  nya  insikter  och  
infallsvinklar på den nya reviderade läroplanen. Sara har inga planar på att ändra sitt arbetssätt  
idag men vill kunna om det kommer att behövas.
Även  Vallberg  Roth  (2001,  s.244)  varnar  för  detta  då  hon  anser  att  det  finns  en  risk  att 
förskolorna  kan  komma  att  behandlas  som  skolor  med  deras  mer  traditionella  syn  på 
undervisning (Vallberg Roth, 2001 s.244).
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5.3.3 På vilket sätt upplever förskollärana att deras yrkesidentitet förändrats efter den  
reviderade läroplanens införande

Alla respondenterna anser att man som förskollärare ska vara en god förebild för barnen, de 
tycker även att barnen ska ha ett gott  minne från sin tid i  förskolan och enbart  minnas det  
positiva  hos dennes förskollärare.  Respondenterna  tycker  även att  det  absolut  viktigaste  med 
förskolläraryrket är barnen samt att det är de som ska vara i fokus. Respondenterna upplever 
även  att  de  nu  har  fått  det  största  pedagogiska  ansvaret  i  och  med  läroplanens  revidering.  
Samtliga respondenter upplever att om något går mindre bra så är det förskolläraren som får ta  
på sig detta ansvar. Sara är positiv till att det idag står ”förskolläran ska” i Läroplanen, hon tycker 
att detta underlättar hennes arbete och att det var lite luddigt förr. 

Sabina poängterar att man idag är mer tydlig på att  synliggöra för barnen och föräldrar vad 
barnet uppnått kunskapsmässigt. Sonja upplever att hon idag är mer med barnen och att hon 
försöker jobba mer utifrån barnens intentioner. Sandra tycker även hon att barnen ska få ut mer  
av pedagogen och poängterar att hon alltid vill finnas för barnen. Jämfört med Sandra, Sonja och 
Sabina så upplever Sara att hon idag är en arbetsledare emot sina kollegor, där de ingår i hennes 
arbetsuppgifter att fortbilda dem. 

Samtliga  respondenter  tror  att  förskollärareyrket kommer att  få  en högre  status,  dock har 
respondenterna  svårt  att  se  att  om  denna  förändring  kommer  att  påverka  deras  yrkesroll. 
Respondenterna tror även att deras arbete med matematik inte kommer att förändras, och om 
den nu skulle göra det skulle det bero på att förskolan allt mer efterliknar Grundskolan.

Tanken med att revidera läroplanen var att tydliggöra förskollärarens arbete och även stärka 
denna. Respondenterna anser att arbetet har tydliggjorts och att deras roll har stärkts. Dock så  
anser  även  att  revideringen  har  medfört  mer  arbete  och  ett  större  ansvar  vilket  får 
respondenterna att uppleva en större press hos dem.

5.3.4 Anser förskollärarna att den geografiska placeringen av förskolan påverkar deras val  
av metoder inom matematikundervisningen i förskolan och i så fall på vilket sätt?

Sara  har  en  uppfattning  att  den  geografiska  placeringen  har  en  påverkan  på  metodvalet  i  
matematik.  Hon tror att det kan bli svårare att jobba med balans, rörelse och position om man 
har en steril miljö. Saras resonemang är förståeligt då en förskolas geografiska placering kan skilja 
sig markant åt då förskolor i en tätort bland annat kan vara belägna bland annat i en källarlokal  
eller i en lägenhet. Sabina, Sonja och Sandra upplever dock att den geografiska placeringen inte 
har en påverkan. Dock kan detta enligt mig helt bero på att de har tillgång till en buss som kan 
köra  ut  dem till  natursköna  områden.  Bussen  kör  ut  barnen  några  dagar  i  veckan  till  olika 
områden. Detta är ett privilegium som inte många förskolor har. Samtidigt som att Sabina, Sonja  
och Sandra upplever att den geografiska placeringen inte har en påverkan då de har en buss 
tycker  jag  att  det  naturligtvis  påverkar  då  de  måste  sätta  sig  på  en  buss  för  att  komma till  
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natursköna områden. Man kan ställa sig frågan, hur hade det vart om denna förskola inte hade 
haft  en  buss?  Jag  tror  då  att  Sabina,  Sonja  och  Sandra  hade  upplevt  att  den  geografiska 
placeringen hade haft en betydelse.

5.4 Referat av intervjuer med förskollärare i glesbygd (Evelina Lundvall) 

5.4.1 Presentation

Nedan följer en kort presentation om de medverkande förskollärarna.  Gärd är 64 år och har 
jobbat som förskollärare i cirka 39 år. Gärd har alltid vart intresserad av yrket och i början av  
1970-talet utbildade hon sig till förskollärare. Gunnel är 29 år och har sedan 2006 varit verksam 
förskollärare. Gun  är 48 år och har jobbat i förskolan sedan 1986. Som förskollärare har hon 
arbetat i  cirka 1,5 år och innan dess som barnskötare.  Gudrun är 54 år och har arbetat som 
förskollärare i cirka 25 år. Hon har alltid vart intresserad av barn och vetat att det är det hon vill  
arbeta med. Gunilla är 45 år och har arbetat som förskollärare i cirka 18 år. Gunilla är i grunden 
barnskötare men kände att hon ville utbilda sig vidare för att få mer kunskap samt få en större 
medvetenhet. Dessa kvinnor arbetar på olika förskolor men alla är placerade i en mindre ort i  
mellersta Sverige. I studien benämns förskolan för Glesbygdens förskola. 

5.4.2 Förskollärarnas syn på matematiken i förskolan 

I detta avsnitt kommer det ges en redogörelse över vad förskollärarna ansåg om sina metodval  
inom matematiken i för hållande till lpfö98 samt lpfö98/10. 

Gärd

Gärd  berättar  att  hon  förr  ofta  var  ute  i  skogen  och  anser  att  det  är  en  bra  arena  för  
matematisk verksamhet.  ”Det är lätt  att  få in  lägesbegrepp men även former” berättar Gärd.  Vidare 
menar hon att det finns många geometriska former bland träden och stenarna samt att tillfällena 
att  träna på lägesorden är många i  naturen.  Efter  den reviderade läroplanens  implementering  
anser Gärd att hon har blivit mer medveten om hur hon arbetar med matematiken. Hon säger  
själv att hon planerar mer matematiska aktiviteter och att hon anser att det är större fokus på 
matematiken än språket i den reviderade läroplanen. Gärd anser också att det är tacksamt att 
arbeta med matematik med barn eftersom de tycker att det är roligt. Hon tror inte att hennes 
egna metoder kommer att utvecklas mycket mer på grund av att hon om några månader ska gå i  
pension. Gärd beskriver att förr var det mycket upp till förskollärarens intresse att se till att saker 
blir gjorda, nu finns det mycket böcker som man kan använda för att få fler och nya idéer och på  
så sätt anser Gärd att det är lättare att arbeta idag men hon menar att möjligheterna fanns även  
då. De kunskapskrav som är formulerade i den reviderade läroplanen tolkar Gärd på så sätt att  
hon anser att barnen ska få experimentera mer och själva få skapa sig ett intresse. I den analys 
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som tidigare gjorts av läroplanerna ser vi på läroplanen på ett liknande sett som Gärd. Barnen har  
fått en mer framstående roll i sitt eget lärande samt att de är ett mer utforskande arbetssätt som 
ska tillämpas.

