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Abstrakt 
Arbetet handlar om hur förskollärare arbetar med antalsuppfattning i förskoleklass och vad de 
utgår ifrån för material i detta arbete då deras läroplan Lgr 11 (Skolverket, 2011) inte har med 
något om antalsuppfattning. Förskoleklass är övergången mellan förskola och skola från 
hösten då eleven fyller sex år. Det är en frivillig skolform. Syftet med arbetet var att besvara 
följande frågeställningar: Hur arbetar lärare i förskoleklass med antalsuppfattning? Vilket 
material utgår lärarna från i sitt arbete med antalsuppfattning? Vi har använts oss av en 
kvalitativ undersökning. Undersökningen har utförts i två olika kommuner där vi intervjuade 
tolv lärare, sex var, på fyra olika skolor.  Av resultaten framgår hur lärare i förkoleklasser 
arbetar med antalsuppfattning och vilket material de utgår ifrån i sitt arbete. Antalsuppfattning 
synliggörs i olika aktiviteter som samlingar, böcker, musik och spel. 
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1. Inledning 

Matematik är något som barn och elever kommer i kontakt med tidigt. Betydelsen av 
matematiken för dem är att t.ex. få lika många godisbitar som sin storebror eller att kunna 
räkna hur många år man är. När lärarna frågar eleverna vad matematik är, kopplar de ofta ihop 
räknande med ordet matematik, men matematik är mycket mer än bara räkning, vilket Dahl 
och Rundgren (2004) skriver att lärarna i förskoleklassen kan hjälpa eleverna att förstå genom 
att göra matematiken spännande och rolig för dem. På så vis kan man redan i förskoleklass 
förebygga svårigheter för många elever. 

Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) skriver att matematiken är den äldsta vetenskapen. 
Matematikens höga status gör att den anses ha förmåga att beskriva världen. För oss 
människor betyder det att matematiken är en baskunskap och att vi har behov av att kunna 
räkna och att ange antal. Detta poängterar också Solem Heiberg och Reikerås (2006), att 
räkning är vårt redskap för att lösa problem.  

Den gren inom matematiken som behandlar räknande kallas aritmetik, vilket betyder 
räknelära. Det är den mest ursprungliga formen av matematik och innefattar grundläggande 
egenskaper hos tal, hur de skrivs och hur de fungerar. Aritmetiken är den äldsta grenen av 
matematiken och ligger till grund för all övrig matematik. Grunden till den ligger i förmågan 
att jämföra föremåls antal, storlek och form (Wikipedia, hämtad 2013-08-15).  

Förskoleklass är bron mellan förskola och skola. Redan i förskola och förskoleklassen arbetar 
man med matematik. Förskoleklassen omfattas av läroplanerna för grundskolan, specialskolan 
och sameskolan. Del ett i läroplanen gäller fullt ut för förskoleklassen och del två gäller i 
tillämpliga delar. (Skolverket, hämtad 2014- 09-23).  

I förskoleklassen finns inga mål i matematik för den egna verksamheten. Det man har att utgå 
ifrån är Lgr 11 och de målen måste förskollärarna anpassa efter förskoleklassens verksamhet, 
så att de stämmer överens med de mål som faktiskt finns på förskolan. Ett övergripande mål i 
Lgr 11 som passar väl in på förskoleklassens verksamhet är att: 

 ”undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet”. ( Lgr 
11:62) 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står inte mycket om matematik för förskoleklassen och därför har 
vi valt att undersöka hur lärare arbetar med antalsuppfattning i förskoleklass och vad de utgår 
ifrån när de arbetar med antalsuppfattning. Vi vill få mer insyn i och skapa mer kunskaper om 
hur det är att arbeta med antalsuppfattning med elever i förskoleklass. Båda tycker vi att det är 
ett intressant och spännande område inom matematiken som lärarna kan arbeta med på många 
olika sätt. Redan i förskolan upptäcker eleverna betydelsen av antal i de olika aktiviteterna. 
De som går på förskola får möta olika situationer med antalsuppfattning, både styrda och 
vardagliga, eftersom det ingår i arbete att planera verksamheten utifrån Läroplanen för 
förskolan 98 reviderad 2010 (Skolverket, 2010). I Lgr 11, Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket, 2011) är de två första delarna för förskoleklass, 
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men det finns inget krav på att arbeta med matematik eller antalsuppfattning. Därför är vi 
intresserade av hur lärarna arbetar inom just detta område. 

 
 
 
 
2. Syfte  

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lärare arbetar med antalsuppfattning i 
förskoleklassen. I arbetet vill vi också undersöka var lärarna hämtar material i arbetet om 
antalsuppfattning och vilket arbetssätt de använder.  

2.2 Frågeställningar 

Hur arbetar lärare i förskoleklass med antalsuppfattning? 

Vilket material utgår lärarna från i sitt arbete med antalsuppfattning? 
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3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Antalsuppfattning 
 
Antalsuppfattning är en av de mest grundläggande färdigheterna inom matematiken. 
Begreppet antal är centralt för matematik och förklaras med förmågan att uppfatta antal på 
olika sätt.( Adler, 2001). Barns antalsuppfattning utvecklas inte efter deras ålder, utan hänger 
tätt samman med hur läraren utmanar barnen i deras vardag och hur man använder sig av 
deras erfarenheter och intresse. ( Doverborg, 2001). Barn möter matematiken väldigt tidigt 
och kan reagera när antalet förändras (Solem & Reikerås, 2006).  Ahlberg (2004) förklarar att 
barnen kombinerar fingerräkning och huvudräkning vid beräkningen. Räkning av antal i 
vardagen bidrar att barnen får kunskaper om antalsberäkning redan innan de börjar skolan  
(Bergius, 2011) 
 
 
 
3.2 Principer för att räkna antal 
   
I arbetet med antalsuppfattning kan man utgå från fem principer, framtagna av de 
amerikanska forskarna Gelman och Gallistel (1978). Principerna sammanfattar vad det är som 
barn behöver kunna för att behärska antalsuppfattning. De tre första principer förklarar hur 
barn gör när de räknar. Fjärde principen står för vad som går att räkna och den femte 
principen är en sammansättning av de första fyra principerna. Både Ljungblad (2001) och 
Kilborn (1997) poängterar att uppräknandets idé bygger på dessa fem principer. Principerna 
uppfattas på olika sätt av olika barn, beroende på deras intresse och erfarenheter (Neuman 
1998).  
 
 
3.2.1 Ett- till- ett- principen 
 
Ett- till- ett- principen innebär att föremål eller tal jämförs och paras ihop med varandra och 
eleverna ser att varje föremål har ett räkneord när det räknats (Ljungblad, 2001). I principen 
ett- till- ett- finns det två olika processer, som kallas delning av delar och taggning, som båda 
två startar och slutar i samband med varandra. Vid delning av delar så delar eleven upp olika 
föremål i två högar, de föremål som ska räknas i en grupp och de som har räknats i en annan 
grupp. Med taggning menas att föremålen har fått en benämning när de räknats. Då de är 
uppradade går det lättare att se vilka föremål som är räknade och vilka som inte är räknade, 
skriver Gelman och Gallistel (1978). Om föremål blir utspridda eller placerade i olika grupper 
kan det försvåra för eleverna att räkna dem. Löwing (2008) skriver, att det även kan underlätta 
för eleven om olika föremål paras ihop och står två och två. Då blir det enklare att ge varje 
föremål en benämning eller ett tal.  
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3.2.2 Principen om räkneordens ordning 
 
Innebörd av principen är att räkneorden används i en speciell ordning. Eleven vet att 
räkneordens ordning är ett, två, tre, fyra, fem istället för ett, tre, fyra, fem. Detta kan skapa 
problem för en elev som har det inövat, om det sker kommunikation med någon som inte 
använder samma räknesätt utan kanske nämner en siffra mitt i talordningen. Att en elev kan 
räkna eller säga talen upp till tio innebär inte att eleven kan räkna, utan att det kan vara en 
inövad ramsa och att eleven inte helt vet betydelsen av siffrorna (Gelman & Gallistel, 1978).  
 
Ljungblad (2001) kallar samma princip för Principen om den naturliga ordningen vilket 
betyder att barnen alltid måste ha samma plats för siffrorna i en ramsa. Ett tal får inte uteslutas 
utan måste alltid ha sin egen plats. Löwing (2008) påpekar att för att eleven ska förstå denna 
princip, så måste eleven ha lärt sig innebörden av och de riktiga namnen på räkneorden.  
 
