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3-5 åringar möter matematik 
En studie kring The English School i Älmhults arbete med taluppfattning 

3-5 year olds meets mathematics 
A study about The English School in Älmhults work with number sense. 

Antal sidor: 40 

 
Under förskoleåren behöver barn utveckla en förståelse för tal, lika väl som de måste erövra det 
talade språket. Barns möjligheter att lära matematik påverkas av hur deras första möte med 
matematiken ser ut. 
 
Uppsatsen är en fallstudie vars syfte är att beskriva hur The English School i Älmhult, arbetar 
med matematik för barn 3-5 år. Studien inriktas speciellt mot att beskriva hur verksamheten 
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1 Inledning och syfte 
 

1.1 Inledning 
Matematik är något som finns i alla barns tillvaro. De parar ihop, sorterar och räknar 

saker. Siffror och antal är något de möter varje dag i förskolan. Barns vardag är fylld av 

möjligheter för att skapa matematisk förståelse och lärare i förskolan har en avgörande 

betydelse för hur barns matematiska kompetens utvecklas, menar Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2003). En lärare som medvetet och systematiskt arbetar med att introducera 

barn i matematikens värld kan engagera och väcka barns intresse för matematik.  

 

Hur kan ett medvetet och systematiskt arbete då se ut, undrar vi? Med ett stort intresse för 

matematikundervisning för yngre barn, som väcktes när vi läste matematik som valbar 

kurs i vår lärarutbildning, vill vi få nya perspektiv och se hur barn möter matematik i en 

annan skolform än i den svenska kommunala förskolan. Då the English School, som är 

medlemmar i the International Baccalaureate Organization IBO, en organisation som vill 

utveckla utmanande program i internationell undervisning, finns på vår bostadsort, är den 

ett intressant val att studera. Vilken typ av matematikundervisning får barnen möta där? 

Ser den annorlunda ut än på en svensk förskola? 

 

Enligt Ahlberg (2000) betyder barns första möte med matematik mycket för deras 

möjligheter att lära matematik. Författaren menar att en förutsättning för att barn ska bli 

intresserade av matematik är att lärare arbetar aktivt med att stärka barns tillit till den 

egna förmågan att förstå och lära. Med detta som utgångspunkt vill vi ta reda på vilka 

arbetsmetoder the English School anser leder till att barn utvecklar en god taluppfattning 

och vad som ligger till grund för deras syn på lärande. Vi vill också ta del av det material 

som används i undervisningen, hur det presenteras för barnen och hur det är placerat i 

klassrummet. För att precisera vår undersökning och rikta den mot förskolebarn väljer vi 

att studera den matematikundervisning som sker för barn mellan 3 och 5 år. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

1.2.1 Syfte 

Avsikten med undersökningen är att studera hur The English School arbetar praktiskt 

med matematik och då speciellt med att utveckla barns taluppfattning. Vi undersöker vad 

som ligger till grund för deras val av arbetsmetoder samt hur miljön är utformad för att 

presentera matematiskt material. 

 

Undersökningen är begränsad till att endast omfatta arbetet med barn mellan 3 och 5 år. 

 

1.2.2 Frågeställning 

Våra frågeställningar är därmed: 

• Hur är klassrumsmiljön utformad? 

• Hur arbetar the English School praktiskt med matematik och då med särskild 

inriktning mot taluppfattning? 

• Hur planeras, dokumenteras och utvärderas verksamheten i förhållande till 

matematik? 
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2 Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska delen ger vi en bild av hur barn utvecklar en förståelse för tal. Vi 

fokuserar på arbetsmetoder som olika forskare visar utvecklar barns taluppfattning. När 

vi använder oss av begreppet arbetsmetod så menar vi såväl skolans som lärarens roll, 

valet av material som miljöns utformning.  
 

2.1 Taluppfattning 
Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) måste barn under förskoleåren utveckla 

en förståelse för tal precis som de måste erövra det talade språket. För att utveckla en god 

taluppfattning behöver barn förstå grundläggande begrepp som bl a räkneramsan, antal, 

ordningstal, talens egenskaper etc. Här beskrivs kortfattat hur barn utvecklar en förståelse 

för tal genom aktivitet och språk. 

 

2.1.1 Barn räknar 

Antal svarar på frågan ”hur många?”. Furness (1998) menar att barns antalsuppfattning 

byggs upp när de gång på gång räknar olika föremål, delar upp föremålen i två grupper 

eller lägger mönster med dem och ritar av egna mönster. När barn räknar olika föremål så 

leder det så småningom till att räkneorden får en egen innebörd. I början krävs en 

koordinering mellan fingret och räkneorden när barnet räknar föremål, men efterhand så 

börjar barnet gruppera föremål. De kan då se antalet tre utan att de behöver räkna och 

känner igen exempelvis tärningsmönstret för fem. Chapin & Johnsson (2000) delar 

Furness åsikter, om att barn, genom att räkna och para ihop siffror med saker i ett-till-ett 

förhållande, börjar förstå begreppet antal. Små barn gynnas av att räkna saker som stenar, 

pärlor och klossar gång på gång. De lär sig inte bara räkneramsan utan de kan också sätta 

samman dem med rätt antal. För att barn ska utveckla strategier för räkning är det viktigt 

med upprepning. I början är inte barns förmåga att säga räkneramsan högt det samma 

som att de förstår antal och kan räkna föremål, utan den kunskapen får de genom att 

upprepa och göra samma sak många gånger (Chapin & Johnsson 2000). 

 

Malmer (1990) skriver att många barn, när de är mellan 4-6 år, når en kritisk period i sin 

matematiska begreppsutveckling. När barn är i 5-årsåldern kan de flesta räkna utan att 
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peka på eller beröra det räknade föremålet. Deras intresse för räkneramsan och att 

”låtsasräkna” är då stort. Förskolan bör under denna period förse barnen med lämpligt 

och stimulerande material så att de får tillfälle att öva olika matematiska begrepp. Enligt 

Malmer finns det kritiker som hävdar att förskolan inte gör detta i tillräckligt stor 

utsträckning. Det handlar dock inte om att träna formell matematik med siffror och andra 

symboler. Dessa införs ofta onödigt tidigt. Hon anser att begreppen är viktigare än 

symbolerna. De matematiska symbolerna är komplexa, de sammanfattar ett antal ord, 

vilka skildrar olika händelser. Därför bör de inte introduceras för barnen innan det finns 

verkliga begrepp bakom dem. Det är inte meningsfullt för dem att använda sig av skriftlig 

formell redovisning innan de kan berätta och beskriva en räknehändelse muntligt. I stället 

ska barnen ges stora möjligheter att se, undersöka och upptäcka matematik samt erövra 

ord så att de övas i att beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Om barn får använda 

sig av egna strategier, utan krav på formell redovisning, kan de tidigt lösa komplicerade 

matematiska problem (Malmer 1990).  

 

2.1.2 Språkets betydelse 

Johnsen Høines (2000) hävdar att läraren i mötet med barnen i första hand ska ta reda på 

vilka kunskaper de redan har och vilka erfarenheter som ligger till grund för dem. Det är 

viktigt att vuxna lyssnar aktivt på barns erfarenheter och problemställningar och att vuxna 

samtalar med barnen kring dessa för att bättre kunna förstå vad de vill uttrycka. Nya 

begrepp, som vi önskar att barn ska tillägna sig behöver associera till det som redan är 

känt för barnet.  

 

Enligt Johnsen Høines (2000) behöver barn få möjlighet att kommunicera och förmedla 

sina kunskaper med sitt eget språk, så att tilltron till den egna förmågan stärks. Det 

innebär att vuxna behöver fokusera på att lära känna det enskilda barnets språk och låta 

barnet använda sig av det. Barn kan uttrycka sina kunskaper och problemställningar på 

flera olika sätt. Muntlig kommunikation är en betydelsefull uttrycksform. En annan 

språkform är att använda fingrarna och olika konkretiseringsmaterial som stöd för att 

åskådliggöra eller redovisa antal. Att teckna eller rita antalsstreck är en tredje språkform 

som är naturlig för barn i förskoleåldrarna att använda som hjälpmedel, skriver Johnsen 
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Høines (2000). Vikten av att kommunicera kunskap poängterar också Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999). De menar att barn prövar idéer och får nya utmaningar 

genom samtal. Mathematics: Scope and Sequences (2003) betonar vikten av att läraren 

använder sig av s k ”öppna frågor”. Dessa hjälper eleverna att utveckla sitt eget tänkande, 

få en förståelse för ämnet och de ger dem möjlighet att beskriva sitt lärande i verbal form. 

Den typen av sonderande frågor avslöjar den som förstått eller den som gissat.  

Frågesituationen är ett tillfälle där barnen lär sig att använda kunskaper på nya sätt. Så 

beskriver Säljö (2005) Vygotskijs teorier, om vad ett samtal eller intervju med barn kan 

innebära. Den kunskap man kommer åt i en sådan situation är inte statisk utan en 

fortgående process där barn tar sig an frågor och finner dess svar.  