Gunnel

Gunnel berättar att hon brukade använda matematiken i vardagen t.ex. under fruktstunden, då 
hon kunde räkna apelsinklyftor tillsammans med barnen. Hon menar att matematiken fanns med 
hela dagen. Så fort det gavs utrymme att räkna eller  på annat sätt använda matematik gjorde  
Gunnel det. Idag anser Gunnel att hon använder samma metoder som tidigare men hon har blivit 
mer medveten. Hon anser att den reviderade läroplanen är mer specifik i sin målformulering.  
Gunnel har aldrig sett på läroplanen som en begränsning, däremot anser hon att lpfö98 hade en  
mer  öppen  formulering  än  den  reviderade  har.  Min  uppfattning  av  Gunnels  beskrivning  av 
läroplanen är att  hon inte  anser att  den,  varken i  den äldre versionen eller  i  den reviderade, 
begränsar henne. Gunnel anser dock att hon arbetar på samma sätt utifrån båda läroplanerna och  
hon ser målen i dem som något som ska strävas efter att uppnå och inte som några krav. Vidare 
anser Gunnel att det är lättare att se vad som ska göras och att läroplanen har blivit lättare att 
förstå. Hon uttrycker sig på detta sätt om de båda läroplanerna, ”förr var det mest flum, vi ska hålla  
på med matte och nu säger den mer att det här ska vi göra inom matten också”. Gunnel anser att tydligheten 
är till hjälp men att det fortfarande går att tolka in saker som kanske inte i detalj är utskrivet i  
läroplanen.  Hon  hänvisar  till  formuleringen  i  målet  ”utvecklar  sin  förmåga  att  urskilja,  uttrycka,  
undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Lpfö98/10 s. 10)  där hon 
pekar på orden ”matematiska begrepp” och menar att i dessa ord finns det utrymme att lägga in 
sådant som inte står med som egna begrepp om exempelvis form och läge. När Gunnel tänker på 
den närmaste tiden och funderar över om hon tror att hon kommer förändra sina metoder mer 
när implementeringen blivit mer påtaglig och hon känner sig varmare i kläderna, säger hon att 
hon alltid tycker det är kul med förändringar. De metoder som hon använder idag anser hon är  
ganska bra.  Hon menar dock att  hon måste bli  tydligare  med att  benämna matematiken  för 
barnen så de får en medvetenhet att det är just matematik de håller på med. Gunnel avslutar med  
att säga ”om man lyckas få barnen att tycka det är kul med matematik så har jag kommit någonstans”.  Detta 
förhållningsätt som Gunnel beskriver står formulerat på följade vis i lpfö98/10: ”I lekens och det  
lustfyllda  lärandets  olika  former  stimuleras  fantasi,  inlevelse,  kommunikation  och  förmåga  till  symboliskt  
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (lpfö98/10, 2010 s.6). 

Gun

Gun beskriver sitt arbete med lpfö98 som ett arbete utifrån en börprincip. Gun berättar att 
hon integrerade matematiken mycket i många vardagssituationer, exempelvis vid lunchen räknade 
hon köttbullarna på tallriken tillsammans med barnen.  Det var på det viset  hon tolkade och 
undervisade i  matematik.  Dagens reviderade läroplan anser hon är mer specificerad och hon 
uppfattar att matematiken ska ha en egen del i hennes termins- och årsplanering. Nu är det ren 
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matematikundervisning på barnens nivå hon ägnar sig åt och den måste planeras. Nu spelar hon 
mycket spel men använder också material som hon drar ut från internet. Hon anser också att 
barnen ska få en introduktion i matematikens värld inför sin start i förskoleklassen men att det 
inte  finns  något  barnen  måste  kunna.  Eftersom  Gun  inte  arbetet  längre  än  1,5  år  som 
förskollärare och innan dess var hon barnskötare, tolkar jag att hennes utbildning fått Gun att  
förändra sin syn på vad barnen bör få med sig och att läroplanen reviderats inte har så mycket  
med detta att göra. Gun berättar att hon arbetar mycket mer med att synliggöra matematiken för  
barnen  men  fortfarande  integrerar  hon  den  i  vardagen.  Gun  anser  att  det  nya  framskrivna 
ansvaret som förskollärarna har fått känns stort och tungt. Hon tror själv att med tiden kommer 
hon känna sig mer hemma med det nya ansvaret och kunna kliva in i sin nya förskollärarroll med 
en större självklarhet och trygghet än vad hon känner idag. Hon tar det som står i läroplanen  
väldigt ordagrant och det gör att hon känner att det blir väldigt stort. I arbetet den närmaste tiden 
tror Gun att hon kommer samla på sig fler metoder men hon menar att hon har en grundtanke  
om vad hon vill att barnen ska få med sig och den kommer inte att förändras. Dock kommer 
hennes ryggsäck av erfarenheter bli större och hon hoppas på att kunna använda matematiken  
mer i vardagen. Gun berättar vidare att varje termin läser hon nya böcker för att bli inspirerad 
och på så vis utveckla och förnya sina metoder. Detta är inget hon gör för att en ny reviderad  
läroplan tagits i bruk utan Gun vill utvecklas och fortsätta pröva nya sätt att arbeta och anser att 
böcker är ett bra hjälpmedel i denna process.  

Gudrun

Gudrun beskriver sitt arbete med matematiken utifrån lpfö98 som ett vardagsnära arbete. Det 
viktigaste anser hon var att sätta ord på matematiken för att synliggöra matematiken för barnen. 
Gudrun anser vidare att det är viktigt att ha materialet synligt för barnen så de bli bekanta med 
ordbilden  (hur  siffror  stavas  och  ser  ut),  formen  eller  symbolen.  Gudruns  arbete  med  den 
reviderade läroplanen beskriver hon som en mer medveten. ”Förut kanske man bara gjorde, men nu  
är man mer medveten och har matteglasögonen på sig och tänker matematiskt med allt man gör”. Så jämför 
Gudrun sitt arbete före och efter den reviderade läroplanen. Gudrun tolkar kunskapskraven som 
något som hon måste få  barnen intresserade av.  För att  lyckas  med det behövs utforskande 
material  och  det  har  Gudrun börjat  tänka  på  nu  efter  att  hon  gått  på  en  fortbildningskurs. 
Gudrun tror att hennes arbete och metoder kommer att utvecklas eftersom det är något som det 
hela tiden gjort och att en ny läroplan inte har så mycket med den utvecklingen att göra. 

