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 Abstrakt 
Studiens syfte har varit att genom en surveyundersökning presentera attityder 

gentemot matematik hos pedagoger i förskolan. Den har också syftat till att 

jämföra attityder gentemot matematik mellan barnskötare och förskollärare. 

Studien är en kvantitativ undersökning och består av en webbenkät. I denna 

webbenkät har 114 pedagoger deltagit och den behandlade pedagogernas 

utbildning och ställningstagande utifrån olika påståenden som på olika sätt 

berörde pedagogernas attityder gentemot matematik. Tidigare forskning säger 

att det inte är ovanligt att pedagoger inom förskolan har negativa attityder 

gentemot matematik. I vår studie däremot, uttryckte en övervägande majoritet 

positiva attityder gentemot matematik. Det fanns de som uttryckte osäkerhet 

och negativitet, men de var väldigt få i antal jämfört med de som var positiva. 

Utifrån undersökningen gick det också att avläsa att det finns en viss skillnad 

mellan barnskötare och förskollärares attityder gentemot matematik. Det gick 

att se att det bland barnskötare var aningen mer vanligt med negativa attityder 

än bland förskollärarna. Studiens resultat kan bidra till en djupare förståelse 

för pedagogers attityder gentemot matematik, samt en viss ökad förståelse för 

förskollärarutbildningens påverkan på pedagogers attityder gentemot 

matematik. 

Nyckelord: Matematik, Attityder, Pedagoger, Förskola, Utbildning, Enkät-

undersökning 
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 Inledning  
För många har ordet matematik en väldigt negativ laddning och det händer att 

matematik ses som något mindre roligt och ibland till och med läskigt 

(Gottberg & Rundgren, 2006). När vi gick en kurs vid namn "Matematik i 

förskolan" under vår förskollärarutbildning var det övervägande negativa 

attityder i klassen. Många kände att det var svårt, att de inte klarade av det och 

hade med sig erfarenheter från grundskolan som medförde att de idag kände 

att de inte behärskade matematik, vilket gav ett intryck av att de nu gav upp 

innan de ens försökt. Bilden av matematik var inte något positivt och åtskilliga 

historier om dåliga matematiklärare berättades mellan eleverna. En fråga 

väcktes i oss, hur kommer dessa attityder till matematik påverka deras arbete 

med matematik i förskolan i framtiden? Forskning visar att pedagoger idag 

många gånger känner sig otillräckliga och har negativa attityder gentemot 

matematik och ibland till och med känner sig obekväma med att göra 

matematik till en del av verksamheten (Benz, 2012; Platas, 2014).  

I Sverige sjunker matematikresultaten i skolorna och det satsas mer och mer på 

matematik i de lägre åldrarna (Benz, 2012; Lee & Ginsburg, 2007). 2011 

rapporterade Skolverket i ett pressmeddelande att nästan 20 % av alla elever i 

årskurs nio fått underkänt på nationella provet i matematik. Antal underkända 

elever har ökat markant de senaste åren, vilket syns tydligt då motsvarande 

siffra över andel underkända nationella prov år 2003 var 9,2 %.  

Vid en jämförelse mellan Läroplanen för förskolan innan och efter 

revideringen 2010 går det tydligt att se att en utveckling har skett i förskolans 

uppdrag inom matematik. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 1998) 

nämns matematik på tre olika ställen och då relativt ytligt och kortfattat. I 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) berörs matematik på 

betydligt fler ställen och mycket mer ingående. Skolverket har dessutom 

startat ett projekt som kallas Matematiklyftet vilket syftar till att förbättra 

matematikresultaten i den svenska skolan. Detta projekt sträcker sig ända ner 

till förskolan och skapar möjligheter till fortbildning för pedagogerna där 

(Skolverket, 2013). 

I och med att det har lagts mer fokus på matematik i förskolorna blir det 

viktigare att också öka kunskapen om pedagogernas attityder om matematik. 

Lee (2005) menar att det i dagsläget har gjorts lite forskning över pedagogers 

attityder gentemot matematik och att det därför är viktigt att öka kunskaperna 

inom detta område. Det är genom pedagogerna som verksamheten tar sin 
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form och verksamhetens upplägg påverkas mycket av pedagogernas attityder 

och erfarenheter (Doverborg, 2006a). Högre utbildningar gör dessutom 

pedagogerna mer medvetna om att deras synsätt och erfarenheter påverkar 

deras handlingar och planerande av verksamheten (Platas, 2014). 

Många forskare lyfter att pedagogers attityder gentemot matematik ofta kan 

vara negativa (Benz, 2012; Jung & Reifel, 2011; Platas, 2014). Det nämns också 

att det finns för lite forskning kring pedagogers attityder gentemot matematik 

(Benz, 2012). Den forskning vi dock tagit del av visar att pedagoger snarare har 

positiva attityder, vilket motsäger tidigare forskning (Benz, 2012; Lee, 2005). Vi 

fann denna motsägelse intressant och anser att det skapar belägg för att detta 

bör beforskas ytterligare. 

Vi intresserar oss för pedagogers attityder gentemot matematik, finns det en 

generell negativ attityd gentemot matematik ute på förskolorna? Eller är det en 

falsk bild av hur det egentligen ser ut? Allt eftersom vår matematikkurs hade 

sin gång förändrades våra klasskamraters syn på matematik, framför allt på 

vad matematik kan vara i förskolan. Det gick från att vara något otäckt och 

svårt till något spännande och utmanande. Eftersom förskollärare har en 

akademisk utbildning som innehåller den typ av kurs som vi läste, intresserar 

vi oss därför också för om det går att se någon skillnad mellan barnskötares 

och förskollärares attityder gentemot matematik. Denna studie vänder sig till, 

och kan vara användbar för, flera olika parter som rör förskolan. Den visar på 

hur det kan skilja sig i attityder mellan pedagoger beroende på utbildningar, 

som kan vara nyttig kunskap för bland annat förskolechefer och kommun. 
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 Bakgrund 
I vår bakgrund redogör vi bland annat för hur matematikens roll i förskolan 

har utvecklats genom åren. Vi tar även upp vad tidigare forskning säger om 

vad pedagoger har för inverkan på barnens utveckling i förskoleverksamheten 

samt lite tidigare forskning om hur pedagogers attityder gentemot matematik 

ser ut. 

Matematikens roll i förskolan 

Det blir allt vanligare runt om i världen att involvera matematik i 

verksamheten för de yngre åldrarna (Benz, 2012; Lee & Ginsburg, 2007). 

Doverborg (2006a) menar att matematik inte alltid har haft en synlig roll i 

förskolan men att det idag är allt vanligare att förskolechefer och pedagoger är 

överens om att matematiken i förskolan blir just det, synlig.  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) som förskollärarna ska utgå ifrån i 

sitt planerande och genomförande av verksamheten står det att förskolan ska 

ge barnen möjlighet till utveckling av sin förmåga att använda matematik för 

att pröva, undersöka och reflektera över olika lösningar, både av andras och 

egna problemställningar. Förskolan ska också utmana barns nyfikenhet och 

förståelse för matematik samt skapa möjligheter för barnen att utveckla 

förståelse för rum, form, läge och riktning, samt utveckla grundläggande 

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

förändring. Förskollärarna ansvarar för att barnen utmanas och stimuleras i sin 

matematiska utveckling. Barnen ska på förskolan få utveckla sin matematiska 

förmåga att föra och följa resonemang samt att uttrycka, undersöka, urskilja 

och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Skolverket, 

2010). 

I jämförelse med dagens aktuella läroplan är matematik väldigt lite omskrivet i 

läroplanen innan den reviderades 2010. I läroplan för förskolan: Lpfö 98 

(Skolverket, 1998) nämns matematik på tre ställen. Under målen för utveckling 

och lärande står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska få utveckla 

sin förmåga att använda och upptäcka matematik i meningsfulla sammanhang 

samt utveckla sin förmåga att orientera sig i tid och rum samt sin förståelse för 

grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form. Under riktlinjer 

för barns utveckling och lärande står det också att arbetslaget ska stimulera 

barns nyfikenhet och begynnande förståelse av matematik (Skolverket, 2010). 

Om dessa två läroplaner jämförs går det att se att det idag står mycket mer 
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omfattat och ingående om matematik i läroplanen, vilket tyder på ett ökat 

fokus på matematik. 

Ett annat exempel på att matematikens officiella status i förskolan ökar är att 

Skolverket och Sveriges kommuner och Landsting tillsammans har startat ett 

projekt för att förbättra matematikresultaten hos svenska skolelever. 

Satsningen kallas för Matematiklyftet, startade 2012 och är planerat att pågå de 

närmaste åren. Matematiklyftet sträcker sig ända ner i förskolan där syftet är 

att fortbilda personalen för att utveckla kvaliteten i verksamheten. 

