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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka möjligheter och svårigheter 
personalen på förskolor ser med att synliggöra matematiken i den dagliga verksamheten. 
Frågeställningar utgår från detta och även en frågeställning om hur kompetensutveckling 
påverkar personalens sätt att se dessa möjligheter och svårigheter. 
 
En sammanfattning gjordes av de ifyllda enkäterna med tabeller och diagram. Dessa 
sammanställdes sedan till resultatet. På frågorna med längre svarsalternativ 
kategoriserades svaren för att kunna göra tabeller av dem. Med hjälp av dessa 
kategoriseringar kunde enkäterna sedan grupperas efter svaren, där en grupp stod för de 
avdelningarna som planerar matematiska aktiviteter och prioriterar synliggörandet av 
matematiska begrepp, en annan grupp för de som prioriterar annat än matematiken och 
som, som mest är medvetna om vardagsmatematiken. Den tredje gruppen är de som inte 
alltid planerar så mycket matematikaktiviteter men får in matematiken främst genom att 
synliggöra den i vardagssituationer. De tre enkäter som tydligast motsvarade en av varje 
grupp valdes ut till intervjuerna. Hela intervjuerna spelades in på band och sedan skrevs 
det väsentliga ner på papper för en kategorisering. Eftersom frågorna i intervjuerna var 
tagna från enkäterna så passade denna kategorisering in i sammanställningen av 
enkäterna och vävdes in där. 
 
Undersökningens resultat visar att personal i förskolan ser stora möjligheter med att 
synliggöra matematiken, framförallt i vardagssituationer som måltider, lek och 
samlingar men ett flertal nämner också planerad verksamhet som möjlig. De flesta 
avdelningarna förklarade att de inte såg några svårigheter med att synliggöra matematik 
i vardagen, och främsta anledningen till det förklarade de med att matematik finns 
överallt. De som såg någon svårighet nämnde tiden, både planeringstid och annan tid 
samt stora barngrupper och personalbrist. Kompetensutveckling påverkar användningen 
av matematik på många avdelningar mycket genom att ge tips och idéer, kunskap och 
även inspiration att ta fram eget material. 
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1 INTRODUKTION 
 
Under vårterminen 2007 läste jag en kurs om matematik för barn. Då läste jag om lärare 
i förskolan som var positiva till matematik i verksamheten och även de som var 
negativa. Jag började fundera över vad som kan vara orsakerna till den negativa 
attityden, framförallt med tanke på läroplanens mål där det framgår att matematiken ska 
vara en del i förskolan. Intresset för just denna problematik växte fram till en 
frågeställning om vilka möjligheter och svårigheter med att få in matematiken i 
förskolan som dagens personal på förskolorna främst ser.  
 
Mina egna erfarenheter är att de som är positiva till matematik i förskolan också använder 
sig mycket av det. Jag har även sett de som inte använt sig så mycket av matematik, men 
det behöver inte betyda att de är negativa. Kanske är personalen på förskolorna bara 
osäker på hur de ska lägga upp den planerade undervisningen av matematiken så att den 
blir stimulerande i meningsfulla sammanhang. Det kan också handla om brist på 
medvetenhet, de får kanske in mer matematik än de tror, vilket kan bero på vad de anser 
är matematik. Detta leder mitt intresse vidare in på kompetensutveckling. Hur mycket av 
detta inom just matematik får personal på förskolan och kan det vara en anledning att de 
inte använder sig av matematik så mycket, om de inte fått någon kompetensutveckling 
alls inom ämnet eller enbart lite? 
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2 BAKGRUND 
 
I Lpfö98 beskrivs tydliga mål för just matematik: 
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 
- Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, 
- Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum 
 
Arbetslaget skall 

- Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråket och matematik. 
(Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, 2006) 

 
Dessa mål är utgångspunkten och grunden för detta arbete. 
 
Vad som är avgörande för synliggörandet av matematiken förklarar Emanuelsson 
(2007a) så här: 
 

Om lärare är kunniga i och positiva till matematik har det betydelse för hur de utmanar 
barn och synliggör grundläggande matematikbegrepp i vardagen. (Emanuelsson 2007a, 
sid 129) 

 
Personalens attityd till matematik, synliggörandet av vardagsmatematiken och 
matematik i olika sammanhang och matematiska kunskaper via kompetensutveckling är 
alltså tre viktiga utgångspunkter för förskolans personal att tänka på. Dessa har jag valt 
att lägga som rubriker i bakgrunden. 
 
 

2.1 Personalens attityder till och tankar om matematiken 
 
Attityder till matematiken hos förskolans personal är till stor del en grund för barnens 
attityd, inte enbart innehållet i undervisningen av matematik eller det upplägg man har, 
skriver Andersson (2006). Han berättar att negativ attityd ofta är något som följer med 
från det att vi själva är barn tills det att vi får barn eller elever. Andersson (2006) 
förklarar detta vidare med att många lärare i flera fall lägger för mycket fokus på de 
prestationer som går att mäta, istället för det intresse som barnen har naturligt och att det 
inte förloras.   
 
Personalens organisering och genomförande av undervisningen i matematik påverkas 
starkt av deras attityder och förhållningssätt, understryker också Ahlberg (2000). Olika 
förhållningssätt, dels det som en del lärare har, där de samarbetar och diskuterar 
undervisningen med varandra och även fördjupar sin kunskap genom att läsa böcker och 
artiklar om ämnesdidaktik och pedagogik, påverkar enligt henne utformandet av 
undervisningen. Ett annat förhållningssätt Ahlberg tar upp är det de lärare har som inte 
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ifrågasätter eller problematiserar undervisningsmål och den egna undervisningen utan tar 
för givet vad och hur barn ska lära. 
 
 
 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) menar på att förskolelärarnas syn kan 
förklaras med tre punkter: 
 
• Matematik är ett skolämne och inget som behövs i förskolan då barnen tids nog 

måste ta del av. 
• Matematik behöver ingen speciell undervisning då den finns naturligt i vardagen. 

Läraren behöver alltså inte göra något i lärandesyfte när det gäller matematik. 
• Matematik i förskolan ska undervisas enbart som en förberedelse inför skolan. 