Gunilla

Gunilla berättar att hon har arbetat med matematik ganska mycket i flera år. Hon beskriver sitt 
matematiska  arbete  som  en  vardagsintegrerad  verksamhet  där  hon  tillsammans  med  barnen 
räknade dem under samlingen, räknade frukter och saker och la stort fokus vid begrepp som 
första, andra och tredje. Gunilla säger att hon inte jobbade så djupt med matematiken förr och 
hade inte en så stor medvetenhet om det. Idag arbetar hon mer medvetet i varje situation som 
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uppkommer  och  planerar  matematiskundervisningen  som  hon  håller  för  barnen.  Gunilla 
beskriver att hon delar frukter och räknar ”bananpengar” som förr men nu pratar hon också om 
det hon gör med hjälp av matematiska termer. Hon låter också barnen själva dokumentera vad de 
gör, vilket resulterar i att de blir medvetna om sin egen utveckling och ser vad andra barn kan och 
uppfattar. Gunilla ger ett exempel när de spelade ett tärningspel som gick ut på att räkna och 
lägga ihop prickarna. När barnen sedan gjorde dokumentationen kunde både hon själv se vad 
barnen snappat upp samt att barnen tittade på varandra och såg att kompisen skrev siffran 5 i  
stället för att måla fem prickar och förstod då att det var lika mycket. Gunilla kan inte se att  
läroplanen har begränsat hennes arbete med matematiken, däremot anser hon att den tydligare  
framskrivna  ansvarsfrågan  har  underlättat  rollen  som  förskollärare  samt  att  cheferna  ser  att  
förskollärare behövs. Gunilla beskriver det själv som att hon har fått en större pondus.  ”Som 
förskollärare har jag fått mer ansvar och det är jag som ser till att vi gör saker här och nu”. Gunilla anser att 
det är lättare och tydligare vem som ska göra vad även om de på hennes förskola hjälps åt i  
arbetet. Gunilla anser att målen för matematik i läroplanen är formulerad på ett sådant sätt att de 
kräver  mer  organiserad  undervisning  men  också  att  den  integreras  i  barnens  vardagliga  lek. 
Gunilla vill satsa mer på dokumentation och använda den som ett verktyg i sin egen utveckling. 

5.4.3 Förskollärarnas syn på yrkesidentiteten 

Under  detta  avsnitt  kommer  förskollärarnas  egna  tankar  som rör  deras  yrkesidentitet  att 
redovisas.

Gärd 

Gärd menar att hon är viktig för barnen och att det är hennes uppgift att vara en förebild för 
dem. Att förskollärare ska brinna för sitt yrke och tycka att det är roligt anser Gärd är av stor vikt  
för att få barnen intresserade. Vidare konstaterar hon att förskollärarna har fått ett utökat ansvar  
men menar  att  det  fortfarande är  arbetslaget  som gemensamt genomför undervisningen.  Till  
förskollärarnas ansvar hör utvecklingssamtal, observationer och dokumentation. Gärd tycker själv 
att det tas för mycket tid från barngruppen för att hinna med dessa men förklarar att hon förstår 
att det måste göras. Själv anser Gärd att det viktigaste är att få barnen att känna sig trygga och att 
barnen vill vara på förskolan. ”Man måste vara lite barnslig, våga ge av sig själv” säger Gärd. Hon anser 
att en personlighet som den som beskrivs i citatet är till  hjälp i arbetet med barnen men inte  
något som krävs för att kunna arbeta i förskolan. På grund av att Gärd snart ska gå i pension har  
hon inte tagit till sig den reviderade läroplanen. Hon utrycker det som att ” jag har nog tänkt lite att  
den inte rör mig så mycket” sen vill Gärd gå vidare till nästa fråga. Gärd hoppas att framtiden ska föra 
med sig en högre status för förskollärarna samt att allmänheten ska se och förstå att det är de 
tidiga åren som är viktigast för barns personliga utveckling. 
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Gunnel

Gunnel beskriver sin roll  som förskollärare som ett ansvar över barnens utveckling.  I den 
reviderade läroplanen har det blivit  uttalat vad förskollärarna ska göra vilket  Gunnel anser är 
skönt.  Förtydligandet  gör  att  arbetet  blir  lättare  att  fördela  mellan  förskollärarna  och 
barnskötarna.  Gunnel  menar  att  alla  i  arbetslaget  arbetar  tillsammans men att  det  är  hennes 
ansvar att  det  blir  gjort.  För Gunnel  är  det  viktigaste  att  barnen tycker det  är  kul  att  gå till  
förskolan och att de är trygga och glada. Efter implementeringen av den reviderade läroplanen 
har Gunnel under sin planeringstid börjat titta mer på vad som gjorts på avdelningen, vad som 
görs och vad som ska göras. Gunnel är nu mer noga med att se till att alla barn får göra allt.  
Gunnel är hoppfull inför framtiden men tycker att det är svårt att säga om förskollärarna kommer 
få en högre status.

Gun

Gun känner inte att hon har någon högre position än barnskötarna på förskolan. Däremot 
känner hon att hon har ett ansvar som inte barnskötarna har. Gun anser att detta ansvar känns 
tungt samt att hon behöver prestera mer, i alla fall på papper. Dokumentation pekar Gun ut som 
ett  konkret  ansvar  som förskolläraren  har  fått.  För  Gun känns  det  viktigt  att  barnen  är  en 
sammansvetsad grupp, har bra kunskaper samt att de är bra människor när hon släpper dem 
vidare till  förskoleklassen.  Känslorna inför det förtydligade ansvaret har Gun tagit emot med 
blandade känslor. Gun känner ett motstånd från sina barnskötarkollegor när det gäller att koppla 
aktiviteterna de gör mot läroplanen men hon har utformat ett knep och det är att introducera små 
delar av läroplanen under en längre tid. Gun tror inte på en högre status för förskollärarna på 
många  år  till  men  tror  att  löneutvecklingen  kommer  fortsätta  gå  uppåt  nu  när  kravet  på 
förskollärare finns. 

Gudrun

Gudrun anser  att  hon får  lägga väldigt  mycket  tid  på dokumentation och planering.  Hon 
känner att hon måste ta den tiden från arbetet i barngruppen och önskar att tiden i barngruppen 
ska värderas minst lika mycket som det som syns på papper. Gudrun säger sedan att hon behöver  
tiden för planering för att kunna göra ett bra arbete i barngruppen. Hon känner att kraven på 
förskollärarna har blivit högre och att man måste vara mer alert i sitt arbete. Det viktigaste med  
förskolläraryrket  för Gudrun är att  barnen har det  roligt  och kan titta  tillbaka  på sin tid  på  
förskolan som en bra och meningsfull tid. I arbetet med att ta till sig den nya revideringen har 
Gudrun gjort det med inställningen att  ”om man har en bättre utbildning ska man ju visa det”.  Hon 
tycker att det är positivt men känner att det krävs mer av henne som förskollärare. Gudrun tror  
att  med  hjälp  av  det  framskrivna  ansvaret  för  förskolläraren  kommer  statusen  höjas  för 
yrkesgruppen.
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Gunilla

Gunilla känner en trygghet och att kollegor lyssnar mer på henne nu. ”Förr ansåg barnskötare att de  
hade samma utbildning som oss förskollärare men nu ser man att det inte är så och det underlättar arbetet”. 
Gunilla  vill  ge  barnen en  trygghet  och  en  rolig  tid  på  förskolan  men också  kontakten  med 
föräldrarna är viktig. Det sociala, hur man blir en bra vän och empati, är egenskaper som Gunilla  
vill  att  barnen  får  med  sig  från  tiden  på  förskolan.  I  lpfö98/10  står  det  under  avsnittet 
”förskolans  värdegrund  och  uppdrag”  att  ”Förskolan  ska  uppmuntra  och  stärka  barnens 
medkänsla  och  inlevelse  i  andra  människors  situation och  social  handlingsberedskap,  så  att 
solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.” (Lpfö9/10, 2010 s.4). Gunilla strävar efter att barnen 
ska känna sig trygga samt att barnen är hungriga på kunskap och vill lära sig. Gunilla anser att  
förskollärarens yrkesroll förr var luddig och svår att tolka men nu med det förtydligade ansvaret  
tror hon att statusen kommer höjas. 