Fortbildningen är verksamhetsnära och sker genom kollegialt lärande. Under 

fortbildningen träffas pedagoger i reflektionsgrupper tillsammans med en 

handledare där de diskuterar ett utgivet material som varje pedagog tagit del 

av. De gör också en gemensam planering över en aktivitet som varje pedagog 

utför i barngruppen på varsitt håll. Efter aktiviteten har pedagogerna en 

gemensam uppföljning där de diskuterar och reflekterar över erfarenheter och 

lärdomar av arbetet. Det viktigaste för att utveckla undervisningen är att ge 

pedagoger möjlighet till att tillsammans analysera och utvärdera andras och 

sitt eget arbete. (Skolverket, 2013). 

Pedagogers attityder gentemot matematik 

Tidigare forskning visar att många pedagoger inom förskolan känner sig mer 

osäkra inför att arbeta med matematik än något annat ämne så som läsning 

eller språk (Jung & Reifel, 2011). Det är inte allt för ovanligt att pedagoger till 

och med har ett negativt synsätt på matematik och känner sig otillräckliga och 

skrämda när det kommer till att göra matematik till en del av verksamheten 

(Benz, 2012; Platas, 2014). Det skiljer sig mycket från pedagog till pedagog vad 

de har för personliga uppfattningar och erfarenheter av matematikinlärning. 

Dessa skillnader kan orsakas av påverkan av lärarutbildning och 

kompetensutveckling, utbildningspolitik, arbetskamrater, lärarnas liv och 

karriärsteg samt de sociala sammanhangen i undervisningen (Jung & Reifel, 

2011). Även Platas (2014) beskriver att beroende på vad pedagoger har för 

utbildning kan deras syn på både matematik som fenomen och 

matematikundervisning variera. Högre utbildade pedagoger förväntas ha 

högre kvalifikationer och mer utbildning innehållande matematik påverkar 

pedagogers uppfattning om att stödja matematisk utveckling samt 

tillvägagångsätt för detta. 

Gottberg och Rundgren (2006) har tillsammans gjort ett antal intervjuer med 

människor som på olika vis förmedlar kunskap om matematik för små barn. 

Dessa intervjuade personer var överens om att det är viktigt att barn 

uppmuntras till att se matematik. Att de ska få möjlighet till att se mönstren, 

kommunicera sina kunskaper och lära känna tal och relationer. Författarna 
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menar att det kan vara ett problem att det inte är så vanligt att de vuxna själva 

har fått matematik presenterat och framlagt för sig på det viset. Det är däremot 

vanligare att ordet matematik har en alltför negativ laddning för de vuxna, 

som också är lätt att föra över på barnen. Författarna menar att vad matematik 

i förskolan handlar om är att få mod, inspiration, lust, kunskap, fantasi, 

förståelse, vilja, tid och ork. Detta menar de att barnen redan har och att det är 

förskolepersonalen som måste skaffa sig detta. (Gottberg & Rundgren, 2006). 

Pedagogers inverkan på barns utveckling 

Björklund (2008) betonar att eftersom det är pedagogerna som både planerar 

och genomför verksamheten i förskolan blir deras roll extra viktig. Eftersom 

pedagogerna har så viktig roll i verksamheten blir det en intressant synvinkel 

att se hur pedagoger i förskoleverksamheten ser på matematik. Björklund 

poängterar att den syn som läraren har på kunskapen styr hans eller hennes 

handledande och mål i en pedagogisk verksamhet. Därför blir det viktigt att 

dennes syn på kunskap lyfts fram och problematiseras. Även Doverborg 

(2006b) lyfter fram hur stor inverkan pedagogers uppfattningar av matematik 

har på hur barns frågor och tankar kring matematik tas tillvara, utvecklas och 

utmanas. Platas (2014) menar att pedagogers inställning till matematik har en 

direkt påverkan på verksamheten och hur pedagogerna arbetar med 

matematik i praktiken. Lee och Ginsburg (2007) lyfter fram att genom det 

aktuella fokus på matematik som finns i förskolorna, samt den stora påverkan 

som pedagogerna har på verksamheten, gör det viktigare än någonsin att 

utveckla förståelsen för pedagogers tankegångar kring matematik. 

Benz (2012) säger att i de flesta läroplaner finns otydliga förklaringar kring 

lärandemål inom matematik. Därför beror det mycket på attityder, kunskaper, 

känslor och värderingar hos de människor som arbetar i förskolan, hur de 

väljer att arbeta med matematik tillsammans med barnen i verksamheten. 

Även om tydliga direktiv om vilka mål som ska uppnås finns, är det 

ovanligare med tydliga direktiv om hur de ska uppnås. Detta hur påverkas 

mycket av pedagogerna och deras tankar och tidigare erfarenheter. Benz 

benämner detta med att pedagogerna fungerar som ett filter mellan 

styrdokument och verksamhet. Vi vet inte tillräckligt mycket om pedagogers 

uppfattningar, framför allt gällande matematikundervisning i förskolan. Detta 

kan ses som extra aktuellt nu när det satsas mer på matematik för barn redan 

på förskolenivå (Benz, 2012). 

Lee (2005) har gjort en studie där hon undersöker attityder hos pedagoger, 

både gentemot matematik rent generellt samt gentemot att lära ut matematik, 

vilket hon menar båda är faktorer som påverkar pedagogernas praktiska 

arbete. Lee belyser också att en människas beteende reflekterar en människas 
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attityder gentemot ett visst ämne. Hon menar också att vad pedagoger har för 

självsäkerhet kring matematikundervisning bottnar i huruvida de tycker det är 

roligt eller inte att arbeta med matematik i praktiken. Utifrån hennes studie 

beskriver hon att pedagogerna som ser positivt på matematik använder ett mer 

kreativt och varierande sätt att lära ut matematik för att främja elevernas 

självständighet till skillnad från pedagogerna med negativa attityder som 

istället ofta använder sig av mer lärarberoende undervisningsmetoder, frågar 

enkelriktade frågor och ofta ignorerar problemlösningsprocesser. Författaren 

säger att lärare som misslyckas med att vara lyhörd i sin undervisning, bidrar 

till att även eleverna misslyckas i sin matematiska utveckling. Lee menar att 

barns tidiga matematiska erfarenheter är grundande för barns framtida 

matematiska utveckling. Därför menar Lee att det blir en viktig uppgift för 

pedagogerna att finnas tillgänglig och att skapa möjligheter till utmanande och 

högkvalitativa matematiska erfarenheter för barnen. Att vara denna effektiva 

pedagog kräver bland annat positiva attityder till ämnet (Lee, 2005). Även 

Clarke och Clarke i Emanuelsson och Doverborg (2006a) menar att en 

framgångsrik pedagog som arbetar med matematik för barn i de tidiga 

åldrarna ska ha övertygelsen att matematik kan och bör vara lustfylld. 

Gottberg och Rundgren (2006) berättar utifrån sin intervju med Rikard Bøgvad 

och Paul Vaderlind som är matematiker, forskare och lärare vid Stockholms 

universitet, att lärarens roll är väldigt viktig, framför allt för att väcka 

inspirationen, ge ledtrådarna och lusten för matematiken. Forskarna uttrycker 

att det händer att lärare inte gör detta idag. Om en lärare bara kan precis det 

som ska läras ut och inte har förmåga att svara på barns frågor så fungerar det 

inte, anser Bøgvad och Vaderlind. De tycker också att det viktigaste inom 

matematik är att väcka ett intresse för matematik tidigt hos barnen, istället för 

att skrämma dem. 

Liknande undersökningar som tidigare utförts 

Benz (2012) har utfört en enkätundersökning med 589 pedagoger (281 

färdigutibldade förskollärare och 308 blivande förskollärare) i Tyskland. Med 

hjälp av enkäten undersöktes vilka attityder, erfarenheter och förkunskaper 

pedagoger har gentemot matematik och matematikdidaktik. Enkäten bestod 

av tre delar där pedagogerna fick: 

 Uttrycka sina känslor gentemot matematik genom att välja lämpliga 

adjektiv bland en mängd som var angivna (positiva, neutrala, 

negativa). 

 Med hjälp av en likertskala beskriva hur väl de höll med angående 

frågor gällande matematik, lärande och undervisning i matematik 

och matematik i förskolan. 
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 I öppna frågor ge information om de vardagliga rutinerna samt 

pedagogernas förväntningar gällande förvärv av kompetenser. 

Adjektiven användbart (63%) och viktigt (59%) valdes av pedagogerna i denna 

undersökning mer frekvent än några andra adjektiv. Detta menar Benz står i 

kontrast med de ofta offentliga negativa inställningarna till matematik. De 

adjektiv som kom näst på listan över mest valda var utmanande (52%) och 

intressant (40%), följt av förvirrande (35%) och obegripligt (24%). 

Sammanfattningsvis visade denna del av enkäten att de flesta pedagoger 

kopplar ihop sina attityder till matematik med positiva känslor, men Benz 

(2012) påpekar också att det inte bör ignoreras att en tredjedel av alla 

pedagoger tyckte att matematik var förvirrande.  