 

2.2 Arbetsmetoder 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) hävdar att det för små barn är viktigt att få 

uppleva matematik med hela kroppen. Det är när barnen i leken och i vardagssituationer 

möter problem som ska lösas som de kan uppfatta matematiken i sin omvärld. I denna del 

beskrivs lärarens roll som vägledare och en modell för att stödja barns väg mot 

matematikens formella språk. Här presenteras även lekens och miljöns betydelse för 

matematisk inlärning   

 

2.2.1 Lärarens roll 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) menar att möjligheterna att skapa matematisk 

förståelse är många i barns vardag. Därmed inte sagt att barn själva automatiskt utvecklar 

matematisk förståelse. De behöver stöd och hjälp från vuxna i deras omgivning. Läraren 

som möter barnen i förskolan kan fungera som vägledare. Barn behöver hjälp med att se, 

uppfatta och förstå matematikens språk. Enligt Pramling Samuelsson & Mårdsjö (1997) 

lägger förskolan grunden för barns matematiska förståelse. Olika aktiviteter och 

sysselsättningar som barn deltar i, blir ett medel för att reflektera och inte minst utveckla 

olika idéer om hur matematiska problem kan lösas. Läraren kan skapa matematiska 

problem där barn får möta en mångfald av lösningar vilket ger dem möjlighet att utveckla 

sin förståelse för antal och talens betydelse vid olika former av räknande. 
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Malmer (1990) visar på att barn behöver arbeta med olika slags material för att upptäcka 

talens värld. Ett konkret och strukturerat material samt arbetsuppgifter som har en klar 

målsättning är värdefullt för deras taluppfattning, menar författaren. Läraren behöver i sin 

planering och utformning av verksamheten se till att alla barn ges möjlighet att arbeta 

utifrån sina egna förutsättningar. Detta kräver att läraren inledningsvis försöker kartlägga 

barnens olika utgångslägen bl a genom att ge dem övningar med lämpligt material och 

genom att intervjua dem. Läraren behöver även arbeta med att skapa ett tillåtande klimat i 

gruppen. Ett bra arbetsklimat där det är tillåtet att misslyckas är en av förutsättningarna 

som ligger till grund för om barn ska uppleva medgång istället för motgång. Lärarens 

attityd till barnens tankeprocesser avgör om de ska kunna utvecklas optimalt. Hon måste 

vara öppen för alternativa lösningsstrategier så att barnens tilltro till den egna förmågan 

som problemlösare stärks. All inlärning förutsätter att barn vill och tror sig kunna dvs 

deltar aktivt i sin egen läroprocess (Malmer 1990). 

 

Läraren kan planera och organisera lärandesituationer där barnen ges möjligheter att 

vidareutveckla sina förmågor, menar Johnsen Høines (2000). Flexibilitet är en 

förutsättning vid planeringen av undervisningen. Alla barn är olika och det är först när 

läraren känner barnen som det framgår vad hon ska utgå ifrån och vilket material som 

kan vara aktuellt att använda. Lev S. Vygotskij, en rysk forskare och pedagog i 

Vitryssland i början på 1900-talet, hade teorier om vad han kallade ”utvecklingszonen”. 

Säljö (2005) talar om det som en zon som beskriver vad ett barn kan, vart det är på väg 

och vad som finns inom räckhåll när det gäller att skaffa nya kunskaper. I den 

utvecklingszonen, är barnet känsligt för undervisning. Med stimulans från en vuxen och 

med uppgifter som är utmanande inom zonen kan barnet använda sina erfarenheter för att 

förstå den utmaning det presenteras för. Utvecklingszoner är något som uppkommer i 

aktiviteter och utmaningar för barnet.  Det viktiga, hävdar Johnsen Høines (2000), är att 

utgå ifrån barnet och att ställa frågor som utvecklar dess förmåga att uttrycka sina tankar 

kring problem som är meningsfulla. Skillnaden är att Johnsen Høines menar att det är 

mindre viktigt att införa den formella matematikens språk med siffror och symboler.  
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Mathematics: Scope and Sequences (2003) beskriver olika steg som ska användas av 

läraren när hon planerar. Matematik ska ha en konstruktiv mening. Med det menas att 

läraren planerar aktiviteter med hjälp av material och samtal som ger barnen direkta 

möjligheter att uppleva matematik. Läraren ska överföra den praktiska kunskapen till 

tecken och symboler. Genom att planera och erbjuda realistiska övningar vilka eleverna 

kan välja från, utmanar hon deras lärandeprocess och deras matematiska tänkande.  

 

2.2.2 Matematikens formella språk 

När det gäller språket är det mycket viktigt att läraren använder ett korrekt matematiskt 

språk som i längden ger barnen möjlighet att använda de rätta orden, hävdar man i 

Mathematics: Scope and Sequences (2003). Att höra de rätta termerna hela tiden får 

barnen att komma ihåg och använda ett matematiskt språk. Detta är en uppfattning som 

även Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) ger uttryck för. När läraren 

uppmärksammar barns arbete med att sortera, jämföra och räkna föremål gör de 

matematiska begrepp till ett språk som barn och vuxna kan använda tillsammans. 

 

Heidberg Solem & Lie Reikerås (2004) tar upp Johnsen Høines modell för arbetet med 

att stödja barn på väg mot matematikens mer formella språk. 

 
 Fas 1 

 Barnet arbetar med informell matematik. 

 Här ska barnet skaffa sig nya kunskaper inom redan kända språkstrukturer. Man ska 

stärka barnets begrepp och språk. 

 Fas 2 

 Barnet ska successivt tillföras ett formellt språk. 

 Barnet erbjuds det formella språket parallellt med att det använder egna språkuttryck. 

Fas 3 

 Barnet arbetar inom det matematiska symbolspråket. 

 5+3=                                                                

                                                                                  Heidberg Solem & Lie Reikerås 2004:296 
 

Johnsen Høines (2000) menar att de barn som vill använda sig av ett matematiskt 

symbolspråk ska få göra det, men att barn inte alltför tidigt ska behöva konfronteras med 
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denna uttrycksform, då den kan upplevas alltför abstrakt. Det finns enligt författaren en 

risk att barn då skapar en andra begreppsvärld, ett språk som hör hemma i skolan och 

som inte knyter an till deras verklighet. Det leder till att barn tränar färdigheter men inte 

utvecklar en förståelse. Heidberg Solem & Lie Reikerås (2004) menar att barn kan förlora 

den matematiska kunskap de redan har utvecklat om de alltför tidigt tvingas använda 

matematiska symboler som inte är naturliga för dem. Istället för att undersöka och ta reda 

på, kan barnets uppmärksamhet riktas mot att försöka komma ihåg vilka tecken som är 

rätt eller fel.  

 

2.2.3 Lek 

Att använda leken som en metod att nå planerad matematikundervisning, är något som 

haft en naturlig plats under lång tid säger Fauskanger (1999). Han menar att läraren måste 

ha kunskap om, förståelse för och förmåga att sätta sig in i lek. Utan den uppstår 

svårigheter i att planera för, observera och hjälpa barn i sin lek. ”Om lek ska ha någon 

funktion i matematikundervisning måste läraren tro på lek, både som en del i barnens 

utveckling och som arbetsmetod” (Fauskanger 1999:46). I leken lär och utvecklas barn. 

De leker sig fram till en förståelse hävdar  Short m fl (1996). Johnsen Høines (2000) 

menar att matematik blir betydelsefull för barn när de möter den i lekens form. I leken 

möter barn inte krav på formell matematik utan kan istället använda den språkform som 

känns naturlig för dem. Leken ger de vuxna möjlighet att lära om det enskilda barnets 

tankar och uttryckssätt och med leken som utgångspunkt kan barn ställas inför olika 

problemställningar. Vid t e x affärslek ställs barn inför flera matematiska problem. Hur 

mycket räcker mina pengar till? Hur mycket ska jag ha tillbaka? Hur mycket kostar två 

glassar o s v? Deras olika sätt att dokumentera, beskriva och förklara hur de tänkt kring 

problemen kan ge barn en kunskap om hur de själva lär och även att det finns andra 

lösningsmodeller. Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) menar att dokumentation är 

ett viktigt redskap för att synliggöra barns tankar för dem själva. De kan då bli föremål 

för reflektion och barns matematiska förståelse utvidgas. Pedagogens uppgift är att skapa 

situationer där barn utmanas, hjälpa dem att uttrycka sina tankar samt uppmuntra barnen 

att på olika sätt illustrera sina tankegångar för varandra. 
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2.2.4 Miljö 

Short m fl (1996) anser att barn bör ha en tillrättalagd miljö för att lära. Yngre barn lär 

mycket genom lek och behöver en miljö med mycket material och resurser. För att få 

struktur i klassrummet är rätt möblering viktig. Varje ämne får en del av rummet och där 

finns det ett stort spektra av material. Att hela tiden använda ett stort antal skiftande 

material är en väsentlig del av IBO: s pedagogik och ska användas för varje mål och 

förväntning av barnen. Materialet ska användas genom hela Primary Years Programme, 

PYP d v s för barn mellan 3 och 12 år skriver Mathematics: Scope and Sequenses (2003). 

Pedagogiska miljöer kan se väldigt olika ut, hävdar Nordin-Hultman (2004) när hon talar 

om ett besök i en engelsk förskola. Det engelska klassrummet är ett ”öppet rum”. Allt 

material finns i ett rum och att det är direkt tillgängligt i höjd anpassad efter barnen. 

Författaren beskriver rummet som en labyrint, där möbler bildar små hörnor för 

aktiviteter som; konstruktion, vatten- och sandlek, hem/dockvrå, samlingsplats och 

platser för arbete. Strandberg (2006) säger att miljön i form av möblering påverkar 

barnens lärande. Rummet förmedlar kunskaper, erfarenheter och förväntningar. Genom 

att ha material i barnens höjd kan man underlätta barns utveckling. Det som finns inom 

synfältet är det som stimulerar. I vad Strandberg kallar ”vygotskijperspektiv”, att barnet 

tar aktiv del av sin miljö, kan man lägga vikt vid vilka möjligheter till samspel som finns 

i rummet, vad kan göras, vilka verktyg finns för aktivitet och vilka förutsättningar finns 

det för barnen att utveckla och förändra miljön i rummet. 

  

2.3 The English Schools arbetsmetod 
Här presenterar vi the English Schools arbetsmetod, som grundas på IBO: s riktlinjer och 

kallas ”The Inquiry Cycle”. Det primära i undervisningen är ”The Programme of 

Inquiry”. Programmet består av strukturerade teman som verktyg för lärande. Sex teman 

utgör grunden för det lärande som sker.  De är; Vilka vi är, Var vi befinner oss i tid och 

rum, Hur vi uttrycker oss, Hur världen fungerar, Hur vi organiserar oss själva och Hur vi 

delar vår planet. Utifrån dessa temarubriker studerar barnen olika skolämnen och då ofta 

över de traditionella ämnesgränserna.  
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2.3.1 The Authoring Cycle for Inquiry   

Short, m fl (1996) beskriver en arbetsmetod som används i dessa temaarbeten, ”The 

Inquiry Cycle”. Författarna menar att undersökningscirkeln har flera kvalifikationer. Den 

är som en spiral av erfarenheter som bygger på vartannat. Arbetsmomenten går in i 

varandra och stöder flera olika aspekter i undersökningen. För att beskriva ”The Inquiry 

Cycle” har vi valt att använda de engelska rubrikerna för att återge dem på bästa sätt. 