5.4.4 Betydelsen av förskolans geografiska placering

I detta avsnitt kommer förskollärarnas syn på den geografiska placeringen av förskolan redovisas. 

Gärd

Gärd berättar om hur de använder skogen som arena i sin undervisning. Hon anser att det är  
lätt att få in matematiken när man är ute i naturen. Hon är ute en dag i veckan med barnen och  
då går de till  en närliggande skog/äng där de får möjlighet  att träna på exempelvis  lägesord, 
former och sortering. 

Gunnel

Gunnel berättar att de är ute varje dag men en dag i veckan lämnar de gården för att gå till ett  
närbeläget kulturområde som har öppna ytor och skog i närheten, för att föra sin undervisning 
där. När de är ute arbetar de mycket med sortering och olika typer av matematiska övningar, 
exempelvis kan barnen få hämta en lång pinne eller ställa sig högt upp på en sten. På detta sätt  
kan de träna på lägesord som högre och lägre, lång och kort. Gunnel ser det som en fördel att 
förskolan är placerad på landsbygden men kan känna att de ibland går miste om det staden har att  
erbjuda t.ex. muséer. 

Gun

Gun  anser  att  förskolans  geografiska  placering  inte  har  någon  betydelse  för  hennes 
matematiska undervisning. Hon menar att det mer beror på förskollärarens inställning till ämnet.

Gudrun 

För Gudrun har den geografiska placeringen av förskolan påverkat  hur hon arbetar.  Hon 
menar att de utnyttjar skogen och naturen för sin undervisning. Gudrun berättar att hon förr  
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trodde att barnen blev tryggare av att alltid befinna sig i sin trygga hemmiljö på förskolan. Men  
idag har hon upptäckt att när de kommer utanför förskolans grindar börjar barnen utforska och 
undersöka det de ser. Hon anser att skogen och naturen är en tillgång för undervisningen.

Gunilla

Gunilla  börjar med att säga att hon förmodar att placeringen av förskolan inte har någon 
betydelse men hon ändrar sig snabbt och kommer på att hon själv använder naturen som ett 
pedagogiskt rum. Hon berättar att de ofta tränar lägesord när de är ute. Gunilla talar fritt om hur 
hon antar att förskolor som är placerade i urbana samhällen kan tänkas göra: ”när vi tittar på höga  
träd kanske de tittar på höga hus eller så kanske de åker rulltrappa och är högt upp medan vi står på en sten”. 

5.5 Analys av intervjuer med förskollärare i glesbygd

Detta avsnitt kommer under olika underrubriker att analysera de data som samlats in med hjälp  
av intervjuer.  Analyserna  kommer att  analyseras  med utgångspunkt  i  de  frågeställningar  som 
formulerats i denna studie. I likhet med Maria Folke-Fichtelius (2008) har vi valt att utgå från ett 
läroplansteoretiskt perspektiv. Det innebär att jag i analysdelen, den avslutande diskussionen samt 
konklusionen kommer att  koppla  våra resultat  mot  detta  perspektiv.  Folke-Fichtelius  gör  sin 
koppling främst i formuleringsarenan, jag kommer att lägga mitt fokus främst i realiseringsarenan.

 5.5.1 Anser förskollärarna att deras syn på matematiken inom förskolan har ändrats i och  
med införandet av lpfö98/10 och i så fall på vilket sätt?

Åsikterna  om hur  förskollärarna  ser  på  sitt  arbetssätt  inom matematiken  är  enhälligt,  alla 
tillfrågade har svarat att de i sitt arbete med läroplan för förskolan98 arbetade på ett vardagligt  
sätt med matematiken. Läroplanen är en förordning som är tvingande vilket innebär att det som 
står måste kunna följas  och förverkligas i praktiken (Wiklund Dahl & Janke,  2007 s.15).  När 
förskollärarna arbetade med matematiken efter lpfö98 gjorde de det i situationer som redan fanns 
i det dagliga arbetet. Till exempel kunde mellanmålsstunden vara ett tillfälle att äta men på samma 
gång bli en matematisk upplevelse för barnen där de räknade bananpengar och apelsinklyftor. I 
min tolkning av de svar jag fick, berodde arbetssättet på att förskollärarna inte såg matematiken 
som ett eget ämne som behövde ett separat utrymme i undervisningen utan de ansåg att det lätt 
gick att få in matematiken i allt de gjorde genom att prata om matematiken och använda sig av 
matematiska  begrepp.  Efter  den  reviderade  läroplanens  införande  hösten  2011  anser  alla  
tillfrågade förskollärare att de nu för en mer medveten matematikundervisning. Detta är en viktig 
utveckling och jag har tolkat det så, att det var bland annat detta som formuleringsarenan ville när  
de föreslog och genomförde en ny revidering av läroplanen. Barnen som växer upp idag har 
högre  krav  på  sin  matematiska  förståelse  och  färdigheter  för  att  kunna  hantera  vardagen 
(Utbildningsdepartementet,  2010  s.10). Matematiken  är  ett  av  våra  viktigaste  hjälpmedel  i 
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praktiken och därför anser jag att det är av stor vikt att de redan i barns tidiga år lyfts fram som  
ett eget ämne. Förskollärarna som medverkat i intervjuerna berättar att de nu ser på matematiken 
som en större del i undervisningen. De ser på matematiken som något som måste få en egen 
planering  och en  större  medvetenhet  från deras  sida  och tre  av  de  tillfrågade  har  efter  den 
reviderade  läroplanens  införande  börjat  planera  sin  matematikundervisning  med  en  större 
pedagogisk tanke för att undervisningen ska bli mer organiserad än tidigare. Detta beror enligt 
mig på att målen för matematikundervisningen har blivit fler samt mer detaljrika men fortfarande 
inte metodstyrande. Nu berättar målen vad formuleringsarenan vill ska ingå i ämnet, samtidigt  
som  det  finns  ett  utrymme  i  realiseringsarbetet  att  tolka  fritt  hur  detta  ska  uppnås  och 
genomföras. Alla respondenterna har börjat se matematiken som ett separat ämne som de måste 
tydliggöra för barnen samt ge dem större möjligheter att utvecklas inom än tidigare. Två av de 
fem tillfrågade menar att de kommer utveckla sina metoder ytterligare men inte för att läroplanen 
kräver det utan för att det är en del i yrket att hela tiden sträva framåt. Läraryrket är i ständig  
utveckling oberoende om det kommer nya läroplaner. Det är viktigt att som förskollärare inte 
fastna  i  gamla  mönster  utan  våga  pröva  och  utveckla  sina  arbetsmetoder.  De  övriga 
respondenterna anser att deras arbetssätt inte kommer att påverkas av den revidering som skett 
med läroplanen. De är nöjda med hur de undervisar i matematiken och att det endast behöver 
synliggöra matematiken mer för barnen. Som jag tolkar det så anser förskollärarna att de innan 
det reviderade läroplanen inte hade en tillräckligt stor medvetenhet kring matematiken som ämne 
utan det är något som kommit med den revidering av läroplanen som gjorts. Detta är en stor och 
viktig del i realiseringsarbetet eftersom läroplanen är en förordning som måste följas. Några av de 
tillfrågade  förskollärarna  beskriver  att  de  ser  en  mer  tydlig  formulering  i  de  mål  som  är 
formulerade i den reviderade läroplanen och välkomnar den. De anser att läroplanen på ett mer 
uppenbart sätt berättar vad som ska göras inom matematiken och menar att det har blivit enklare  
att veta vad undervisningen ska sträva efter att uppnå. Det som går att urskilja i svaren är att  
förskollärarnas implementeringsarbete är igång som en pågående process samt att de är nöjda 
med de nya målen inom matematiken. Realitetsarbetet är igång och även om förskollärarna inte 
nämnvärt har förändrat sina metoder medger de att deras syn på matematiken har blivit  mer  
medveten och de ser nu matematiken som ett separat ämne. Förskollärarna på landsbygden har 
välkomnat den nya tydligare läroplanen. I mina egna tolkningar av förskollärarnas svar anser jag 
att  förskollärarna  känner  sig  trygga  med  de  nya  formuleringarna  samt  att  de  nu  vet  vad 
matematikundervisningen ska innehålla.  
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5.5.2 På vilket sätt upplever förskollärarna att deras yrkesidentitet förändrats efter den  
reviderade läroplanens införande? 

