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Abstrakt  
 

 

Matematik i förskoleklass 
Lärares erfarenheter av hur matematikundervisningen organiseras och genomförs samt 

hur eleverna ges möjlighet till delaktighet och inflytande  

 

Mathematics in preschool classes 

Teacher`s experiences of how Maths lessons are organized and executed and how the 

pupils are given the opportunity to participation and influence. 

 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 beskrivs att 

”matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas 

såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken 

som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och 

problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen” (Skolverket, 2011a:62). Syftet med studien är att bidra med kunskap om 

hur lärare organiserar, genomför och ger eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande 

i matematikundervisningen i förskoleklass. De frågeställningar som uppsatsen kommer 

utgå ifrån är: Hur beskriver lärarna att de organiserar och genomför sin undervisning för 

att introducera eleverna i matematik i förskoleklass? Hur främjas elevernas delaktighet 

och inflytande i matematikundervisningen i förskoleklass enligt lärarna? 

 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ studie och fem lärare i förskoleklass har intervjuats. 

Resultatet har grundat sig på respondenternas tankar och funderingar. Resultatet 

presenteras utifrån svaren som framkommit från intervjuerna i jämförelse med vad 

tidigare forskning säger och den teoretiska utgångspunkten, det sociokulturella 

perspektivet. Studien visar lärarnas erfarenheter av hur planering och 

matematikundervisning genomförs samt hur eleverna ges möjlighet till delaktighet och 

inflytande i förskoleklass. Resultatet visar att konkret material är en viktig del i utförandet 

av matematikundervisningen. Resultatet visar även att lärarna använder sig av olika 

arbetssätt som ska stimulera, utmana och gynna elevernas matematiska tänkande. 

Lärarens roll ses som betydelsefull och lärarna anser att deras uppdrag i förskoleklass är 

att synliggöra matematiken för eleverna i olika sammanahang.   
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1 Inledning 

Under vår utbildning på Linnéuniversitetet har vi blivit uppmärksammade på hur mycket 

matematik som förekommer i vardagen. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har 

vi varit i en förskoleklass. Lärare i verksamheten arbetade delvis med läroböcker för att 

lära eleverna matematik. Dahl och Rundgren (2004) poängterar att i förskoleklass kan 

matematiken göras rolig och meningsfull genom att fånga elevers intresse och 

uppmärksamma vardagsmatematiken (a.a). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr11) framhålls att ”undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang” (Skolverket, 2011a:62). Matematiken vi minns under vår skolgång 

handlade om att räkna i en lärobok, vilket gjorde oss ointresserade av ämnet och 

undervisningen. Problematiken med läroboken var tidsbrist hos läraren, han/hon hade 

sällan möjlighet att hinna hjälpa varje elev i klassen och vi blev omotiverade att lära.  

Dahl och Rundgren (2004) uppmärksammar att matematik finns överallt i vår omgivning. 

Vi ser ständigt mönster, färger, former med mera. De menar att sexåringarna som går i 

förskoleklass upplever matematiken som rolig och utmanande genom att de får använda 

matematiken på olika sätt som förekommer i vardagen,  alltifrån att klippa, rita, baka, sy, 

bygga, dansa och sjunga. Matematiken kan även utföras i spel och lek. Grunden för att 

lära eleverna matematik behöver vara lustfylld för att de ska minnas den som spännande 

och nödvändig. Många förknippar matematik med addition, subtraktion, multiplikation 

och division men kärnan för matematik handlar om att lösa problem och tänka logiskt, 

metodiskt, kritiskt men även fantasifullt (a.a).  

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att ”eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Den ska också 

ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, 

former och samband” (Skolverket, 2011b:1). Den matematiken vi minns i skolan var 

sällan vardagsrelaterad. Under vår skolgång var läroboken ett hjälpmedel för att lära sig 

matematik. Eftersom detta hjälpmedel fanns som stöd för matematikinlärningen blev 

vardagsmatematiken inte synlig för oss. När läroboken låg till grund för 

matematikundervisningen i högstadiet tyckte vi att uppgifterna var svåra och tråkiga 

vilket gjorde att det lustfyllda lärandet försvann.  

Vi vill presentera kort vad förskoleklass innebär och vad verksamheten har för betydelse 

för elevers fortsatta skolgång. År 2012/2013 gick 107 600 sexåringar i förskoleklass 

vilket motsvarade 95 procent av Sveriges alla sexåringar. Förskoleklassen, tidigare 

årskurs 0 och sexårsgruppen, är sedan 1998 en frivillig skolform för barn från det året 

som barnet fyller sex år. Barn kan börja i förskoleklass från fem års ålder. Verksamheten 

innefattar 525 timmar. Tanken med förskoleklassen är att den ska vara en övergång från 

förskolans verksamhet till skolans verksamhet. De traditioner som förskolan och skolan 

har ska integreras i förskoleklassen, där nya arbetssätt och ny pedagogik utvecklas. 

Verksamheten ska planeras, utvecklas och följas upp (Skolverket, 2013). Ett av 

uppdragen handlar om att: ”syftet med utbildningen i förskoleklassen är att stimulera 

elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning” (Skolverket, 

2014a:3).  
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Statistik om elevers matematikkunskaper har gjorts världen över. I PISA-undersökningen 

år 2012 var matematik huvudämne för andra gången sedan PISA-undersökningarna 

startades år 2000. Undersökningen sker vart tredje år och är ett OECD-projekt. 65 länder 

deltog år 2012 i undersökningen. Kunskapsnivån på eleverna i femtonårsåldern som snart 

har genomgått den obligatoriska skolan mäts för att se hur väl de är förberedda inför 

framtiden och hur utbildningssystemet har fungerat i respektive land. Matematik, 

naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning är de ämnen som står i fokus i 

undersökningen. Sveriges elever låg år 2000 och 2003 över OECD medel inom såväl 

matematik, läsning och naturvetenskap. Resultaten efter mätningen år 2012 jämfört med 

2009 visar att svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats (Skolverket, 2014b). 

 

Lundström (2015) skriver till exempel om en studie som gjorts i Finland där över 

tvåhundra elever deltog i undersökningen. Studiens syfte var att studera eleverna i 

förskoleklass och årskurs ett för att undersöka deras matematiska förmågor. Resultatet av 

studien visar att elevernas förståelse för matematik i förskoleklass underlättar den 

framtida skolgången. Resultatet visar även att de elever som har mindre förståelse för 

matematik i förskoleklass kan utveckla matematiksvårigheter senare i livet (a.a). Vår 

studie problematiserar hur lärarna i förskoleklass kan synliggöra matematiken i olika 

sammanhang och göra den lustfylld och rolig för eleverna. Vi vill undersöka hur lärare 

uppmärksammar matematikens olika delar och vad ämnet har för betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling. Vidare kommer vi att undersöka hur eleverna görs delaktiga i 

planeringen av undervisningen för att de ska ges möjlighet till inflytande i sitt eget 

lärande. Vi har uppfattat att lärare behöver rikta sin uppmärksamhet till elevernas 

utveckling för matematik redan i tidig ålder för att förebygga matematiksvårigheter i 

senare skolgång.  
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2 Syfte 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lärare organiserar, genomför och ger 

eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande i matematikundervisningen i 

förskoleklass. 