 

Building from the known  

Undersökningscirkeln börjar med att bygga på det redan kända. Här presenterar läraren 

temat och tar reda på vilken förkunskap och vilka funderingar barnen har inför 

undersökningen, genom olika uppgifter och samtal. Barnen får ta med sig material 

hemifrån som hjälper dem att berätta vad de kan. Lärarens syfte är att ta del av de 

erfarenheter barnen har i ämnet.  

 

Taking the time to find questions for inquiry 

Cirkeln går sedan vidare med att hitta lämpliga frågor för arbetet. Material samlas ihop 

och presenteras för barnen, en del som kallas ”wander and wonder”. Barnen får då tid att 

i klassrummet i olika stationer s k ”exploration centers”, undersöka ett ämne från flera 

olika perspektiv och så brett som möjligt. Det för att barnen ska få möjlighet att gå 

utanför det de redan kan och utveckla en bredare förståelse i temat.  

 

Gaining new perspectives 

De nya erfarenheterna får barnen att gå vidare från det de redan kan till att skapa en större 

förståelse som kan utveckla deras egna efterforskningar, menar Short m fl (1996). Barnen 

uppmuntras att utforska nya perspektiv genom grupparbeten och undersökningar. Här 

används ”experience centers” där de kan ta del av ämnet i flera olika dimensioner. 

Samarbete ska ge dem möjlighet att se andra saker än det de själva har kunskaper om. 

Detta får dem att komma på nya idéer samt att förklara sina tankar för andra.  
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Attending the difference 

Nästa steg blir att bearbeta sina kunskaper, vilket de gör genom att på egen hand gå 

igenom vad de lärt sig. Det är viktigt att barnen emellanåt får tid att själva reflektera. 

Genom att skriva ner eller på annat sätt dokumentera vad de lärt sig individualiseras 

undersökningsprocessen. 

 

Sharing what was learned 

Det är också viktigt att de förmedlar sina nya kunskaper. En del i undersökningscirkeln är 

att dela med sig till andra vad man lärt sig. Genom redovisningar visar de varandra vad 

de kan. De tar reda på hur mycket de vet om de frågor de ställde i början och vilka nya 

frågor som kommit upp. Ibland sker det informellt genom att kortfattat dela med sig av 

hur de arbetat eller vad de kommit fram till i pappersform. Andra gånger sker 

redovisningen mer formellt genom en presentation för andra klasser och/eller för 

föräldrar. Att dela med sig av sina kunskaper visar barnen sin förståelse för ämnet och får 

uppslag om vad som kan vara en ny forskning.  

 

Planning new inquiries 

Efter presentationerna är det viktigt att samla gruppen igen. Då förs diskussioner om de 

metoder de använt i undersökningen och om dessa möjligen kan användas i andra 

sammanhang. Gruppen talar om sina nya kunskaper och sätter in dem i andra perspektiv. 

Reflektionerna kan även göras som uppsatser, dagböcker eller i forskningsportfolios. 

  

Taking thoughtful new action 

Sista delen är att gå tillbaka till den undersökning de började med och lägga till det som 

de kommit fram till. Ibland ger de frågor man ställt grund till vidare undersökning i temat 

och ibland är klassen redo att gå vidare till en helt ny undersökning. ”The Inquiry Circle” 

är en ständigt pågående process, menar Short m fl. Eleven avslutar en undersökning för 

att skapa nya frågor inför nästa. 

 

”The Inquiry Cycle” är inte statisk på det sättet att eleverna alltid använder samma 

arbetsgång mellan momenten utan de flyttar fram och tillbaka i de olika delarna. 
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Illustrationer av metoden görs som en cirkel och den visar att det är fritt att välja 

arbetsgång som det passar varje tema. ”The Inquiry cycle” är utarbetad för äldre barn och 

Short m fl beskriver att metoden bearbetats för att passa förskolebarn bättre. Som grund 

ligger då barnet som individ, familjen och dess närmiljö. Temana är inte tidsbestämda på 

samma sätt som de äldre barnens. De yngre barnen får istället den tid de behöver för lek 

och för att fördjupa sig i de ämnen som de valt. Matematik ska ingå i ”The Inquiry 

Programme”. Antal, mönster och funktion där barnen ska lära siffror, räkna och förstå 

matematiska operationer kan det vara bäst att lära ut som enskilda ämnen. När det passar 

kan man dock använda dem i temaarbetet.  
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3 Metod 
 
3.1 Urval 
Vi har valt att titta på hur lärarna i pre-school i the English School i Älmhult arbetar med 

matematik och då speciellt med att lära ut antalsuppfattning. The English School i 

Älmhult är en internationell skola för utländska barn vars föräldrar arbetar en tid i 

Sverige eller för svenska barn vars föräldrar avser att flytta till ett annat land. Skolan är 

en del i the International Baccalaureate Organization, som arbetar med att i skolor 

utveckla utmanande program i internationell undervisning. När det gäller matematik 

anordnar organisationen löpande fortbildning i form av internationella seminarier för sina 

lärare.  

 

Verksamheten delas in i the Primary Years Programme, PYP för barn 3-12 år och the 

Middle Year Programme, MYP för barn 12-16 år. Det har vissa likheter med det svenska 

systemet med 1-7 klass och 4-9 klass. I the English Schools individuella utvecklingsplan 

(www.almhult.se), beskrivs att PYP fokuserar på hela barnet och världen som finns runt 

omkring det. Skolan erbjuder ramar som möter barns behov; det akademiska, sociala, 

fysiska, emotionella och kulturella. I de två lägsta klasserna, pre-school 1 och pre-school 

2, som omfattas av studien går barn mellan 3 och 5 år. 

 

Vår fallstudie har genomförts i de två lägsta klasserna, pre-school 1 och pre-school 2. 

Genom observationer och intervjuer ville vi få en bild av hur matematik och då speciellt 

med fokus på taluppfattning, presenteras för barnen. Undersökningsgruppen bestod av två 

lärare som arbetar med pre-schoolklasserna samt rektorn på the English School. Lärarna 

som observerats och intervjuats är enbart engelsktalande, vilket gör att all kontakt har 

skett på engelska. De observerades i sitt arbete och därefter intervjuades de. 

 

3.2 Etiska överväganden 
Alla som har varit involverade i undersökningen har tillfrågats och godkänt att vi 

genomfört observationer och intervjuer. Berörda föräldrar har informerats om att det är 

verksamheten och lärarna, inte det enskilda barnet, som ligger till grund för vår 
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undersökning och de observationer som görs i klassrummet. Enligt Johansson & Svedner 

(2006) ska alla deltagande i en undersökning få information om dess syfte och därefter ge 

sitt samtycke till medverkan. En beskrivning om hur observationer och intervjuer är 

tänkta att genomföras ska också ges. Deltagarna ska informeras om att de ska kunna ta 

del av materialet under arbetets gång och att de ska ha möjlighet att avbryta sin 

medverkan när de så önskar. Författarna säger också att deltagarnas identiteter inte ska 

röjas och att de ska vara anonyma. Eftersom the English School är en liten skola och den 

enda i sitt slag på orten, blir anonymiteten ett problem. Med det samtycke vi fått av de 

berörda i skolan och genom att inte namnge någon i resultatet gör vi dock 

undersökningen konfidentiell i den mån det är möjligt.  

 

3.3 Uppläggning och genomförande 
I teoridelen presenteras en bild av olika forskares syn på hur barn utvecklar 

taluppfattning. Litteraturen syftar även till att visa på olika forskares bild av hur 

matematikundervisning med barn i 3-5 årsåldern kan utformas för att väcka nyfikenhet 

och tilltro till den egna förmågan. Vi har valt att fokusera på arbetsmetoder kring 

utvecklandet av barns taluppfattning, då tidsplanen för arbetet kräver att vi begränsar 

undersökningen. Med utgångspunkt från detta är syftet med vår uppsats att göra en 

fallstudie där vi, utifrån våra frågeställningar, undersöker och beskriver The English 

Schools val av arbetsmetoder i matematik. Fallstudier är en metod som Johansson & 

Svedner (2006) förklarar som ett sätt att gå på djupet i ett särskilt ämne eller i något fall.  

Enligt Backman (1998) är fallstudier vanligt förekommande i den kvalitativa forskningen 

och avser att beskriva, förklara eller undersöka ett fenomen i dess naturliga sammanhang. 

Forskaren lägger stor vikt vid att få kontakt med det undersökta samt reflekterar och 

värderar det som hon möter säger Kvale (1997). Undersökningen har genomförts utifrån 

ett kvalitativt synsätt eftersom vårt arbete handlar om att ta del av ett arbetssätt och hur 

lärarna på the English School genomför sitt arbete med att lära barn matematik, inriktat 

på antalsuppfattning. Det kvalitativa perspektivet blir då bäst för att nå ett önskat resultat. 
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3.3.1  Datainsamling och databearbetning 

De metoder vi valt att använda för att samla information till vår undersökning är 

observationer, intervjuer och textanalys. Detta för att vi anser att dessa metoder 

kompletterar varandra och ökar undersökningens tillförlitlighet. Enligt Patel & Davidsson 

(2003) kan flera olika datainsamlingsmetoder tillämpas vid kvalitativa undersökningar 

för att analysen ska ge en så fyllig bild som möjligt.  Vår tolkning av det insamlade 

materialet har speglats av de förkunskaper vi har som studenter och verksamma 

barnskötare på förskola och får en hermeneutisk vinkling. Patel & Davidsson (2003) 

beskriver hermeneutik, tolkningslära, som ett samspel mellan forskningsobjekt och 

forskare och menar att den har ett öppet tolkningssystem där forskaren får en subjektiv 

och engagerad roll. Förkunskaper, tolkningar och intryck av det som ska undersökas 

färgar resultatet. Kvale (1999) beskriver hermeneutik som en spiral där en uppfattning av 

helheten ger en tolkning till delarna och att delarna sedan tolkas i relation till helheten 

igen och att detta kan ge en djupare förståelse. Det samspel som uppstår mellan 

intervjuare och den intervjuade gör att de båda parterna får ett jämbördigt förhållande och 

försöker få en gemensam förståelse för det undersökta. Att det blir en påverkan mellan de 

båda parterna behöver inte vara en felkälla, menar författaren. Samspel som sker i en 

kvalitativ intervju, både kognitivt och emotionellt, kan vara en stärkande faktor. 