Ansvar

I den nya reviderade läroplanen har förskollärarens ansvar skrivits fram, det ser många av de 
tillfrågade som något positivt. Flera av respondenterna menar att rollfördelningen och ansvaret 
mellan dem själva  och barnskötarna  har  blivit  tydligare,  de  vet  nu vad som förväntas  av en 
förskollärare  samt vad som ligger på deras lott  att  förverkliga  och genomföra.  De tillfrågade 
förskollärarna menar att det, till skillnad från lpfö98, är deras ansvar att se till att det som står i  
läroplanerna realiseras men att det är upp till hela arbetslaget att genomföra aktiviteterna som 
planeras  av förskollärarna.  Trygghet  i  yrkesrollen  är  något  som kommit  med den reviderade 
läroplanen men det beskrivs också som ett tungt ansvar som nu vilar på förskollärarens axlar. 
Några av respondenterna pekar på att mer tid går åt till att göra pappersarbete och de känner att 
de inte har tillräckligt mycket tid i barngruppen. De anser att det som syns på pappret värderas  
högre och belönas rikare. Att tiden känns snedfördelad kan enligt mig bero på att man nu som 
förskollärare anser att mer måste planeras och att dokumentation och utvärdering har lagts till  
som nya delar i lpfö98/10. Det kan också bero på att det är lättare att se och bedöma något som  
går att läsas och förstås flera gånger om, som en form av dokumentation.
Alla  respondenter  anser  att  på  längre  sikt  kommer  statusen  för  förskolläraryrket  bli  högre. 
Genom att i den reviderade läroplanen skriva fram förskolläraren och hens ansvar tror tre av de 
tillfrågade att allmänheten kommer få en bättre bild av vad förskolläraryrket går ut på. De två 
sista tror att det är ett långt arbete kvar med att få en förhöjd status men att lönen kommer höjas  
på grund av att förskolläraren har fått ett tydligare och större ansvar. Förskollärarna anser att  
deras viktigaste roll är att få barnen att känna sig trygga, ge dem en rolig och meningsfull dag  
samt  se  till  att  de  får  med  sig  en  bra  sociala  grund  att  stå  på.  Även  dokumentation  och 
utvärdering  ses  som  ett  av  förskollärarens  större  ansvar.  De  nya  förändringarna  med 
förskollärarens ansvar har haft ett blandat mottagande. Under intervjuerna fick jag känslan av att  
alla respondenter var tacksamma och nöjda med den reviderade läroplanen. De såg den som en 
hjälp men blev samtidigt lite skrämda av det nya ansvaret. . I lpfö98 var det ingen uppdelning  
mellan förskollärarens och barnskötarnas ansvar utan de skyldigheter som fanns var lagda på hela 
arbetslaget. Att nu förskollärarna anser att det nya ansvaret är betungade anser jag beror på att de  
nu själva står för det pedagogiska ansvaret i sitt arbetslag och att de inte känner sig bekväma i den  
nya roll som de fått. Men när realitetsarbetet kommit längre växer tryggheten och vanan infinner  
sig igen. Även om Vygotskijs proximala utvecklingszon egentligen bara används för att studera 
barns mentala utveckling, skulle jag här vilja likna den utmaning och det utvecklingsarbete som 
förskollärarna nu fått från formuleringsarenan med denna. Arbetet som förskollärarna är mitt 
inne i innebär att realisera den nya reviderade läroplanen. Det gör att de måste sträcka sig lite  
längre i sina kunskaper för att utvecklas. Från början kan det kännas ovant och lite skrämmande 
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men med hjälp och stöd från andra förskollärare och chefer samt när implementeringstiden gått 
ytterligare, förstås det nya uppdraget och förskollärarna hittar en roll igen där de kan känna sig 
trygga.  

Tydlighet

Förskollärarna anser att de nya målen och det nya ansvaret som skrivits fram i revideringen av 
lpfö98 är bra och tydliga. De menar att de lättare kan luta sig mot läroplanen och säga att ”det här 
är vad vi måste vi göra för att det står i läroplanen”. Dock, menade en av de tillfrågade, att det 
kan  vara  svårt  att  få  sina  barnskötarkollegor  att  förstå  vikten  av  att  koppla  sitt  arbete  mot 
läroplanen. Hon berättade att hon brukade introducera en bit i taget av läroplanen i arbetet de 
gjorde för att de inte skulle kännas som ett oövervinnerligt arbete. I realiseringsarbetet är det  
viktigt att hela arbetslaget är delaktigt även om det är förskolläraren som har ansvaret att se till att  
implementeringsarbetet  fortlöper  och  att  revideringen  tolkas  och  förstås  så  att  den  går  att 
praktisera i vardagen. Med hjälp av de tydligare och mer detaljrika målen inom matematiken anser 
förskollärarna att det har blivit lättare att arbete med detta ämne. De menar att det finns en större  
medvetenhet  och denna har efter  revideringen blivit  större.  Det  tydligare  ansvaret  har  också 
hjälpt till att förstå förskollärarens arbete och yrkesroll på ett tydligare och mer utpekande sätt. 
Förr sågs barnskötare och förskollärare som samma yrkesgrupp men i dag, efter den reviderade 
läroplanen, har de fått mer definierade roller. Jag anser att denna tydlighet kan få samhället att  
förstå vad förskolläraryrket innebär och på längre sikt bidra till att statusen kommer höjas för 
denna yrkeskategori. 

5.5.3 Anser förskollärarna att den geografiska placeringen av förskolan påverkar deras val  
av metoder inom matematikundervisningen i förskolan och i så fall på vilket sätt?