I en studie av Lee (2005) undersöktes både pedagogers attityder gentemot 

matematik samt pedagogers attityder mot att lära ut matematik. Denna studie 

utfördes med hjälp av en enkät och de deltagande fick svara på frågor inom 

underkategorier som berörde pedagogers bekvämlighet, självförtroende, 

attityder och glädje kring matematik. Frågorna var ställda utifrån en femskalig 

likertskala. Resultatet presenterades genom ett medelvärde (M) och 

standardavvikelse1 (S.D). I denna studie hade ett medelvärde på 1 varit väldigt 

lågt och visat på negativa attityder och ett medelvärde på 5 hade varit väldigt 

högt och visat på positiva attityder. Det övergripande resultatet över 

pedagogers attityder gentemot matematik blev M = 3.63, S.D = 0.82. Av 

underkategorierna var pedagogers självförtroende den som fick lägst resultat 

(M = 3.49, S.D = 0.71) och pedagogers bekvämlighet kring matematik (M = 3.72, 

S.D = 0.82). Denna studie visade att dessa pedagoger kände en viss mängd mer 

glädje och bekvämlighet gentemot matematik jämfört med självförtroende.  

 

                                                           
1
 Standardavvikelse visar hur mycket de olika värdena inom undersökningen skiljer sig från 

medelvärdet. Värden som ligger nära medelvärdet ger en låg standardavvikelse och värden 
som ligger långt under och över ger en hög standdardavvikelse. Alltså ger en större spridning 
en högre standdardavvikelse.  (Mattecentrum, u.å). 
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 Syfte 
Den här studien syftar till att presentera en surveyundersökning av 

förskolepedagogers attityder gentemot matematik. Den syftar även till att 

eventuellt kunna se en skillnad mellan pedagogers attityder beroende på om 

de är utbildade barnskötare eller förskollärare. 

Frågeställningar 

 Vad har pedagogerna i undersökningen för attityder gentemot 

matematik? 

 Går det att se en skillnad mellan barnskötares och förskollärares 

attityder gentemot matematik? 
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Metod 
Nedan redogör vi för hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Vi beskriver 

hur vi resonerade i val och utformning av metod samt hur vi genomförde 

studien. Det följs åt av vår beskrivning av vårt urval, våra etiska 

överväganden, hur vi gick tillväga i bearbetningen av vår undersöknings 

resultat samt studiens validitet och reliabilitet. 

Val av metod 

Enligt Eliasson (2013) lämpar sig en kvantitativ undersökning bra om intresset 

ligger i att skapa en bred bild av något, snarare än en djup. Vi har använt oss 

av det Bryman (2011) beskriver som tvärsnittsdesign, där forskaren vid en viss 

tidpunkt samlar in data från fler än ett enda fall (ofta många fler än ett) i syfte 

att nå en samling kvantitativ data, som i sin tur kan kopplas till olika variabler 

och granskas för att eventuellt upptäcka mönster och samband. Vi var mer 

intresserade av att få lite information om många pedagoger än mycket och mer 

djupgående information om några få, som vi skulle ha fått om vi exempelvis 

hade använt oss av intervjuer i en kvalitativ studie. En bred bild av något var 

precis det vi var ute efter, vilket är varför vi valde att sammanställa ännu en 

enkät, trots att vi fick ett dåligt resultat på en pilotstudie som vi utfört. En 

beskrivning av denna pilotstudie går att ta del av under avsnittet 

Genomförande under Metod. Vi läste på mycket mer om vad kvantitativa 

undersökningar (framför allt enkäter) innebär vilket vi hoppades skulle bidra 

till att vi fick in en större mängd enkätsvar. Bryman (2011) beskriver det han 

kallar för webbsurvey som att respondenterna ombeds besöka en hemsida för 

att fylla i en enkät som finns där online. En stor fördel med en webbsurvey är 

att svaren kan sorteras utifrån valda detaljer, så som ålder eller yrkesgrupp. 

Varje respondents svar blir också infört och sammanställt med hela 

datamängden, som efter avslutad enkät enkelt kan laddas ned. Detta sparar 

både tid och minskar risken för fel under den manuella databearbetningen 

(Bryman, 2011). 

Ytterligare ett alternativ hade varit att skicka ut en postenkät. Men på grund av 

faktorer som bland annat pengar och tid valde vi att sammanställa en 

webbenkät istället för att skicka ut en postenkät. Postenkäter kostar mer 

pengar, är mer tidskrävande både för oss och för respondenterna och det blir 

inte lika enkelt för de deltagande att svara på enkäten. 

Eliasson (2013) gav oss också en tydlig uppfattning av vad det finns för 

fördelar och nackdelar med en kvantitativ undersökning jämfört med att göra 
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exempelvis kvalitativa intervjuer. I och med att vi använder oss av enkät som 

metodform går vi miste om möjligheten att ställa följdfrågor, vi riskerar att 

frågor misstolkas utan vår kännedom. Vi tappar också den mänskliga 

kontakten och riskerar att få in färre svar på grund av otydlighet. Dessa risker 

var vi medvetna om. Eliasson menar också att genom en enkät är det lättare att 

säga något om en stor grupp människor på kort tid och med begränsade 

resurser, jämfört med via intervjuer. Författaren påpekar även att det med bra 

planering och förberedning går att lägga upp enkäten så att det går relativt fort 

att analysera datamängden. Övriga fördelar menar Eliasson är att de 

deltagande kan själva välja när de ska sätta sig ner och fylla i enkäten, det är 

alltså inte lika tidskrävande för varken de deltagande eller för forskaren. 

Genom att använda oss av en enkätundersökning eliminerar vi också risken 

för att råka ut för intervjuareffekten, som Bryman (2011) beskriver som att 

intervjuaren genom flera olika faktorer kan påverka respondenten, vilket kan 

leda till skevhet i svaren. Detta skulle kunna vara att intervjuarens kön, etniska 

bakgrund och socioekonomiska status påvekar respondentens svar, eller en 

social önskvärdhet hos respondenten som gör att denne vill ge en positiv bild 

av sig själv och svarar utifrån det (Bryman, 2011). Bryman nämner också att 

respondenter tenderar att lättare svarar på obekväma frågor i en anonym enkät 

jämfört med vid en intervju. Eliasson (2013) tar också upp flera olika saker att 

ha i åtanke vid skapandet av en enkät, för att motverka tidigare nämnda 

nackdelar och risker. Detta är något vi har tänkt på när vi har utformat vår 

enkät. Vi har tänkt på att: skapa enkla frågor som inte kan missförstås, ge 

enkäten en tydlig struktur och hålla den lagom lång, skapa en variation av 

frågetyper vilket ger deltagarna mer motivation till att svara på enkäten. Vår 

exakta utformning av enkäten går att ta del av under avsnittet Genomförande, 

samt under bilaga 3. 

I vår informationstext som skickades ut tillsammans med enkäten till 

pedagogerna har vi beskrivit syftet med vår studie för att deltagarna ska förstå 

varför de svarar på enkäten. Vi har också satt in syftet i ett större sammanhang 

för att skapa en förståelse hos de deltagande av att det är viktigt att vi får in 

svar samt att just deras svar bidrar till något. Detta menar Eliasson (2013) kan 

öka motivationen till att svara på enkäten. 

Urval 

Det skulle bli alltför dyrt och komplicerat att skicka ut en enkät till flera 

miljoner människor, säger Trost (2012), det är därför nödvändigt att göra ett 

urval inom populationen man bestämt att utföra enkäten inom. Trost menar att 

för en enkätundersökning gäller att ju större urval – desto bättre. Ju större 

urval studien har desto större sannolikhet att resultatet blir representativt för 
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populationen. Ofta sätter dock praktiska omständigheter såsom tid och 

kostnader stopp och leder till att ett urval måste göras (Trost, 2012). 

I vår studie ville vi nå ut till så många pedagoger som möjligt, men på grund 

av tid och kostnader var vi tvungna att begränsa oss. Hemsidan för 

webbenkäter som vi använt oss av erbjöd visst antal svarande deltagare gratis. 

Enkäten kunde uppgraderas till olika nivåer bland annat beroende på hur 

många deltagare man önskade ha i enkäten. Vi valde att uppgradera vår enkät 

en nivå, vilket kostade oss en liten summa pengar. Detta tyckte vi att det var 

värt tack vare att det blev stor skillnad i hur många deltagare vår enkät kunde 

ha. 

Enkäten har vi skickat till 704 stycken pedagoger (423 barnskötare och 281 

förskollärare) inom en och samma kommun. Vi ville nå ut till både 

förskollärare och barnskötare, detta med anledningen till att vi i 

bearbetningsfasen fann det intressant att se om det eventuellt fanns en skillnad 

i deras enkätsvar. Vi skickade enkäten till så många pedagoger vars e-

postadresser vi kunde komma åt. Vi har inte låtit varken kön eller ålder 

påverkat vårt urval då vi denna gång inte intresserade oss för hur dessa 

faktorer kan påverka resultatet. 