 

2.1 Frågeställningar  
 

 

 Hur beskriver lärarna att de organiserar och genomför sin undervisning för att 

introducera eleverna i matematik i förskoleklass? 

 

 Hur främjas elevernas delaktighet och inflytande i matematikundervisningen i 

förskoleklass enligt lärarna? 

 

 

Vi tänker besvara undersökningens syfte och frågeställningar utifrån kvalitativa 

intervjuer med fem respondenter. Respondenterna som medverkat har fått delge sina 

tankar och erfarenheter om ämnet matematik.  
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3 Bakgrund 
 

I bakgrundskapitlet presenteras innebörden av taluppfattning eftersom det är grunden för 

all matematik och matematisk förståelse samt huvudinnehåll i förskoleklassen (Malmer, 

1999). Vidare presenteras hur lärarens undervisning kan se ut och hur eleverna görs 

delaktiga och får inflytande i matematikundervisningen. Detta utifrån vad litteraturen har 

uppmärksammat. Bakgrunden delas in i följande underrubriker: Taluppfattning är 

grunden för att lära sig matematik. Vidare följer lärarens undervisning i matematik samt 

elevernas delaktighet och inflytande i sitt eget lärande av matematik i förskoleklass.  

 

3.1 Taluppfattning är grunden för att lära sig matematik 
 

Taluppfattning har olika dimensioner och måste förstås för att kunna utveckla 

matematiska färdigheter som de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation 

och division. Taluppfattning synliggörs genom räkneramsan, klassificering, parbildning, 

antal (kardinaltal) och räkneorden som ordningstal. 

 

- Räkneramsan innebär att räkna tallinjen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ett konkret 

exempel i förskoleklass kan vara när läraren låter eleverna upprepa räkneramsan 

framlänges 0, 1, 2, 3, 4, 5 och baklänges 5, 4, 3, 2, 1, 0 för att befästa tallinjen.  

- Klassificering innebär att se likheter och skillnader mellan föremål såsom storlek, 

tjocklek, färg, form, udda och jämna tal. Exempelvis kan läraren synliggöra 

klassificering för eleverna genom att placera tallinjen från siffran 0-10 med hjälp 

av sifferkort. Vid varje sifferkort placeras därefter antalet föremål ut som 

representerar siffrans värde.  

- Parbildning handlar om att kunna para samman föremål som tillhör varandra. 

Exempelvis kan läraren spela Memory med elever för att träna på parbildning.  

- Antal (kardinaltal) innebär att eleven till exempel kan räkna antalet kompisar i 

gruppen och svara på frågan ”Hur många är det i elevgruppen”?. Antal 

(kardinaltal) innebär även att eleven skall förstå ”talens grannar” såsom att 

siffrorna nio och elva är tians grannar. Siffrorna har olika betydelse och värde i 

olika sammanhang.  

- Räkneorden som ordningstal är benämningarna första, andra, tredje osv. Ett 

exempel är när en elev frågar en annan elev, ”Vilken plats kom du på i kön till 

maten”?. Första, andra, tredje, fjärde plats (Malmer, 1999).  

 

Dahl och Rundgren (2004) hävdar att taluppfattning är själva grunden för att förstå 

matematik. Samlingar är ett bra tillfälle att uppmärksamma vardagsmatematiken och 

taluppfattningen för eleverna genom att presentera dagens datum, månad, år och hur 

almanackan är konstruerad. Även matsituationer är bra tillfällen att tillvarata, till exempel 

kan läraren fråga eleverna hur många potatisar de tagit. Färg och form på maten kan 

diskuteras och hur många glas, tallrikar och bestick det finns på bordet (a.a). Läraren 

behöver utveckla elevers förmågor genom att diskutera och föra matematiska resonemang 

för att öka deras förståelse för matematik och taluppfattning (Björklund & Grevholm, 

2012).  

I förskoleklass skall läraren göra eleverna medvetna om matematiken i vardagen och 

använda sig av matematiska begrepp. Läraren behöver sätta på sig ”matteglasögon” för 

att synliggöra vardagsmatematiken för eleverna. Elever är omringade av matematik men 

på ett omedvetet sätt. Därför behöver de få hjälp av en vuxen och diskutera vad som är 

matematik i vardagen. För att nå varje elev i klassen behöver läraren uppmärksamma 
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vardagsmatematiken på olika sätt. Olika lärosätt bidrar till att eleverna får möjlighet att 

förstå matematikens innebörd med hjälp av varierande verktyg. Ett verktyg för 

matematikinlärning kan vara när eleverna får föra resonemang med andra i sin omgivning, 

det stärker deras tilltro och främjar det matematiska tänkandet (Dahl & Rundgren, 2004).  

3.2 Lärarens undervisning i matematik i förskoleklass 
 

Matematikundervisning har under en längre tid sett densamma ut trots att styrdokumenten 

förändrats och att det har gjorts stora satsningar på fortbildning (Malmer, 1999). En aspekt 

som har betydelse för lärarens planering och undervisning är hur personen förhåller sig 

till elevernas lärande. Lärarens förhållningssätt speglar av sig hur han/hon väljer att 

undervisa klassen och den enskilda individen i matematik (Bentley, 2011). För att 

utveckla elever matematiskt och väcka lusten för lärande behöver “undervisningen 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011a:8). I grund och 

botten är det avgörande vilken utbildning läraren har för att kunna undervisa och motivera 

eleverna i matematik. Läraren bör ha kunskap om vilken nivå eleverna har uppnått i 

matematik för att kunna planera undervisningen vidare. Varje elev har tillägnat sig olika 

erfarenheter i matematik från förskolan. När de börjar i förskoleklass behöver läraren ta 

hänsyn till varje elevs tidigare kunskaper när han/hon planerar undervisningen så att 

eleven bemöts på bästa möjliga sätt (Bentley, 2011; Björklund & Grevholm, 2012).  

 

I förskoleklassen har lärarna styrdokumentet Lgr11 att förhålla sig till när de planerar och 

genomför sin undervisning. Lärarna har dock inte alltid förståelse för vad styrdokumentet 

Lgr11 syftar till. I Lgr11 finns inga specifika strävandemål för förskoleklass angivna, 

strävandemålen börjar gälla först i årskurs tre. Detta utgör ett problem där lärarna tycker 

det är svårt att planera sin undervisning eftersom det inte finns några konkreta mål som 

eleverna ska sträva efter i förskoleklass. När lärare ska planera sin undervisning träder 

problematiken in att veta vad eleverna egentligen behöver tillägna sig i matematik i 

förskoleklassen (Löwing & Kilborn, 2002). 