3.2.3 Antalsprincipen 
 
Genom antalsprincipen eller kardinalprincipen kan eleven benämna mängden av alla räknade 
föremål med den sista siffran som talar om hur många föremål det var sammanlagt. Om det 
gäller fem bollar, så behöver eleven inte räkna om alla bollar för att tala om att det var fem. 
Eleven vet att det sista talet står för alla räknade föremål, menar Ahlberg (2000).  
 
3.2.4 Abstraktionsprincipen 
 
Gelman och Gallistel (1978) skriver att denna princip betyder att alla föremål kan räknas 
oavsett vad det är för föremål. De menar att eleverna kan koppla t.ex. siffran tre till tre 
föremål, t.ex. till tre katter. Deras förståelse baseras på att 3:an är ett antal, vilket får dem att 
förstå hur många föremål det finns. Johansson (2005) skriver att räkneorden används först 
som adjektiv, vilket betyder hur någon eller något ser ut, för att sedan förstås som substantiv 
vilket betyder namn på t.ex. personer, djur eller föremål.  
 
3.2.5 Principen om godtycklig ordning 
 
Principen om godtycklig ordning innebär att ett föremål bara får räknas en enda gång, men att 
den ordning eleven räknar det inte är så viktig, utan att föremålet blir räknat en gång, skriver 
Gelman och Gallistel (1978). Skall en elev räkna ett visst antal föremål som ej är likadana och 
har räknat färdigt alla, bör eleven kommit fram till att det är t.ex. sju olika glas. Om eleven 
förstår principen om godtycklig ordning vet eleven att de föremål som är räknade inte är 
detsamma som en siffra (abstraktionsprincipen). Eleven vet att när ett föremål är räknat en 
gång är det en del av summan av alla de räknande föremålen. Att eleven har förstått och tagit 
till sig kunskap om de fyra första principerna visar sig i denna princip.  Antalskonstans är en 
del av denna princip och innebär att barnet förstår att det är samma antal om sju böcker står på 
hyllan ihop eller om de ligger utsprida på ett bord (Ljungblad, 2001).  
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3.3  Antalsuppfattning inom olika talområden  
 
3.3.1 Antalsuppfattning inom talområdet 1-20 
 
Ljungblad (2001) skriver att eleven i vardagen ska få räkna med naturliga tal. Att räkna med 
ramsor med tal ända upp till hundra bidrar till att eleverna får en god antalsuppfattning. 
Pekräkning medför att eleverna får använda både rörelse och ord i sitt sätt att räkna. En 
genomtänkt räkneramsa är en grund för att uppnå en säker antalsuppfattning. Eleverna 
behöver även förstå varför de ska räkna olika föremål och därigenom uppfatta det räknade 
antalet. Det krävs tid och tålamod för att uppnå det syftet eftersom alla lär sig olika snabbt. 
Tal bör ses i många olika situationer, t.ex. sju och sjunde som är lika i antal, trots att de böjs 
på olika sätt beroende på situation. Eftersom alla lär olika snabbt och på olika sätt är det bra 
att ställas i olika situationer då det finns större möjlighet att ta in vad läraren säger. När 
eleverna har en stabil antalsuppfattning fram till talet tio, innebär det att de kan talen i ordning 
eller den siffran som kommer före eller efter ett tal. Eleven skall kunna sätta in tal i ordning 
eller oordning och ändå veta antal. För att komma till detta stadium har eleven gått igenom 
många olika utvecklingsnivåer, från symbolförståelse för en siffra till att kunna räkna framåt 
eller bakåt från vilket tal som helst. Detta ger en styrka, då eleverna ska börja addera eller 
subtrahera olika tal, eftersom de ej behöver börja räkna från ett hela tiden utan kan starta var 
som helst i räkneordningen, menar Ljungblad (2001).  
 
Olsson och Forsbäck (2008) skriver också att elever som har en stabil inövad ramsa med 
talraden, kan räkna från talet fem till nio, utan att behöva räkna från ett till fem först. Utan 
eleven ska då kunna börja räkna vid talet fem direkt och fortsätta till talet nio. Genom att 
eleven lär sig talraden och känner att de behärskar den utgör en stark trygghet och grund för 
eleven inom matematiken. Det bidrar även till att eleven vet vilket tal som kommer före 
respektive efter ett tal, utan att behöva räkna hela talraden.  
 
Enligt Ljungblad (2001) kan det vara problem med talen över tio, då eleven kan ha svårt för 
att känna igen talen av räkneorden och deras innebörd. När läraren frågar vad som kommer 
före eller efter tretton, kan det ställa till problem. För dessa tal kan det vara svårt att komma 
ihåg ordningen. Det är då bra att träna talraden både fram- och baklänges, så att det blir lättare 
för eleverna att komma ihåg ordningen på talen. Även att visa antalet för varje räkneord gör 
det lättare att förstå vilket som kommer före eller efter tretton.  
 
Ordningstalen från tretton upp till nitton kan vara ett problem för elever ibland, då entalet 
nämns först och tiotalet sist. Det kan lätt bli att eleven vänder på detta och får det till femtioett 
i stället för femton, skriver Olsson och Forsbäck (2008).  
 
Ordningstalen upp till tjugonde kan vara svårt att koppla ihop med siffrornas symboler, även 
om eleverna är vana att höra dem, skriver Ljungblad (2001). När en elev söker 
antalsuppfattning, blir det lättare att koppla ordningstalen till talraden. Dessförinnan är det 
lättare att arbeta med ramsor med ordningstal, så att eleverna lättare förstår vad ordningstal är. 
Ordningstalen anger endast ett objekt, medan kardinaltalen ger ett visst antal objekt. För att 
utveckla god taluppfattning är det viktigt att kunna talraden både fram- och baklänges. 
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Eleverna skall även förstå vad de olika talen står för, så att det inte är bara ord de säger, utan 
också att de uppfattar hur stort ett tal är. Det är även bra att visa olika stora föremål med 
samma antal, så att eleverna förstår att tre små stenar är lika många i antal som tre stora 
lastbilar. Det kan bli problem för vissa elever att se att det är samma antal. Då gäller det att 
arbeta vidare så att eleverna förstår. Det är viktigt för eleverna att kunna sortera i 
storleksordning bland talen och att både kunna skriva och säga siffran, då det hör ihop, skriver 
Ljungblad (2001). 
 
3.4 Att arbeta med antalsuppfattning 
 
Genom att arbeta med matematik redan i förskolan får elever en bra grund att stå på, vilket 
gör att de känner sig trygga när de ska börja grundskolan. Elever, som inte förstår räknandets 
principer vid skolstarten, kan ibland få svårigheter att ta till sig skolmatematiken, men 
eftersom de flesta elever ändå behärskar de fem principerna vid skolstart, så skriver Kilborn 
(1997) att det brukar fungera när lärarna lägger upp sin undervisning. Räkneordens betydelse 
är självklar för oss och därför, skriver Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005), 
behöver yngre elever många möten med antal, för att de ska kunna förstå betydelsen av 
räkneorden.  
 
Samtidigt skriver Emanuelsson (2006) att den matematik som eleverna möter i vardagen är av 
stor vikt för deras vidare utveckling och att deras första erfarenheter blir avgörande för hur de 
utvecklar matematiken. De viktiga utgångspunkterna i undervisningen, enligt Emanuelsson 
(2006), är lek, kreativitet och fantasi. Dessa ger elever möjlighet att utveckla sin matematiska 
förmåga. Emanuelsson menar att ”Ett meningsfullt innehåll innebär att barn finner det 
relevant och intressant och kan relatera det till egen förmåga och förtrogenhet” (2006, s.130). 
  