Av alla de 704 pedagoger som vi skickade ut enkäten till, har vi fått svar av 122 

stycken. Däremot så har 8 stycken av de 122 inte slutfört enkäten. Avslutande 

av enkäten räknades i detta fall som ett godkännande till att deras svar fick 

sammanställas i resultatet och användas i studien, vilket leder till att vi inte 

fick dessa 8 personers godkännande. Vi har därför valt att sortera ut deras svar 

ur resultatet, vilket slutligen gav oss ett totalt antal deltagare på 114 

pedagoger. 114 stycken ger oss ett deltagande på 16,2 %. Vi fick ett bortfall på 

590 pedagoger, vilket representerar ca 83,8 %. Av de 114 svarande var 64 

stycken förskollärare, 41 stycken barnskötare och resterande 9 var antingen 

under utbildning eller utan utbildning helt. 

Genomförande 

Under perioden där vårt självständiga arbete startades upp hade vi en uppgift 

genom skolan att utföra en pilotstudie. Syftet med denna uppgift var främst att 

prova olika metoder som man kände osäkerhet kring eller kanske rent av 

aldrig hade provat innan. Vi såg detta som en bra möjlighet till att utföra en 

förstudie inför vårt självständiga arbete. Vi önskade skaffa oss en uppfattning 

över vilka attityder det kan finnas gentemot matematik bland pedagoger. Vi 

valde att göra en kvantitativ undersökning och sammanställde därför en enkät 

som vi skickade ut per e-post till ett antal förskolechefer. Vi utförde alltså det 

som Bryman (2011) benämner som e-postsurvey. En e-postsurvey kan vara 

utformad på två olika sätt, antingen med formuläret inskrivet direkt i mejlet 
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eller som ett bifogat dokument. Vi använde oss av det sistnämnda. Utifrån vad 

vi fick för svar var vi intresserade av att ha vidare kontakt för mer ingående 

studier med ett par pedagoger som hade dåliga erfarenheter av matematik. 

Dessvärre fick vi inte in så många svar på denna enkät som vi hade önskat. 

Detta ser vi kan bero på flera olika saker. Bland annat tidsbrist och halvdan 

planering. Bryman (2011) beskriver också att en stor nackdel med att ha 

enkäten som bifogat dokument är att det blir krångligare för respondenterna 

att skicka tillbaka formuläret samt att det kräver mer datorkunskaper. Detta 

kan ha påverkat det stora bortfall på svar som drabbade oss. Detta resulterade 

också i att vi inte hade några pedagoger att jobba vidare med i framtida 

studier. Vi anser oss inte ha fått in den mängd data för att kunna sammanställa 

någon bild av pedagogers attityder till matematik. Så istället för att denna 

pilotstudie fungerade som en förstudie blev den snarare ett tillfälle för 

lärdomar, där vi fick prova en metod som vi inte var bekant med sedan 

tidigare. Vi fick lära oss massor av vår pilotstudie som vi kom att ta med oss i 

arbetet med denna studie. 

Efter påläsning av kvantitativa metoder började vi med att utforma enkäten. Vi 

inledde enkäten med faktainriktade frågor, med så kallad 

bakgrundsinformation om undersökningsdeltagaren. Detta anser både 

Eliasson (2013) och Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) är ett bra sätt att 

inleda en enkät. Vid en fråga i enkäten använde vi oss av likertskala, vilket 

enligt Stukát (2011) är ett bra verktyg som ofta används vid mätning av 

attityder. 

Via kommunens hemsida fick vi tillgång till e-postadresser till alla 

förskollärare och barnskötare i kommunen. Vi skickade tillsammans per e-post 

ut informationstexten med en länk till hemsidan med enkäten. Pedagogerna 

svarade därefter på enkäten direkt på hemsidan där även svaren lagrades. 

Svarstiden satte vi till två veckor och efter en vecka skickade vi ut en 

påminnelse. Eftersom vi inte visste vilka av alla pedagoger det var som hade 

svarat på enkäten redan, skickade vi ut ytterligare ett mail till alla pedagoger, 

där vi både skrev och tackade de som redan svarat och att vi skulle uppskatta 

om övriga också deltog i enkäten. 

Vår enkät (bilaga 3) döpte vi till ”Pedagogers syn på matematik”. Varför vi i 

enkätens titel valde att använda oss av begreppet ”syn på matematik” istället 

för till attityder eller inställningar var för att vi inte ville riskera att avskräcka 

pedagogerna vilket kanske hade kunnat leda till ett stort bortfall. Enkäten 

inleds med en titelsida där vi välkomnar de deltagande till enkäten. Därefter 

frågar vi efter vad den deltagande har för utbildning (förskollärare, 
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barnskötare, grundskola + gymnasium och ett alternativ där deltagaren själv 

får fylla i ett alternativ). Detta följs av frågan: ”Har du under din tid som aktiv 

pedagog inom förskolan fått någon fortbildning inom matematik?”. Där finns 

svarsalternativen Ja och Nej samt ett skrivfält där vi ber deltagaren att kort 

beskriva vad för slags fortbildning denne fått, om så var fallet. Efter detta följer 

en sida där vi radat upp ett antal påståenden och de deltagande ombeds ange 

utifrån en likertskala hur pass väl de instämmer med påståendena. Vi ber 

sedan de deltagande att ange hur ofta de tänker på att de arbetar med 

matematik i verksamheten på förskolan, detta svaras på genom 5 olika 

alternativ. Följt av detta kommer sista sidan där vi ber deltagarna att markera 

de av de angivna alternativ som stämmer bäst överens med deras syn på 

matematik. I skapandet av denna fråga blev vi väldigt inspirerade av den 

strategin Benz (2012) hade i sin enkätundersökning. Likt Benz radade vi upp 

ett antal adjektiv som kan kategoriseras som positiva, negativa och neutrala. 

Bearbetning av data 

Hemsidan som vi har använt oss av i vår enkätundersökning räknade 

automatisk ihop alla deltagares svar. Hemsidan gav oss också möjligheten att 

sortera datamängden utifrån de deltagandes svar. Till exempel kunde vi välja 

att sortera och se endast svaren från de som exempelvis hade svarat att de var 

barnskötare eller utifrån de som valt att relatera sin attityd gentemot 

matematik med exempelvis nyfikenhet. Vi har valt att jämföra svaren utifrån 

olika svar (som i exemplet ovan) som har gjort att vi kunnat analysera 

datamängden mer ingående och utifrån det vi har varit intresserade att studera 

närmre. 

Resultatet har vi valt att presentera med hjälp av diagram och tabeller, 

anpassat efter det som lämpar sig bäst utifrån varje frågeställning. Bryman 

(2011) säger att en klar fördel med att presentera kvantitativ data med hjälp av 

diagram är att de är förhållandevis lätta att tolka och förstå. 

Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra allmänna huvudkrav inom forskning. 

Dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjande-kravet. 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att informationskravet innebär att de 

deltagande i studien ska informeras om studiens syfte, att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Detta krav har i 

denna studie respekterats genom en informationstext som skickats ut 

tillsammans med länken till enkäten. Vi har där presenterat oss själva samt vår 

studie och dess syfte. Vi har också förklarat att deras deltagande är frivilligt. 
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Eftersom enkäten är helt anonym och svaren lagras tillsammans på en databas 

har vi inte kunnat plocka bort enskilda svar ur resultatmängden. Vi har därför 

inte kunnat informera de deltagande om att de kan avbryta sitt deltagande när 

som helst, istället har vi meddelat att i och med att de svarar på enkäten 

lämnar de sitt godkännande till att deras svar sammanställs med andras och 

därefter används i vår studie. 

Vidare förklarar Vetenskapsrådet (2002) att samtyckeskravet innebär att 

deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

De ska själv kunna bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. 

De ska också kunna avbryta sitt deltagande utan att detta leder till några 

negativa följder för dem. Forskaren har rätt till att motivera till deltagande 

men undersökningsdeltagarna får inte utsättas för olämplig påtryckning eller 

påverkan. Detta krav har respekterats genom att vi informerat de deltagande 

att deras medverkan är frivillig, de behöver alltså inte svara på enkäten. Vi har 

försökt motivera de deltagande genom att skicka ut en påminnelse om att 

svara på enkäten.  

Vetenskapsrådet (2002) redogör för konfidentialitetskravet och beskriver att det 

innebär att hänsyn ska tas till de deltagandes anonymitet. De deltagande ska 

vara införstådda i att eventuell privat data som kan identifiera informanten 

inte kommer att framföras. Vi informerade våra deltagare att vår enkät är helt 

anonym, vilket innebär att inte ens vi kan se vem som har svarat vad. Den 

enda personuppgiften vi frågade efter i enkäten var vilken utbildning de 

deltagande hade. Så också genom att svara på själva enkäten förstod de 

deltagande att inga personuppgifter kommer att kunna framföras. 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att den information som 

via enkäten samlas in endast får användas i forskningsändamål. Vi beskrev i 

vår informationstext att svaren ska användas i vår studie. 