Något av det viktigaste med matematikundervisningen är att eleverna utvecklar förståelse 

för matematikens olika delar. De olika delarna kan bestå av räkneramsan, klassificering, 

parbildning, antal (kardinaltal) och räkneord som ordningstal. Vid variationer i 

undervisningen ökar elevernas möjligheter att förstå matematik i skilda sammanhang. Om 

eleverna redan i förskoleklass får förståelse för tal och hur talen står i relation till varandra 

är förutsättningarna goda att förstå den kommande matematiken i den fortsatta 

utbildningen (Sandahl, 2014). ”Läraren är det absolut viktigaste för att elever i skolan 

skall få lust att lära sig matematik. Elever vill ha lärare som är ämneskunniga. Lärare skall 

kunna förklara på olika sätt, ge gensvar på elevers sätt att resonera och tänka och de skall 

ha en bred repertoar av undervisningsmetoder” (Regeringen, 2004:44). För att läraren ska 

ta tillvara på den pedagogiska miljön och ha varierad matematikundervisning kan 

undervisningen ske både i inomhusmiljön och utomhusmiljön. Läraren behöver vara 

närvarande i elevernas vardag så att deras kompetenser och förmågor lyfts fram. När 

läraren diskuterar och resonerar matematik med eleverna synliggörs denna kunskap hos 

dem och läraren. Läraren kan då ta tillvara på deras tankar och funderingar för att planera 

sin undervisning utifrån deras intressen och kunskaper (Dahl & Rundgren, 2004).  

Johansson (2013) beskriver att lärare använder sig av olika arbetssätt i 

matematikundervisningen. En del lärare planerar utefter ett informellt lärande där 

matematiken ständigt uppmärksammas i vardagen för eleverna. Andra lärare ser 

matematik som ett formellt lärande, en skolförberedelse då fokus läggs på enbart 



 

 6 

planerade matematikaktiviteter och inte uppmärksammas i de spontana situationerna. De 

lärare som använder sig av den vardagliga matematiken har större möjlighet att 

uppmärksamma matematiken som finns runt omkring oss och därmed utveckla elevernas 

kunskaper (a.a). Ahlberg (2012) menar att de elever som får möta matematik endast 

genom formellt lärande kan få eleverna att tro att matematik enbart handlar om att skriva 

siffror, ställa upp beräkningar och skriva fram rätt svar i läroböckerna. I en formell 

undervisning är det inte säkert att eleverna förstår hur mycket matematik som 

förekommer i samhället (a.a). Malmer (1999:27) nämner en fördel med att inte använda 

sig av lärobok när lärare undervisar i matematik. De lärare som synliggör matematiken 

utan lärobok och istället belyser matematiken som finns runt omkring behöver planera 

sin undervisning utifrån “Vilka mål vill jag uppnå?, Vilka moment anser jag skall bli 

föremål för undervisning?, Vilka inlärningsbetingelser har jag att ta hänsyn till?, Vilket 

arbetssätt och vilka arbetsformer väljer jag?” (a.a).    

 

Ahlberg (2012) menar att läraren behöver tänka på gruppernas sammansättningar i 

klassen så att varje individ får möjlighet till stöd i sin utveckling. Läraren är inte den enda 

som behöver stötta eleverna utan det är minst lika viktigt att eleverna tillsammans löser 

och diskuterar matematiska problem. Har eleven svårt att lösa matematikuppgifter 

behöver läraren ge eleven utrymme för sina tankar och funderingar (a.a). Läraren skall 

bjuda in eleverna till diskussion och ställa öppna frågor som ger dem möjlighet att 

argumentera och därigenom utvecklas matematiskt (Dahl & Rundgren, 2004).  

 

Malmer (1999) betonar att elever tillägnar sig kunskap i olika takt. För vissa elever behövs 

ett långsammare tempo medan andra elever klarar ett högre tempo. Som lärare innebär 

det att försöka anpassa undervisningen utifrån varje individ (a.a). Läraren har som uppgift 

att ta reda på elevernas olika matematiska förmågor. Det kan läraren göra genom att 

observera, dokumentera och samtala med eleverna för att kunna utmana lärandet 

(Pettersson & Wistedt, 2013). För att läraren ska bli medveten om deras förmågor kan 

läraren ställa frågan ”hur tänkte du?”. När eleverna diskuterar sina tankar och funderingar 

behöver läraren vara lyhörd så att läraren blir medveten om elevernas förmågor i 

matematik (Wistedt, 2011).  

 

3.3 Elevernas delaktighet och inflytande i sitt eget lärande av 

matematik i förskoleklass 

Det finns stödmaterial som innefattar förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitet. I 

stödmaterialet anges det att elevernas inflytande ska grunda sig på lärarens planerade 

undervisning. ”Ett sätt att involvera eleverna i planeringen är att de får delge vilka 

erfarenheter och föreställningar de har kring det som undervisningen ska behandla, och 

utifrån detta bidra med idéer på innehåll, arbetssätt och arbetsformer för det aktuella 

arbetsområdet” (Skolverket, 2014b:34). Arnér (2006) beskriver delaktighet som ”en 

innebörd av att ta del av något som andra redan bestämt eller att vara en del av ett 

gemensamt fokus” (2006:26). Detta innebär att eleverna får möjlighet till delaktighet och 

inflytande i den sociala och den fysiska miljön. Den sociala miljön innebär samtal med 

andra, mellan lärare-elev och elev-elev samt elev-material. I den sociala miljön handlar 

det om att visa hänsyn och respekt för sina medmänniskor. Läraren behöver vara 

engagerad, flexibel och lyhörd så att eleverna ges möjlighet att påverka sitt lärande i 

matematik. Den fysiska miljön innefattar allt som finns i den pedagogiska miljön, både 

inomhus och utomhus i verksamheten. Den fysiska miljön handlar även om hur och på 

vilket sätt det konkreta och abstrakta matematikmaterialet är tillgängligt för eleverna som 

till exempel naturen/skogen och utegården (Kling Sackerud, 2009).  
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Enligt Löwing (2006) och Ahlberg (2012) skall undervisningen göras meningsfull för 

eleverna. Lärarens förhållningssätt speglar av sig på hur mycket eller hur lite eleverna får 

möjlighet till inflytande i matematikundervisningen. Meningsfullt blir det när eleverna 

får påverka sin situation. Desto mer eleverna ges möjlighet till inflytande, desto mer 

skapas lärmiljöer utifrån deras behov och intressen. Inspirerande lärmiljöer blir ett 

pedagogiskt redskap för elevernas lärande i matematiken (a.a). Att ge dem inflytande 

verkar vara svårt, det som kan begränsa är att: ”många lärare anser att de saknar stöd i 

skolförfattningarna för hur elevernas inflytande över arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll ska utformas i praktiken” (Skolverket, 2007:63). Genom 

temaarbeten kan eleverna få inflytande och göras delaktiga genom att läraren fångat 

elevernas nyfikenhet och därigenom skapat ett tema. Ett tema kan utgå ifrån olika ämnen 

exempelvis vatten, sång, bondgården eller skogen. Det som är utgångspunkten för 

temaarbetet kan ständigt förändras under vägens gång, beroende av vad eleverna 

intresserar sig för. Ett specifikt ”matematiktema” behöver inte vara utgångspunkt för att 

eleverna ska lära sig ämnet. Oavsett tema kan läraren synliggöra matematiken för dem 