 
Ett av dessa synsätt tar Palmér (2005) upp i en studie om barnskötares uppfattningar om 
matematik, det som Doverberg och Pramling Samuelsson (2006) tar upp som första 
punkt här ovan. Enligt ett flertal barnskötare i undersökningen är matematik ett 
skolämne, vilket Palmér menar kan innebära att dessa barnskötare inte arbetar alls med 
matematiken i förskolan. Ett annat synsätt hos barnskötarna, som framgick ur studien, 
var att matematik är ett skolämne men också något mer, där bland annat exempel som 
omedveten matematik nämndes. 
 
Kopplat till den matematik som används omedvetet vill jag lyfta fram ett citat skrivet av 
Hjalmarsson och Olsson (2004): 
 

Innan er enkät kände jag att vi knappt jobbade med matematik alls. Jag fick tänka 
efter noga innan jag svarade på frågorna. När man hör ordet matematik är det lätt att 
genast tänka på räkning och siffror, men det är så mycket mer. Vi arbetar mer med 
matematik än vad vi tror. Jag tror för den sakens skull inte att vi inte kan bli bättre, 
för det kan vi. Jag tror att ni med den här enkäten har fått oss att tänka till och satt ett 
”mattefrö” hos några av oss. (Hjalmarsson och Olsson 2004, sid. 23) 

   
Hur matematiken kommer in i förskolans verksamhet är olika enligt förskollärare, 
exempelvis fångar vissa lärare matematiken i vardagen och andra organiserar situationer 
för lärandet, skriver Ahlberg (2000) i koppling till undersökningar som gjorts.. 
 
Doverborg (1987) har exempel på två lärare som använder matematiken på olika 
tillvägagångssätt. Den första läraren ser matematik som en aktivitet för sig, alltså hon 
synliggör matematiken i specifika situationer och den andre använder sig av matematik 
och matematiska begrepp mer generellt, då barnen inte bara får möta matematiken i 
olika situationer och med olika tillvägagångssätt i vardagen utan också att läraren hjälper 
barnen att begrunda begreppen, berättar Doverborg (1987) 
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2.2 Att se matematiken i olika sammanhang 
 
Matematiken finns naturligt i barnens omgivning enligt Solem och Lie Reikerås (2004) 
som här ger exempel på situationer där barnen i olika åldrar använder matematiken i 
vardagssammanhang: 
 

• Fyraåringen som är med i butiken och får hjälpa till med att väga apelsinerna och 
leta fram tre bröd. 

• Tvååringen som ska ha två smörgåsar och ett glas mjölk till frukost. 
• Treåringen som på vägen hem från förskolan vill gå i riktning mot sjön i stället 

för hemåt. 
• Femåringen som ska duka bordet och se till att alla får koppar. 
• Ettåringen som först går upp ur sängen, sedan får frukost och därefter skjutsas till 

förskolan. 
(Solem och Lie Reikerås 2004, sid 10) 
 

Ett sätt att se barnens kunskaper i matematik, såväl i skolan som i förskolan är, förklarar 
Boistrup Björklund (2006) att använda ett analysschema utarbetat på uppdrag av 
Skolverket. Enligt henne fungerar detta analysschema också som ett stöd för hur man 
reflekterar över innehållet av matematik i verksamheten på förskolan. Som förklaring på 
analysschemats innehåll skriver Boistrup Björklund (2006) vidare att det handlar om 
synliggörandet av matematik och därför finns inga uppgifter skrivna. 
 
Några exempel från citat ur Palmérs (2005) uppsats visar på barnskötare som, förutom 
matematik som skolämne nämner problemlösningsmodellen, att tala matematik, ramsor 
och lekar, storlek och sortering och det som de kallar vardagligt, ”sådant som man gör 
omedvetet”, som något utöver. 
 
Vardagsmatematik, som att duka inför middagen, är ett tillfälle då barnen lär sig om 
matematik men inte enbart detta räcker för att barnen ska utveckla antalsuppfattning 
upplyser Doverberg och Pramling Samuelsson (2006). För att en förståelse ska utvecklas 
måste man också synliggöra de matematiska begreppen. 
 

Barn kan mycket väl placera en tallrik till Sune, en till Stina, en till Sara, etc. utan att 
veta eller fundera över det totala antalet som de dukar till. Många av förskolans 
pedagoger tar för givet att barn automatiskt utvecklar matematiska begrepp för att 
dessa finns i vardagen. (Doverberg och Pramling Samuelsson 2006, sid 34) 

 
Förskollärare och andra vuxna måste använda så kallade ”matteglasögon” enligt Dahl 
och Rundgren (2004). Det är viktigt att se de stunder, som naturligt innerhåller 
matematik, exempelvis vid matsituationer och efter stunden i skogen då detta medför 
matematisk meningsfullhet för barnen förklarar de vidare. Det är också viktigt att vi 
lärare i tidigt stadie hjälper barnen att få bra självförtroende och tillit till sig själva och 
framför allt att vi skapar möjligheter för barnen att lyckas, då många barn ofta lätt fastnar 
i tillvägagångssätt som är onyttiga och omöjliga att utveckla senare. 
 
Ahlberg (2000) skriver att matematik som fångas i vardagen är matematik som kommer 
in som en naturlig del i alla situationer och något som barnen själva ska upptäcka. 
Svårigheten med detta är, enligt Ahlberg, att nå fram till alla barn, då vissa barn som 
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kanske inte är lika intresserade lätt kan glömmas bort och får mindre uppmärksamhet. 
När läraren däremot synliggör vardagsmatematiken i organiserade situationer så får alla 
barn möjlighet att lära och vara med (Ahlberg 2000). Hon förklarar att man tar tillvara på 
de tillfällen som redan finns i barnens vardag och tränar matematiska begrepp och löser 
problem i för barnen naturliga situationer som i leken och skapande verksamhet 

 
 

2.3 Kompetensutveckling 
 
Det är viktigt att ha referenser som går utanför de vanliga indelningarna inom 
matematik, som geometri, algebra och ekvationer, förklarar Solem och Lie Reikerås 
(2004). De menar att man måste känna igen den matematik som förekommer i de 
vardagliga situationerna. 
 