Validitet och reliabilitet 

För att en undersökning ska ha hög reliabilitet ska den kunna genomföras på 

nytt med samma resultat. Resultatet ska alltså inte ha påverkats av 

slumpmässigheter eller tillfälliga förutsättningar (Bryman, 2011). Reliabiliteten 

påverkas också av val av mätinstrument och vad det har för mätnoggrannhet 

och tillförlitlighet (Bryman, 2011; Stukát, 2011). 

Validitet anger en studies giltighet, om man mätt det man avsett att mäta. 

Även om man använt sig av ett bra mätinstrument (hög reliabilitet) garanterar 

inte det hög validitet, då man måste vara säker på att man mätt rätt saker. 

(Stukát, 2011). 
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Enkäten är utformad relativt kort, tydlig och med få öppna frågor. Vi har 

använt oss av en likertskala, som tidigare nämnt är ett bra verktyg för att mäta 

attityder, enligt Stukát (2011). Allt detta har bidragit till en enkät som håller sig 

inom ämnet och inte berör oönskade områden, vilket i sin tur bidrar till 

studiens validitet. 

Den hemsida som vi använt oss av för att skapa vår webbenkät har också fått 

räkna ut och sammanställt vårt resultat. Vi har angett vilka resultat vi är 

intresserade av och den har då räknat ut det vi frågat efter automatiskt. Vårt 

resultat är alltså främst uträknat av en dator, men vi har också själva ibland 

kontrollräknat, kombinationen av detta anser vi bidrar till vårt resultats 

tillförlitlighet. Vi har alltså inte riskerat några felräkningar. Vi har också 

anpassat vår presentation av resultatet, ibland använt oss av antal och ibland 

procent, detta för att göra det jämförbart och därmed mer tillförlitligt. 

Metoddiskussion 

I de allra flesta undersökningar förekommer bortfall och en vanlig fråga att 

ställa sig är var gränsen går för hur stort bortfallet får vara utan att 

undersökningen tappar tillförlitlighet (Stukát, 2011). Bryman (2011) säger att 

gränsen för antal svar som är mottagna bör ligga på 50 %, det räknas då som 

knappt godkänt. Stukát (2011) däremot, menar att det går inte att sätta en fast 

gräns för vad som är acceptabelt bortfall. Vad Stukát menar spelar roll är att 

göra en bortfallsanalys, att föra en diskussion kring huruvida bortfallet är helt 

slumpmässigt eller om bortfallet skulle ha haft en avgörande roll för resultatet. 

Vi skickade vår enkät till totalt 704 pedagoger och har fått giltiga svar av 114 

pedagoger. Detta ger oss ett bortfall på ca 83,8 %, vilket är väldigt högt. Det vi 

däremot inte vet, är om alla mailadresser vi skickat ut enkäten till är i bruk, vi 

vet alltså inte om mailet med enkäten har nått 704 pedagoger. Vi vet inte heller 

vilka pedagoger det är som inte har svarat på enkäten. Stukáts (2011) 

erfarenheter är att den grupp människor som valt att inte svara på enkäten ofta 

skiljer sig från de andra i något viktigt avseende. Det kan då i vårt fall vara så 

att peadgogerna som inte har svarat på enkäten är de pedagogerna som har 

mer negativ inställning till problemområdet, vilket har fått de att avstå från att 

delta. Om så är fallet har det påverkat vårt resultat. Bryman (2011) säger dock 

att det är viktiga är att man tar hänsyn till och inser de tänkbara begränsningar 

och de konsekvenser som en låg svarsfrekvens kan innebära. Om vi istället för 

att använda oss av begreppet ”syn på matematik” använt oss av begreppet 

”attityder gentemot matematik” hade vi kanske fått ett ännu större bortfall.  

Varför vi valde att skicka ut enkäten till så stor grupp pedagoger var för att vi 

räknade med ett stort bortfall (eftersom vi inte visste om alla mailadresser var 
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aktuella). Vi ville ge oss själva stora möjligheter till många deltagare, därför 

valde vi att skicka till den grupp vi gjorde. 

Vårt val att skicka ut en påminelse efter halva svarstiden tror vi resulterade i 

fler deltagare. På hemsidan som vi använde oss av för vår webbenkät kunde vi 

se allt eftersom hur många pedagoger som hade svarat på enkäten. Samma dag 

som vi skickade ut påminelsen fick deltagandet en ny skjuts och svaren ökade 

markant i antal. Vi tror därför att om vi hade haft möjlighet till en längre 

svarstid än vad vi hade, hade vi också kunnat skicka ut ytterligare en 

påminelse, vilket i sin tur eventuellt hade ledat till ännu fler deltagare. 

För att få ett högre antal deltagare hade vi kunnat åka ut till förskolor med 

enkäten i pappersform, på förbestämd tid och bett pedagogerna fyllt i 

enkäterna på plats. Risken med detta hade kunnat vara att deltagarna skyndat 

ner svaren och inte tänkt igenom dem så noga. Det hade kanske inte heller 

känts lika anonymt för de deltagande, eftersom vi då träffat de personligen, 

vilket kanske också hade kunnat leda till mindre ärliga svar. 

Vi var rädda för att många skulle välja det mittersta och mest neutrala 

alternativet (tveksam) i likertskalan. Vi funderade först på att inte ha något 

femte och neutralt alternativ för att undgå den risken, men om inte de 

deltagande har chansen till att vara lite neutral om de vill är risken större att de 

inte svarar alls, därför valde vi till slut att ha med alternativet tveksam. Nu när 

enkäten är avslutad och resultatet analyserat så såg vi att under alla 

påståenden är det väldigt lågt antal svar på tveksam, vilket vi tycker visar på 

att pedagogerna faktiskt har tänkt till och tagit ställning. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av de svar vi fått på vår webbenkät. Vi 

har valt att beskriva vårt resultat utifrån våra frågeställningar som är: Vad har 

pedagogerna i undersökningen för attityder gentemot matematik? och Går det 

att se en skillnad mellan barnskötares och förskollärares attityder gentemot 

matematik? Totalt var det 122 pedagoger som påbörjade att svara på enkäten, 

men antalet som också avslutade den var 114 (64 stycken förskollärare, 41 

stycken barnskötare och 9 stycken antingen under utbildning eller utan 

utbildning). Vi har valt att plocka bort de svar som tillhörde de åtta pedagoger 

som inte avslutade enkäten, eftersom de genom att inte avsluta den, inte heller 

givit sitt godkännande till att deras svar får inkluderas i det slutgiltiga 

resultatet. Eftersom det inte är lika många barnskötare som förskollärare som 

deltagit i enkäten, har vi ibland valt att presentera resultatet i procentform 

inom de olika utbildningskategorierna, för att de lättare ska kunna ställas mot 

varandra och jämföras. 

 Vad har pedagogerna i undersökningen för attityder gentemot 

matematik? 

 Går det att se en skillnad mellan barnskötares och förskollärares 

attityder gentemot matematik? 

 

Vad har pedagogerna i undersökningen för attityder 
gentemot matematik? 

I tabellen nedan (figur 1) presenterar vi vad pedagogerna har uttryckt sig 

känna utifrån påståendena i första kolumnen. Frågan var i formen av en 

femskalig likertskala, mellan ”Tar helt avstånd” (1) och ”Instämmer helt” (5). 

Vi har valt att presentera denna datamängd via en tabell för att det visar så 

mycket information som möjligt på enklast sätt. Eftersom vi hade denna 

information ville vi också presentera den. Kolumnen ”M” visar medelvärdet 

av alla pedagogers svar och kolumnen ”S.D” visar standardavvikelsen 

(engelska = standard deviation) för alla pedagogers svar. Totalt antal 

pedagoger anges i alla kommande tabeller och figurer som ”n”. Det vi här kan 

avläsa är att de allra flesta tycker att det är roligt och spännande med 

matematik, och inte särskilt många känner osäkerhet när det kommer till 

matematik. Alla svaren kring huruvida de deltagande hade ”bra” 

matematiklärare i grundskolan, om de tyckte om matematik under 

grundskolan samt om de tycker matematik är svårt landade på ett medelvärde 
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runt 3. Angående om pedagogerna känner att de behärskar matematiken de 

lärde sig i grundskolan och om de anser att deras erfarenheter från 

matematiken i grundskolan har påverkat hur de ser på matematik idag ligger 

medelvärdet för båda dessa påståenden kring 3,7.  