 

Observationerna vi genomfört har varit ickedeltagande observationer. Vi presenterade oss 

för barnen före observationstillfällena utan att mer ingående förklara vilka vi var eller vad 

vi gjorde. Vi placerade vi oss lite vid sidan av och skrev ner det vi iakttog men deltog inte 

aktivt i det aktuella skeendet. Enligt Patel & Davidsson (2003) är en av fördelarna med 

ickedeltagande observationer att observatörens roll är klart definierad. Observatörens 

närvaro kan störa gruppens naturliga beteende och därmed påverka resultatets 

tillförlitlighet. Detta kan enligt författarna ske även vid ickedeltagande observationer, 

men när individerna vant sig vid att observatören finns där, återgår deras beteenden till 

det vanliga. Då syftet har varit att samla in så mycket information som möjligt ansåg vi 

att ostrukturerade observationer passade bäst. Materialet vi fick fram skrevs ner och 

tematiserades för att kunna användas som grund för skrivandet av intervjufrågorna och 

för att kunna redovisas i resultatet.  Observationer är en bra metod för att skaffa 
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bakgrundsmaterial till intervjuer, säger Johansson & Svedner (2006). Utifrån dem ställs 

frågor om vad som iakttagits och genom att intervjupersonen tar del av resultatet av 

observationen kan hon ge sin bild av det som hänt. 

 

Intervjuerna planerades som kvalitativa då vi ville få del av intervjupersonernas tankar 

om matematik och matematikundervisning. Den kvalitativa intervjun ger mer 

uttömmande svar från den intervjuade menar Johansson & Svedner (2006).  

Målet är att få nyanserade svar och tolkningar av frågorna, vilka få är förbestämda, 

hävdar Kvale (1997). Det faktum att det inte finns någon bestämd struktur ställer krav på 

intervjuaren att hon har förtrogenhet i ämnet för att få fram en kunskap i samtalet.  

 

3.3.2 Förberedande arbete 

Kontakt togs med ansvarig rektor för att presentera våra idéer kring undersökningen och 

för att få skolans medgivande att komma och observera verksamheten. Rektorn samtyckte 

och visade intresse för vår undersökning. Hon hänvisade oss sedan vidare till berörd 

lärare. Ett informellt möte bokades via telefon. Vi ville träffa läraren för att presentera oss 

och diskutera syfte och upplägg med vårt arbete. Samtidigt kunde vi bestämma tider för 

observationerna för att de skulle passa såväl verksamheten som vårt syfte. Läraren 

informerade oss om att hon en dag i veckan arbetade mer matematikinriktat. 

Verksamheten presenterades då för barnen i form av ett antal olika matematikstationer s k 

kallade ”centers”. Tillsammans med läraren planerade vi in två observationstillfällen 

under dessa matematikdagar. 

 

Ett informationsbrev (se bilaga 1) skrevs och delades ut till de berörda barnens föräldrar 

där vi klargjorde vårt syfte med observationerna. 

 

För att få klarhet i frågor kring läroplaner och de riktlinjer som ligger till grund för The 

English Schools verksamhet kontaktade vi rektorn per telefon och bestämde tid för ett 

möte. I intervjun redogjorde sedan rektorn för vilka riktlinjer som styr arbetet med 

matematik för 3-5 åringarna. Vi fick då även skriftlig information samt tips på användbar 

litteratur där the English Schools arbetsmetoder beskrivs.  

 19



3.3.3 Genomförande av observationer 

Vi valde att planera in två tillfällen för att observera the English Schools arbete med 

matematik för barn mellan 3 och 5 år. Detta för att denna verksamhet var ny för oss och 

vi ville få en möjlighet att uppleva fler en ett tillfälle för att skaffa oss en bredare bild och 

för att få se hur undervisningen av matematik såg ut.  

 

Vid observationerna deltog vi båda två för att samla in så mycket material som var 

möjligt.  Dessa två tillfällen, som vardera varade en timme, dokumenterade vi all 

matematikundervisning vi såg. Observationerna genomfördes under 

undersökningslektioner s k ”Inquiries”. Vid dessa två tillfällen passade vi även på att 

inventera och dokumentera det material som fanns gällande matematik.  

 

3.3.4 Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna med lärarna, tog vi del av den litteratur som vi rekommenderats av 

rektorn i den förberedande intervjun, samt gick igenom våra observationsprotokoll. 

Utifrån den samlade informationen formulerade vi grundfrågor inför lärarintervjuerna. 

Frågorna lämnade vi i förväg, översatta till engelska, till lärarna (se bilaga 2). Varje lärare 

fick välja tillfälle för intervjun för att det skulle passa deras verksamhet bäst. Vi 

informerade dem om att vi skulle använda bandspelare för att inte behöva anteckna och 

att detta material enbart skulle användas av oss samt att efter studien var avslutad skulle 

banden förstöras. Intervjuerna genomfördes på engelska. Att både prata och anteckna 

hade gjort det komplicerat att fokusera på innehållet.  

 

Båda intervjuerna ägde rum på the English School. Vi satt i klassrummet och barnen var i 

ett angränsande rum med en vuxen. En av oss intervjuade medan den andra satt med som 

observatör och för att se till att vi fick fram allt det som vi ville fråga om. I intervjun med 

den första läraren fick vi information som gav oss nya förutsättningar inför den andra. De 

svar vi fick där, ville vi följa upp genom att ställa de frågorna även till den andra läraren. 

Andra intervjun började då med att vi frågade om vi fick ställa ytterligare några frågor för 

att fördjupa våra kunskaper, vilket läraren godkände.  
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4 Resultat och analys 

Det transkriberade materialet från intervjuerna och observationerna har bearbetats och 

tematiserats och presenteras här under fem huvudrubriker. Denna del har vi valt att 

disponera så att varje huvudrubrik inleds med en redovisning av undersökningens resultat 

och avslutas med en analys. Syftet är att ge läsaren en direkt koppling mellan dessa två 

delar. Inledningsvis beskrivs och analyseras miljön, klassrummet och det matematiska 

materialet. Därefter presenterar vi verksamhetens arbete med matematik, arbetet med 

taluppfattning, aktiviteter samt planering och tema.  

 

4.1 Klassrumsmiljön  
Klassrummet är möblerat så att varje aktivitet eller ämne har sin plats. Lärarna har skapat 

”små rum” i rummet med hjälp av hyllor och andra möbler. Bord och stolar är anpassade 

till barnens storlek och material presenteras synligt och tillgängligt för dem. Man har valt 

att placera tre bord mitt i klassrummet. De används som arbetsplatser, det som skolan 

kallar för ”center”, när barnen arbetar med olika aktiviteter. 
  
 Det är en underliggande tanke från IBO att det ska finnas en struktur i 

klassrummet. Vi har organiserat materialet så att allt material som har att 
göra med matematik finns på ett ställe. Det får dem att förstå att de arbetar 
med olika saker. Klassrummet är delat i sektioner men barnen får använda 
sakerna tillsammans som de vill. Det är bra att ha strukturen när man ska 
städa för alla vet var sakerna kommer ifrån. Det är också lätt att hitta saker. 

                
             (Lärare i intervju) 

          

I ”matematikhörnan” har hyllan med materialet en skylt där det står matematik. Här finns 

flera olika spel, böcker och pussel där barn bl a möter antal och siffror samt 

konkretiseringsmaterial som; glaskulor, tvättklämmor, burkar, plastelefanter i olika färger 

och storlek. Här finns även en korg med magnetsiffror samt pärlor och pärlplattor med 

siffrorna 0-9. På golvet står ”Nalletavlan”, vilket är en tavla där 100 utklippa nallebjörnar 

är uppsatta, vilka är numrerade från 1-100 på sina magar. IBO tillhandahåller inget 

färdigt material i undervisningssyfte, däremot får lärarna många tips och idéer på 

organisationens matematikkurser. En del av materialet är egenhändigt tillverkat eller 

omarbetat av lärarna för att anpassas efter teman, mål och barnens kunskapsnivå och 

lärstilar. 
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I klassrummet finns även en ”hörna” för affärslek där material som; play-doolera, 

kassaapparat, verklighetstrogna lekpengar, papper, pennor, förkläden, bagarmössor samt 

leksaksmat tillgängligt. 

 
Det är intressant att se att de använder materialet på så olika sätt. En del 
tycker om att använda papper och penna medan andra är mer praktiska och 
vill jobba med händerna. De lär redan om hur de kan lära olika saker. Det är 
ett av målen att barnen ska hitta någonting som de tycker om att arbeta med. 
Ibland måste man hjälpa dem att hitta saker, så att de kan hitta sina favoriter. 
Det är bra om de gör det när de är små. 
                            
                                                                                            (Lärare i intervju) 
 

Resultatet visar att verksamheten lägger stor vikt vid klassrummets utformning samt hur 

matematiskt material presenteras. Möbleringen påverkar barns lärande genom att 

förmedla förväntningar, förutsättningar och möjligheter för utveckling och lärande. För 

att stimulera och underlätta barns kunskapande ska material finnas i barnens nivå, menar 

Strandberg (2006). Short m fl (1996) anser att barn bör ha en tillrättalagd miljö för att 

lära. Ett strukturerat material som har en klar målsättning är, enligt Malmer (1990), 

värdefullt för barns talutveckling. I 4-6 årsåldern visar barn ofta på ett stort intresse för 

räkneramsan och att ”låtsasräkna”. Under denna period bör barn förses med lämpligt och 

stimulerande material.  