Kravet från förskollärarna angående kompetensutveckling är stort och det är bra 
eftersom krav som kommer från dem som arbetar ute med barnen har stor inverkan på 
att det blir uppfyllt skriver Kronqvist (2006). Han visar exempel på en grupp 
förskollärare som ställde kravet på kompetensutveckling och till slut fick en kurs på fem 
poäng i just matematik i förskolan. Intresset visade sig vara stort även bland 
grundskollärare, vilket han kommenterar: 
 

Deras positiva inställning ger nya möjligheter till samverkan mellan förskolan och 
skolans lärare. (Kronqvist 2006, sid. 26) 

 
En positiv syn på kompetensutveckling visar också Albinsson, Sundberg och Wiktorsson 
(2007) på i en studie där de skickat ut enkäter till och intervjuat lärare på förskolor. En 
del av frågorna som Albinsson, Sundberg och Wiktorsson (2007) beskriver handlar om 
lärarnas syn på matematik i förskolan före och efter en kurs de fått i matematik. Några 
av de positiva förändringarna som de som besvarat enkäterna och de som blivit 
intervjuade nämnde, var bland annat den egna attityden till eller synen på matematik. 
Några lärare hade innan kursen varit ganska negativa till matematik men sedan insett att 
matematik var så mycket mer än det de själva mindes från sin skoltid. Andra hade först 
under kompetensutvecklingen upptäckt att de faktiskt redan använde mycket av 
matematik, ofta. Även arbetssättet hade förändrats till det bättre och bemötandet av 
barnens tankar hade förbättrats. Det Albinsson, Sundberg och Wiktorsson (2007) också 
tar upp är att lärarna, samtidigt som de är positiva till resultatet av utbildningen, gärna 
skulle vilja få uppföljning på den, med uppfräschning av innehållet med jämna 
mellanrum. 
  
 
Vikten av lärarnas kunnande och kompetensutveckling tar också Emanuelsson (2007b) 
upp: 
 

En förutsättning för arbetet med matematik är att verksamheten präglas av lärarnas 
kunnande, inlevelse, upptäckarglädje, nyfikenhet och respekt för barnen. 
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Förhållningssätt till matematik och lärande samt egna idéer om hur lärare kan arbeta 
med matematik är avgörande för barns upplevelser och lärande. Andra 
förutsättningar för arbetet är samarbete och kompetensutveckling i matematik och 
matematikdidaktik. (Emanuelsson 2007b, sid 154) 

 
 
Malmer (1992) skriver att förutsättningen för att elever ska kunna lära sig ett så 
besvärligt språk som det matematiska är att vi lärare eftertänksamt hjälper dem att klara 
de grundläggande färdigheterna. Hon berättar vidare att sådant som tidigt går fel i skolan 
kan påverka resten av livet, ibland kan man inte rätta till det senare. Därför är det viktigt 
att vi som lärare lär oss att samverka, delvis mellan de olika stadierna för att eleverna 
ska få en så ”mjuk” övergång som möjligt och att alla lärare använder samma 
matematiska språk vid genomgångar och när man informerar vad som ska göras 
(Malmer 1992). Två anledningar som hon anser är viktiga med kompetensutveckling, 
eller som hon kallar det; fortbildning, är: 
 
1. Man blir som lärare mer trygg i sin roll och kan lättare förbereda och lägga upp sin 

undervisning utan att bli för styrd av läroboken. 
2. Man lär sig mer om hur barn tänker och vad som är möjligt för dem att lära sig i sin 

ålder. Det är då också lättare att individualisera undervisningen. 
 

Detta kan enligt Malmer (1992) leda en bra bit på vägen till att göra ”matematik till ett 
språk för alla.” 
 
 

2.4      Sammanfattning av bakgrund 
 
Viktiga faktorer som påverkar undervisningen och barnens uppfattning om ämnet eller 
det som görs är först och främst personalens attityd, i det här fallet, till matematik i 
förskolan. Matematiken finns överallt, det gäller bara att se den och synliggöra den för 
barnen. Framförallt synliggörandet av vardagsmatematiken är viktig. För att kunna se 
matematiken och synliggöra den krävs kunskaper för det. Därför är 
kompetensutveckling viktig. Många som arbetar på förskolan får positiv syn på 
matematiken efter kompetensutveckling och om de hade det innan får de kunskaper om 
att synliggöra matematiken i vardagen. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

3.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter personal på 
förskolor, både barnskötare och förskollärare ser med att synliggöra matematiken. 
 

3.2 Frågeställning 
 

• Vilken matematik ser personalen på förskolor som möjlig att synliggöra i 
förskolans dagliga verksamhet? 
 

• Vilka svårigheter ser personalen på förskolor med att synliggöra matematik? 
 

• Hur påverkar kompetensutveckling personalens sätt att se möjligheterna och 
svårigheterna? 
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4 METOD 
 
För att besvara uppsatsens frågeställning har jag valt att genomföra en 
enkätundersökning och en intervjustudie. Enkät valdes för att få många olika svar från 
olika förskolor och intervju för att få grundligare svar på vissa frågor, dels de som 
kanske missuppfattats av dem som besvarat frågorna, dels också de som jag vill få 
djupare kunskap om. 
 

4.1 Enkät 
 
Upplägget på frågorna i enkäten är främst med kommentarsvar och endast någon enstaka 
fråga med olika svarsalternativ (se Bilaga 1). Anledningen till det var att jag ville få ut så 
mycket som möjligt av enkäterna och att de som svarar på enkäten ska ha möjlighet att 
förklara sina svar mer än med bara kryssfrågor. Frågorna i enkäten har ganska låg grad 
av strukturering eftersom den/de som svarar på den har ganska mycket frihet att 
formulera svaren fritt. Enkäterna skulle besvaras per avdelning så varje enkät innefattar 
ungefär tre till fyra personer. 
 
Trost (2007) nämner två olika former av enkäter, nämligen postenkäter och 
gruppenkäter. Gruppenkäter är sådana där man går ut till stora grupper, exempelvis i en 
skolklass och delar ut enkäter. Postenkäter är, kanske inte helt förvånande sådana som 
skickas på posten till varje ställe eller person (Trost 2007). För att visa större intresse 
och engagemang valdes att i stället besöka varje avdelning och de fick personligen 
enkäterna samtidigt som information gavs om vad arbetet handlar om och ett datum 
bestämdes när enkäterna skulle återhämtas. Till de avdelningar där ingen ordinarie 
personal var närvarande vid besöket av de olika förskolorna, lämnade jag kort 
information på en lapp om vem jag är och att de gärna fick fylla i enkäten om tid fanns. 
Även här skrevs ett datum då enkäterna skulle hämtas men att de fick ringa om de 
behövde någon dag extra att besvara enkäten. På enkäten fanns ett informantbrev där 
också mitt namn och telefonnummer fanns med om de hade frågor (se Bilaga 1). Till 
ungefär hälften av avdelningarna hade jag en bekant som eventuellt skulle kunna hämta 
enkäterna eftersom jag själv kanske inte skulle ha möjlighet att göra det. Detta nämndes 
för de avdelningar det gällde. De avdelningarna fick även förklarat att denna person 
enbart skulle ge mig enkäterna och inte ta del av det som skrivits, det är enbart jag och 
om det behövs, min handledare som läser de besvarade enkäterna. På varje enkät som 
delades ut skrevs varje avdelnings namn, enbart för att veta vilka avdelningar som 
lämnat tillbaka sin enkät. Detta suddades ut så fort alla ifyllda enkäter lämnats till mig. 
 