Markera hur väl du instämmer över följande påståenden 

Påstående n M S.D 
Jag känner ibland en osäkerhet när det kommer till matematik 114 2,21 1,33 

Jag tycker det är spännande med matematik 114 4,30 1,17 

Jag hade ”bra” matematiklärare i grundskolan 114 3,10 1,26 

Jag tycker det är roligt med matematik 114 3,93 1,22 

Jag tyckte om matematik under grundskolan 114 3,17 1,35 

Jag tycker det är svårt med matematik 114 2,95 1,31 

Jag känner att jag behärskar matematiken jag lärde mig i 

grundskolan 

114 

3,68 1,10 

Mina erfarenheter av matematik i grundskolan har påverkat 

hur jag ser på matematik idag 114 3,67 1,15 

Figur 1. n = 114. 

För att få ett mer detaljerat resultat än vad som kan ses i figur 1 har vi valt att 

plocka ut ett antal påståenden och presentera dessa lite mer ingående. Varför 

vi valde just dessa påståenden grundar sig i att vi anser att deras resultat var 

lite mer intressant i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Påståendena vi har valt att presentera mer ingående är: 

 Jag tycker det är roligt med matematik (figur 2) 

 Jag tycker det är spännande med matematik (figur 3) 

 Jag känner ibland en osäkerhet när det kommer till matematik 

(figur 4) 

 Jag tycker det är svårt med matematik (figur 5) 

 

 
Figur 2. Siffrorna är uttryckta i antal. n = 114. 
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Tar delvis
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Instämmer
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I diagrammet ovan (figur 2) går det tydligt att se att majoriteten av de 

deltagande tycker att det är roligt med matematik. 40 pedagoger instämde 

delvis och 46 pedagoger instämde helt. Detta är i stor kontrast till de övriga tre 

svarsalternativen (Tar helt avstånd, Tar delvis avstånd och Tveksam) som alla 

tre låg mellan 8 och 10. 

 
Figur 3. Siffrorna är uttryckta i antal. n = 114. 

Kopplat till detta påstående var det allra flest som instämde helt med att de 

tycker matematik är spännande. Detta går att avläsa i diagrammet ovan (figur 

3). Det var också relativt många som instämde delvis (23 stycken). De övriga 

svarsalternativen fick följande resultat: Tar helt avstånd (9 stycken), Tar delvis 

avstånd (3 stycken) och Tveksam (8 stycken). 

 
Figur 4. Siffrorna är uttryckta i antal. n = 114. 

Ovan går att avläsa i diagrammet (figur 4) att kopplat till påståendet ”Jag 

känner ibland en osäkerhet när det kommer till matematik” var det flest 

pedagoger som valde Tar helt avstånd (49 stycken). Tveksam och Instämmer 

helt har minst antal deltagare svarat (4 stycken respektive 6 stycken). Det är en 

delad syn på vad resterande pedagoger har valt. Det är bara en skillnad på två 

pedagoger mellan Tar delvis avstånd (29 stycken) och Instämmer delvis (27 

stycken). 

Tar helt
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Tar delvis
avstånd
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72 

Jag tycker det är spännande med matematik 
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Jag känner ibland en osäkerhet när det kommer till 

matematik 
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Figur 5. Siffrorna är uttryckta i antal. n = 114. 

Vi fick varierande svar till påståendet om pedagogerna tycker det är svårt med 

matematik, vilket går att avläsa i diagrammet ovan (figur 5). Flest pedagoger 

har svarat att de instämmer delvis (49 stycken). Men många har också svarat 

att de Tar helt avstånd (21 stycken) och Tar delvis avstånd (29 stycken). Det är 

få pedagoger som har svarat både Tveksam (7 stycken) och Instämmer helt (8 

stycken). Om svarsalternativen till detta påstående räknas ihop går det att se 

att det nästan är lika många som i någon grad instämmer som i någon grad tar 

avstånd.  

En av frågorna vi hade i enkäten var där de deltagande ombads välja ett antal 

alternativ som bäst stämmer överens med deras syn på matematik. I detta 

diagram anger siffrorna ytterst vid varje stapel antalet deltagare som svarat 

med detta alternativ. Deltagarna kunde under denna fråga ange flera olika 

alternativ var, dock max fem stycken per deltagare. Det går tydligt att se i 

diagrammet (figur 6) att de alternativ som blev valt allra mest är lärorikt, 

roligt, nyfikenhet, spännande, nyttigt och lustfyllt. De alternativ som blev 

valda betydligt mindre är irrelevant, nervositet, tråkigt, jobbigt, lätt, avancerat 

och ångest, osäkerhet och svårt. 

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Tveksam Instämmer
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Instämmer
helt
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29 
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Figur 6. Siffrorna är uttryckta i antal. n = 114. 

Det går att se tydligt att det är övervägande positiva attityder gentemot 

matematik bland dessa 114 pedagoger som deltagit i vår enkät. Detta är extra 

tydligt i figur 6. Det vi också kan avläsa utifrån vårt resultat är att trots de 

övervägande positiva attityderna finns det tendenser till mindre positiva 

attityder. Det är exempelvis närmare 11,5 % som uttrycker en osäkerhet kring 

matematik, samt att det är nästan 4,5 % som anser att matematik är jobbigt och 

8 % som förknippar matematik med ångest. 

Med hjälp av hemsidan för vår webbenkät har vi kunnat analysera resultatet 

genom att stortera svaren utifrån vad vi har velat analysera. I figur 6 går 

endast att avläsa det totala antalet svar varje alternativ har fått, vi tyckte också 

det var intressant att se om det fanns något mönster i de olika valda 

alternativen. Vi valde att sortera resultatet utifrån några specifika alternativ för 

att se vad dessa pedagoger även valde för andra alternativ. 

 Bland pedagogerna som valde ångest var de andra ofta valda 

alternativen svårt, osäkerhet, lärorikt, nyttigt, jobbigt, tråkigt och 

avancerat. 

 Bland pedagogerna som valde lustfyllt var de andra ofta valda 

alternativen spännande, roligt, nyfikenhet, lärorikt och nyttigt. 
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 Bland pedagogerna som valde jobbigt var de andra ofta valda 

alternativen svårt, osäkerhet, nyttigt och ångest. 

Här anser vi oss kunna ana ett mönster. Ett negativt alternativ kommer 

sällan ensamt, de som har valt ångest har också valt flera andra negativa 

alternativ. Likadant är det för de som har valt jobbigt. Bland pedagogerna 

som har valt lustfyllt är det ingen som har valt något negativt alternativ. 

En fråga som vi ställde i enkäten var huruvida ofta pedagogerna tänker på 

att de arbetar med matematik i verksamheten på förskolan. På denna fråga 

svarade alla pedagoger Dagligen (90,4 %) eller Varje vecka (8,8 %) utom en, 

som svarade Varje månad (0,9 %).  

Vi har inte kunnat se någon skillnad i attityder bland de som anser att 

deras attityder är påverkade av deras tidigare erfarenheter från 

grundskolan eller inte. Däremot, bland de som är övertygade över att 

erfarenheter från grundskolan har påverkat deras syn på matematik idag 

tyckte en majoritet om matematik i grundskolan och hade bra 

matematiklärare. 

Går det att se en skillnad mellan barnskötares och 
förskollärares attityder gentemot matematik?  

Under denna rubrik har vi valt att bara studera resultatet över de deltagare 

som titulerat sig antingen förskollärare eller barnskötare. 9 stycken av de 

deltagande titulerade sig varken som förskollärare eller barnskötare, utan 

angav sig som utan utbildning helt och hållet eller som barnskötare som 

utbildar sig till förskollärare. Dessa har vi valt att i denna jämförelse räknat 

bort, på grund av att vi inte kan placera dem i någon av kategorierna.  