Att arbeta med antalsuppfattning på olika sätt bidrar till att alla elever får större möjlighet att 
lära sig efter sin egen förmåga, skriver Grieg (2003). Att ta in antalsuppfattning i vardagens 
olika situationer bidrar till att det blir naturligt och ett omedvetet lärande. Eleverna inspirerar 
varandra och bidrar till att matematiken blir en del av vardagen. Antalsuppfattning krävs för 
att ta reda på sin längd och jämföra den med de andras i klassen, då man får veta skillnaden i 
centimeter. Även vid olika spel kommer antalsuppfattning in då det räknas, vad som står på 
tärningen, hur många steg som man ska gå och hur många poäng det står mellan spelarna. 
Genom spelen får eleverna in vilket tal som kommer före och efter t.ex. siffran fem. I vissa 
spel med två tärningar lär de sig att addera tal och att det kan bli samma antal av olika siffror 
och olika antal då olika siffror läggs samman på olika sätt. Genom skapande kan antal bli ett 
intressant ämne. Grieg ger exempel på en övning, där man tar ett stort vitt lakan och låter 
eleverna göra fot- eller handavtryck. Sedan kan eleverna räkna antal fötter och händer. Det går 
att räkna fram antal färger på de olika trycken och hur många det blir tillsammans.  Antal går 
att få med i de flesta situationer som rör eleverna, om man bara tar tillvara tillfällena och ser 
möjligheterna, skriver Grieg (2003). 
 
 
3.4.1  Matematik som ett språk 
 
Ljungblad (2001) skriver att matematiken är ett naturligt språk. Vidare skriver Ljungblad att 
arbetet med matematikinlärning är komplicerat just för att vi vuxna och eleverna har olika 
språk. Elevernas erfarenheter formar medvetandet och de skiljer sig mycket från de vuxnas. 
Av största vikt är att läraren är lyhörda och kan möta eleverna på deras olika nivåer. 
Ljungblad (2001) nämner i sin bok att hos elever med en utbildad matematiklärare som talar 
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matematikens språk, blir förståelsen av detta ämne mycket bättre än med en outbildad lärare. 
Elever behöver lärare som har goda kunskaper för att kunna utveckla bra matematikspråk. 
 
Malmer (1999) skriver att det som är viktigt med matematikarbetet är de språkliga 
situationerna, där man använder olika språk och ser till elevernas språkliga utveckling. 
Malmer framhåller vikten av att skapa aktiviteter i olika situationer och ta vara på elevernas 
upplevelser. Genom samtal med elever skapas lärarna en bild av deras upplevelser där 
matematiska begrepp utvecklas. För att eleverna ska utveckla förståelse för det matematiska 
språket, skriver Ahlberg (2000) att det är viktigt att lärarna synliggör de matematiska 
begreppen för eleverna genom lekar och andra aktiviteter. 
 
Språket är nyckeln till kommunikation, men i dagens skola finns elever som kommer från 
andra länder där språket är nyckel till kommunikation. Om deras språk inte är tillräckligt 
utvecklat, hur ska de då kunna förstå sina lärare och omvärlden? Vi måste kunna prata med 
dem och även kommunicera med kroppsspråket. Kihlström (1998) tar upp att arbetet med 
språk är nödvändigt just för att det finns elever som behöver språket för att kunna förstå och 
utvecklas mer. 
 
Johnsen - Höines (1990) nämner Vygotskij, som påpekar att en viktig funktion i utvecklingen 
är när elever pratar med sig själva varvid talet går in och utvecklar tänkandet. Som lärare ska 
man lyssna på eleverna och tala matematik. När elever använder ord som de kan förstå, 
utvecklas även det skriftliga språket. Om eleverna kopplar ihop sitt språk med sina inre bilder 
och tankar, blir resultatet att matematiken ses som ett språk (Ljungblad, 2001). 
 
3.4.2 Matematik i förskoleklass 
 
Matematiken har en historia som går flera tusen år tillbaka med inslag av olika kulturer. Den 
är en del av samhället och används i vardagen där bland annat tekniken kräver matematik på 
olika sätt. Genom att lyfta fram matematiken i skolan får eleverna tilltro till sin kunskap och 
kan fatta beslut i vardagens matematiska frågor. Genom att låta eleverna ta del av 
matematiska begrepp får de möjlighet att fundera över matematikens betydelse. Då kan de 
tala om matematik i vardagen och de får möjlighet att lära sig hur det går att lösa problem 
inom matematiken. Genom samtal om antalsuppfattning lär de sig dess olika begrepp. De 
skall dessutom kunna redogöra för sina uträkningar, slutsatser och frågeställningar inom 
matematiken (Skolverket, 2011). I grundskola, förskoleklass och fritidshem är det viktigt med 
ett lärande där eleverna är aktiva på olika sätt, genom lekar, lektioner och fysiska aktiviteter. 
Läraren ger beröm och uppmuntrar eleverna som får bekräftelse på ett väl utfört arbete 
(Doverborg, 1999). 
 
Enligt läroplanen för förskolan från 1998, reviderad 2010, skall förskolan arbeta för elevers 
förståelse för det grundläggande i fråga om antal, talbegrepp, mängd, ordning, förändringar, 
tid och mätning inom matematiken. Förskolan ska även arbeta för att varje elev reflekterar 
över de olika matematiska problemen och lösningarna av dem. Eleverna skall även utveckla 
sina tankar och sin förmåga att använda olika matematiska begrepp. I samtal om matematik 
med andra elever utvecklar man sin räkneförmåga (Skolverket, 2010).   
 
Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) skall förskoleklassen ge eleverna en varierad skolgång med 
ett stabilt arbetssätt och ett stabilt innehåll. Detta ska leda till att eleverna får en så balanserad 
skolgång som möjligt. Genom sociala erfarenheter skapas en gemenskap och därigenom blir 
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olika kunskapsformer en helhet för eleven. Förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet 
ska samarbeta för att nå den helheten och bidra till att eleven utvecklar sitt lärande.    
   
I Lpfö 98 reviderad 10 (Skolverket, 2010) står vidare att leken är viktig för elevens utveckling 
och lärande. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står också att i förskoleklassen ingår lek och 
skapande som delar av det aktiva lärandet, där elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara. 
Förskoleklassen får sin identitet genom en kombination av förskolans och grundskolans 
pedagogik. Förskoleklassen är bron mellan förskolan och grundskolan. Specifikt med 
förskoleklassen är att den är en frivillig skolform, som betyder att skolformen inte är 
obligatorisk, men de flesta sexåringar går i en förskoleklass. Enligt Skolverket (2014) ska det 
finnas en rektor som ansvarar för utbildningen i förskoleklassen och att den systematisk 
planeras, följs upp och utvecklas (Skolverket, hämtad 2014-08-29). 
 
I kursplanens strävandemål för matematiken i grundskolan betonas att eleven: 
 

”utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer.” 
(Skolverket, 2011, s.62). 

 
 
Ahlberg (2000) skriver, att det första mötet med matematiken är betydelsefullt för eleverna, då 
det påverkar deras möjligheter att lära sig matematik. Vidare skriver hon att vår förståelse av 
omvärlden fördjupas genom de erfarenheter vi gör varje dag. Elevernas olika erfarenheter gör 
att deras möjligheter att lära baseras på att läraren utgår från deras erfarenheter och ger dem 
nya upplevelser och väcker deras nyfikenhet och lust att lära. Eleverna utvecklar sin 
matematiska kunskap genom lekar, t.ex. när de spelar spel eller leker med leksaker i olika 
lekmiljöer. Utifrån lekarna löser de matematiska problem tillsammans med andra elever och 
hittar lösningar själva utan vuxnas hjälp. Vidare skriver Ahlberg (2000), att leken är en stor 
del av elevernas lärande, när de i rollekar bygger upp förståelse för de olika matematiska 
begreppen. 
 
Dahl och Rundgren (2004) poängterar att läraren ska kunna göra elever medvetna om 
matematiken. De menar att läraren måste sätta på sig matteglasögon och kunna se 
matematiken som finns i omvärlden. Genom lärandesituationer t.ex. fruktstunder, där eleverna 
delar sina frukter, när de tillsammans med läraren samlar material från skogen, blir 
matematiken meningsfull och viktig för eleverna. Läraren ska belysa olika begrepp, som 
elever behöver utveckla, genom att skapa olika situationer. Vissa elever behöver mer tid, 
medan andra förstår snabbare. Därför är det viktigt att de får hjälp att komma in på rätt spår, 
så att de får självtillit och möjlighet att lyckas och utvecklas (Dahl & Rundgren, 2004).  
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4. Metod 

Vi har valt en kvalitativ undersökning till vårt examensarbete. En kvalitativ undersökning 
används till exempel när man vill ta reda på elevers förkunskaper, attityder, inställningar eller 
lärares syn på undervisningen. Johansson och Svedner (2010) nämner att kvalitativa 
intervjuerna kan ge kunskaper som är väldigt användbara eftersom man i dessa intervjuer ofta 
får väldigt utförliga svar. Under intervjuer kan man använda sig av fasta frågor, vilket 
benämns som strukturerad intervju eller så kan man ställa frågorna fritt och inte på samma sätt 
till de olika respondenterna. Detta kallas ostrukturerad intervju (Johansson & Svedner, 2010). 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi ställde följdfrågor utifrån våra 
intervjufrågor. Johansson och Svedner (2010) beskriver att bra följdfrågor under intervjuns 
gång kan ge respondenterna möjlighet att förtydliga och utveckla sina svar. 