 

4.2 Arbetet med matematik 
Barnen i the English School möter matematik redan när de börjar skolan. Lärarna berättar 

att när barnen kommer till dem börjar de med att bestämma barnens kunskapsnivå genom 

samtal och genom att delta i deras lek. Med enkla frågor om vad barnen gör kan de bilda 

sig en uppfattning om vad barnen har för matematiska erfarenheter. ”Vi måste utvärdera 

dem när de börjar”, säger en lärare. ”Sedan uppmuntrar vi bara dem att leka med de andra 

barnen i mattecenter och då lär de av varandra.” IBO:s organisation har inga riktlinjer för 

hur en introduktion i matematik ska se ut. Det beror mer på hur barnet är, menar lärarna. 

”För vissa barn skulle vi inte börja med att presentera formell matematik utan istället 

jobba med sånger, musik och mycket enkla spel. Andra barn däremot skulle kunna arbeta 

med matematik direkt.” 
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En av lärarna säger att om de märker att något barn behöver extra stöd, för att de inte 

mött matematik förut eller har extra svårt för det, så skulle hon arbeta med det barnet 

individuellt. Samtidigt säger hon att de flesta barnen passar bra in i klassen och i de 

aktiviteter som de gör. Alla barn är redo för att möta matematik, bara på olika sätt, menar 

båda lärarna.  

 

4.2.1 Matematikdag 

I pre-school 2 har man valt att ha en särskild matematikdag varje vecka då barnen arbetar 

i olika matematikstationer. Matematik finns överallt, menar läraren, men uttrycker 

samtidigt att det ibland är svårt att på ett meningsfullt sätt få med matematiken i deras 

teman. Då är matematikdagen ett bra komplement. Läraren iordningställer ett antal 

center/stationer med aktiviteter där barnen möter matematik i olika former. Det kan vara 

allt från spel, vattenlek och affärslek till utmanande problemställningar. Lärarna uttrycker 

båda två att de vill att aktiviteterna ska utmana barnen, men att det även är viktigt att 

barnen får upprepa sådant som de redan kan. Aktiviteterna planeras och organiseras så att 

en av stationerna kan ha en vuxen deltagare. ”Om man verkligen ska utmana barnen att 

lära något nytt behöver du vara med och jobba i det centret med barnen”, säger en av 

lärarna. Hon säger även att man måste fråga många öppna frågor, frågor som ger barnen 

möjlighet att välja en lösning. Med öppna frågor menar hon t e x ”Vad kan vi göra med 

dessa”? och inte ”Vad blir 2+2?”.  

 

4.2.2 Center/stationer 

Arbetet med center/stationer fungerar på så sätt att läraren presenterar de olika 

aktiviteterna för barnen. På en whiteboardtavla finns ett rotationsschema uppritat där 

varje station/aktivitet illustreras av en bild samt en siffra som anger hur många barn där 

får vara samtidigt. Barnen får välja var de önskar att börja, men uppmanas att kontrollera 

tavlan så att de inte blir för många barn vid varje station. När barnen gjort sina val arbetar 

de med den aktiviteten en stund. Läraren gör en bedömning av hur lång tid som är 

lämpligt med tanke på den aktivitet som hon själv valt att vara mer aktiv i. När det är 

dags att rotera meddelar den vuxne detta först verbalt till barnen. ”Nu är det två minuter 

tills vi ska byta.” Sedan använder hon en tamburin för att markera aktivitetsbyte samtidigt 
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som hon säger till barnen att de ska byta aktivitet. Är det något barn som inte vet vart de 

ska gå, uppmuntras de att kolla på whiteboardtavlan.  

Läraren vill att barnen först ska prova på de olika stationerna innan de själva väljer vilket 

center de sedan vill arbeta mer med.  

 
 Det är inte alltid vi gör dem varje förmiddag och inte alltid varje eftermiddag. 

Det blir lite mixat. Men de arbetar alltid med center. De center vi arbetar med 
på eftermiddagen är mer lekbetonade. Då och då har vi gruppaktiviteter. 
Efter mellanmålet leker vi ute en stund. Efter det har vi fri lek där barnen 
själva kan välja aktivitet. 

 
                                                                                                                  (Lärare i intervju) 
 

Resultatet visar på en verksamhet som kartlägger vilka kunskaper barnen redan har innan 

de väljer material och aktiviteter som kan utmana till lärande. Lärarna säger i intervjun att 

alla barn är redo att möta matematik, bara på olika sätt. Johnsen Høines (2000) menar att 

barn lär nya matematiska begrepp lättare om dessa associerar till det som är känt för dem. 

Därför menar författaren att det är viktigt att vuxna lyssnar aktivt på de erfarenheter och 

problemställningar som barn har. Enligt Vygotskijs teorier kring barns utveckling, kan 

barn lära nytt, lära mer, när vuxna stimulerar och utmanar dem vidare (Säljö 2005). 

 

När barn ska utmanas att lära sig något nytt behövs en vuxens närvaro, säger en av 

lärarna. Den andra förklarar att vuxna behöver finnas där för att ställa frågor till barnen. 

Läraren beskriver frågorna som ”öppna” d v s frågor som har flera tänkbara lösningar, 

och dessa är en viktig del av verksamhetens arbetsmetod. Pramling Samuelsson & 

Sheridan (1999), Johnsen Høines (2000) och Säljö (2005) pekar alla på fördelarna med 

att barn samtalar om sina kunskaper. Författarna menar att muntlig kommunikation ger 

barn möjlighet att pröva sina idéer, utveckla det egna tänkandet samt använda sina 

kunskaper på nya sätt. 

 

Verksamheten bygger på en arbetsmetod där man under dagen arbetar koncentrerat i 

olika stationer. De olika aktiviteterna som presenteras i stationerna ska ge barnen en 

möjlighet att möta matematik i olika former. Detta för att barnen ska finna den form som 

de själva tycker är rolig och inspirerande att lära matematik på, säger lärarna.  
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Matematik är ett ämne som IBO har utformat en särskilt läroplan för, men det är upp till 

den enskilde läraren att genomföra läroplanens intentioner. Målen uttrycker en önskad 

nivå som barnen bör ha uppnått vid en viss ålder. Den framhäver samtidigt vikten av att 

barnen fullt ut har förstått en matematisk metod innan de går vidare samt det väsentliga i 

att matematiken upplevs meningsfull för barnen. Riktlinjerna uttrycker att lärarens egen 

kunskap i ämnet är viktig, varpå man erbjuder fortbildning inom organisationen samt 

förespråkar att lärare ska ta del av varandras kunskap. Pramling Samuelsson & Sheridan 

(1999) menar att framtidens pedagoger behöver mer didaktisk kunskap för att ge barn rätt 

förutsättningar och utmaningar i deras lärande. 

 

4.3 Arbetet med taluppfattning 
Pre-school 1 och 2 arbetar inte enbart med taluppfattning när de har verksamhet i form av 

olika center/stationer. ”Vi försöker att göra det så mycket som möjligt” säger en av 

lärarna. Hon berättar att de ibland går på sifferpromenader då de undersöker var man kan 

finna siffror i samhället, på bilar, telefonnummer, på skyltar och i affärer. De kollar 

priser, jämför och samtalar sedan om sina upptäckter. I skogen finns det rikligt med 

tillfällen att räkna saker man hittar samt gruppera dem. Hon berättar även att de vid 

mellanmålet lägger en siffra på bordet så att barnen vet hur många bitar frukt de får ta. 

 

I början använder de inte siffror och andra formella tecken. De finns där synligt för 

barnen, men de pratar inte om dem. I stället fokuseras innehållet, att få en förståelse och 

ett intresse för antal. Barnen arbetar mycket med konkretiseringsmaterial i olika former. 

De berättar och lär av varandra, menar lärarna.  

 
Du kan ha två pärlor i handen och ta händerna bakom ryggen. När du visar 
handen igen är där tre pärlor och ni kan prata om vad som hänt. När du 
jobbat med addition på det sättet ett tag kan du säga; vet ni, det finns ett sätt 
att skriva det här! Då kan du introducera tecknen om barnen är intresserade 
av att veta. Börja med kontexten och sedan med tecknen. 
 
                                                                                            (Lärare i intevju) 

 

Resultatet visar att arbetet med taluppfattning främst syftar till att väcka nyfikenhet samt 

att barnen utvecklar en god antalsuppfattning. Vardagen är full med möjligheter att 
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synliggöra och lyfta fram matematiken för barn och lärarens roll är att vägleda dem in i 

matematikens värld samt att hjälpa dem att erövra matematikens språk, skriver 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2003). Författarna poängterar vikten av att barn får 

uppleva matematik med hela kroppen och att vardagssituationer och lek erbjuder dem 

många möten med olika matematiska problem. För att kunna använda leken som metod 

för lärande i matematikundervisningen, krävs att den vuxne har kunskap om, förståelse 

för samt förmåga att sätta sig in i lek, menar Fauskanger (1999). Johnsen Høines (2000), 

Malmer (1990) och Heidberg Solem & Lie Reikerås (2004) ser risker med att barn allt för 

tidigt konfronteras med den formella matematikens språk. Matematiska symboler kan 

upplevas abstrakta och medföra att barns tilltro till den egna förmågan blir lägre samt att 

de tränar färdigheter istället förståelse. Johnsen Høines (2000) anser att barn som vill 

använda denna uttrycksform ska få göra det, men författaren och Malmer (1990) samt 

Heidberg Solem & Lie Reikerås (2004) lyfter samtliga fram, att det väsentliga är att barn 

får lösa problem och redogöra för dem med hjälp sina egna strategier, så att de bygger 

upp en förståelse för begreppens innehåll.  