En av de tillfrågade förskollärarna uppger att den geografiska placeringen av förskolan inte har  
någon betydelse för hennes metodval och använder sig inte av naturen som en pedagogisk miljö.  
Detta  kan  bero  på  att  hon,  till  skillnad  från  de  övriga,  inte  är  utanför  förskolans  gård  på  
regelbunden  basis.  De  resterande  redogör  för  hur  de  använder  skogen  och  naturen  i  sin 
undervisning och ser de som en tillgång för undervisningen. De beskriver hur de minst en gång i  
veckan flyttar ut sin matematiska undervisning till  den närliggande naturen utanför förskolans 
gräns. Många av förskollärarna som ser naturen som en arena för undervisning anser att det är  
lätt att få in matematiken i kunskapsförmedlingen när de är ute i naturen. Det menar att de utan 
svårighet kan träna på lägesord samt geometriska former genom att barnen får ställa sig på olika 
platser som högt upp eller bakom en sten. En av de tillfrågade beskriver hur barnens nyfikenhet 
och  lust  till  utforskande  ökar  när  de  kommer  till  nya  platser.  Sortering  är  något  som  alla  
förskollärare utför tillsammans med barnen när de är ute och undervisar. Min tolkning blir att  
förskollärarna drar nytta av förskolans närhet till  naturen och utnyttjar  den så ofta de ser en 
möjlighet. Under diskussionsavsnittet kommer en jämförelse göras mellan hur förskollärarna på 
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Stor  stadsförskolan  och  Glesbygdens  förskola  anser  att  de  påverkas  av  den  geografiska 
placeringen av förskolan. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion

Men hjälp av textanalys och intervjuer med förskollärare har vi samlat in empirin till denna studie.  
Inledningsvis  var det svårt att  få  kontakt med förskollärare som var villiga  att ställa  upp för 
intervju. Mängden av intervjuer blev på grund av detta färre än vad som var önskvärt. Om fler 
intervjuer kunnat genomföras hade det kunna bidra till att studiens resultat fått en något större 
tillförlitlighet. Tillförlitlighet kan ändå vidhållas eftersom det är förskollärare vi intervjuat och det 
är deras syn som är relevant att belysa och det har vi uppnått. 

För  att  kunna  utforma en  intervjuguide  fann vi  det  nödvändigt  att  göra  en  textanalys  av 
läroplanerna, Lpfö98 samt Lpfö98/10. Detta gjordes också för att belysa de skillnader som finns 
mellan de två läroplanerna. Denna guide användes sedan för att intervjua förskollärare om deras 
syn på deras metodval inom matematiken men även deras yrkesidentitet  och den geografiska 
betydelsen av förskolans placering. 

6.2 Resultatdiskussion

Under detta avsitt kommer vi sammanföra de individuella resultaten för att kunna jämföra och 
urskilja  skillnader mellan Stor stadsförskolan och Glesbygdens förskola.  Vi kommer dela  upp 
diskussionen i olika områden och koppla dem till studiens teoretiska utgångspunkt. Vi börjar med 
en diskussion om läroplansanalysen. 

6.2.1 Diskussion om läroplanerna

I vår analys av lpfö98 samt lpfö98/10, har vi kunnat urskilja både nya tillägg samt likheter. Den  
största skillnaden mellan läroplanerna är det framskrivna ansvaret för förskolläraren (se figur 3) 
samt att det tillkommit två nya rubriker som berör uppföljning, utvärdering och utveckling samt 
förskolechefens ansvar. Målen för matematikundervisningen har omformulerats och två nya mål 
har tillkommit (se figur 2). Det har inneburit en större medvetenhet hos förskollärarna och nya 
aspekter  om hur  matematik  i  förskolan  ska  vara har  framkommit.  När förskolan skrevs  in  i  
skollagen behövdes  en framskrivning av förskollärarens  ansvar  och man blev  tvungen till  en 
revidering  av lpfö98  (Bergendahl  & Carlbom,  2011 s.14).  Förskollärarna  i  både tätorten  och 
glesbygden  vittnar  om  att  de  upplever  ansvarsfrågan  som  den  största  och  mest  betydande 
förändringen för deras arbete. Efter att den reviderade läroplanen trätt i kraft har förskollärarnas 
ansvar utökats och det är nu deras ansvar att se till  att realisera läroplanen. Förr var ansvaret 
fördelat  på  hela  arbetslaget.  På  så  vis  var  det  allas  ansvar  att  se  till  så  läroplanen  följdes.  
Förskollärarnas roll är nu åtskilt från den övriga personalens ansvar för måluppfyllelsen (Folke-
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inget i läroplanen som säger att detta arbete ska utföras av enbart dem. De kan och ska ta hjälp av  
barnskötarna i sitt arbetslag för att nå de pedagogiska målen. Förskollärarna berättar att de ser 
revideringen som en trygghet samt att läroplanen nu hjälper dem i deras arbete då både målen 
och ansvaret har förtydligats.  Detta var ett av formuleringsarenans förhoppning och tanke med 
en  ny  förbättrad  upplaga  av  läroplan  för  förskolan. Genom  att  de  tydliggjort  målen  och 
riktlinjerna  inom bland annat matematiken vill  regeringen uppnå en tydligare och mer logisk 
bestämd läroplan (Utbildningsdepartementet,  2010).  Förskollärarna ser inte läroplanen som en 
begränsning utan de menar att  de  är  de  själva  som sätter  begränsningarna i  sitt  eget  arbete.  
Respondenterna hävdar att man inte ska se hinder utan möjligheter till ett lekfullt lärande och det 
är precis vad forskningen säger är viktigt och en bra metodik att använda i förskolan (Öhman,  
2011). Läroplanen är en hjälp för att få en likvärdig förskola nationellt  sett men eftersom det  
ligger på förskollärarna att realisera innehållet finns en risk att olika tolkningar och arbetsmetoder  
ser  olika  ut  runt  om  i  landet.  Dock  ser  förskollärarna  läroplanen  som  en  bra  hjälp  i  sitt 
pedagogiska arbete.  För att personalen på förskolorna ska vara överens om tolkningar är det 
nödvändigt att de diskuterar innehållet i läroplanen med varandra. I avsnittet nedan kommer vi  
belysa förskollärarnas syn på sina egna metoder och om dessa har förändrats efter revideringen.