(Kärre, 2013).  
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4 Tidigare forskning  
 
I den tidigare forskningen presenteras hur matematik kan introduceras av lärare i olika 

sammanhang i förskoleklass enligt forskarna vi belyser i detta avsnitt. De avhandlingar 

och artiklar som skrivits med i studien fokuserar på olika lärosätt för att undervisa elever 

i matematik. Nedan beskriver vi hur lärarnas varierade arbetssätt i 

matematikundervisning kan se ut och hur elevernas möjlighet till delaktighet och 

inflytande kan se ut i förskoleklass.  

 

4.1 Lärarnas varierade arbetssätt i matematikundervisning 
 

Lago (2014) har i sin studie undersökt hur läraren kommunicerar med eleverna för 

lärande. I Lagos resultat belyses att en del lärare såg matematikundervisningen som svår 

och tråkig men att den var nödvändig för elevernas kommande skolgång. Läraren ansåg 

att matematikundervisningen var ansträngande eftersom läraren hade mycket svårare att 

fånga eleverna i dessa situationer än i de tillfällen som inte var planerade. Resultatet visar 

även att läraren i förskoleklass hade matematikundervisning med eleverna flera gånger i 

veckan för att de skulle få en god förståelse för ämnet (a.a).  

 

I Thörners (2007) studie har förskoleklassen och sexåringarnas vardag undersökts. I 

Thörners resultat förekom planerade undervisningar med skolinfluerade ämnen. Några 

dagar i veckan uteslöts den ”fria leken” helt eftersom läraren ansåg att det var viktigare 

med mer skolinfluerade ämnen än den ”fria leken”. Läraren i Thörners studie menar att 

de skolinfluerade ämnena kunde kopplas till lek men eleverna såg ingen koppling mellan 

lek och de skolinfluerade ämnena. Eleverna ansåg att de aldrig fick välja fritt vad de ville 

göra. De planerade situationerna som hade karaktär av skolinfluerade ämnen var 

gymnastik och matematik. Många gånger kallades gymnastiken även för den ”fria leken” 

eftersom den innehöll musik, dans och rörelse. De planerade matematiksituationerna 

handlade mestadels om att eleverna skulle spela matematikspel. Även detta ansåg läraren 

som ”fri lek”. Ser vi till förskolan är spel en ”fri lek” i verksamheten och därför anser 

läraren att spel i förskoleklass också är ”fri lek” för eleverna (a.a). I Simenonsdotter 

Svenssons (2009) studie påpekar eleverna att de gärna vill blanda lek och skolinfluerade 

ämnen för att tillägna sig nya kunskaper. För eleverna blir leken ett viktigt redskap för att 

förstå matematiken. Läraren däremot begränsar eleverna i leken eftersom han/hon tycker 

att de styrda skolinfluerade aktiviteterna är viktigare i verksamheten än vad leken är (a.a).  

 

Ackesjö (2010) visar att förberedelser och planering är viktigt för att matematisk 

utveckling ska ske hos eleverna. Många lärare upplever att de inte får den planeringstid 

som de känner att de behöver. Orsaken är att det inte finns tillräckligt med personal som 

kan ta hand om elevgruppen under lärarens planeringstid och detta påverkar både eleverna 

och lärarens undervisning (a.a). I en annan studie av Ackesjö och Persson (2010) antyder 

de att planeringstiden är viktig för att läraren ska kunna undervisa eleverna i det som de 

behöver få kunskap om. Det är extra viktigt att vara medveten om vad man som lärare har 

planerat, men att det kanske inte alltid blir som man tänkt sig, just för att elevernas tankar 

och funderingar kommer till uttryck i verksamheten. Enligt läraren är det elevernas 

intressen som ska styra undervisningen för att det ska bli ett lustfyllt lärande (a.a).   

 

Lago (2014) beskriver i sitt resultat att matematik var en planerad aktivitet i 

förskoleklassen. Läraren hade alltid en gemensam genomgång i matematik innan eleverna 

fick börja arbeta i sina matematikböcker, detta för att läraren skulle veta att alla elever 



 

 9 

förstod innehållet innan de själva fick börja räkna (a.a). Thörners (2007) resultat visar att 

läroböcker i matematik gjorde mer skada än nytta i deras klass. Läraren kom till insikt att 

eleverna tävlade mot varandra, utan att tänka på vad de faktiskt räknade och tränade, så 

läraren gjorde ett medvetet val att byta ut materialet. Istället för läroböckerna använde sig 

läraren av matematikspel och olika matematikmaterial i undervisningen (a.a). I en studie 

av Ackesjö (2010) undersöktes lärarens betydelse i undervisningen för elevernas lärande 

i förskoleklass. I resultatet redogörs att läraren använder sig av stenciler i 

matematikundervisningen för att läraren känner ett ”måste” istället för att kunna använda 

sig av konkret matematikmaterial. Har eleverna redan i förskoleklass fått arbeta med 

stenciler underlättar det deras kommande skola, eftersom liknande arbetssätt används där, 

ansåg läraren (a.a).  

  

Kling Sackerud (2009) har i sin studie undersökt elevernas förutsättningar att ta ansvar 

för sitt lärande i matematik. Vilket ansvar har läraren respektive eleverna för lärandet som 

sker i skolan? Läraren i årkurs ett använder sig av läroböcker, arbetsblad och andra 

konkreta matematikmaterial i undervisningen som ger eleverna en viss valmöjlighet i 

verksamheten. Läraren väljer medvetet material åt eleverna för att de ska ges kunskap om 

ämnet matematik. I läroböckerna får eleverna kunskap om siffror, geometri, sortering, 

klassificering, addition, subtraktion och problemlösning. Enligt läraren i årskurs ett är 

matematikundervisningens huvudsyfte att eleverna ska kunna förstå addition och 

subtraktion i talområdet 1-10 för att klara av matematiken i senare skolår. Eleverna 

påpekar i studien att det är roligt att gå i skolan eftersom det finns så många kompisar och 

bra för att de får lära sig så mycket (a.a). 