 

4.1 Urval 

Arbetet handlar om antalsuppfattning i förskoleklass. Vi intervjuade tolv lärare, sex var, på 
fyra olika skolor i två olika kommuner. Deras ålder varierade mellan trettio och femtiofem år 
och deras lärarutbildningar skiftade. Sju av lärarna hade lång erfarenhet av förskoleklass, 
medan de andra fem arbetade inom förskolan innan de började i förskoleklass. Vårt val att 
intervjua tolv lärare, sex var, berodde på att vi bodde i olika kommuner, vilket gjorde att vi 
kunde få olika svar från lärarnas arbete med antalsuppfattning.  

 

4.2  Presentation av skolor och intervjuade personer 

Skola A- är en liten skola i förort, nära en större stad. Skolan hade hundratjugo elever. Sex av 
tolv förskolelärare som vi har intervjuat arbetade på denna skola.  Deras utbildningar skiljde 
sig mycket. Fyra av dem är förskolelärare som hade arbetat i förskoleklass mellan fem och 
tretton år, en specialpedagog med åtta års erfarenhet och en lärare årskurs ett till tre med arton 
års erfarenhet. Förskolelärarna hade ett samarbete mellan sig i arbetslaget, där de satt och 
planerade olika aktiviteter gemensamt. I kommunen fanns en samverkansgrupp med 
inriktning på matematik. På dessa träffar möttes förskolelärarna och diskuterade matematik, 
gav varandra tips och idéer om aktiviteter.   

Skola B- är en liten skola på landsbygden med elever från förskoleklass till årskurs sex. Den 
hade ca femtio elever. Två av tolv förskolelärare som vi har intervjuat arbetade på denna 
skola. Båda förskolelärarna är utbildade förskolelärare och hade arbetat i förskoleklass mellan 
tio och tolv år.  Förskolelärarna arbetade ihop på förmiddagarna, de planerade sina aktiviteter 
tillsammans. Denna skola tillhörde samma kommun som skola A och ingick i samma 
samverkansgrupp med matematisk inriktning.  
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Skola C- är en liten skola på landsbygden med elever från förskoleklass till årskurs ett. 
Skolan hade ca sextio elever. Två av tolv förskolelärare som vi intervjuade arbetade på denna 
skola. En var nyutexaminerad förskolelärare medan den andra hade arbetat inom förskoleklass 
i sju år. Förskolelärarna arbetade tillsammans och hade planeringstid ihop, där de la upp 
arbetet om antalsuppfattning.   

Skola D- är en skola i en mindre stad med elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan 
hade ca femhundra elever. Två av tolv förskolelärare som vi intervjuade arbetade här. De hade 
samma lärarutbildning och hade arbetat inom förskoleklass mellan fyra och nio år. 
Förskolelärarna hade ett samarbete mellan sig, där de tog del av varandras arbete och hjälptes 
åt och planerade aktivitet ihop en del dagar.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1). Därmed menas att intervjuaren har 
en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett frågeschema, men frågornas ordning kan 
variera. Under en semistrukturerad intervju kan det ställas uppföljningsfrågor, menar Bryman 
(2011). Vidare nämner Bryman (2011) att intervjuguiden är mindre specifik vid en 
semistrukturerad intervju än vid en strukturerad, eftersom en semistrukturerad rymmer mer 
flexibilitet.   

Patel och Davidson (2003) poängterar att det som är viktigt för att ett samtal med lärarna ska 
bli bra är att man bygger upp meningsfulla och sammanhängande frågor som har fokus på det 
man vill studera. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer i vår undersökning. Bryman 
(2011) nämner att den kvalitativa forskningen är mer inriktad på ord än på siffror. Syftet med 
en kvalitativ undersökning är att få så utförliga svar som möjligt av den som blir intervjuad. 
Vi har använt oss av bestämda frågor i våra intervjuer, enligt bilaga 1. När man gör en 
kvalitativ undersökning finns två olika alternativ, att intervjua eller observera. Vi valde att inte 
göra observationer, eftersom det skulle ta mer tid, utan istället att göra vår undersökning 
genom intervjuer. Fördelen med intervjuer, menar Bryman (2011), är att då sitter man ansikte 
mot ansikte med respondenten och får information direkt. Vi avtalade tid med dem som skulle 
intervjuas, de fick upplysning om hur lång tid intervjuerna beräknades ta och de genomfördes 
enskilt med varje lärare.  

Som intervjuare måste man förstå ämnet, man måste se till att frågorna är tydliga och lätta att 
svara på, och man ska tänka på att visa vänlighet genom att skapa dialog och gärna låta 
känslorna komma fram. Kvale (1997) skriver att syftet med intervjuer är att kunna förstå 
informantens värld och dennes relation till den. Han poängterar, att det handlar om att 
eftersöka otolkade och så exakta beskrivningar som möjligt, och hur informanten upplever, 
känner och handlar. Efter detta kan vi som forskare göra tolkningar. Kvale (1997) skriver att 
intervjuer ska vara fokuserade och hållas inom teman men att vi också bör vara öppna för nya 
perspektiv. Att reflektera, vara nyfiken, lyhörd och kritisk kan få in oss på nya banor. Patel 
och Davidson (2003) skriver att samtal färgas på något sätt av en rad olika faktorer som kön, 
ålder och social bakgrund och att de faktorerna kan påverka vår kvalitativa intervju. Därför 
var vi medvetna om att vår relation med dem vi skulle intervjua kunde påverka de svar vi 
skulle få. Vi var tydliga i våra frågor och berättade att vårt syfte låg i att få bra svar utifrån hur 
lärarna arbetade med antalsuppfattning i förskoleklass, vilka metoder de använde och vad de 
utgick ifrån i arbetet med antalsuppfattningen.  
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4.4 Genomförande 

Vi tog kontakt med personerna som skulle intervjuas och berättade om syftet med 
undersökningen. Alla tolv lärarna ville delta. De som informanter skulle få vara anonyma och 
få information om hur lång tid det kunde ta, men också att lärarna själva kunde bestämma 
intervjuernas längd.  Under intervjun antecknade vi, eftersom ett flertal av lärarna inte ville bli 
inspelade under intervjun, då det fick dem att känna sig obekväma. De kände att fokus låg på 
att prata öppet utan att bli störda av något. Därför valde vi att använda oss av papper och 
penna, så att alla kände sig trygga och bekväma under intervjuerna. Tid och plats bestämdes 
med respektive lärare. Johansson och Svedner (2006) skriver, att det är lättare att under en 
kvalitativ intervju ställa öppna frågor, vilket vi gjorde. Frågorna som ställdes var lätta att 
besvara eftersom de handlade om lärarnas konkreta arbete och erfarenheter. 

Intervjuerna genomfördes under vecka 21-25 år 2013. För att slippa störande moment 
genomförde vi dem efter skoltid. Några intervjuer genomfördes i personalrummet, andra i 
klassrum. Vi gav intervjupersonerna tid att besvara frågorna och skyndade inte på dem. Patel 
och Davidson (2003) skriver, att det som är viktigt är att inte väcka försvarsattityd hos dem 
man intervjuar, eftersom de kan uppleva att intervjuarna har lätt att döma eller kritisera.  

Innan undersökningen frågades lärare om de ville delta i en undersökning om hur de arbetar 
med antalsuppfattning i förskoleklassen. När de intervjuades, antecknade vi svaren. 
Intervjuerna gjordes lugnt utan stress, så att lärarna hade tid att tänka på sina svar och vi hann 
anteckna svaren på de olika frågorna. Vi renskrev svaren från varje intervju direkt efteråt, då 
den fortfarande fanns färsk i minnet och gav ett så säkert resultat som möjligt utifrån de svar 
vi fick och en helhetsbild av hur arbetet med antalsuppfattning såg ut i förskoleklass.  