Sammanlagt lämnades fjorton enkäter ut, alltså till fjorton avdelningar. Av de fjorton 
enkäterna fick jag tillbaka tio stycken. På de tio avdelningarna som lämnat tillbaka 
enkäterna arbetar sammanlagt trettiosex personer (se resultat). Utifrån syftet med denna 
undersökning och resultatet formulerades frågorna sedan till intervjuerna. 
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4.1.1 Undersökningsgrupp 
 
Jag valde två olika typer av förskolor där enkäterna delades ut. Detta på grund av att 
förhoppningsvis få så stor variation som möjligt på svaren och som Trost (2007) säger 
är:  
 

hela urvalet är en miniatyr av populationen; de skall representera alla de andra. 
(Trost 2007, sid. 29) 

 
Det första valet är förskolor i en stad som ligger nära en lärarutbildning och de i en som 
ligger längre ifrån. Mitt andra val var en större och en mindre ort. Det som också blev ett 
val för att få skillnader i svaren var både förskolor som har åldersindelade grupper och 
syskongrupper. Med dessa tre utgångspunkter besökte jag fyra förskolor som uppfyllde 
dessa kriterier och delade ut enkäter. 
 

4.2 Intervju 
 
Utifrån enkätsvaren formulerades fem frågor till intervjun. Dessa frågor som egentligen 
redan fanns i enkäterna men kompletterade med följdfrågor utifrån vad avdelningarna 
svarat på de frågorna, exempelvis förtydligande eller mer utförligt svar med fler 
exempel. Intervjufrågorna har en ganska hög grad av standardisering, då samma 
grundfrågor ställdes i ungefär samma ordning: 
 

Vid helt standardiserade intervjuer ställer vi likalydande frågor i exakt samma 
ordning till varje intervjuperson. (Patel och Davidson, 2003, sid. 72) 
 

Frågorna har samtidigt en låg grad av strukturering:  
 

I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen 
att svara inom. (Patel och Davidson 2003, sid. 72) 
 

Intervjufrågorna är alltså av låg strukturering eftersom de som blev intervjuade fick 
möjlighet att själva formulera svaren fritt och följdfrågorna skapades utifrån svaren de 
gav. 
 

4.2.1 Urval 
 
Utifrån resultatet av enkäterna valdes tre avdelningar för intervjuer, en avdelning som 
medvetet använder sig av matematik i förskolan och även planerar matematiska 
aktiviteter, en avdelning som inte alls prioriterar planerad matematik eller synliggörande 
av matematik utan enbart är medvetna om, att och var vardagsmatematiken finns. Den 
tredje avdelningen är ett mellanting där de inte planerar så mycket matematik men 
synliggör den vardagliga matematiken och matematiska begrepp och även tar fasta på de 
matematiksituationer som uppkommer oplanerat och använder sig av det i exempelvis 
samling eller annan verksamhet. 
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5 RESULTAT 
 

5.1 Enkäter och intervjuer 
 
Varje enkätfråga är numrerad och i ordning med förklarat resultat. Till enkätsvaren är 
tabeller och diagram gjorda och flytande text. Resultatet av intervjufrågorna är enbart 
redovisade i text efter enkätsvarens förklaring på samma frågor. 
 
 

1. Hur många personer arbetar på er avdelning?  
2. Hur många är ni som svarar på denna enkät? 

• På de 10 avdelningarna som besvarat enkäterna arbetar sammanlagt 36 personer. Av 
dessa 36 personer deltog 24 i besvarandet av enkäten. Frågan om antal personal som 
arbetar på avdelningen, besvaras enbart med hur många personer som arbetar på 
avdelningen, inte heltids- eller deltidstjänster. Inte heller utbildning, det vill säga, om 
personalen är barnskötare, förskollärare, annan lärare eller har någon annan 
utbildning. 

 
Fig. 1 Antal personal/avdelning och antal personal som svarat. 
 
 

3. Hur många barn har ni på er avdelning? 
• Avdelningarna som svarat på enkäterna har haft barngrupper på allt mellan åtta och 

20 barn.  

 
Fig. 2 Antal barn på varje avdelning och antal personal 
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4. Har ni syskongrupp eller åldersindelad grupp?  
5. Om åldersindelat, vilken ålder? 

 
• Det har skilt sig när det gäller åldersindelade grupper eller syskongrupper, och även 

åldersindelade syskongrupper (1-3 år eller 3-5 år) Några svar var otydliga, både svar 
med åldersindelat och t.ex. 1-5 år i svaret. 

 
 

6. Följer ni samma barngrupp från 1 år till 5 år eller har ni alltid samma ålder 
med olika barngrupper varje år?  

• Majoriteten av svaren visade att personalen på avdelningarna följde barngruppen 
antingen till 5 eller 6 år, bortsett från två avdelningar där oftast enbart en person från 
personalen följde barngruppen vidare. 

 
Tabell. 1. Antal avdelningar där personalen följer barnen under hela deras förskoletid eller byter 
barngrupp med samma ålder. Även där enbart en personal följer barnen. 
Följer samma 
barngrupp 6 
Samma ålder   2 
En personal följer   2 

 
 
 

7. Har ni läst och diskuterat det som står i Lpfö98 angående matematik? 
• Av de tio avdelningarna svarade tre att de inte läst och diskuterat Lpfö98, och en 

avdelning att de läst men inte diskuterat. Anledningarna har oftast varit tidsbrist eller 
annan prioritering. 