 

Lundström (2015) visar i sin studie hur förskolebarn kommunicerar matematik med andra 

och vilket material som finns tillgängligt i förskolan. I studien används delvis datorer som 

läromedel för att barnen ska utvecklas matematiskt både enskilt och i samspel med andra. 

Olika matematikspel erbjuds. Datorer och Ipads finns i verksamheten som ett 

komplement till hemmet men även för att läraren tycker det är ett bra hjälpmedel för 

barnens lärande i matematik. När datorer och Ipad används i förskolan begränsar läraren 

barnens val av spel för att det ska anpassas till varje individ. Barnen begränsas i sitt val 

av spel eftersom lärandet måste ske på en nivå som de klarar av kunskapsmässigt. Det får 

varken bli för lätt eller för svårt. Läraren väljer antingen att vara närvarande för stöttning 

och vägledning eller att spelet är lämpat så att barnet själv kan klara av det på egen hand 

(a.a).   

 

Kling Sackerud (2009) hävdar att lärare som undervisar elever i matematik gärna ser att 

eleverna sinsemellan kommunicerar med varandra för att lära sig matematik. Läraren 

grupperar medvetet eleverna i mindre grupper för att interaktion och kommunikation ska 

kunna ske. Grupperna baseras utifrån elevernas olika kunskaper i syfte att eleverna ska 

utbyta erfarenheter med varandra. När en trygg kultur skapas i klassen underlättar detta 

för kommunikation och samspel mellan eleverna (a.a). 

 

Lundström (2015) anger att barnen får kunskaper om matematik genom fysiska, verbala, 

numeriska och symboliska uttrycksformer. Får barnen använda sina sinnen och hela 

kroppen ökar chanserna att det blir ett lustfyllt lärande för varje barn. När barnen har 

samling vill läraren ge de olika upplevelser genom dessa uttrycksformer. Den fysiska 

representerar antal barn i gruppen, verbalt innebär när barnet räknar gruppen högt så att 

alla hör. Numerisk innebär att barnet förstår att antal barn representerar en siffra och 

symbolisk uttrycksform innebär siffran i skriven form (a.a). Simeonsdotter Svensson 

(2009) har i sin studie undersökt elevernas sätt att hantera olika svårigheter i den 
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pedagogiska samlingen i förskoleklass. Simeonsdotter Svensson visar att samlingar i 

förskoleklass många gånger sker utifrån den vuxnes planerade aktiviteter för att läraren 

ska se elevernas färdigheter. Under samlingarna har läraren möjlighet att uppmärksamma 

om eleven uppvisar svårigheter i matematik. Läraren behöver därför möta eleverna 

genom stöttning, vägledning och ge beröm för att förebygga dåligt självförtroende och 

låg självkänsla. Samlingstillfällena ger läraren en bra möjlighet att möta de olika 

svårigheterna hos eleverna i matematik (a.a).  

Thörner (2007) betonar att läraren ser leken som en viktig del i elevernas lärande. I 

förskoleklass integreras leken och lärandet genom att läraren fångar matematiken i 

vardagliga situationer (a.a). Även Ackesjö och Persson (2010) talar om hur viktig leken 

är för elevernas lärande. Elever lär sig hela tiden och inte minst i olika leksituationer där 

olika kunskaper främjas. I leken har läraren möjlighet att vara vägvisare och poängtera 

olika matematiska begrepp för eleverna (a.a). Lundström (2015) ger ett exempel, när barn 

utövar spel skriver de ofta ner sina poäng för att sedan jämföra vem som fått flest 

respektive färst poäng efter spelets slut. Barn lekskriver gärna och experimenterar med 

siffror i olika sammanhang (a.a). 

Enligt Kling Sackerud (2009) skall lärare uppmärksamma eleverna om den vardagliga 

matematiken i alla situationer istället för bara ett formellt lärande. Klassrummen är 

inredda med klockor, almanacka, talraden 0-9 på väggarna, mattehörna med olika 

konkreta material så att läraren kan visa och variera vardagsmatematiken. Enligt läraren 

i Kling Sackeruds studie har eleverna stor glädje av att se matematiken i konkreta 

sammanhang och när de får använda sin kropp och språk för att få större förståelse för 

matematikens användbarhet (a.a). Thörner (2007) anser att förskoleklassens miljö har stor 

inverkan på elevernas utveckling. Beroende på hur rummen är organiserade och 

konstruerade med material för eleverna påverkar det deras inlärning. Den vardagliga 

matematiken uppmärksammas olika beroende på hur miljön är utformad. I ett av rummen 

i verksamheten finns en larv med månader och datum med elevernas födelsedagar för att 

synliggöra vardagsmatematiken. I verksamheten använder läraren konkret material 

istället för abstrakt lärande (a.a). 

Lundström (2015) talar om den vardagliga matematiken som förekommer när barnen 

ägnar sig åt att spela fotboll, innebandy, spel med mera. Exempel på detta är att räkna 

antal steg en spelpjäs skall flyttas eller mål och poängräkning vid fotbollsspel. När barn 

har fri lek och väljer att rita teckningar har läraren som rutin att barnen ska skriva datum, 

månad och år när teckningen gjordes. En annan metod som används för att 

uppmärksamma matematiken i vardagen är vid barnens födelsedagar då det diskuteras 

vilken dag, månad och år barnet fyller år. I allt som barnen utövar under dagen försöker 

läraren medvetet belysa matematiska begrepp och därigenom öka kunskaperna hos 

individen (a.a). I Ackesjös (2010) studie efterfrågar läraren annat material än det konkreta 

matematikmaterialet som kan vara bidragande för elevernas inlärning. Sagor är ett 

material som kan stödja elevernas utveckling i matematik (a.a). 

Enligt Thörner (2007) uppmärksammas vardagsmatematiken till exempel genom att 

eleverna räknar sig själva i ordningen som de sitter i samlingen. Läraren räknar 

tillsammans med eleverna hur många dagar de gått i skolan sedan terminen började och 

låter dem får träna på talraden. Om eleverna har gått 35 dagar i förskoleklass förs ett 

resonemang med dem om talets betydelse. På så sätt får eleverna ett sammanhang istället 

för att bara diskutera talet 35 utan någon koppling till deras erfarenheter (a.a). I 

Lundströms (2015) studie arbetar läraren med tabeller och diagram för att synliggöra 
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matematik för barnen. Statistik används för att barnen ska få en överblick över hur många 

poäng de fått när de spelat ett spel. När statistik används synliggörs denna matematikform 

för barnen och deras numeriska förmågor utvecklas. Barnen kan genom diagrammet 

själva se över sin poängställning. När statistik förs behöver inte barnen vara matematiskt 

kunniga utan de kan titta på diagrammet för att se vem som har fått flest respektive färst 

poäng utan att fråga en lärare (a.a). 