 

4.5 Databearbetningsmetoder 

Resultaten av intervjuerna sammanställdes i form av kvalitativ dataanalys, vilket innebär att 
arbetet bygger på frågeställningarnas svar och av det insamlade materialet. Bryman (2011), 
poängterar att det finns vissa svårigheter med kvalitativa dataanalyser, vilket vi också 
upptäckte när vi gick igenom intervjusvaren under sammanställningen. Från början bedömde 
vi att svaren gav bra resultat, men senare insåg vi att vissa av dem var likartade. Vi insåg 
också att frågorna i intervjuerna uppfattades olika av lärarna. Vi håller med Miles (1979), när 
han i sin bok beskriver kvalitativ dataanalys som en attraktiv plåga, vilket betyder att man blir 
lockad av omfattningen för att sedan inse det svåra när man gör sammanställningen.  

Patel och Davidson (2003) skriver, att den kvalitativa undersökningen är både tids- och 
arbetskrävande, vilket vi håller med om. Vi valde därför att meningskoncentrera intervjuerna. 
Kvale (1997) poängterar, att meningskoncentration av intervjuerna betyder att man pressar 
samman de långa uttalandena till kortare. Vi bearbetade materialet genom att ta ut de delar 
från varje svarstext som besvarade våra frågeställningar. Orsak till detta var att till slut kunna 
gruppera om svaren för att kategorisera de olika delarna i resultatet.  
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4.6  Tillförlitlighet 

Reliabilitet är ett annat ord för mätnoggrannhet och pålitlighet (Bryman, 2011). Kihlström 
(2007) skriver att reliabiliteten handlar om det sätt varpå man samlat in data från 
respondenterna. Det är till exempel viktigt att varje intervju genomförs på samma sätt och att 
frågorna är utformade så att inga missförstånd uppstår. Vi intervjuade var för sig men var båda 
två noga med att följa den intervjuguide som vi utarbetat, för att få intervjuerna så lika som 
möjligt. I våra intervjuer ställde vi också följdfrågor för att försäkra att vi har förstått 
respondenternas svar. Att undersöka med god tillförlitlighet och mätnoggrannhet har betydelse 
för att resultatet ska bli så korrekt och tydligt som möjligt.  

Validiteten innebär giltigheten i undersökningen, alltså att man undersöker det man har för 
avsikt att undersöka och inget annat. Giltigheten i undersökningen beror på det material man 
använder sig av för att utföra undersökningen (Kihlström, 2007). Genom att läsa in oss på 
ämnesområdet samt noga fundera igenom vilka frågor vi ville ställa för att få svar på våra 
frågeställningar, anser vi att vi har undersökt det vi hade för syfte att undersöka.  
 
4.7 Forskningsetiska principer 

Genom respekt för och uppföljning av forskningsetiska principer kan man vinna förtroende, 
och detta är ett bra sätt att få deltagarna i en undersökning intresserade av att delta i arbetet, 
enligt Johansson och Svedner (2006). De ska kunna få information och veta vad detta innebär 
för dem. 
 
Vi har i denna undersökning tagit hänsyn till Vetenskapsrådets rekommendationer om hur en 
undersökning skall genomföras. Vetenskapsrådet (2002) har fyra grundkrav som skall följas 
när en undersökning utförs: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa har vi noga följt under våra intervjuer.  
 
Det första kravet är informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) vilket betyder att alla som är 
berörda av undersökningen skall informeras om vilken uppgift de har i undersökningen. De 
skall även få information om att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att de, när som 
helst, kan avstå att fortsätta delta. Innan vi avtalade tid med lärarna fick de information om 
vad vårt arbete handlade om och vilka frågor de skulle besvara under intervjuerna. 
 
Det andra kravet är samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) och med detta menas att de som 
deltar måste ge sitt medgivande till att medverka i undersökningen. Om de är under femton år 
skall vårdnadshavaren ge sitt medgivande.  De som medverkar i en undersökning har rätt att 
själva bestämma på vilka villkor de skall delta. Personerna som intervjuas har även rätt att dra 
sig ur undersökningen när de vill. De skall heller inte övertalas eller tvingas att delta.  I vår 
undersökning gjordes muntligt medgivande. 
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002), vilket innebär att de som 
utför undersökningen skall avidentifiera alla som deltar, för att utomstående inte skall kunna 
komma åt uppgifter om enskilda individer. För att uppfylla detta krav har vi avidentifierat alla 
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intervjuade. Vi använde inte deras riktiga namn eller nämnde namnen på de skolor som vi 
utförde undersökningen på. 
 
Det fjärde kravet är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) och det innebär, att all den 
information som samlas in under undersökningen endast får användas till den undersökning 
den är ämnad för. Vi använde våra intervjusvar endast för att uppfylla arbetets syfte. 
 
 
5. Resultat och analys 
 
Resultatet presenteras efter våra frågeställningar och endast det som varit relevant för varje 
fråga har tagits med. I analysen bearbetat och sammankopplat våra resultat med litteratur om 
det ämne vi behandlat. 

5.1 Hur arbetar lärarna med antalsuppfattning i förskoleklass? 

5.1.1 Lärarnas arbete 

Samtliga tolv lärare arbetade dagligen med antalsuppfattning men inte alltid medvetet trots att 
det finns med i vardagen och de situationer som eleverna var i. En av lärarna sa: 
”Antalsuppfattning finns i lek, tärningsspel, matsituationer, påklädningen och ofta när man 
samlade elever inomhus eller utomhus”.  

Lärarna uttryckte att deras ansvar var att hjälpa eleverna i deras lärande och stimulera deras 
nyfikenhet. Detta var viktigt eftersom eleverna annars kunde ge upp och tappa intresset för 
ämnet. För att de ska kunna överföra kunskaper till eleverna, krävs att man är ambitiösa, visar 
energi och intensitet, skriver Malmer (1999). Det är helhetssynen som påverkar hur man lär 
ut, menade lärarna. Samtliga lärare nämnde också att de träffades i grupper, där de gick 
igenom olika metoder och gav varandra tips och idéer om hur man kunde arbeta med 
matematiken på olika sätt. De utgick ifrån målen för grundskolans läroplan Lgr 11 
(Skolverket 2011), där de bröt ner målen till enklare plan för att passa till deras åldersgrupper. 
Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska eleverna få möjlighet till en balanserad skolgång genom 
att de får sociala erfarenheter som skapar en gemenskap och utveckling där olika kunskaper 
blir en helhet. Lärarna nämnde också vikten av att se till elevernas intressen och göra 
matematiken rolig, så att den lockar fram lusten att lära sig mer. Läraren ska se till att det 
finns uppgifter med skiftande svårigheter, eftersom alla utvecklas olika och kan olika mycket. 
Alla elever skall känna att de kan lösa matematiska problem.  

Tiderna då lärarna arbetade med antalsuppfattning varierade. Några svarade att de arbetade 
dagligen med matematik på olika sätt. Två lärare svarade att det arbetade med matematik en 
halvtimme till en timme varje förmiddag. En lärare svarade: ”Vi gjorde olika matematiska 
övningar varje dag efter maten, det varierade vad det var för matematiska begrepp de arbetade 
med”. 

Alla tolv lärare sa att det tog tillvara på olika tillfällen som gavs där det kunde vara en elev 
som undrade något inom antalsuppfattning, eller stötte på ett problem som behövdes lösas.  
Ahlberg (2000) betonar att med räkneböcker tränas elevernas grundläggande färdigheter att 
jämföra storlek, mängd och bestämma antal, vilket är en syn på kunskap och lärande. Även 
genom vardagliga situationer, som lärarna tog till vara på och arbetade vidare med, fångades 
elevernas intressen. 
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Ahlberg (2000) poängterar att läraren ska ha tydliga mål, fast struktur och bra organisation i 
arbetet. Det ska ske på elevernas nivå och efter deras egna intressen, och de ska vara delaktiga 
i arbete med antalsuppfattning. Viktigast är att elevernas intressen och kunskap tas tillvara och 
att alla får bidra på sitt sätt i klassen. 