Nedan presenterar vi två tabeller (figur 7 och 8) över barnskötarnas respektive 

förskollärarnas svar utifrån de olika påståenden som vi hade i denna 

enkätfråga. Vi har valt att bara ta med de påståenden som vi tyckte i detta fall 

svarade bäst på vårt syfte. Siffrorna i tabellen anger antal pedagoger som har 

valt varje svarsalternativ. Vi har valt att inte jämföra siffrorna i tabellerna med 

varandra för att deltagargrupperna var olika stora vilket inte ger ett trovärdigt 

resultat. Vi har istället kollat på hur den stora mängden deltagare har valt 

inom varje utbildningskategori och jämfört om det var samma svarsalternativ 

som var vanligast i de båda utbildningskategorierna. I dessa tabeller (figur 7 

och 8) utläses inte just någon skillnad i attityder mellan de olika 

utbildningskategorierna. Det är i regel samma svarsalternativ som de flesta har 

valt inom båda utbildningskategorierna.  
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Barnskötare 

Påstående 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tveksam 
Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Jag känner ibland en 
osäkerhet när det kommer 
till matematik 

15 10 2 12 2 

Jag tycker det är 
spännande med matematik 

2 1 3 13 22 

Jag tycker det är roligt med 
matematik 

1 5 5 17 13 

Jag tycker det är svårt med 
matematik 

6 13 2 16 4 

Jag känner att jag 
behärskar matematiken jag 
lärde mig i grundskolan 

1 6 5 19 10 

Figur 7. n = 41 

Förskollärare 

Påstående 
Tar helt 
avstånd 

Tar delvis 
avstånd 

Tveksam 
Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Jag känner ibland en 
osäkerhet när det kommer 
till matematik 

31 18 2 12 1 

Jag tycker det är 
spännande med matematik 

5 2 3 8 46 

Jag tycker det är roligt med 
matematik 

5 4 5 20 30 

Jag tycker det är svårt med 
matematik 

14 15 5 27 3 

Jag känner att jag 
behärskar matematiken jag 
lärde mig i grundskolan 

3 10 6 30 15 

Figur 8. n = 64 

Nedan ses en tabell (figur 9) som visar skillnaden mellan hur förskollärare och 

barnskötare har valt bland alternativen som stämmer bäst med deras syn på 

matematik. Siffrorna är här angivna i procent utifrån den totala mängd 

deltagarna i de två olika kategorierna. Detta har vi valt att göra för att de ska 

kunna bli jämförbara med varandra, eftersom det inte var samma antal 

förskollärare som barnskötare som deltog i enkäten. Trots att vi valt att skriva 

de i procent kan det bli svårt att jämföra dem just för att det inte är lika många 

barnskötare som förskollärare som svarat på enkäten.  

I denna jämförelse såg vi en viss skillnad i attityder mellan de olika 

utbildningskategorierna.  

 Förskollärare Barnskötare 
Avancerat 4,7 14,6 
Tråkigt 1,6 2,4 
Jobbigt 0,0 7,3 
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Lätt 7,8 0,0 
Ångest 4,7 9,8 
Irrelevant 0,0 2,4 
Nyttigt 56,3 63,4 
Lärorikt 84,4 87,8 
Lustfyllt 54,7 51,2 
Nyfikenhet 78,1 63,4 
Nervositet 1,6 2,4 
Osäkerhet 6,3 17,1 
Svårt 10,9 19,5 
Roligt 81,3 63,4 
Spännande 75,0 61,0 
Figur 9. Siffrorna är uttryckta i procent. n (förskollärare) = 64, n (barnskötare) = 41 

I samband med vissa av dessa alternativ går det att se vissa skillnader mellan 

förskollärare och barnskötare. Störst skillnad är det mellan hur stora andelar 

som valt alternativet roligt (Förskollärare = 81,3 %, Barnskötare = 63,4 %). Viss 

skillnad går också att se i samband med alternativen avancerat, jobbigt, lätt, 

nyfikenhet, osäkerhet, och spännande.  

De alternativen som vi ser som mindre positva (i viss grad negativa) är: 

avancerat, tråkigt, jobbigt, ångest, irrelevant, osäkerhet och svårt. På samtliga 

av dessa alternativ representerar den högre procentenheten barnskötare. 

Barnskötare har även högst procent på nyttigt, lärorikt och nervositet. De 

övriga alternativ, där förskollärare representerar den högre procentenheten är: 

lätt, lustfyllt, nyfikenhet, roligt och spännande. 
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 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi kring våra slutsatser kring vad vår undersökning 

har givit i förhållande till bakgrunden. Vi har även i resultatdiskussionen valt 

att utgå ifrån våra frågeställningar. 

Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion och våra slutsatser kring vår undersökning, vi har 

utgått ifrån våra frågeställningar. 

Vad har pedagogerna i undersökningen för attityder gentemot 

matematik? 

Vi hade inledningsvis i studien de förväntningar och den uppfattning av att 

stor del av pedagogerna skulle ha en mindre positiv attityd till matematik. Det 

visade sig att det inte rikigt var så. Benz (2012) summerar sin studie på ett sätt 

som vi anser vara klockrent med hur vi skulle vilja summera vår: ”In summary 

it can be observed that many kindergarten educators actually do have a 

positive attitude towards mathematics” (s. 258). Vårt resultat problematiserar 

den tidigare forskning vi tagit upp i bakgrunden genom att vår studie sätter 

sig i kontrast till de tidigare genom att den visar på övervägande positiva 

attityder, istället för negativa. 

Av litteraturen och forskningen som vi tagit del av har vi fått en uppfattning 

av att det inte är ovanligt att pedagoger har ett negativt synsätt på matematik  

och det händer att pedagoger känner sig otillräckliga och skrämda inför att 

involvera matematik i verksamheten på förskolan. (Benz, 2012; Platas, 2014). 

Den bild vi fick ut av vår undersökning säger att pedagogerna i vår studie har 

övervägande positiva attityder gentemot matematik, men att det finns 

tendenser till negativa attityder. De alternativ som pedagogerna allra mest 

förknippade med sin syn på matematik var lärorikt, roligt och nyfikenhet. Ca 

43 % av alla deltagande pedagoger tar också helt avstånd från att de ibland 

känner en osäkerhet när det kommer till matematik och ca 63 % tycker att det 

är spännande. Dessa resultat talar i motsats till den litteratur vi tagit del av, 

men går i samma bana som de tidigare gjorda undersökningar vi tagit del av. I 

dessa undersökningar tolkade vi att forskarna nästan förväntade sig resultat 

som talade för att pedagogerna hade negativa attityder gentemot matematik, 

men att resultatet sedan kom att visa motsatsen. En fråga vi ställer oss är: 

Varför skrivs det så mycket om pedagoger och deras negativa attityder 

gentemot matematik, om nu undersökningar visar att pedagoger har positiva 

attityder gentemot matematik? Kan det vara så att negativa attityder gentemot 
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matematik är vanligare än vad resultatet säger, men att pedagogerna som har 

dessa attityder har valt att inte delta i enkäten? Eller har de deltagande inte 

svarat 100 % ärligt på frågorna? Kanske vill man inte, trots full anonymitet, 

ange att matematik är något man tycker är tråkigt, jobbigt eller 

ångestframkallande. 

För att vara ett så starkt ord som ångest är, tyckte vi att det var intressant att 

flera pedagoger valde just det före många andra alternativ. Totalt var det 9 

pedagoger som valde ångest som ett av sina alternativ. I detta fall motsvarar 9 

pedagoger 7,8 % av den totala mängden pedagoger i undersökningen. På flera 

håll betonas det hur stor påverkan pedagogers erfarenheter och attityder har 

på den pedagogiska verksamheten i förskolan (Björklund, 2008; Doverborg, 

2006b; Platas, 2014). Kan matematiken inom den pedagogiska verksamheten 

påverkas om ca 8 % av pedagoger relaterar matematik med ångest? 

Den pedagog som svarade att hen inte tänker på att hen arbetar med 

matematik i verksamheten på förskolan oftare än varje månad intresserade oss. 

Vi såg också att denna pedagog angett att hen förknippar matematik med 

alternativen svårt, osäkerhet, ångest, tråkigt och avancerat. Även i samband 

med likertskalan har denna pedagog angett svar som liknas med de nyss 

nämnda. Trots att detta bara handlade om en enda pedagog skulle det kunna 

betyda något. Pedagogen har bara valt negativa alternativ och har till skillnad 

från de flesta andra inte valt nyttigt eller lärorikt, trots sina negativa attityder. 

Vi såg nämligen i resultatet att de allra flesta som förknippade sin syn på 

matematik med negativa alternativ också valde alternativen nyttigt och/eller 

lärorikt, detta redogör vi för under kommande rubrik. En pedagog kan inte 

symbolisera en hel grupp människor, men vi anser dock att detta fall är värt att 

lyftas upp. Även om detta inte symboliserar något för helheten kan det visa på 

något intressant. Påverkar denna pedagogs negativa attityder dennes agerande 

i verksamheten? Leder det till att pedagogen inte tänker på matematik i 

verksamheten särskilt ofta? 

Går det att se en skillnad mellan barnskötares och förskollärares 

attityder gentemot matematik?  

Utifrån våra egna erfarenheter under vår utbildning och den matematikkurs vi 

läste blev vi intresserade över hur attityder gentemot matematik kan skilja sig 

mellan pedagoger med förskollärarutbildning och pedagoger utan. Platas 

(2014) beskriver beroende på vad pedagoger har för utbildning kan det 

påverka hur de ställer sig till matematik samt hur de agerar och planerar i 

verksamheten. Vi har inte kunnat analysera vårt resultat fullt ut på det sätt vi 

velat eftersom att det var relativt ojämnt balaserat mellan barnskötare och 
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förskollärare bland de deltagande pedagogerna i enkäten. I och med att 

svarsgrupperna var olika stora uppstår det ibland svårigheter med att jämföra 

grupperna med varandra, vilket vi har fått haft i åtanke i analysarbetet. 

Ser man till hela vår enkät överlag så är det svårt att se någon direkt skillnad i 

attityder mellan barnskötare och förskollärare. Pedagogerna har oberoende av 

utbildning svarat ungefär likadant på enkäten. Det går dock att hitta en viss 

skillnad mellan förskollärares och barnskötares attityder gentemot matematik. 