4.2 Elevernas delaktighet och inflytande i förskoleklass  
 

Ackesjö och Persson (2010) beskriver att de flesta lärare ser relationsskapande till 

eleverna som väldigt centralt. Har lärare detta tankesätt får eleverna möjlighet att styra 

och påverka innehållet i förskoleklassen. Lärare och elever har olika föreställningar om 

vad som är meningsfullt lärande eftersom deras synsätt och upplevelser skiljer sig åt och 

läraren behöver därför låta eleverna vara med i utformningen av verksamheten (a.a). 

Simeonsdotter Svensson (2009) antyder att flera lärare i studien anser att en lärorik 

pedagogik åstadkoms när elever blir hörda och deras intresse fångas i verksamheten. 

Under en matematiksamling hade läraren tagit tillvara på elevernas intresse men inte 

utformat samlingen i utgångspunkt från deras förmågor. I matematiksamlingen skulle 

eleverna spela bingo. Resultatet visar att eleverna upplevde spelet som svårt och 

obegripligt, medan läraren såg spelet som meningsfullt. Svårigheten med detta blir att 

läraren inte ger eleverna något stöd för deras utveckling och det lustfyllda lärandet 

minimeras eftersom det inte sker utifrån elevernas förutsättningar. Hade eleverna fått 

chans att påverka sitt val av spel hade läraren gett dem möjlighet till delaktighet och 

inflytande i verksamheten (a.a).  

 

Lago (2014) menar att läraren får kunskap om elevernas förmågor när läraren gör dem 

delaktiga i undervisningen. Läraren såg undervisning som intressant och rolig när 

elevernas intresse för matematik fångades i leken. Schemat under dagen kunde förändras 

om eleverna visade sig nyfikna på något annat än det som var planerat, allt för att ständigt 

involvera dem i verksamheten. Flera lärare tyckte det var en fördel att arbeta i 

förskoleklass eftersom schemat var flexibelt. Detta eftersom eleverna skulle få möjlighet 

att påverka sin situation i vardagen för att bli delaktiga och få inflytande i sitt lärande 

(a.a). Ackesjö och Persson (2010) menar att lärare tycker att det är elevernas behov och 

intresse som avgör hur undervisningen formas. För att förskoleklassen inte enbart ska 

struktureras efter lärarens planerade aktiviteter behöver det finnas luckor i planeringen 

för elevernas funderingar. Både lärare och elever tycker att verksamheten blir roligare när 

eleverna får inflytande (a.a).   

 

Palmér (2013) har i sin studie undersökt hur elever lär sig matematik genom 

problemlösning i förskoleklass. Många av eleverna var överens om att problemlösning 

och matematik var roligt även om flera av dem tyckte att det var svårt. Under 

undervisningstillfällena fick de träna på att lösa olika matematiska problem tillsammans 

med sina kompisar i klassen. Eleverna ansåg att de förstod och lärde sig mer matematik 

när de fick använda sig av varandras kunskaper och konkret material istället för 

läroböcker. Problemlösning leder till att eleverna utvecklar kunskaper om siffror, 

geometriska former, klassificering, färger, olika mönster och på så sätt görs eleverna 

delaktiga i sin matematiska utveckling (a.a).  

 

Kling Sackerud (2009) menar att det är lärarens inställning som avgör om eleverna får 

möjlighet att påverka verksamheten. Om läraren låter eleverna bli delaktiga i 

verksamheten kan deras tankar och funderingar diskuteras i undervisningen. Eleverna 
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tycker att det är roligt när de själva får inflytande i val av material i 

matematikundervisningen (a.a). 
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5 Teorianknytning  
 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa om våra teoretiska utgångspunkter. Centrala 

begrepp utifrån det sociokulturella perspektivet samt begrepp om elevens perspektiv 

respektive elevperspektiv kommer att belysas. Dessa begrepp är relevanta för oss att 

diskutera i relation till vårt resultat. Avslutningsvis skriver vi en sammanfattning. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv  
 

Vygotsky är upphovsmannen till teorin om det sociokulturella perspektivet. Kärnan i det 

sociokulturella perspektivet handlar om interaktion och kommunikation mellan 

människor, miljön och individens potentiella utveckling. Det sociokulturella perspektivet 

tar hänsyn till vilken intellektuell bakgrund eleverna kommer ifrån och hur 

kommunikation och interaktion kan främja förståelse och intelligens. Det är inte enbart 

de biologiska förutsättningarna som är avgörande för elevernas framtida 

utvecklingspotential, de kommunikativa och sociala förmågorna utvecklas i samspel med 

omvärlden. Det teoretiska ramverket innehåller olika dimensioner av begrepp. Dessa 

begrepp är kulturella redskap och kommunikation, artefakter, proximala 

utvecklingszonen och scaffolding.  

 

- Kulturella redskap och kommunikation handlar om fysiska och språkliga resurser 

som används i kommunikation för lärande. 

- Artefakter är ett samlingsnamn på redskap som är tillverkade av människor. Vi 

lever i en föränderlig värld där man de senaste åren har gjort snabba framsteg 

inom teknologin. Dagens barn och elever växer upp med redskap, artefakter som 

inte fanns för bara några år sedan. Användandet av till exempel Ipads i 

undervisningen ger stora möjligheter att fördjupa och utveckla nya färdigheter och 

kan vara hjälpmedel för lärandet.  

- Proximala utvecklingszonen är ett begrepp som grundades av Vygotsky. Med 

detta menas avståndet mellan den befintliga utvecklingsnivån och den potentiella 

utvecklingsnivån. Denna proximala utvecklingsnivån uppnås genom stöttning av 

en mer kompetent person.  

- Scaffolding är ett engelskt begrepp som översatt betyder byggnadsställning vilket 

ska ses som en metafor där eleven bygger vidare på sina kunskaper. Begreppet är 

kopplat till det sociokulturella perspektivet där lärandet är en ständig pågående 

process i människors liv. Kunskaper erhålls i samspel med andra, vi lär oss av de 

som är mer kunniga. Scaffolding handlar om hur läraren genom kommunikation 

strukturerar upp problem i delmoment och stöttar eleven så att eleven själv kan 

utföra uppgiften (Säljö, 2005).  

 

Det sociokulturella perspektivet utgår från att lärande sker i samspel med andra. Både 

lärare och elever behöver vara aktiva deltagare för att nya kunskaper ska tillföras (Säljö, 

2005).   