 

 

5.1.2 Elevernas intresse 

Lärarna nämnde i sina svar i intervjuerna att de försökte ta tillvara elevernas egna intressen i 
olika situationer så som matsituationer, lekar och vid andra tillfällen. Så kunde de fånga 
elevernas intressen på plats och det blir på ett naturligt sätt och efter elevers egna behov och 
intressen. Många föräldrar undrar över om eleverna lär sig matematik genom att leka och att 
ha roligt, skriver Dahl och Rundgren (2004). Därför är det viktigt, att lärarna synliggör arbetet 
med matematiken under bland annat föräldramöten, där lärarna förklarar och visar vad som 
menas med matematik och hur arbetet leder till ett lärande resultat. Som lärare ska man kunna 
använda sig av elevernas eget intresse och kunskaper för att sedan kunna låta dem själva läsa 
olika uppgifter i grupp eller enskilt. Vad som är viktig också är att lärarna lyfter fram 
antalsuppfattningen för vårdnadshavarna och visar hur mycket enskilda barnet har lärt sig och 
vad de behöver arbeta mer med (2004). 

Grieg (2003) skriver, att arbetet med antalsuppfattning på olika sätt bidrar till att eleverna får 
större möjligheter att lära sig efter sin egen förmåga. Antalsuppfattning i vardagens olika 
situationer bidrar till att det blir ett naturligt och omedvetet lärande. Detta stryker Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2005) under genom att skriva, att yngre elever behöver 
många möten på olika sätt för att de ska kunna förstå betydelsen av antalsuppfattning. 
Samtliga lärare som intervjuades poängterade, att de arbetade med antalsuppfattning men inte 
alltid medvetet utan den finns med i de vardagliga aktiviteterna. De ansåg att det är viktigt 
eftersom vardagsaktiviteter synliggör matematiken. Lärarna sa att vissa elever lär sig snabbare 
medan andra behöver mer tid och hjälp med både lärande och förståelse. 

 

 5.1.3 Observation av vardagssituationer 

Majoriteten av lärarna svarade, att de märkte att eleverna lärt sig antal genom att de kunde 
beskriva eller visa vad talen hade för värde och att de visste vilket tal som kunde komma före 
eller efter ett annat tal, beroende på vad talet hade för värde. I leken, som t ex när eleverna 
lekte affär, behövde de kunna antal för att kunna sälja rätt mängd av en vara till kunden. 
Elever fick uppgifter för att kunna lösa dem ensamma eller i grupp. På så sätt märkte lärarna 
att eleverna hade lärt sig antal. Matematiken som eleverna möter i vardagen är viktig för deras 
vidare utvecklingen (Emanuelsson, 2006). För att kunna hjälpa eleverna att förstå 
antalsuppfattningen behöver lärarna goda kunskaper i ämnet matematik. Ljungblad (2001) 
skriver att goda kunskaper i matematik ger bättre utveckling av matematikens språk. Att få in 
antalsuppfattningen i vardagens olika situationer bidrar till det naturliga och omedvetna 
lärandet (Grieg, 2003). Under raster fanns det alltid några lärare som var rastvakt, och då 
kunde de se hur eleverna lekte och höra vad de samtalade med varandra om, hur de räknade, 
tänkte och genomförde sina lekar. ”Att kunna studera och lyssna till eleverna på rasterna ger 
en inblick i vad det har tagit till sig och hur mycket det kan inom ämnet antalsuppfattning” sa 
en lärare som brukar vara rastvakt. 
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Förslagen som lärarna ville ge till en kollega som arbetar med antalsuppfattning var att ta vara 
på elevernas egna intressen och göra det på ett roligt och intressant sätt som lockar eleverna. 
De nämnde också vikten av att ta vara på elevernas kunskaper och låta dem beskriva hur de 
tolkar olika uppgifter som de i grupp eller enskilt sedan ska lösa.  En lärare sa att det är viktigt 
att lyfta fram antalsuppfattningen och visa för vårdnadshavarna hur det kan se ut när eleverna 
arbetar med antalsuppfattning. Att elevernas kunskaper lyfts fram och att läraren tar tillvara 
deras lust att lära.  

5.1.4 Betydelsen av samtal 

Lärarna lyfte fram betydelsen av att samtala mycket om ”matte” tillsammans med elever i de 
olika grupperna. Det handlar alltså om att ta vara på de tillfällen som ges och arbeta vidare 
med elevernas tankar och funderingar, menade lärarna. Man kan ta reda på sådant som 
eleverna vill veta mer om eller som de undrar över när det kommer till antalsuppfattning. 
Kanske någon kamrat i klassen vet svaret och kan berätta för de andra. ”Låt eleverna hjälpa 
varandra, ta del av varandras kunskaper och låt dem känna att de kan, så att de får känna sig 
duktiga och stolta” sa en av de intervjuade lärarna. Som lärarna nämnde så fanns matematik 
med i vardagen och att det gällde att ta tillvara elevernas intresse och arbeta vidare utifrån det. 
Ljungblad (2001) skriver att läraren ska använda olika matteverktyg i verksamheten med 
eleverna. Helst så många som möjligt, eftersom alla elever lär sig på olika sätt och efter olika 
förutsättningar. På en skola svarade en av lärarna:  

 ”Det är svårt att i början ge eleverna tid att svara, men man får liksom bara bita sig i 
tungan och vänta ut deras svar så att de får tid att fundera på sitt svar”.  

Det gäller även att fånga eleverna i stunden och få dem att prata ett matematiskt språk och 
göra dem medvetna om det, så att det blir något naturligt för dem. Ljungblad (2001) skriver 
även, att uppmuntran, bekräftelse och beröm gör att eleverna tycker det blir roligare med 
matematik och vill lära sig mer. Som lärarna nämner i intervjuerna så ansåg alla att det var 
viktigt att ta tillvara på tillfällen som ges, där eleverna visar intresse för antalsuppfattning. En 
av lärarna svarade:  

”Se eleverna, lek med dem så kan man på ett enklare sätt ta in nya begrepp och se 
om de förstår dem. Om inte så kan man kanske på ett roligt sätt lära dem vad det 
betyder. Jobbet blir även mycket roligare om man kan ta del av elevernas 
antalsuppfattning på alla sätt”. 

 

5.2 Vilket material utgår lärarna från i sitt arbete med antalsuppfattning? 

 5.2.1 Sång och drama 

Lärarna nämnde att de använde olika metoder vid arbetet med antalsuppfattning där de på 
olika sätt lyfte fram antalsuppfattning. Under samlingar betonar de talen och deras värde. De 
sa, att de märkte att eleverna lär sig antal genom att de kan beskriva eller visa vad talen har 
för värde och att de vet vilket tal som ska komma före eller efter ett annat tal beroende på vad 
talet har för värde. Samtliga lärare nämnde samling som ett tillfälle då de arbetade med 
antalsuppfattning i förskoleklasserna. Som aktiviteter i dessa samlingar, framhöll de böcker, 
använde ramsor och sjöng sånger om antal. ”Vi börjar alltid med att sätta oss i ringen på 
mattan där vi räknar hur många vi var” sa en av lärarna.  

En av lärarna nämnde att de kunde ha ett troll som kom och hälsade på och ville ha hjälp med 
olika tal och hur mycket talen är värda. I en av förskoleklasserna klädde en lärare ut sig och 
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kom in som kapten, som ville ha hjälp med olika matematiska uppgifter som han inte klarade 
av själv. På två skolor ordnades tipspromenader med matematiskt fokus, där eleverna i 
grupper eller enskilt fick gå en promenad med olika frågor om antalsuppfattning, vid olika 
stationer.  En lärare sa:  

”Genom att ta in andra karaktärer i arbetet med antalsuppfattning, så får eleverna 
arbeta med det på ett roligt sätt. Även att det blir lite annorlunda mot vad det brukar 
vara. Det kan göra det roligare för dem som inte tycker att det är så roligt att arbeta 
med antalsuppfattning annars”. 

Organisation och genomförande av undervisningen påverkas av lärarens egna attityder och 
förhållningssätt (Ahlberg, 2000).   