 

 
Fig. 3 Antal som läst och diskuterat, läst men ej diskuterat Lpfö98 respektive ej läst och ej diskuterat. 
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De som svarade ja gav dessa beskrivningar: 
 

• Planering och utvärdering   
- Vi har den till hjälp vid planeringar av verksamheten och vid utvärderingar. 

 
• Utgångspunkt för strävansmål   
- Vi skall och gör: Arbeta med former/ färger/ storlek/ lägesbeskrivning, primära 

enheter, ”bakning”-enheter, mönster 
 

- Vi har matematik som ett av våra prioriterade mål. När vi utformade vårt 
strävans mål utgick vi från Lpfö98 

 
• Kvalitetssäkring –  
- När vi skulle göra kvalitetssäkring över verksamheten 

 
De som svarade nej hade dessa förklaringar:  

 
Tabell. 2 Förklaringar från de som inte hade läst och diskuterat Lpfö 98. 

Ej läst och 
diskuterat   
Tiden   1 
Prioritering 2  

 
Tabell. 3 Förklaring från de som hade läst men inte diskuterat Lpfö 98. 

 

Läst men ej 
diskuterat   
Tiden   1 

 
På en av de tre avdelningarna som valts ut för intervju hade personalen inte läst och 
diskuterat Lpfö98 inom matematik och den intervjuade förklarade det med att de 
prioriterade andra delar, delvis på grund av att det inte är ett lokalt mål hos dem. De 
andra två avdelningarna hade läst och diskuterat Lpfö98 men inte nu på ett tag. De 
använde sig mest av den för att planera verksamheten och för att ha kontroll på att få in 
alla ”bitar”.  
 
 

8. Vad ser ni för möjligheter med att få in matematiken på er förskola? 
• På denna fråga har samtliga avdelningar svarat att de ser stora möjligheter. Alla utom 

en eller två har tagit med vardagssituationer som exempel. Fyra avdelningar har tagit 
med uttryck som ”väcka barnens intresse”, ”synliggörande” och ”planerad 
verksamhet”. 

 
Tabell. 4 Möjligheter som personalen ser med att få in matematik i förskolan. Antal svar är 12 på grund av 
att några avdelningar har skrivit svar som passar in på mer än en kategori. 

 
 
 
 

Vardagssituationer 8 
Planerad aktivitet   2 
Matematik finns i allt   2 



15 

Även i de tre intervjuerna som gjordes var vardagsmatematiken en stor möjlighet. Någon 
nämnde att matematiken finns överallt och att det bara gäller att synliggöra den. En av 
personerna som blev intervjuad berättade att personalen på deras avdelning hade fokus 
på olika ämnesområden beroende på utbildning; En med mest fokus på språk, en mer på 
byggande och bakning, vilket den intervjuade såg som något där man kan få in 
matematiken, och hon själv som ganska nyligen läst en matematikkurs i sin 
lärarutbildning. Just det att nyligen ha fått utbildning såg hon som något som påverkar 
användandet, då man enligt henne inte alltid hinner planera aktiviteter utan ofta får 
använda de kunskaper man har i huvudet. Detta tar också en av de andra intervjuade upp 
då hon precis läst en kurs i matematik för barn, vilket hon gärna och ofta delar med sig 
till sina kollegor, som är mycket öppna för de nya kunskaperna hon vill delge dem. 
 
 

9. Vad ser ni för svårigheter med att få in matematiken på er förskola?  
• När det gäller svårigheter har fem avdelningar svarat att de inte såg några. Av de fem 

andra förklarade tre av dem att tid var en svårighet, några av dem också personalbrist. 
Endast en avdelning såg att en svårighet var brist på kompetensutveckling, eller att de 
gärna ville ha mer. 

 
Tabell. 5 Svårigheter som personalen ser med att få in matematik i förskolan. Någon avdelning har svarat 

mer än ett svar, därför blir summan av svaren mer än 10. 
 
 
 
 
 
 

 
Av de tre personerna som intervjuades har två svarat att de inte såg några svårigheter. I 
intervjun framkom det att det i så fall är tiden som är ett problem, framför allt att få tid 
till planering. Även mer kompetensutveckling önskades av en avdelning, främst att alla 
på avdelningen skulle få gå samtidigt, då svårigheten kunde vara att delge de andra och 
få dem lika intresserade om man själv fått gå en kurs. En av de intervjuade förklarade 
hennes avdelnings svar på enkäten: ”man tänker inte på vardagsmatematiken” med att de 
ofta ser matematiken mer som ett skolämne. 
 
 

10. Vad är skillnaden på användandet av matematiken på er avdelning nu 
jämfört med för fem år sedan? 

• Den här frågan hade många svårt att svara på. Detta på grund av personalbyte, 
omplacering av avdelningar, nystartad avdelning eller liknande. Sju avdelningar har 
sett skillnad och en anledning som några nämner är dels att kommunen de finns i har 
prioriterat matematiken som ett mål mer nu än innan. Tre av de avdelningar som ser 
skillnader pekar på större matematisk medvetenhet främst. 

 
Svarsalternativen var: Ingen_ Viss_ Stor_ Mycket stor_ 
 

Tid   3 
Stora 
barngrupper 1 
Personalfrånvaro 1 
Inga   5 
Övrigt   1 
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Tabell. 6 Hur mycket skillnad personalen ser på användandet av matematik på deras avdelning nu jämfört 
med för fem år sedan. 
Ingen/Vet ej  3 
Viss   5 
Stor  2 
Mycket stor 0 

 
De som svarade ingen eller viss skillnad gav dessa förklaringar: 
 
Tabell. 7 Förklaring på ingen skillnad och där någon svarat vet ej. 
Ingen/Vet ej  
Ny personal 1 
Ny 
avdelning 1 
Vet ej   1 

 
Tabell. 8 Förklaring på viss skillnad. 
Viss     
Förändring av prioriterat mål 2 
Förändring på 
avdelning   1 
Medvetenhet     2 

 
- Nu är matematiken ett av våra prioriterade mål i hela X kommun. Det var det 

inte innan. 
 

- Vi hade en annan åldersindelning på barngruppen. 1-5år. Vi arbetade i 
tvärgrupper. 
 

- Vi som pedagoger har blivit mer uppmärksamma på att använda matematiken i 
vardagen på ett naturligt sätt. 