 

5.2 Förutsättningar för undervisning och lärande 
 

5.2.1 Kulturella redskap och kommunikation  

 

Enligt Vygotksy utgör språket ett psykiskt redskap i det sociokulturella perspektivet. Via 

språket överförs den information som är väsentlig för att förstå sin omgivning. I 
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förskoleklass får eleverna kunskap om bland annat matematik genom det språkliga och 

sociala samspelet med andra. Förståelse för det psykologiska redskapen som symboler, 

räknesystem, matematiska begrepp med mera lägger grunden för framtida lärande. 

Eleverna skall uppmuntras att delge sina tankar, funderingar och erfarenheter i den miljö 

de vistas i. De ska bli sedda och hörda och ges utrymme att kunna förklara, resonera hur 

de ser på saker. Eleverna och inte minst läraren får därigenom olika infallsvinklar och 

perspektiv på olika resonemang i elevgruppen. Den sociala miljön är i hög grad 

bidragande för elevernas utveckling som handlar om att förstå och ta till sig världen ur 

olika perspektiv. Stöttning av läraren genom beröm, frågor och vägledning vid svårare 

uppgifter som till exempel räkneramsan har som syfte att stimulera och inspirera 

elevernas nyfikenhet (Engström, 2006 & Lundström, 2015). 

 

Säljö (2005:37) menar att kommunikation är grunden till att kunna förstå och göra sig 

förstådd. I teorin belyser Vygotsky att tal och kroppsspråk är det som påverkar oss 

människor i tänkandet, det talade språket och synen på oss själva. Detta synsätt menar att 

språk och kommunikation är grunden för elevernas utveckling och det mänskliga 

lärandet. ”I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir därför 

kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation som individen blir 

delaktig i kunskaper och färdigheter” (a.a). Eleverna får genom kommunikation 

perspektiv på matematik i verkliga sammanhang. I förskolans och i skolans värld kan 

”barn erövra ett matematiskt språk i ett socialt sammanhang och genom 

kommunikationen kan deras matematiska tänkande och begreppsliga innebörder 

utvecklas”. Lärarna är därför betydelsefulla för barnen och de behöver finnas som ett stöd 

genom kommunikativa hjälpmedel (Lundström, 2015:214). 

 

Säljö (2005) och Vygotsky (2001) talar om olika redskap som eleverna kan ta hjälp av. 

Redskapen kan vara både fysiska och psykiska och fungera som stöd för elevernas 

lärande. Fysiska redskap kan till exempel vara papper, penna, klossar, bollar, spade, 

kottar, potatisar med mera. De fysiska kulturella redskap som kallas artefakter 

kännetecknas av att de har tillverkats av människor. Exempel på artefakter i förskoleklass 

kan vara kritor, tärningar och läroböcker med mera. Den snabba teknologiska 

utvecklingen som skett innebär även att Ipads är en artefakt som nu ofta förekommer i 

undervisningen. Den digitaliserade världen förändrar vårt sätt att lära ut och ställer 

därmed nya krav på lärarna (a.a).  

 

5.2.2 Proximala utvecklingszonen och scaffolding  

 

Vygotskys teori utgår ifrån att lärarens uppgift är att se till att varje elev ges de bästa 

förutsättningar för att nå den så kallade proximala utvecklingszonen. För att eleverna ska 

nå dit behöver läraren skaffa sig information om deras befintliga kunskaper i matematik. 

Läraren ska kunna planera och lägga upp matematikundervisningen så att varje elev ges 

potentiella utvecklingsmöjligheter utifrån sin befintliga kunskapsnivå till den närmaste 

utvecklingszonen. När denna nåtts, det vill säga när eleven tagit till sig avsedda 

kunskaper, flyttas den närmaste utvecklingszonen ett steg (Säljö, 2005). Vygotskys 

lärandeteori förespråkar interaktion, genom samspel med andra tillförs nya kunskaper. 

Elever har olika erfarenheter och kunskaper sedan tidigare, de lär sig av varandra bland 

annat genom imitation. Läraren bör variera undervisningen med olika utmaningar, 

hjälpmedel och olika gruppsammansättningar. Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

enligt Vygotsky innebär att eleverna behöver stimulans från vuxenvärlden och mer 

kompetenta kompisar för att nå den proximala utvecklingszonen (Engström, 2006). 
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En annan metod som också har sin bakgrund i det sociokulturella perspektivet är 

scaffolding. Scaffolding innebär förenklat att eleven till en början ges mycket stöd för att 

klara av en matematikuppgift och allteftersom kunskapsnivån höjs avtar stödet av den 

mer kompetenta läraren eller kompisen när eleven klarar av allt mer själv. Scaffolding 

påminner mycket om Vygotskys tankar. Genom stöttning av en vuxen eller en kapabel 

kamrat med mer kunskap vägleds och utvecklas eleven. Detta främjar elevens mentala 

utveckling och lärandeprocessen, istället för att eleven själv skall hämta kunskap. Elever 

utvecklas i större utsträckning i sociala sammanhang än på egen hand (Engström, 2006 

& Lundström, 2015). 

 

5.3 Delaktighet och inflytande utifrån elevperspektiv och elevens 

perspektiv  
 

5.3.1 Elevperspektiv  

 

Enligt Arnér (2006) handlar elevperspektiv om vad den vuxne har för föreställningar om 

elevernas livsvärld. Författaren menar att det kan finnas svårigheter för läraren att se till 

elevperspektivet eftersom föreställningar kanske inte alltid stämmer överens med vad 

eleverna ser och upplever i sin omvärld. Lärarens föreställningar om vem eleven är, hur 

eleven lär sig och hur eleven utvecklas påverkar lärarens roll och syn på hur läraren 

bemöter eleverna. Vissa önskemål som eleverna anser vara lätta att förändra i 

verksamheten verkar ur lärarnas syn vara komplicerade att uppfylla. Lärarna tycker det 

är svårt att ge eleverna för mycket inflytande i planeringen av matematik eftersom de 

anser att de har huvudansvaret för undervisningen. Risken med detta kan vara att eleverna 

inte ser undervisningen som meningsfull eftersom lärandet inte sker utifrån deras 

perspektiv och eleverna får mindre möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. 

Elevperspektiv beskrivs olika beroende på det historiska, kulturella och de sociala 

relationer i samhället eftersom synen på elever har förändrats genom åren (a.a).  

 

5.3.2 Elevens perspektiv 

 

Arnér (2006) beskriver elevens perspektiv om hur eleven ser på sin tillvaro ur sin 

synvinkel. För att se till elevens perspektiv skall läraren söka kunskaper utifrån vad det 

är eleven försöker förstå och vill uppleva inom matematiken och på så sätt ta tillvara på 

individens intresse. För att eleverna ska få ett reellt inflytande och göras delaktiga i 

verksamheten behöver lärarna ha ett tillåtande klimat i förskoleklassen. För att detta ska 

kunna ske behöver lärarna och eleverna samspela och kommunicera med varandra. Om 

lärarna bemöter eleverna utifrån deras tankar och intressen synliggörs deras perspektiv i 

den pedagogiska verksamheten. Enligt författaren ligger fokuset vid att lärarna låter 

eleverna få påverka undervisningen för att deras perspektiv ska tillvaratas och tillgodoses 

(a.a).   