6.2.2 Diskusson om förskollärarnas syn på sina metoder 

Förskollärarens metoder är de arbetssätt som denne använder sig av i sin undervisning. I denna 
studie  har  vi  fokuserat  oss  på  att  få  förskollärarnas  egen  syn  på  sitt  metodval  inom ämnet  
matematik.  Vi  har också gjort  en jämförelse  mellan förskolor  i  stor  staden samt glesbygden.  
Förskollärarna på landsbygden berättade att de ofta använder sig av den närliggande miljön för 
att  undervisa  i  matematik.  Respondenterna  hävdade  också  att  de  inte  ändrat  sina  metoder 
nämnvärt efter att den reviderade läroplanen trädde i  kraft och realiseringsprocessen började. 
Förskollärarna  vittnar  ändå  om  att  de  använder  andra  metoder  än  tidigare.  Några  av 
förskollärarna vittnar om att de förändrat sitt arbetsätt inom matematiken, men att det inte beror  
på den reviderade läroplanen utan mer beror på en lust att vidareutveckla sitt arbete och pröva 
nya metoder. Vi menar därför att förskollärarnas utveckling och variation av metoder före och 
efter den reviderade läroplanens införande mer beror på en naturlig utveckling samt en lust från 
förskollärarnas  sida  att  förnya  och  utveckla  sitt  register  av  metoder.  Samtliga  tillfrågade 
förskollärare  berättar  hur  de  integrerar  matematiken  i  vardagliga  situationer.  Doverborg  och 
Pramling Samuelsson (2007 s. 53) skriver just om detta. De menar att det bland annat går att  
räkna, mäta, uppskatta storlek på eller mängder av, sortera och se mönster i nästan allt. Vidare 
menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2007 s.53) att detta ska uppmärksammas med hjälp 
av barnens intresse och att sätta ord på deras vardagliga erfarenheter. Det är något de tillfrågade 
förskollärarna har gjort både före och efter revideringen av läroplanen. Den största skillnaden 
som går att se i arbetet med förskollärarnas matematikundervisning är att efter revideringen har 
förskollärarna fått en större medvetenhet om ämnet. De ser matematiken som ett eget ämne som 
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måste få ett enskilt utrymme i planeringen. Något som också är av stor vikt är att all undervisning  
och de metoder som används är lekinspirerade. Det är genom leken som barn omvandlar och 
tolkar vardagliga aspekter och gör till sina egna (Öhman, 2011 s. 15), det vill säga att barnen lär  
sig genom leken. Det kan vara spel, ramsor och/eller rollekar som används som metoder för att 
undervisa  i  matematik  men också  frukt  eller  ett  bords  form kan användas  som matematiskt 
material. Genom leken kan barnen prova nya saker för att utforska sin omvärld (Öhman, 2011 
s.15). Förskollärarna pratar om de matematiska glasögonen och menar att om dessa sitter på är 
det lätt att få in matematiken i den mesta man gör. Vallberg Roth (2001 s. 244) varnar för att  
förskolorna kan komma att bli mer lik skolan i sin metodanvändning och menar att detta inte får 
ske. Denna oro utrycker också några av respondenterna. Eftersom matematiken nu ses som ett 
eget separat ämne som kräver mer planering finns en risk att utvecklingen går mot en mer skol lik 
undervisning om förskollärarna inte är vaksamma. För att detta inte ska hända är det viktigt att  
förskolan får behålla leken i lärandet som en metod för undervisningen.  

6.2.3 Diskussion om förskollärarnas syn på yrkesidentiteten 

Revideringen av lpfö98 skedde i samband med att förskolan skrevs in i skollagen. Det medförde 
att förskolläraren fått en mer definierad roll på vad som förväntas av denna. Formuleringsarenans 
ambition  med en ny revidering  har vart  att  göra  förskolan mer berikande  inom bland annat 
matematiken.  Men också förskollärarens ansvar har skrivits fram (Lpfö98; Lpfö98/10).  Sedan 
hösten 2011 har ansvaret att realisera läroplanen i verksamheten legat på förskolläraren och det är 
förskollärarnas  tolkningar  och  förståelse  av  läroplanens  målinnehåll  som  blir  innehållet  i  
förskolans undervisning. Enlig Lindensjö & Lundgren (2000 s.176) är det vad de kallar för field-
implemetation  som  brukar  vara  avgörande  om  det  blir  framgång  eller  ett  misslyckande. 
Förskollärarna  i  denna  studie  välkomnar  de  nya  tydligare  direktiven  men  efter  bara  ett  års  
användande av den reviderade läroplanen känner många av respondenterna en press och tyngd 
över det ansvar de fått. Vi tror att detta kan bero på att de inte känner en tillräcklig förtrogenhet 
med det utökade ansvaret. Det skulle vara av intresse att gå tillbaka till dessa respondenter när  
implementeringen av lpfö98/10 har fått verka en längre tid för att se om uppfattningen kvarstår 
eller har förändrats. För förskollärarnas yrkesidentitet har det inneburit att de själva känner att de 
fått tydligare arbetsuppgifter och att omvärlden fått en ökad förståelse för deras arbete. Med hjälp 
av den utökade förståelsen från människor utanför förskollansvärld anser vi att statusen kan höjas 
inom förskolläraryrket och på så vis ge förskollärarna en mer självklar yrkesroll. Dock anser vissa 
av respondenterna att detta ansvar kan kännas betungande och att det krävs mer planering av 
undervisningen  vilket  leder  till  att  de  får  mindre  tid  i  barngruppen,  vilket  upplevs  av 
förskollärarna som tråkigt och betungade. 

49



UPPSALA UNIVERSITET Rapport nr: 2012ht00201

Vi  har  inte  kunnat  urskilja  några  större  skillnader  över  hur  förskollärarna  på  Stor 
stadsförskolan och Glesbygdens förskola känner och ser på sin yrkesidentitet utan det är i princip 
det samma oberoende vart man arbetar geografiskt. Realiseringsarenan har fått tydligare mål och 
ansvar  att  arbeta och förhålla  sig  till  i  arbetet  med att  implementera  läroplanen.  De har fått 
förskollärarna att känna både en större trygghet men också en osäkerhet och belastning i sin roll  
som förskollärare. 

6.2.4 Diskussion om betydelsen av förskollans geografiska placering

Vi har inte kunna urskilja några skillnader i metodiken inom matematikundervisningen mellan 
Stor stadsförskolan samt Glesbygdens förskola. Dock har Glesbygdens förskola en närmare och 
mer vardaglig kontakt med naturen än Stor stadsförskola. Stor stadsförskolan i sin tur har tillgång 
till en buss som minst en gång i veckan transporterar barnen till naturen. Likt Andræ Thelin och 
Solstad (2005) har vi kommit fram till att det inte finns några större skillnader i undervisningen 
mellan landsbygd och stad. En fråga man kan ställa sig är om detta hänger samman med att vissa  
förskollärare i Stor stadsförskolan har tillgång till  sin buss. Sara som inte har en buss på sin  
förskola upplever att den geografiska placeringen av förskolan har en betydelse eftersom han 
hävdar att en livlös miljö inte stimulerar barnens utveckling inom bland annat balans, rörelse och 
position. På Glesbygdens förskola har de flesta förskollärarna uppfattningen att den geografiska 
placeringen har betydelse i den meningen att de kan utnyttja naturen i sitt arbete med tillexempel 
lägesord och form. Vi kan se att de förskollärare som arbetar i Stor stadsförskolan inte anser att  
placeringen av förskolan har någon betydelse till  skillnad från de som arbetar på Glesbygdens  
förskola som menar motsatsen. Detta kan bero på att förskollärarna på Glesbygdens förskola ser 
naturen som en tillgång och använder sig av den närliggande naturen i större utsträckning än Stor  
stadsförskolan gör. Det är av intresse att belysa att de som har tillgång till naturen anser att den  
geografiska placeringen av förskolan har betydelse medan förskollärarna vid stor stadsförskolan 
inte  delar  denna uppfattning.  Detta kan enligt  vår mening bero på att  förskollärarna  på stor 
stadsförskolan  inte  har  samma  tillgång  till  naturen  samt  att  de  inte  använder  den  i  sin 
undervisning på samma frekventa sätt som glesbygdens förskola gör. Vi anser att detta beror på 
att förskollärarna inte vet vad de går miste om, om tillgången eller närheten inte finns. 
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7. Konklusion 