 

4.4 Aktiviteter 
Här följer ett urval av de aktiviteter som vi observerat under de matematikdagar vi 

studerat barnens och lärarnas arbete med matematik. Vi har valt ut de aktiviteter där 

taluppfattningen är i fokus.  

 

4.4.1 Matematiksaga 

Läraren inleder med att läsa en matematiksaga. ”Två sniglar kryper i gräset sedan, får de 

sällskap av tre nyckelpigor. Hur många blir de tillsammans?” Efter varje del stannar hon 

upp, visar och pekar på bilderna. Barnen räknar högt och talar om svaret. I sagan finns 

exempel på både addition och subtraktion. Därefter presenteras stationerna för barnen. 

 

4.4.2 Bagerilek 

I bageriet inleder barnen med att organisera upp sin lek. Vad ska säljas? Hur mycket de 

ska kosta? Vem ska sitta i kassan? Några skriver egna prislappar, andra väljer att använda 

de som redan finns. Efter en stund vill barnen att läraren ska handla av dem. Hon utmanar 
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ett av barnen genom att handla två saker som tillsammans blir 12 kronor. ”Hur mycket 

kostar de tillsammans?” Barnet räknar ut summan 12 med hjälp av sina fingrar. Läraren 

betalar sedan med en tiokrona och en femkrona. ”Hur mycket får jag tillbaka?” Barnet 

räknar med hjälp av fingrarna fram att läraren ska ha femkronor tillbaka, tittar på läraren 

och frågar om det är rätt. ”Ska vi räkna tillsammans?”, frågar läraren. Hon ritar 15 streck 

på ett papper, stryker sedan över tolv och pojken säger att det blir tre kronor över.  

Ett annat barn utmanas på sin nivå. ”Hur mycket kostar glassen?” På prislappen står det 6 

kr. Barnet säger 6 kr och läraren räknar fram sex enkronor och ger till barnet.  

 

4.4.3 Additionsbingo 

Detta spel innehåller bingoplattor med talen 1-20, samt 50, 100 och 200 samt kort med 

addition t e x 2+3, 1+7, 50+50, 100+100. Läraren förklarar att spelet gjorts svårare under 

läsåret som gått, då något barn visat intresse för de större talen. Spelet ska utgå från vad 

barnen redan kan, men samtidigt utmana vidare. Här hjälper läraren en del av barnen med 

att välja rätt svårighetsgrad. Hon ber dem berätta med ord vad de gör, men rättar inte fel. 

Barnen hjälper varandra med att räkna ut talen. Om någon frågar hur en siffra ser ut för 

att kunna lägga kortet på rätt plats, så hänvisas de till ”Nalletavlan”. Nallarna kan barnen 

ta med sig till spelet för att jämföra siffrorna med varandra. Det finns även en burk med 

glaskulor som barnen kan använda som stöd när de ska räkna ut de olika summorna.  

 

4.4.4 Siffermobiler 

”Något av barnen sa att 3+3=6 och då sa någon annan nej, 4+2=6. Det var så det 

började”. Läraren har med anledning av den diskussionen mellan två av barnen, förberett 

klädgalgar där hon satt fast siffran 5 eller 6. Här finns, förutom papper och pennor, även 

glaskulor samt en plastbricka med två cirklar uppritade. Barnen får frågan, vilken siffra 

det är på galgen och sedan om de vet något annat sätt som man kan skriva den siffran på. 

Barnen uppmuntras att finna så många olika sätt som möjligt. De berättar för kamraterna 

hur de tänker samtidigt som de illustrerar det med hjälp av glaskulorna och cirklarna. 

Barnen och läraren diskuterar hur siffrorna skrivs, hur tecknen för plus och lika med ser 

ut, innan de uppmuntras att skriva ner talet. Talet skrivs på ett färgat papper, som med 

hjälp av en tråd sedan fästs i galgen. Om barnen vill kan de öva genom att skriva på 
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whiteboardtavlan innan de skriver på sin lapp. En grupp med barn upptäcker lösningar 

med subtraktion. Då undrar läraren hur man skriver det. Ett barn vid centret bredvid hör 

frågan och kommer för att visa sina kamrater hur minustecknet ser ut. Sista gruppen 

hoppar över den delen med att illustrera med glaskulorna. De skriver i stället siffrorna 

direkt i cirklarna innan de renskriver på papper. Varje grupp med barn som är i centret 

gör en mobil med sina olika lösningar och mobilerna hängs upp i taket. 

 

4.4.5 Affärsspel 

Affären är en liten låda med egenhändigt tillverkade små varor i. Till spelet finns det ett 

antal inköpslistor samt en tärning där de olika varorna finns illustrerade med bilder. En 

inköpslista innehåller exempelvis fyra olika varor, även dessa illustrerade med bilder. 

Framför varje vara står en siffra som visar antalet varor man förväntas handla i affären. 

Spelet går ut på att slå med tärningen, ta rätt vara och samla på sig rätt antal av varje vara. 

 

4.4.6 Fiskspel på datorn 

Ett spel som går ut på att räkna antalet fiskar som kommer simmande och sedan markera 

rätt antal. Datorn används inte särskilt mycket, men är populär, säger en av lärarna. Det 

finns inga inköpta spel utan de som används finns tillgängliga på nätet. Ibland används 

Word programmet för att skriva siffror. 

 

Barn bygger upp en antalsuppfattning och utvecklar strategier för räkning när de ges 

möjlighet att vid upprepade tillfällen räkna och gruppera föremål, menar Furness (1998) 

och Chapin & Johnsson (2000). Författarna ser användandet av konkretiseringsmaterial 

som ett stöd för barn i denna process. Den uppfattningen delar de med Johnsen Høines 

(2000). Hon lyfter även fram den muntliga kommunikationen samt att teckna eller rita 

antalsstreck, som naturliga för barn att använda sig av när de vill visa hur de tänker eller 

illustrera antal. Lärare kan planera aktiviteter, skapa matematiska problem, där barn 

möter och kan reflektera kring en mångfald av lösningar. Detta ger barn möjlighet att 

utveckla sin matematiska förståelse, menar Pramling Samuelsson & Mårdsjö (1997). För 

att barn ska utvecklas optimalt krävs att läraren är öppen för deras olika lösningsstategier. 
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All inlärning förutsätter att barn deltar aktivt i sin egen läroprocess, vilket i sin tur 

förutsätter att de känner tilltro till den egna förmågan som problemlösare (Malmer 1990).  

 

4.5 Planering och tema 
The English Schools sätt att arbeta med teman och undersökningar kräver planering. 

Varje år planeras vilka teman som det ska arbetas med under läsåret och hur de ska möta 

barnen i deras undersökningar. IBO: s huvudgripande teman sätter ramarna för den 

planering som sker i skolan. En av lärarna säger att de temana består av väldigt viktiga 

ämnen som barn måste lära sig och att skolan måste formulera mål som hjälper barnen att 

förstå dessa ämnen. ”De mål som formuleras för våra egna undersökningar måste passa in 

i IBO: s huvudtema och varje läsår består av 4 till 5 teman”, berättar rektorn. De första 

veckorna på terminen används för att hitta lämpliga riktlinjer för varje tema samt metoder 

för att nå målen. Lärare och barn arbetar med att hitta barnens förkunskaper och temat 

presenteras även för föräldrarna. Skolan ser gärna att föräldrarna delger sina kunskaper 

och lämnar material. Varje tema ska innehålla alla traditionella skolämnen. Läraren i pre-

school 2 ger som exempel årets första tema Vatten. ”Då tänker vi på vatten och har frågor 

som guidar oss i vår undersökning. Sedan tänker vi på hur vi kan täcka upp olika ämnen 

inom temat, som mätning t ex.” Matematik byggs in i alla teman. Det är något som IBO:s 

program uppmuntrar. En av lärarna uttrycker i intervjun att det ibland är lätt att få in 

matematiken, men att det vid andra tillfällen kan vara svårare.  

 

För att få tips och idéer används Mathematics: Scope and Sequences. ”Vi försöker göra 

det på ett meningsfullt sätt”, säger en lärare.  Som exempel nämner hon ett växttema och 

menar att bara för att det handlar om växter så räknar inte barnen blommor. Istället kan 

matematiken vara att mäta växter som barnen planterat och se hur mycket de växer från 

dag till dag. Det finns tillfällen när det inte går att få in matematik i temat. ”Då arbetar vi 

med det på annat sätt”, säger en lärare. Pre-school 1 arbetar med matematik varje dag. De 

har inte någon särskild dag där de fokuserar på matematiska övningar. Varje lärare lägger 

upp sin undervisning och det gör att det kan se annorlunda ut i de olika klasserna. Läraren 

i pre-school 1 säger att det är upp till individen själv att bestämma om de känner att de får 

med matematiken genom att göra den varje dag eller vid ett särskilt tillfälle.  
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Bara så länge matematiken blir gjord. Att börja med matematik från 3 års ålder är ett sätt 

att följa barnens naturliga intresse, menar en lärare. Visar barnen inget intresse, backar 

lärarna ett steg för att inte ”pusha” på dem. ”Vi gör bara saker som barnen är intresserade 

av.” 

 

4.5.1 Läroplan 

Lärarna berättar att det finns en läroplan för varje ämne. Dessa är i sig uppdelade i 

Primary Year Programme från 3–12 år och Middle Year Programme från 12-16 år.  

I mötet med rektorn lämnar hon ut den läroplan som International Baccalaureate 

organization, IBO (www.ibo.org) har utformat särskilt för matematik. Läroplanen, IBO:s 

motsvarighet till den svenska läroplanen, kallas Primary Years Programme Mathematics: 

Scope and Sequences (2003). Den är gjord för och delges enbart de skolor som är 

medlemmar i organisationen. 