 
De som svarade stor skillnad (ingen svarade mycket stor skillnad) förklarade så 
här:  
 
Tabell. 9 Förklaring på stor skillnad. 
Stor      
Förändring av prioriterat mål 1 
Medvetenhet och kunskap   1 

 
- Den största skillnaden är att det är ett av våra prioriterade mål. Matematik i 

barnets vardag har vi alltid jobbat med men nu är det mer konkret och 
synliggjort för barnen. 

 
- Vi har fått större kunskap och medvetenhet. 
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11. Har någon av er personal på avdelningen fått någon kompetensutveckling 
inom matematik? 

• På hälften, det vill säga fem av avdelningarna, har ingen kompetensutveckling skett. 
Som förklaring på det har brist på tid och annan prioritering varit anledningar. Den 
andra hälften som dock enbart har fått kompetensutveckling för en 
personal/avdelning, en endagskurs i matematik ser att det har gett inspiration, tips och 
idéer. 

 
Om ja, beskriv den kompetensutveckling ni fått: 
 
Tabell. 10 Den kompetensutveckling som personalen har fått. Här har några avdelningar skrivit mer än ett 
svar. 
Föreläsning     2 
Lärarutbildning   2 
Kompetensutvecklingsdag 1 
Studiedag(ar)     2 

 
Om ja, hur har den påverkat ert arbete? 
 
Tabell. 11 Så här har kompetensutvecklingen påverkat personalens arbete. 
Tips och idéer   1 
Initiativ till att ta fram material  2 
Kunskap och inspiration 2 

 
Om nej, vad beror det på? 
 
Tabell. 12 Anledning till att personalen inte fått kompetensutveckling i matematik. Fler svarsalternativ för 
någon avdelning har givits. 
Pengar 2 
Tid/Ork 1 
Prioritering 1 
Inget svar 2 

 
Två av de intervjuade hade här svarat i enkäten att någon på deras avdelning fått någon 
form av kompetensutveckling och en svarade att de inte fått någon alls. De som inte fått 
någon kompetensutveckling förklarade det med att de prioriterade annat men att en av 
dem var ganska nyutexaminerad så hon hade i alla fall lite grunder men inte så mycket. 
Även om de prioriterade annat så tyckte hon att det var något som kanske skulle vara 
bra: 
 

eftersom vi inte jobbar med det på det sättet för tillfället, så känner man ju inte att 
man… men visst sakna det kan man ju säga att det gör man ju eftersom man inte, 
eftersom vi inte använder det så blir det ju kanske, man kanske behöver ha mer kött 
på benen så att säga, för att kunna använda det. 
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12. Ge några konkreta exempel på i vilka situationer på er avdelning 
matematiken tas in/kan tas in?  

• Avdelningarna gav många förslag på hur de får in matematiken på ett konkret sätt. 
Någon menar på att matematiken kan hittas i alla situationer i vardagen, att det bara 
gäller för dem som pedagoger att synliggöra den tillsammans med barnen. De ger 
exempel som matsituation, påklädning och leksituationer. En annan avdelning tar upp 
exempel på planerad matematik, i samlingen där de exempelvis jobbar med färg och 
form, mattelåda, ”prepositioner” och räkning. Vidare tar en tredje avdelning upp 
sådant som kan göras i naturen som att räkna olika naturmaterial exempelvis kottar. 
Detta med utematematik tar även en annan avdelning upp. Denna avdelning tar även 
upp att de använder pc-spel som ett annat exempel. De flesta nämner 
vardagssituationer som exempel, en del tar även upp planerad matematik, några få tar 
även upp begrepp som rumsuppfattning och begreppsbildning. 
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6 DISKUSSION 
 
I diskussionen tas metoden och resultatet samt validitet och reliabilitet upp. 
Metoddiskussionen tar bland annat upp hur vissa frågor ur enkäten kunde ha ställts 
annorlunda för tydligare och mer lättolkade svar. Resultatdiskussionen utgår ifrån syftets 
tre frågeställningar och vad som kommits fram till. 
 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Det är svårt att avgöra vilka av avdelningarna som påverkas mest av personalbrist och 
stora barngrupper, förutom att några skrivit det i enkäten, eftersom resultatet enbart visar 
hur många personer som arbetar på varje avdelning, inte hur många procent varje 
personal arbetar, heltid- eller deltid. Annars ser man ganska lika antal barn till antal 
personal, förutom på avdelningarna H och I (se resultat) där antal personal är desamma 
men antal barn skiljer sig med 12. Jag hade förmodligen fått fram mer i mitt resultat om 
jag även ställt frågor om antal procent personalen arbetar. Då hade jag även kunnat göra 
en jämförelse mellan de olika avdelningarna, då stor barngrupp nämndes som en 
svårighet i enkäten av en avdelning. Därför blir dessa frågor i enkäten om antal barn och 
personal mindre viktiga då resultatet inte går att analysera.  
 
När jag skrev frågorna: Har ni syskongrupp eller åldersindelad grupp? + Om 
åldersindelat, vilken ålder? antog jag att det enbart fanns de svarsalternativ som jag gav, 
eller min tanke låg enbart vid dessa två svar. När enkätsvaren lämnades visade det sig 
inte stämma. Några svar visade på att vissa förskolor hade både syskongrupp och 
åldersindelad grupp, alltså en syskongrupp som var indelad i exempelvis 1-3år och 3-5år 
på olika avdelningar. En oklarhet i resultatet var att några avdelningar hade svarat både 
åldersindelat och ålder 1-5år. Vad det kan bero på är osäkert. På grund av detta kunde 
resultatet inte analyserats djupgående och har enbart kortfattat tagits upp i resultatdelen. 
 
Även i frågan angående om personalen alltid följer samma barngrupp eller har samma 
ålder så antog jag att dessa två var de enda alternativen. Dock visade det sig att två 
avdelningar gjorde både och, alltså att minst en personal på avdelningen följer med 
barnen och resten får en ny barngrupp med samma ålder. Eftersom svarsalternativen i 
denna frågan har möjlighet till att ge kommentar (se Bilaga 1) och inte bara 
kryssalternativ så framkom detta ändå. 
 
Jag räknade med att avdelningarna antingen skulle ha läst och diskuterat Lpfö98 eller 
inte alls. En avdelning svarade mot min förmodan att de läst men inte diskuterat den 
med anledning ”eget ansvar” som förklaring. 
 