Men det beror då lite på vilken del av enkätresultaten man väljer att studera 

närmre. Ser man till resultaten kring de olika påståendena med likertskalan så 

är det svårt att urskilja en skillnad mellan de olika utbildningskategorierna. Ser 

man däremot till resultaten kring delen där pedagogerna fick välja alternativ 

som de ansåg passade bäst ihop med deras syn på matematik gick det att 

urskilja en lite större skillnad. Det går att se en liten skillnad i att det är 

barnskötarna som har valt de mindre positiva alternativen i enkäten, jämfört 

med förskollärarna som stod för största delen av de positiva. Två av våra 

alternativ, som kan klassas som relativt neutrala (nyttigt och lärorikt) låg rätt 

jämnt balanserat mellan de två olika utbildningskategorierna. Detta tänker vi 

kan bero på att även om någon ser negativt på matematik så kan samma 

person ändå ha förståelsen för att ämnet är nyttigt och lärorikt. Lärorikt och 

nyttigt är båda två av de alternativ som blivit mest valt, även totalt sett. Detta 

skulle kunna bero på samma anledning. Nästan alla alternativ har på något 

sätt sin motsats bland våra alternativ, vilket leder till att de deltagande väljer 

antingen eller. Men oavsett om pedagogerna sett positivt eller negativt på 

matematik har de också angett nyttigt och lärorikt som alternativ de 

förknippar sin syn på matematik med. En person som inte tycker om eller står 

positivt till något kan ju ändå ha förståelsen för att det är nyttigt och lärorikt. 

Vi ställde oss frågan varför det i vissa delar av resultatet går att avläsa en viss 

skillnad mellan barnskötare och förskollärare medan det näst intill inte alls går 

att göra det i andra delar. Vi tänker då framför allt på skillnaden mellan de två 

enkätdelarna som nämns i stycket ovan, ”påståendefrågorna” och 

”alternativfrågan”. Vi tänker att det kanske var mer spontant och därmed 

enklare för pedagogerna att vara ärlig i ”alternativfrågan”, eftersom det där 

bara handlar om att välja ut några alternativ som känns relaterade till hur de 

känner till skillnad från ”påståendefrågorna” där det mer ingående handlar 

om att verkligen känna efter och placera sig själv i en flerskalig skala. Kanske 

känns det som att man tydligare tar ställning och på ett mer markant sätt 

”erkänner för sig själv” att man inte ser så positivt på matematik, vilket gör det 

svårt. 
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Vad skillnaden mellan barnskötares och förskollärares attityder beror på är för 

oss svårt att dra någon slutsats om. Den enda skillnaden mellan dessa två 

grupper människor vi känner till är deras utbildning, detta säger dock inte att 

det är det som är den avgörande faktorn för hur de ställer sig till matematik. 

Det kan bero på så mycket annat också. Som Jung och Reifel (2011) säger 

påverkas pedagogers olika inställningar av en eventuell lärarutbildning, men 

också av faktorer såsom utbildningspolitik, arbetskamrater, pedagogernas liv 

och karriärsteg samt de sociala sammanhangen i undervisningen. Pedagoger 

som är utbildade förskollärare har fått mer utbildning innehållande 

matematik, vilket kan påverka pedagogers uppfattningar kring att stödja 

matematisk utveckling hos barnen samt tillvägagångsätt för detta (Platas, 

2014). Detta går att jämföras med det vi upplevde under vår matematikkurs i 

vår utbildning. En sån liten kurs, i förhållande till hela utbildningen, verkade 

ha stor påverkan på blivande pedagogers attityder gentemot matematik. 

Kanske kan en förskollärarutbildning ha en stor påverkan och hjälpa 

pedagoger med negativa attityder gentemot matematik till att skapa en mer 

positiv bild av matematik och därmed kunna bidra till ett mer kreativt och 

aktivt arbete med det i förskolans verksamhet i framtiden. 

Sammanfattning av diskussion 

Vår undersökning visade att pedagoger överlag har positiva attityder 

gentemot matematik, precis som tidigare gjorda undersökningar av forskare 

också har gjort. Dessa undersökningar, inklusive vår, ställer sig mot mycket 

forskning som säger att pedagoger ofta har negativa attityder gentemot 

matematik. Det går dock att se att vissa pedagoger har negativa attityder 

gentemot matematik, men dessa är i förhållande till det totala antalet deltagare 

rätt få, så utifrån det går det absolut inte att göra någon generalisering över att 

pedagoger har negativa attityder gentemot matematik. 

Inom vissa delar av enkätens resultat har vi kunnat se en attitydskillnad 

mellan barnskötare och förskollärare. Den lilla skillnad vi har sett visar att 

barnskötare har mer negativa attityder gentemot matematik än vad 

förskollärarna har. Vi kan dock inte säga vad denna skillnad beror på, om det 

är pedagogernas utbildning eller något annat. Detta för att vi dels vet väldigt 

lite om pedagogerna och eftersom att vi inte har studerat faktorer som kan 

ligga bakom olika attityder.  

Vidare forskning 

Eftersom att vi i denna studie har sett tecken på att attityder mellan 

barnskötare och förskollärare kan skilja sig åt, anser vi att det skulle vara 

intressant att göra vidare forskning inom detta. Eftersom attityder har så pass 
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stor påverkan som de har skulle det vara viktigt att utveckla kunskaperna 

inom detta område. Hur mycket skiljer sig attityderna åt och vilka faktorer 

ligger bakom detta? 
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BILAGA 1: Informationstext 

Hej! 

Vi heter Denice Ferm och Ronja Andersson-Westén och går sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet, Härnösand. Det är nu dags för 

oss att genomföra vårt examensarbete och vi har valt att göra en studie av 

pedagogers syn på matematik. 

Eftersom det läggs mer och mer fokus på matematik i förskolan blir det också 

viktigt att öka kunskapen om pedagogers syn på matematik. Vi vill skapa en 

så bred bild av detta som möjligt, därför vore det väldigt bra ifall just Du 

kunde hjälpa oss med detta, genom att svara på denna enkät. 

Enkäten är utformad som en webbenkät och tar några få minuter att 

genomföra. Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

innebär att ditt deltagande är frivilligt och anonymt. Genom att du svarar på 

enkäten lämnar du ditt godkännande till att dina svar sammanställs med 

andras och därefter används i vår studie. 

Vi ser gärna att du svarar på enkäten så snart som möjligt, dock senast 26 

november. Du får gärna kontakta någon av oss om du har några frågor. 

Länk till enkät: ht tps : / /www.webbenkater .com /s /9c20fc5  

Tack på förhand för din medverkan! 

Denice Ferm 

defe1100@student.miun.se 

072-xxxxxxx 

Ronja Andersson-Westén 

roan1003@student.miun.se 

076-xxxxxxx 

 

 

https://www.webbenkater.com/s/9c20fc5
mailto:defe1100@student.miun.se
mailto:roan1003@student.miun.se
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 BILAGA 2: E-post med påminnelse  

Hej! 

Om du redan har deltagit i vår enkät kan du se detta mail som ett tack! Vi uppskattar 

verkligen att ni tagit er tid! 

Om du inte har deltagit i enkäten så skulle det vara till stor hjälp om du gjorde det. 

Enkäten går snabbt att göra och innehåller bara "kryssa-i-svar-frågor". 

Vi heter Denice Ferm och Ronja Andersson-Westén och går sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet, Härnösand. Det är nu dags för 

oss att genomföra vårt examensarbete och vi har valt att göra en studie av 

pedagogers syn på matematik. 

Eftersom det läggs mer och mer fokus på matematik i förskolan blir det också 

viktigt att öka kunskapen om pedagogers syn på matematik. Vi vill skapa en 

så bred bild av detta som möjligt, därför vore det väldigt bra ifall just Du 

kunde hjälpa oss med detta, genom att svara på denna enkät. Enkäten är 

utformad som en webbenkät och tar några få minuter att genomföra. 

Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att 

ditt deltagande är frivilligt och anonymt. Genom att du svarar på enkäten 

lämnar du ditt godkännande till att dina svar sammanställs med andras och 

därefter används i vår studie. 

Vi ser gärna att du svarar på enkäten så snart som möjligt, dock senast 26 

november. Du får gärna kontakta någon av oss om du har några frågor. 

Länk till enkät: ht tps : / /www.webbenkater .com /s /9c20fc5  

Tack på förhand för din medverkan! 

Denice Ferm 

defe1100@student.miun.se 

072-xxxxxxx 

Ronja Andersson-Westén 

roan1003@student.miun.se 

076-xxxxxxx 

https://www.webbenkater.com/s/9c20fc5
mailto:defe1100@student.miun.se
mailto:roan1003@student.miun.se
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BILAGA 3: Enkät 
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