 

Läroplanen är ett ingående material med riktlinjer för hur läraren kan arbeta, den 

matematik barnen bör möta samt förslag på metoder, arbetssätt och klassrummets 

utformning. Den betonar att det är av stor vikt vilken kunskap läraren besitter i det ämne 

hon ska lära ut. Vad läraren själv förstår ger förutsättningarna för hur hon kommer att 

välja aktiviteter och material samt hur undervisningen ser ut. Läraren bör därför ta del av 

fortbildning, aktuell forskning och ha regelbunden kontakt med kollegor som också 

undervisar i matematik.  

 

När det gäller den del som handlar om barnen och deras kunnande beskriver 

Mathematics: Scope and Sequenses (2003) kunskaper som barn mellan 3 och 5 år bör 

uppnå när det gäller antalsuppfattning:  

 
• Läsa , skriva och använda antal upp till 20. 

• Räkna, jämföra och ordna antal upp till 20. 

• Uppskatta antal upp till 10. 

• Använda ordningstal och beskriva placering av saker i en sekvens. 

• Använda antalets relation till 10. ”Visa en mer än tre, eller ta bort två 

av sakerna.” 
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• Använda matematiskt språk som fler, färre, siffrornas namn och 

summa. 

• Använda 1-1 förhållande. 

• Undersöka siffrornas konstans genom att använda material. 

• Välja och förklara en lämplig metod att lösa ett problem. 

                                                                                               Mathematics: Scope and Sequenses (2003: 3.16)         

    

Målen som är beskrivna är en önskad nivå att uppnå inom åldersgruppen. Läroplanen 

poängterar att mål och förväntningar noggrant bör utvärderas. Detta för att vara säker på 

att barnen fullt ut har förstått dem, innan de går vidare. Den svenska läroplanen, Lpfö98, 

har inga uppnåendemål. Istället uttrycker den att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. 

Förskolan ska också sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för grundläggande 

egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och 

rum (Lpfö98:11). 

 
Vi använder oss mycket av Scope and Sequences för där står vad barn kan lära 
sig. Men den är också full av idéer och aktiviteter som man kan göra. Jag har 
aldrig sett en läroplan som inte bara beskriver målen utan här är det också så 
att det står vad man kan göra och den har många tips på aktiviteter. Det står 
också hur man kan utvärdera dem också. Den är verkligen ett bra hjälpmedel.  
                                                                                                   
                                                                                                   (Lärare i intervju) 
                                                                                          

Planen är en riktlinje över vad barn bör kunna i de olika åldrarna. En av lärarna säger 

följande om läroplanen: ”Det är en guide för barn mellan 3-5 år, men den är enormt 

flexibel.” Lärarna påpekar båda att de har som mål att genomföra det som står i läroplanen 

inom en viss åldersgrupp. De säger dock samtidigt att tanken med programmen är att allt 

lärande och då även matematiken ska utgå från varje barn. De mål som finns i 

Mathematics: Scope and Sequences är mål som inte är några större problem att uppnå 

menar en av lärararna. ”De ska kunna räkna till 20, en sak som de flesta kan redan när de 

går ut pre-school 1.”  
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4.5.2 Utvärdering och dokumentation 

Utvärdering är en viktig del för att kunna planera och genomföra en verksamhet. 

Personalen på the English School använder sig av utvärdering för att mäta om de uppnått 

sina mål. De försöker också att mäta barnens kunskaper och hur de lär sig genom att 

observera och dokumentera det som barnen gör. För att kunna ta reda på var barnen 

befinner sig i matematik gör lärarna enkla matematikövningar med dem. Det kan vara att 

be dem sätta siffror i rätt ordning. ”Jag kollar om de kan göra någon enkel addition eller 

sortera i kategorier.”  

Skolan använder sig av en checklista för att i slutet av varje år kunna se var barnen 

befinner sig. Den har inte som syfte att mäta barnens kunskaper utan är istället ett sätt att 

visa vilken nivå de är på. ”Det är bara för att se var barnet befinner sig”, säger läraren.  

Har barnet precis blivit presenterat för en viss typ av matematik, har det arbetat med den 

eller är de helt presenterade för den och kan gå vidare. 

 

För att barnet ska kunna se sin utveckling använder sig The English School av portfolio. 

Där sätts vissa av barnens arbeten och alster in. I slutet av varje termin går barnen igenom 

sin portfolio och väljer ut de arbeten som de anser vara bäst. Ibland kan barnen då tala om 

vad de lärt sig när de ser sitt material och de kan tala om vad de tyckte om att göra. ”För 

att lätt kunna hitta i portfolion har vi precis delat in dem i sektioner”, berättar läraren. I 

sektionen om matematik finns teckningar där de ritat rätt antal saker till en siffra. En bild 

är en drake med en siffra i. Då har barnen ritat det antalet band i linan som draken flyger i. 

Läraren påtalar här att den matematik som syns i portfolion är sådan matematik som fallit 

utanför ”the Inquiry”. ”Alla delar som vi vill följa upp kan inte göras i undersökningen 

utan görs i särskilda aktiviteter. Endast en del av materialet hamnar här. 

 

Våra resultat visar att den läroplan som styr arbetet med matematik är ett ingående 

material som både visar på vilka kunskaper man vill att barnen ska uppnå, men även 

tillhandahåller förslag på arbetsmetoder, material samt riktlinjer för hur klassrumsmiljön 

ska utformas. Den lyfter även fram att lärarens kunskapsnivå inom ämnet är avgörande 

för hur undervisningen utformas. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) talar om att 

framtidens pedagoger behöver mer didaktisk kunskap för att få fram ett nytt perspektiv på 
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hur man kan ge barn förutsättningar och utmaningar i sitt eget lärande. Läroplanen tar 

också upp vikten av att utvärdera mål och förväntningar så att lärarna ser att barnen 

verkligen har uppnått en förståelse innan de går vidare. 

Barns matematiska förståelse utvidgas när de får möjlighet att reflektera kring sina egna 

lösningsstrategier och dokumentation är ett viktigt redskap för att synliggöra barns tankar 

för dem själva, skriver Doverborg & Pramling Samuelsson (2003). En annan viktig 

aspekt är att barn kan lära av varandra, när deras olika lösningsmodeller blir synlig i 

dokumentationen menar Johnsen Høines (2000). Lärarna beskriver att deras arbete med 

dokumentation dels syftar till att barnen ska se den egna läroprocessen, men att den även 

används som ett redskap för att undersöka var barnen befinner sig, vilket sedan är 

utgångspunkten för deras planering. Här ser vi som resultat att the English Schools 

arbetar med undersökande teman, dokumentation och utvärdering för att ge barnen 

möjligheter att se och förstå sitt eget lärande. 
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5   Diskussion 
Diskussionen inleds med en metoddiskussion där vi gör en reflektion kring studiens 

validitet och reliabilitet. Avslutningsvis för vi en diskussion kring arbetets resultat och 

ger förslag till fortsatt forskning. 

  

5.1 Metoddiskussion 
Vid en undersökning är det viktigt att veta vad det är som ska undersökas, dess validitet 

och att det görs på ett sätt som är tillförlitligt, dess reliabilitet. I en kvalitativ studie har 

inte begreppen validitet och reliabilitet samma betydelse som i en kvantitativ. Här 

handlar det om att upptäcka, tolka och förstå innebörden i det studerade istället för att 

mäta noggrannhet eller bra metoder, vilket är fallet i en kvantitativ studie, skriver Patel & 

Davidsson (2003). 

 

5.1.1 Validitet 

Syftet med vårt arbete har varit att på the English School i Älmhult undersöka dess miljö, 

hur de arbetar med matematik, då särskilt med taluppfattning samt hur undervisningen 

planeras, genomförs och dokumenteras. Johansson och Svedner (2006) anser att det är av 

vikt att ha fler än en undersökningsgrupp och att också använda sig av flera olika metoder 

i sin studie för att nå bästa resultat. Förutsättningarna som fanns på the English School 

medförde att studien fick ett speciellt utgångsläge. Den var den enda i sitt slag på orten, 

skolan var liten med få elever och lärargruppen i pre-school bestod endast av tre lärare. 

Med intervjuer av all personal i pre-school och samtal med skolans huvudlärare i 

matematik kunde materialet fått en större grad av tillförlitlighet. Men semestrar och det 

faktum att skolan stängdes för sommarlov under studiens gång gjorde att det inte var 

genomförbart. Lärarna som vi intervjuade arbetade dock i båda klasserna och hade 

inblick i varandras matematikundervisning. En av de lärarna var också huvudlärare för 

hela pre-school och hade full inblick i dess verksamhet. Med hjälp av observationer av 

lärsituationer, miljö och material, intervjuer av lärare och genom förarbete med att 

studera skolans organisation och litteratur har vi fått ett varierat underlag för studien. 
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5.1.2 Reliabilitet 

För att få en grund att utgå ifrån i observationerna och intervjuerna har vi sökt efter och 

läst den information som finns om the English School och the International Baccalaureate 

Organization på Internet. Vi har också tagit del av den litteratur som rektorn på skolan 

rekommenderat och lånat ut till oss. De inledande samtal som gjordes med en av lärarna, 

användes också för att samla information om det vi ville undersöka. Vi utförde alla 

observationer och intervjuer tillsammans för att kunna översätta och strukturera så 

noggrant som möjligt. En kontroll av reliabiliteten i en intervju kan vara att vara två 

observatörer, menar Patel & Davidsson (2003). Genom att båda för protokoll och att 

dessa sedan jämförs, för att se om de stämmer överens, blir ett mått på tillförlitligheten.   