 På frågan om skillnaden på användandet av matematiken på avdelningen nu jämfört 
med för fem år sedan, kan nu i efterhand nämnas att det hade varit bättre att ha andra 
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svarsalternativ eller bara kommentarsvar då den var tolkningsbar vad det innebär att det 
är viss eller stor skillnad. Några avdelningar som hade svarat viss skillnad och någon 
som hade svarat stor skillnad hade skrivit samma anledning (se resultat). Exempelvis såg 
någon avdelning, att matematik som ett numer prioriterat mål mot innan, enbart var viss 
skillnad:  
 

Inget prioriterat mål, har kommit mer nu 
 

medan en annan avdelning såg detta som en stor skillnad:  
 

Den största skillnaden är att det är ett av våra prioriterade mål. Matematik i 
barnens vardag har vi alltid jobbat med men nu är det mer konkret och synliggjort 
för barnen. 

 
Av dessa två citat att döma känner jag i efterhand att det hade varit bättre med enbart 
kommentarsvar. Då hade jag förmodligen fått mer förklarat varför det numer 
prioriterade målet både kan vara viss och stor skillnad.  
 
Eftersom enkäterna lämnades ut och även fylldes i vid olika tidpunkter på varje 
avdelning så kan det ha påverkat hur mycket tid de lade ned på att svara på enkäten och 
på att svara så utförligt som möjligt. En del hade förmodligen möjlighet att i lugn och ro 
sitta och fylla i enkäten medan andra kanske fick göra det under en kort stunds rast eller 
under annan planeringstid. 
 
 

6.1.1 Reliabilitet och validitet 
 
Kraven för att en intervju ska vara väl genomförd kan enligt Lantz (2007) vara: 
 

• metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet) 
• resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) 
• det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna. (Lantz 2007, sid. 

10) 
 

Reliabiliteten på en undersökning innebär huruvida det instrument man valt att använda 
sig av är tillförlitligt förklarar Patel och Davidson (2003). Tillförlitligheten på intervjun 
ökade i och med att den spelades in på band och då missade jag inget viktigt som kan 
ske när man antecknar samtidigt. Däremot försämras reliabiliteten av att frågorna i 
intervjun inte ställdes i exakt samma ordning under de olika intervjuerna och personerna 
som svarade hade möjlighet att formulera svaren och utifrån det skapa följdfrågor. 
 
Reliabiliteten på några frågor i enkäten har visat sig låg då många gett mer än ett 
svarsalternativ men andra frågor har besvarats utifrån den tanken som fanns med frågan. 
 
Validiteten på intervjun och enkäten avser om det som är tänkt ska undersökas verkligen 
undersöks, berättar Patel och Davidson (2003). Det som var tänkt att undersökas var 
vilken syn förskolans personal har på möjligheter och svårigheter med synliggörandet av 
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matematik i förskolan och hur den påverkas efter kompetensutveckling. Frågorna som 
handlar om just detta ställs och besvaras, alltså är validiteten hög. 
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Utgångspunkten för resultatdiskussionen är syftets tre frågeställningar och vad som 
framkommit ur enkäterna och intervjuerna. 
 
 
 

• Vilken matematik ser personalen på förskolor som möjlig att 
synliggöra i förskolans dagliga verksamhet? 

 
Det som tydligt framkom i enkätsvaren och under intervjuerna är att många bland 
personalen på förskolorna främst ser möjligheter att synliggöra matematiken i det som 
redan sker dagligen utan att man egentligen tänker på det, så kallad vardagsmatematik. 
 

Matematiken finns ju liksom hela tiden i allting, det gäller ju bara att se den. 
 
Att göra barnen medvetna om vardaglig matematik ex. räkna barn, hälla upp i glas (halvt glas) 
m.m. 

 
I vardagsmatematik lär sig barnen enligt Doverberg och Pramling Samuelsson (2006). 
Men viktigt att nämna är att, för att en förståelse ska utvecklas måste man också 
synliggöra de matematiska begreppen. De som nämnt synliggörandet av matematiken är 
främst de som fått kompetensutveckling och många av dem har också gått igenom Lpfö 
98 tillsammans på avdelningen. 
 
En annan möjlighet som kom fram under en av intervjuerna var också att någon på 
avdelningen har intresset och kunskapen för just matematiken. 
 

vi jobbar med det som vi kan, det som vi tycker om, vi är bra på det, tror jag. Det 
skulle nog vara svårt om det är tre stycken som är väldigt lika som vill jobba med 
en sak, då kan man ju lätt tappa de andra sakerna, tror jag. 
 

Det räcker alltså att en personal på avdelningen har fått kompetensutveckling och 
intresset för just matematik. Alla lär av varandra och olika kunskapsområden ger 
sammanlagt en stor bredd av kunskaper på hela avdelningen. Jag tycker dock att det är 
viktigt att ett visst intresse bör finnas hos all personal även om olika ansvarsområden 
delas upp. Matematik finns dock med som mål i läroplanen genom hela skoltiden redan 
från förskolan. 
 
Jag märkte att åtminstone en av de tre som svarade på mina frågor under intervjun kom 
på att de egentligen använde mer matematik än de oftast tänkt på. 
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Så när man tänker tillbaka så, så får man ju nästan in det varje dag, fast man 
tänker inte att det är matematik. 

 
Man liksom funderar på det så, så får man ju in det i och med maten och sång och 
ramsor och att man pratar lite kanske vid klockan tio, ska vi gå ut och, att ni fem 
ska gå till skogen idag, att man liksom, man pratar ändå med siffror och med 
matteord men man tänker inte på att det är matematik. 

 
För att bli mer medvetna om den matematik som naturligt finns i förskolans vardag och 
för att kunna synliggöra den är det därför viktigt att tillsammans på varje avdelning 
diskutera igenom verksamheten, både upplägg och genomförande. 
 
Det finns en viss koppling mellan de som läst Lpfö 98, de som fått kompetensutveckling 
och de som anser att matematiken finns överallt och synliggör den dagligen. Detta bör 
alltså finnas med som grund för att underlätta på varje avdelning. 
 
Något som förmodligen påverkade resultatet på enkäterna var exempelvis de 
avdelningar som inte diskuterat Lpfö98 inom matematik, eftersom svaren skulle stå för 
hela avdelningen. Några avdelningar kan ha haft svårt att svara på hur hela avdelningen 
ser på möjligheterna och svårigheterna med att få in matematiken i förskolan, då inte alla 
på varje avdelning var med och svarade på enkäterna.  
 