 

5.2.2  Böcker 

Lärarna använde sig mycket av olika material vid inlärning av matematik bland annat böcker 
som Multimatte (Olsson m.fl., 2002) är en lärobok som tre lärare använde för att hämta 
inspiration från och få tips av. De tyckte att den gjorde att matematiken blir rolig och lärorik. 
En lärare sa: ”Med kreativa och roliga uppgifter utmanas och tränas eleverna efter sina 
behov”. Med boken Matteord, påpekade fyra lärare, lärde sig eleverna att öva matematiskt 
språk. Ljungblad (2001) skriver att arbetet med matematikinlärning är komplicerat eftersom 
vuxna och eleverna har olika språk och tankesätt. Ljungblad (2001) nämner att elevernas 
erfarenheter efterhand formar medvetandet. Lärarna påpekade att man måste vara lyhörda för 
eleverna och kunna möta dem på deras olika nivåer. Samtliga lärare menade att man skulle 
utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter. Ahlberg (2000) belyser detta genom att skriva, att 
som lärare tar man utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter genom vilka de får perspektiv 
på världen genom sina upplevelser och detta väcker deras lust att lära. 

Fyra stycken av lärare använde ett arbetsmaterial som heter Lyckostjärnan (Wänblad, 2011) 
när de arbetade med antalsuppfattning i förskoleklassen. De förskolelärare som arbetade med 
Lyckostjärnan beskriver den som en högläsningsbok. Den består av tolv berättelser, som är 
kloka, underfundiga och varma och medvetet lämnar plats för samtal anpassade för 
förskoleklass. Till varje berättelse fanns en stor samtalsbild för det språkutvecklande samtalet 
i gruppen. 

Majoriteten av lärarna använde sig av olika böcker när de arbetade med antalsuppfattning. 
Genom att läsa barnböcker lärde eleverna sig att förstå sammanhanget i boken, träna 
koncentrationen och låta fantasin flöda.  

”Liksom barnböcker är ljudböcker uppskattade av eleverna. Ljudböcker tränar 
elever att koncentrera sig på ljudet, vara lyhörda, lyssna på språket och uttalet” sa en 
av de tolv lärarna. 

 Ljungblad (2001) skriver att läraren behöver tänka på elevernas inlärningsmetoder för att nå 
så många elever som möjligt. Ett sätt är att eleverna får använda sina olika sinnen syn, hörsel, 
smak, lukt och känsel på olika sätt för antalsuppfattning. Det gör att eleverna lär sig relatera 
till flera sinnen, vilket gör det lättare att komma ihåg det inlärda. 

Det var fyra lärare som tog sina tips och hämtade inspiration från boken Matteord A-Ö 
(Hägglund & Mange, 2006).  Boken Viktiga ord i matematiken (Marand, 2007) hade alla 
lärare på sina hyllor och använde. De flesta lärarna utgick från elevernas förkunskaper. Boken 
A-Ö (Hägglund & Mange, 2006) inspirerade dem i deras arbete med matematiken. I denna 
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bok får eleverna öva sitt matematiska språk. De flesta lärarna berättade ibland för elever när 
det var matematik de skulle arbeta med, men de nämnde inte ordet matematik varje gång det 
var dags för något som hade med matematiken att göra. En lärare sa: 

 ”Om man nämner att det är matematik kan en del elever bli negativa bara det hör 
ordet matematik. Så därför säger jag inte alltid att det är matematik det arbetar med”. 

 

De försökte sträva efter att ha rätt benämning på matematiska termer. Arbetar man rätt från 
början så lär sig elever rätt benämning från början. Pramling Samuelsson (2005) poängterar, 
att som lärare är det viktigt att finna det man tagit för givet, tillsammans med eleverna för att 
de ska kunna uppfatta den matematik som finns i vardagen. Lärarna i undersökningen ansåg 
att kunskaper och sättet att tänka kring matematik hängde samman med det man gjorde i 
arbetet med eleverna. För att kunna ändra sitt perspektiv är det viktigt, att lärarna var 
medvetna om vad man kunde och hur man tänker sa lärarna. Utifrån eleverna är det möjligt att 
synliggöra matematiken tillsammans med eleverna. Detta betydde att lärarna, fångade in 
eleverna i det dessa var intresserade av och att lärarna hjälpte eleverna att se detta som 
matematik. 

5.2.3 Musik 

Några lärare använde sig av Mattemusik från Utbildningsradion. Materialet innehåller både en 
bok och en cd-skiva. Boken är skriven av Ebbelind och Löfgren (Ebbelind & Löfgren, 2010) 
och handlar om att eleverna ska lära sig att använda alla sinnen genom att arbeta med 
matematik och musik tillsammans. I våra intervjuer kunde vi också se att förskoleklasserna 
använde sig av både matematik och musik och vävde ihop dessa ämnen. Detta bidrog till att 
eleverna fick inblick i användandet av matematik i olika sammanhang, t.ex i deras lek, och 
förstod att matematik är ett viktigt ämne sa de lärare som arbetade på skola A. En lärare sa: 

 ”Antalsuppfattning och musik kan göra att en del elever lär sig lättare, då det kan 
fastna lättare för vissa barn med en melodi. Om de då glömmer kan det sjunga för 
sig själva eller högt för att få fram sitt svar på frågor”.   

5.2.4 Spel 

Dataspelet Fem myror är fler än fyra elefanter är baserat på ett TV- program, som en av 
förskoleklasserna ibland tittade på och som behandlade antalsuppfattning. ”Det är ett gammalt 
program, men det fungerar lika bra nu som när jag var liten” sa en lärare. 

Lärarna läste även böcker, använde ramsor och sjöng sånger om antal. Alla förskoleklasserna 
hade datorer eller Ipads eller surfplattor, som kan ge underlag för matematikuppgifter. Två av 
skolorna använde sig av detta arbetssätt några gånger per månad, de andra skolorna hade 
ingen tillgång alls till Ipads. Alla lärarna nämnde även, att de använde sig av tärningsspel och 
andra spel för att arbeta med antalsuppfattning och se hur mycket elever hade tagit till sig. På 
så sätt visste de vad de behövde arbeta mer med och på vilken nivå arbetet skulle ske så att det 
passade eleverna. Kilborn (1997) skriver, att det är mycket viktigt för lärarna som är 
verksamma i de tidigare skolåren att bygga upp en klok undervisning om det grundläggande 
räknandet. Som lärarna sa i intervjuerna, så fanns det antalsuppfattning vid de flesta tillfällen. 
Det gäller att se dessa och fånga dem tillsammans med eleverna så att det blir roligt och 
spännande för eleverna att lära sig mer. Lärarna behöver tänka i nya banor angående 
läromedel, som de använder i sin undervisning, vilket skapar förståelse hos elever och inte 
bara visar hur de kan göra för att lösa uppgifter i matematik, enligt Ljungblad (2001).  
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6. Diskussion och slutsatser  

6.1. Metoddiskussion 

Undersökningen baserades på intervjuer med lärarna i förskoleklass. Vi genomförde våra 
intervjuer med lärarna efter deras arbetstid. Urvalet bestod av tolv lärare som blivit 
intervjuade och vi har endast tagit med det som har varit relevant för att besvara våra 
intervjufrågor. För att vi skulle få det bästa resultatet, använde vi oss av en kvalitativ 
undersökning, där vår strävan var att få så många svar som möjligt. Vi valde att inte observera 
på grund av tidsbrist och därför valdes intervjuer. Under dessa använde vi oss av 
semistrukturerade intervjuer, där vår uppsättning av frågor var som ett frågeschema med 
vilket menas, att frågornas ordning kunde variera. Denna sort av intervjuer hjälpte oss 
mycket, eftersom vi kunde ställa följdfrågor efter varje fråga vilket rymde mer flexibilitet. 
Fördelen med intervjuerna var att man satt ansikte mot ansikte och fick information direkt. 
Därefter kunde vi som forskare göra tolkningar. Vi var medvetna om att vi hade intervjuat 
bara lärare i förskoleklass och att vårt resultat utan observationer inte kunde ge fullständigt 
svar på hur verksamheten var, men vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur lärarna 
arbetade med antalsuppfattning i förskoleklass och vad de utgick ifrån i sitt arbete.  

Vi var medvetna om vad vi skulle undersöka och anser att vi har undersökt på ett tillförlitligt 
sätt. Vi utformade så precisa intervjufrågor som vi kunde och var noga med att intervjua på 
likadant sätt för att få intervjuerna så lika som möjligt. I våra intervjuer ställde vi följdfrågor 
för att försäkra oss att vi har förstått respondenternas svar. Trots att vi anser, att våra frågor 
var väl genomtänkta, fick vi ett fåtal icke relevanta svar. Detta kan bero på att de intervjuade 
saknade behövliga kunskaper på området, delvis beroende på att ämnet matematik inte ingår i 
gällande läroplan för förskoleklass. Vi fick muntliga medgivanden av lärarna som deltog i 
intervjuerna. Dock ej några skriftliga medgivanden vilket vi borde ha haft. Hade vi valt att 
göra observationer hade vi ökat reliabiliteten i undersökningen eftersom vi då med egna ögon 
hade kunnat se det som lärarna beskrev i intervjuerna. Efter intervjuerna bearbetade vi den 
insamlade data och grupperade den utifrån våra frågeställningar. 