För att vara säkra på att få svar på våra frågeställningar utgick vi från 

observationsmaterialet när vi formulerade frågor till intervjuerna. Den första intervjun 

bearbetades och inför den andra intervjun kompletterade vi med nya frågor som 

diskuterats i den första och var av vikt att de kom med i båda. Vi valde också att ta med 

några frågor angående Mathematics: Scope and Sequences i den andra intervjun för att 

läraren där precis deltagit i en matematik utbildning i IBO: s regi. Den utbildningen 

skulle den andra läraren åka till veckan efter intervjutillfället och därför fanns det inte 

möjlighet att ge samma frågor till henne. För att dokumentera intervjuerna valde vi att 

använda bandspelare. Eftersom intervjuerna genomfördes på engelska gav 

bandupptagningen en god återgivning av vad som sagts och kunde därmed översättas så 

korrekt som möjligt. Det inspelade materialet översattes ordagrant och transkriberades för 

att kunna bearbetas, tematiseras och struktureras i studiens vidare arbete. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Utgångspunkten för vår undersökning var att skriva om matematik, ett ämne som fångat 

vårt intresse både under vår utbildning och i vårt arbete. Vår erfarenhet från förskolan sa 

oss att barn visar ett stort intresse för siffror och för att räkna. Utbildningen gav oss 

underlag för att matematik för yngre barn är viktig och att den kan ge barn bättre 

förutsättningar i skolan. För att få se om matematik presenterades och användes på ett 

annorlunda sätt än på en kommunal förskola valde vi att undersöka pre-school 1 och pre-

 35



school 2 på the English School i Älmhult. Kunde en skola med internationell inriktning 

möta matematik för yngre barn på ett annat sätt än vad vi var vana vid? 

 

The English School i Älmhult tog emot oss och engagerade sig i vår undersökning. De 

visade oss en strategi och ett mål med matematik som var klart uttalat både i deras 

läroplan och i undervisningen. Genom sin läroplan Mathematics: Scope and Sequences 

(2003) visade skolan att matematik var ett ämne som lades stor vikt vid och den 

specificerade på flera sätt vad som var viktigt för barn att möta när det gäller matematik. 

För oss var den läroplanen ett sätt att hävda att matematik för yngre barn är viktigt och 

dess tydlighet gjorde det lätt att förstå varför och att hitta metoder för att lära ut. Den 

svenska förskolans läroplan poängterar att barn ska utveckla en förmåga att använda 

matematik meningsfullt och de ska utveckla sin förmåga att använda grundläggande 

begrepp (Lpfö 98). Att den är mer övergripande och att det är ett mål att sträva mot gör 

att det blir svårare att veta vad det är som barnen bör kunna och möta när det gäller 

matematik. 

 

Mathematics: Scope and Sequences (2003) talar också om det väsentliga i att lärare har 

stor kunskap i matematik för att kunna undervisa på ett bra sätt. The International 

Baccalaureate Organization utbildar den personal som arbetar på skolor som ingår i deras 

organisation och håller kurser vid olika tillfällen. För oss som studerat matematik för 

yngre barn på universitet är det en god tanke med en skola som kontinuerligt uppdaterar 

sin personals kompetens. Vi anser att den forskning och de nya metoder som 

framkommer inom matematik borde förmedlas till alla som arbetar på förskolor och 

skolor. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) uttrycker att framtidens pedagoger 

behöver mer kunskap i hur de kan skapa lärandesituationer där barn ges förutsättningar 

för, och utmaningar i sitt eget lärande. 

 

Arbetet med matematik i the English School skilde sig mycket från det vi sett på svenska 

förskolor. Den stora skillnaden var deras sätt att arbeta med ”Inquiry” och center. Med 

hjälp av teman fick barnen möta de traditionella skolämnena i undersökningar av en 

speciell frågeställning. Genom teman som ”Min närmiljö” fick barnen möta matematik i 

 36



staden när de gick på sifferpromenader eller när de tog reda på vad saker kostade i 

affären. Lärarna sade också i intervjuerna att de arbetade särskilt med matematik för att 

täcka upp alla dess delar. Pre-school 1 arbetade med matematik varje dag och pre-school 

2 förlade undervisningen till en särskild dag. De aktiviteter vi såg fokuserade på antal och 

räkning. Barnen visade på stor kunskap och de övningar de gjorde kändes för oss ganska 

avancerade. Observationerna gav oss inblick i att barn har förmåga att lära sig det som de 

presenteras för. Lärarna berättade hur de gjorde för att lära ut matematik och att de gav 

barnen förutsättningar att möta matematik på flera olika sätt. Det vi saknade var barnens 

möjligheter att själva experimentera med materialet samt finna egna lösningar på hur det 

skulle kunna användas. De center som barnen presenterades för hade ett material 

presenterat och det fanns också ett ”rätt” sätt att använda det. Vi såg inte heller lek som 

en metod att lära. De aktiviteter vi mötte var mer av undersökande karaktär. Fauskanger 

(1999), Doverborg & Pramling Samuelsson (2003), Johnsen Høines (2000) samt Short  

 m fl (1996) talar alla om hur bra leken är för barn när de ska lära sig något nytt. Lärarna 

berättade att de arbetade med center både på för och eftermiddagen. De talade också om 

att det var lite olika och att de ibland lekte lekar eller gjorde andra saker, men de gånger 

vi observerade var det bara arbete i center.     

 

I undersökningen fick vi se en miljö som var annorlunda mot den i den svenska 

förskolan. Barnen tillbringade sin tid i klassrum med små vrår inredda för olika ämnen. 

Matematiken hade sin speciella plats och där presenterades material med fokus på 

matematik i en hylla. Det gör att barnen tidigt görs medvetna om vad de egentligen gör. 

Att lägga vikt vid miljön och ställa frågor som vad rummet ska användas, till vilka 

verktyg som finns för aktiviteter och vilket samspel som kan ske gör att barnet tar aktiv 

del av miljön, skriver Strandberg (2006). Spel med räknetema, kulor att räkna, böcker 

med matematisk inriktning är exempel på saker som visade barnen att nu är det 

matematik de håller på med. Arbetet med ”center” och ”Inquiry” betonar ytterligare hur 

barnen skaffar sig kunskaper och hur de blir medvetna om sitt eget lärande är något som 

Short m fl (1996) skriver om. 
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Genom dokumentation får barnen följa sin egen framgång. The English School och dess 

lärare arbetar mycket med att utvärdera och dokumentera barnens kunskaper. De kollar 

av vilken typ av matematik som barnen presenterats för i syfte att se till att de möter den 

matematik som deras läroplan förespråkar. Här såg vi igen ett medvetet arbete med att 

lära ut matematik. Att inte vara rädda för ”mätning” av barnens kunskaper kan vara att 

möta dem på rätt nivå. Det är först när läraren känner barnen som det framgår vad hon 

ska utgå ifrån i undervisningen säger Johnsen Høines (2000). 

 

Det skulle vara intressant att följa upp denna studie med att göra en undersökning som 

sträckte sig över en längre period för att på ett mer övergripande sätt ta del av the English 

Schools matematikundervisning för yngre barn. Att mäta barnens kunskaper längre upp i 

åldrarna och jämföra det med barn från en svensk skola skulle också kännas relevant. 

 

Vår slutsats blir att vi mött en skola med en medvetenhet i sin undervisning i matematik. 

De ser matematik som ett viktigt ämne som bör fokuseras på redan i tidig ålder. Barnen 

görs medvetna om att när de räknar, sorterar, mäter och skriver siffror då arbetar de med 

ämnet matematik. Skolan och dess organisation är inte rädda för att utmana barnen med 

formell matematik. Som vi ser det skulle den svenska förskolan närma sig IBO: s 

läroplan i matematik för att ge barnen bättre grundkunskaper i matematik samt utnyttja en 

tid i barnens liv då deras inlärningsförmåga är stor. 
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                                                                                                                                 Bilaga 1 

 
 

             Älmhult 2007-05-23 
 
 
 

 
Hello!  
 
We are two female students who are studying to become teachers for the 
early years at the University of Växjö. We are working at Norregårds förskola 
and Tornets förskola and are studying part time at the same time.  
 
Now it is time to do our exams. We are going to do a comparative study of 
how the subject of mathematics is presented in the English school and in two 
local-government pre-schools. The study is going to be made up of 
observations of the teachers and their work and the kind of material and 
methods that are being used. There will also be interviews with the teachers.  
 
We have kindly been allowed to attend to some of the classes in the English 
school, in the pre-school class, to observe pedagogy, methods and materials. 
During these sessions we are not going to make any observations of the 
children and they are not going to be part of the study as individuals. There 
will be some recording of the teacher with the intention of making it easier 
for us to translate what we see into Swedish. This material will only be used 
by us and will be destroyed when the study is finished. 
 
 
With our best regards  
 
Annette Johansson and Anette Ottosson. 
 
 

 

 

          

 

 

 



 

                                                                                                                         Bilaga 2 

Questions for interviews in the English School 
 
Grundfrågor som lämnades till lärarna före intevjuerna. 
 
Your curriculum describes five questions of inquiry, which gives a guideline to what 
children should learn. Can you describe Your way of working from these questions 
concerning mathematics, with focus on numbers and quantity? 
 
We found the expressions “manipulatives and conversations” in Your Mathematics: 
Scope and sequences. Can You describe that? 
 
We´ve been visiting You at “maths day” when the centers all had some connection to 
mathematics. Is mathematics a subject of it´s own or is incorporated in the inquiry? 
 
When the children begin at Your school, how do You present mathematics? 
 
We`ve seen examples of the teachers knowledge of how much the children know and 
ability to give children a challenge to learn more. In what way do You explore that and 
how is it documented? 
 
The classroom in the English School are set in a special way. Can you tell us about the 
thoughts about that? 
 
Mathematics has it´s own area in the classroom with books and lots of different materials. 
Can You describe the material and it´s purpose? 
 
 
Kompletterande frågor som vi ställde i den andra intervjun. De översattes och skrevs inte 
ner utan ställdes direkt vid intervjutillfället. 
 
Att använda frågan som metod som metod är viktigt enligt Mathematics: Scope and 
Sequences. Hur använder du dig av detta? 
 
Punkterna constructive meaning, transfering meaning into signs and symbols och 
understanding och applying beskriver ett arbetssätt i matematik. Hur omsätter du detta? 
 
Finns det riktlinjer från IBO om hur man ska börja att presentera matematik för barnen? 
 
Vid förra intervjun talade vi en del om checklistor och utvärdering av barnen kan du 
berätta lite mer om det? 
 
Hur ser din planering ut när det gäller matematik? 
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