 
 

• Vilka svårigheter ser personalen på förskolor med att synliggöra 
matematik? 

 
De flesta som besvarade enkäterna är positiva till matematik i förskola och ser heller inte 
mycket svårigheter med det. Tiden, personalbrist och stora barngrupper verkar vara de 
främsta svårigheterna som någon av avdelningarna ser. 
 

Tiden är det ju i så fall, om man vill göra mer material och sådana saker, det kan 
vara svårt, så det är planeringstiden. 
 

En av avdelningarna nämner också att se vardagsmatematiken som en svårighet: 
 

När man tänker matematik så tänker man ju kanske det där vanliga i skolan, ett 
plus ett är två sådär, så man kanske inte alltid tänker på det vid matsituationer 
eller vid påklädning där att man faktiskt kan räkna på det sättet också, så att det är 
väl det som gör att det blir en försvåring för man inte tänker på den, det man 
räknar varje dag. 
 

Detta är nog en vanligt förekommande syn på matematik, att det är ett 
skolämne. Därför ses det förmodligen också som något som tar tid att 
förbereda och genomföra. Kompetensutveckling kan här vara en lösning och 
ge insikt i vad mer matematik är och att den går att hitta överallt.  
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Problemet med stora barngrupper, personalbrist och nerskärningar på 
vikarier är svårare för enskilda avdelningar att lösa och något som kommer 
”uppifrån”. 

 
 
 

• Hur påverkar kompetensutveckling personalens sätt att se 
möjligheterna och svårigheterna? 

 
Av enkäterna att döma är de som fått kompetensutveckling inom matematik också de 
som mest planerar och synliggör matematik i förskolan.  
 

Matematik finns i allt så den finns redan på vår förskola. Även planerade 
matematiska aktiviteter. 
 
Det har lett till att vi tagit fram ett eget material som vi kan jobba med. 
 
Man blir inspirerad att använda kunskapen i barngruppen. Det sätter igång 
tankebanorna kring hur vi arbetar i barngruppen. 

 
Någon avdelning tyckte även att de gärna skulle få mer kompetensutveckling och då 
helst att alla på avdelningen skulle få det samtidigt.  
 
De som inte fått kompetensutveckling har förklarat det med att de prioriterar annat eller 
pengar och tid. Utifrån svaren på enkäterna ser inte de avdelningar som fått 
kompetensutveckling de problemen. Jag tolkar det som att kompetensutveckling inte 
enbart ger tips och idéer utan också gör matematiken till en naturlig del i vardagen även 
för personalen. Synliggörandet av matematik sker alltså ganska naturligt och kräver då 
mindre planering. Därför är kompetensutveckling viktigt för att öppna personalens ögon 
för enkla och inte alltför tidskrävande sätt att synliggöra matematik. 
   
Kompetensutveckling tycks påverka den syn förskolans personal har på möjligheterna 
och svårigheterna att synliggöra matematik i förskolan och många som fått lite efterlyser 
mer. Som många vet, man blir aldrig färdiglärd som lärare och ju mer kunskaper man 
har desto tryggare blir man i sin lärarroll.  
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BILAGA 1 
 
Enkät om matematik i förskolan 
Hej! 
 
Jag heter Tina Carlsson och går sista terminen på lärarutbildningen vid högskolan i 
Kalmar med inriktning mot förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. Nu har jag 
påbörjat mitt examensarbete där jag inriktar mig på mitt intresse för matematik i 
förskolan, och undersöker möjligheter och svårigheter med att få in matematiken i 
förskolan, utifrån personalens perspektiv. 
 
Därför vänder jag mig till er som arbetar med barn på förskolor och hoppas att ni vill 
hjälpa mig med undersökningen genom att svara på denna enkät, en enkät per avdelning. 
Det är bra om så många på er avdelning som möjligt kan sitta tillsammans och besvara 
enkäten. Med hjälp av de enkätsvar jag får tillbaka kommer jag sedan att välja ut några 
avdelningar som jag hoppas få besöka för en intervju. På grund av detta kommer jag att 
på något sätt markera vilken avdelning som svarat på varje enkät men det är inget som 
någon annan kommer att ta del av eller som kommer att synas examensarbetet. 
Materialet är alltså konfidentiellt.  
 
Enkäten tar ca 15-20 minuter att fylla i. Har ni några frågor så är ni välkomna att höra av 
er till mig eller min handledare. Tack på förhand! 
 
 
Student      Handledare 
Tina Carlsson    Maria Bjerneby Häll 
Lärarprogrammet, Högskolan i Kalmar  universitetslektor i matematikdidaktik 
E-mail: tk22cf@student.hik.se  E-mail: maria.bjernebyhall@hik.se 
Telefon:     Telefon:  
 
 
Hur många personer arbetar på er avdelning?________________________________ 

Hur många är ni som svarar på denna enkät?________________________________ 

Hur många barn har ni på er avdelning?____________________________________ 

Har ni syskongrupp eller åldersindelad grupp?_______________________________ 

Har ni syskongrupp eller åldersindelad grupp?_______________________________ 

Följer ni samma barn grupp från 1år till 5år eller har ni alltid samma ålder med olika 

barngrupper varje år?___________________________________________________ 

 

 

Har ni läst och diskuterat det som står i Lpfö98 angående matematik?  



 

Ja_          Nej_ 

Om ja, beskrivning:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Om nej, vad kan det bero på? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vad ser ni för möjligheter med att få in matematiken på er förskola? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vad ser ni för svårigheter med att få in matematiken på er förskola? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vad är skillnaden på användandet av matematiken på er avdelning nu jämfört med för 

fem år sedan? 



 

Ingen_          Viss_          Stor_          Mycket stor_ 

 

Om ingen/viss skillnad, vad kan det bero på? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Om stor/mycket stor skillnad, vad kan det bero på? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Har någon av er personal på avdelningen fått någon kompetensutveckling inom 

matematik?  

Ja_          Nej_ 

 

Om ja, beskriv den kompetensutveckling ni fått: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Om ja, hur har det påverkat ert arbete? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Om nej, vad beror det på? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Ge några konkreta exempel på i vilka situationer på er avdelning matematiken tas in/kan 

tas in. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 
 

TACK för att du/ni har tagit dig/er tid att besvara enkäten! 
 