Vid tillbakablick på vad lärarna svarade på i intervjuerna, var svaren från de olika lärarna 
likartade och det var genomgående upprepningar av svaren på vissa frågor. Vi vet inte, om det 
möjligen kund bero på att lärarna var indelade i grupper, där de sågs och diskuterar sina 
klasser och gav varandra tips och idéer om hur det gick att arbeta med bland annat 
antalsuppfattning. Det kunde även vara så, att de som intervjuades kanske tillhör samma 
samverkansgrupp och att det därför blev likartade svar. Att tänka på till nästa gång är att 
intervju lärarna under samma dag. Genom detta sätt tror vi att deras svar inte kan påverkas av 
varandras och att de själva kan svara på intervjufrågorna. Vissa lärare kunde ha haft möjlighet 
att träffa varandra mellan intervjuerna, vilket skulle kunnat leda till att de gett varandra 
information om intervjun eller deras egna svar på frågorna. Det hade kanske också varit en 
fördel att göra undersökningen i ett större område, eftersom man då antagligen hade fått 
bredare och mindre likartade svar eftersom lärarna inte hade tillhört samma 
samverkansgrupper. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärarna i förskoleklass arbetade med 
antalsuppfattning och vad de utgick ifrån i sitt arbete. Vi arbetar själva på förskolor och ser 
där, att matematik inte lyfts fram och synliggörs medvetet, trots att den finns i många 
vardagliga aktiviteter. Därför ville vi se om arbetet med matematik såg annorlunda ut i 
förskoleklassen. 

För förskolan, för barn i åldrarna ett till fem år finns en läroplan som talar om hur lärarna på 
förskolan ska arbeta med antalsuppfattning och matematik. Det är riktlinjer som det ska 
arbetas med både för varje enskild elev och för hela gruppen. Likaså finns det för 
grundskolan, från årskurs ett och uppåt, riktlinjer för vad eleverna ska kunna om 
antalsuppfattning och de andra delarna inom matematiken. Men för året då eleven går i 
förskoleklass finns det inte någon läroplan som nämner matematik.  

Förskoleklassen är övergången mellan förskola eller annan pedagogisk verksamhet och 
grundskolan. Det aktiva lärandet i förskoleklassen sker genom lek och skapande. Syftet med 
förskoleklassen är att hjälpa eleverna i deras utveckling och lärande samt att kunna förbereda 
dem för vidare utbildning. Lärarna ska möta eleverna på deras nivå, för att kunna förbättra 
deras förmågor att lära sig. Eleverna ska genom sådant lärande själva kunna ta ansvar och 
tänka själva (Skolverket, hämtad 2013-09-22). 

De förskoleklasser där vi intervjuade lärare arbetade alla med antalsuppfattning, även om det 
inte är ett krav i förskoleklassens styrdokument. De som vi intervjuade ansåg att det var 
viktigt och bra för eleverna, då det underlättade för dem när de började grundskolan. Lärarna 
använde sig av vardagliga situationer för att lära eleverna antalsuppfattning. Att de ville ta 
tillvara elevernas intressen för och kunskap om antalsuppfattning är mycket bra, anser vi, så 
att alla eleverna blir delaktiga och får vara med och delta på olika sätt i klassen.  

Olika metoder som räkneramsor, böcker, sagor och lek använde alla lärarna sig av för att 
eleverna skulle lära sig matematik. I samtliga situationer menade de, att det vanliga sättet att 
lära eleverna antalsuppfattning var att låta dem räkna antal ett par gånger. I intervjusvaren 
hävdade lärarna att de visste att eleverna hade förstått det de lärde sig, genom att lärarna hade 
bett eleverna att utföra det de blivit tillsagda.  

Att samtala med eleverna är grunden till ett bra lärande, när lärarna, genom samtal utifrån 
elevernas förmåga och kunskaper, skapade en lustfylld och rolig inlärning av ämnet 
matematik.  Här anser vi att det är viktigt att eleverna får reflektera över vad de har lärt sig 
och hur det har gått till. Då får vi ett reflekterande förhållningssätt där vi tillsammans med 
eleverna reflekterar över de olika situationer de befinner sig i. Som lärare ska vi också ge 
elever positiv feedback, skriver Klein (1989).  

Malmer (1999) påpekar vikten av att lärarna utformar undervisningen på ett sådant sätt att 
eleverna kan få den maximala möjligheten att arbeta utifrån sina förutsättningar.  Eleverna ska 
göras medvetna om hur viktig deras egen roll är för inlärningen. Vi håller med Ljungblad 
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(2001) om att lärare ska vara lyhörda och möta eleverna på deras nivå. Detta är något viktigt 
som vi menar att alla lärare ska utgå ifrån. Dessutom anser vi att elever måste ha en lärare 
med goda kunskaper i matematik för att kunna förmedla ämnet till sina elever. Förslagen som 
lärarna i undersökningen ville ge till en kollega som arbetade med antalsuppfattning var att ta 
vara på elevernas egna intressen och göra det på ett roligt och intressant sätt som lockar 
eleverna. De nämnde också vikten av att ta vara på elevernas kunskaper och låta dem beskriva 
hur de tolkade olika uppgifter som de i grupp eller enskilt sedan skulle lösa.  

Vad vi märkte under vår studie var att lärarna använde sig av olika läroböcker när de 
planerade elevernas vardag utifrån antalsuppfattning, samtidigt som de lärde eleverna 
matematik på ett roligt och lärorikt vis. Vi tror också att som lärare måste man väcka lust och 
nyfikenhet hos eleverna genom att arbeta på ett konkret sätt. Strukturerade och lärarstyrd 
undervisning av yngre elever är inte gynnsam. Att arbeta så med elever främjar inte elevernas 
lärande i skolan, skriver Ahlberg (2000).  

Resultaten som framkommit gav många tips om böcker och hur det går att arbeta med 
antalsuppfattning. Det har varit värdefullt att få en inblick i hur arbetet med antalsuppfattning 
läggs upp i förskoleklasser, då det gett oss nya idéer om hur det går att arbeta med 
antalsuppfattning.  Av våra intervjuer framgår det att det främst är lärarnas engagemang som 
avgör om matematiken i förskoleklass blir intressant.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie kan utgöra en grund för att forska vidare om hur arbetet med antalsuppfattning i 
förskoleklass kan lyftas och hur matematiken för förskoleklass kan komma in i Lgr 11 
(Skolverket, 2011). Det vore också intressant att undersöka hur skolor i andra delar av landet 
arbetar med antalsuppfattning och matematik i förskoleklassen, då det inte är något krav i 
Lgr11 att arbeta med det. Vi undrar om Skolverket har någon tanke med detta. Det finns 
läroplaner som nämner antalsuppfattning och matematik från förskolan och upp genom 
grundskolan men inte i förskoleklass. Är det så att Skolverket bara glömt att ta med 
antalsuppfattning i förskoleklassens läroplan eller finns det en tanke bakom detta?  Detta är en 
fråga som vi skulle vilja arbeta vidare med.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärare om antalsuppfattning i förskoleklass        

1. Ringa in åldersgrupp! 

 
 
20.29        30-39        40-49         50-59           60-69 

 

2.  Arbetar du med antalsuppfattning i förskoleklass? 
 

                    JA                    NEJ 
 
 
3. Hur arbetar lärare med antalsuppfattning i förskoleklass? 
 

4. Vilka metoder använder ni i klassen? 

 

5. Vad utgår lärare i sitt arbete med antalsuppfattning? 

 

6. På vilket sätt märker du att eleven har lärt sig om antal? 
 
 

7. Vilka förslag skulle du ge till en annan lärare om hur de kan arbeta med 
antalsuppfattning? 
 

8. Hur tar ni tillvara på elevernas intresse för antalsuppfattning? 

 

9. När ni arbetar med antalsuppfattning berättar ni att ni arbetar med matematik? 

 

10. Hur arbetar ni efter Lgr 11? 
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