I denna studie har vi tittat på hur förskollärarna ser på sina metodval inom matematikämnet före 
och  efter  den  reviderade  läroplanen.  Genom  att  se  på  förskollärarens  yrkesidentitet  och 
förskolans geografiska placering har vi kunnat se hur rollen och arbetet under den nya läroplanen  
skiljer sig från arbetet under den äldre upplagan av läroplanen. Förskollärarna berättar mycket om 
att deras medvetenhet för matematikämnet har höjts och att de känner en viss tyngd över det nya 
ansvaret. Vi skulle kunna spekulera kring om det kan bero på den korta verkningstid som fortgått 
efter  den  reviderade  läroplanens  inträde.  I  inledningen  av  denna  studie  skriver  vi  att 
utbildningsdepartementets ambitioner med den reviderade läroplanen har vart att göra förskolan 
än  mer  berikande  inom främst  den matematiska  och  språkliga  utvecklingen  samt  natur  och 
teknik.  Genom att målen och riktlinjerna inom dessa ämnen blivit  mer tydliga vill  regeringen 
uppnå detta  (Utbildningsdepartementet,  2010).  Ett  annat  mål med revideringen var att  få  en 
bättre utvecklad utvärdering och uppföljning av förskolans verksamhet (Regeringskansliet, 2010). 
Genom dessa förändringar menar Jan Björklund, att ambitionen höjs för lärandet och att det blir  
tydligare vad varje barn har rätt att få med sig under sin tid på förskolan. På realiseringsarenan har 
man tolkat den reviderade läroplanen som tydligare än den tidigare läroplanen, vilket också har  
vart formuleringsarenans ambition. Det går dock att fråga sig hur det faktum att förskollärarna 
upplever att det i och med den reviderade läroplanen fått ökad ”press” på sig att planera och där 
med mindre tid i barngruppen överensstämmer mot formuleringsarenans ambitioner att berika 
den matematiska utvecklingen. Detta är ingen som vi svarar på i vår studie men skulle vara ett  
intressant område att beforska i framtiden. Vidare kan man också gå vidare med denna studie 
genom att  ytterligare  fördjupa sig  i  de  olika  områdena som har  berörts  genom att  göra  fler  
intervjuer  utspridda  på  ett  större  geografiskt  område.  Att  titta  på  förskolechefens  syn  på 
förskollärarens  tydligare  roll  och  ansvar  skulle  vara  intressant  för  att  se  om denne  värderar 
förskollärarna på ett annat sätt en tidigare. Hur implementeringsarbetet har fortgått för att se om 
realiseringen av läroplanen har fått några resultat, kan också vara något intressant att bygga vidare 
på om några år. Vi finner att det finns behov av mer och nyare forskning inom glesbygd/stor  
stad perspektivet  då vi  upplever att det som finns till  stor del  berör glesbygd och mycket är 
förlegat. 
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9. Bilagor

9.1 Bilaga 1 (Intervjuguide)

Tema 1. Bakgrund
Namn
Ålder
Hur länge har du arbetat som förskollärare?
Hur kommer det sig att du blev förskollärare?

Tema 2. Hur har arbetssättet förändrats
• Hur arbetade du med matematik utifrån de mål som var satta i Lpfö 98?
• Hur arbetar du med matematik utifrån de mål som är satta i Lpfö 98/10?
• Anser du att det har funnits begränsningar i den gamla läroplanen? Och 

finns det några i den nya? 
• Om ja. Har dessa påverkat ditt arbete med matematikämnet? 
• Hur tolkar du kunskapskrav inom ämnet matematik och hur ställs de emot 

barnen i den nya reviderade läroplanen? 
• Tror du att ditt metodval och arbetssätt kommer att förändras över den 

närmaste tiden, på grund av den reviderade läroplanen? Hur?
Tema 3. Förskolans placering 

• Hur tror  du förskolans  geografiska  placering  påverkar  valet  av metoder 
med ämnet matematik(utomhus matematik osv.)? 

Tema 4. Yrkesidentiteten
• Hur ser du på din roll som förskollärare?
• Kan  du  se  några  skillnader  på  förskollärarrollen  nu  när  läroplanen 

förändrats (positivt/negativ)?
• Vad är viktigast för dig i förskolläraryrket? 
• Hur har du tagit emot det framskrivna ansvaret som förskolläraren har fått i 

den reviderade läroplanen?
Tema 5. Framtiden

• Tror du att förskolläraryrket kommer få en högre status?
• Om ja, hur tror du det kommer påverka din yrkesroll?

Exempel på följdfrågor: Hur (menar/har) du? Kan du ge ett exempel? 
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9.2 Bilaga 2 (för-mail)

Hej! 
Vi  är  två  studenter  som läser  vår  examenstermin  vid  Uppsala  Universitet.  Vid det  här  laget  
arbetar vi med vårt examensarbete och letar därför förskollärare att intervjua som har erfarenhet  
av  att  arbeta  utifrån  den  gamla  läroplanen  (Lpfö98)  samt  den  nya  reviderade  läroplanen  
(Lpfö98/10). 

Kort  om arbetet  så  kommer  det  att  handla  om lärarens  metodval  inom sitt  arbete  med 
matematik där vi kommer att jämföra om läraren anser att arbetet har förändrats jämfört mellan  
de olika läroplanerna. Vi är också intresserade av att titta på om förskollärare upplever skillnader i 
sin yrkesroll i och med revideringen. Vi skulle vilja att ni så fort som möjligt börjar fundera på om 
ni kan ställa upp. Vi kommer att höra av oss nästa vecka för att möjligtvis göra en tidsbokning. Vi 
följer  självklart  dem forskningsetiska  principerna  som finns  formulerade  och  bifogar  här  en 
sammanfattning av dessa:

När en studie ska göras där utomstående individer kommer att delta finns fyra grundläggande 
individskyddskrav  som  ska  respekteras.  Dessa  är  informationskravet,  samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 120917). 
Informationskravet syftar  till  att  forskaren  ska  informera  de  berörda  om  vad  avsikten  är  med 
studiens uppgift. Vidare måste man som forskare ta hänsyn till  samtyckeskravet som innebär att 
respondenten hela tiden har rätt att själv bestämma över sin medverkan. Det innebär att hen när 
som helst kan avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet  innebär att forskaren måste garantera 
att uppgifterna om personerna som medverkar i studien inte går att identifiera till dem samt att 
den insamlade data förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det sista  
viktiga kravet en forskare måste ta hänsyn till är nyttjandekravet.  Nyttjandekravet  talar om att de 
data som samlas in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Alla dessa 
fyra blir i denna studie viktiga att förhålla sig till när den valda metoden för undersökningen är 
intervju. 
För en mer utförlig information om dessa krav kolla gärna länken. 
Med vänlig hälsning 

Evelina  Lundwall  (XXX  XXX  XX  XX)  &  Daniél  Cruz  Vera  (XXX  XXX  XX  XX)  

email: examensarbetet.2012@gmail.com
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