 

Thörner (2007) beskriver att det sociokulturella perspektivet i relation till begreppen 

elevperspektiv och elevens perspektiv sammanflätas genom samspelet och 

kommunikationen mellan lärare-elev, elev-elev och elev-matematikmaterial. I det 

sociokulturella perspektivet handlar lärandet om att använda och ta tillvara på varandras 

kunskaper i olika sammanhang och nya lärdomar tillförs (a.a). Vygotsky (2001) och 

Riesbeck (2008) skriver att människor behöver integreras med andra i sin omvärld för att 

ny kunskap ska kunna utvecklas. När elever samspelar med andra sker det i olika miljöer 

som finns i verksamheten. Miljön behöver vara utformad på ett sätt så att samspel blir 

tillgängligt för lärarna och eleverna (a.a). Lärarnas uppgift handlar delvis om att 
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involvera, ge eleverna inflytande i verksamheten och lära ut sådant som eleverna har 

användning för i livet. För att detta ska kunna ske behöver det finnas en kommunikativ 

växelverkan mellan båda parter så att eleverna kan bli delaktiga och få inflytande 

(Thörner, 2007).  

 

5.4 Sammanfattning  
 

Vår studie vilar på ett sociokulturellt perspektiv eftersom vi menar att lärande i matematik 

lättast sker i interaktion med andra i sin omgivning. Säljö (2005) och Arnér (2006) 

beskriver att det är viktigt att hitta inlärningsstrategier för att väcka varje elevs intresse 

och nyfikenhet. När läraren formar en undervisning utifrån elevperspektivet utgår läraren 

från vad han/hon själv anser att eleverna behöver kunna i matematik. Detta istället för att 

uppmärksamma vad eleverna vill utforska i verksamheten. Elevernas potentiella 

utveckling kräver rätt assistans från läraren för att utveckling ska ske. Lärarens ingripande 

roll handlar om att kunna förstå varje elevs proximala utvecklingszon för att kunna 

utmana varje individ vidare. Läraren behöver också medvetet tänka på gruppens 

konstellationer för att skapa optimala förutsättningar som gynnar lärandet. För att 

eleverna ska få förståelse för matematiska begrepp är kommunikationen och språket en 

viktig aspekt. Denna teori är relevant eftersom språket har betydelse för varje elevs 

matematiska inlärning. Språket och det konkreta material som finns tillgängligt 

symboliserar och är ett hjälpmedel för elevernas utveckling i matematik (a.a).  
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6 Metod  
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lärare organiserar, genomför och ger 

eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande i matematikundervisningen i 

förskoleklass. Undersökningen har gjorts på två olika skolor. Nedan beskrivs den metod 

som använts val av metod, urval av respondenter, genomförande av intervju, 

forskningsetiska principer, metod för bearbetning och analys av data, trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet samt en metodkritik. 

 

6.1 Val av metod 
 

Vi valde kvalitativ intervju som metod för att få en djupare förståelse för hur lärare arbetar 

med matematik och hur eleverna ges möjlighet till delaktighet och inflytande i 

verksamheten. Vi valde denna metod för att hålla oss inom vårt ämne och få mer kunskap 

om hur några lärare arbetar med matematik i förskoleklass. Vi har använt oss av 

semistrukturerade och kvalitativa intervjuer där vi förberett ett frågeformulär till 

respondenterna. Denscombe (2009) menar att semistrukturerade intervjuer innebär att 

forskaren har färdigformulerade och öppna frågor som kan utvecklas med följdfrågor 

(a.a). Björkdahl Ordell (2007) menar att kvalitativ intervju innebär att forskaren intervjuar 

en person som har erfarenhet och kunskap om studiens ämne (a.a). Denscombe (2009) tar 

också upp om kvalitativ intervju och menar att forskaren som intervjuar ställer öppna 

frågor till respondenten. Detta för att respondenten ska kunna utveckla sina svar och att 

forskaren inte lägger in egna tolkningar och värderingar om vad som är rätt och fel (a.a). 

För att hålla oss till studiens syfte under intervjuerna valde vi att ha en förberedd lista 

med frågor där lärarnas erfarenheter och tankar kunde komma till uttryck. Vi ville inte 

styra respondenternas svar utan vi ville skapa ett öppet klimat där respondenterna och 

forskarna kände sig trygga med varandra under intervjun och därav skickade vi ut 

intervjufrågorna i förväg. Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna 

om de forskningsetiska principerna och deras rättigheter som deltagare i intervjun.  

 

6.2 Urval av respondenter  
 

När en undersökning genomförs finns det olika typer av urval att förhålla sig till. En av 

dessa är subjektivt urval och det innebär att respondenterna väljs ut efter forskarens 

tidigare erfarenheter och dess kännedom om respondenterna. Respondenternas kunskaper 

och erfarenheter kan vara empiri som gynnar studiens syfte (Denscombe, 2009). Vi valde 

fem respondenter som arbetar i förskoleklass på två olika skolor i samma kommun. En 

av oss hade kännedom om respondenterna sedan tidigare genom vikariat och 

verksamhetsförlagd utbildning. Vi valde respondenter utifrån deras yrkeserfarenheter 

istället för att välja respondenter vi inte hade kännedom om. Vi vände oss först till 

förskolechefen för att få mailadresser till de respondenter som en av oss forskare hade 

kännedom om. Vi valde repondenterna eftersom de har mycket erfarenheter av att arbeta 

i förskoleklass. Efter att vi kontaktat förskolechefen vände vi oss till våra fem 

respondenter och frågade om de ville delta i vår undersökning efter att vi beskrivit 

studiens syfte. Alla fem respondenter gav sitt samtycke till att vara med i vår studie. Efter 

att respondenterna meddelat att de ville delta berättade vi hur intervjun skulle gå tillväga 

och skickade ut våra intervjufrågor till samtliga respondenter. I samband med detta 

frågade vi respondenterna om vi fick spela in intervjun, vilket respondenterna gav sitt 

medgivande till.  

 



 

 18 

Vi valde att namnge lärarna utifrån bokstäver och beskrev vad respektive lärare har för 

utbildning. Lärare A, D och E har förskollärarutbildning. Lärare B har inte lärarbehörighet 

men har läst en kurs om matematik riktat till förskoleklass. Lärare C är utbildad 

montessorilärare och har gått en utbildning om matematik i förskolan. Alla lärare förutom 

lärare C läser en kurs som kommunen erbjuder för fortbildning i matematik vid namn 

”Mattelyftet” för vidare kunskaper i ämnet. 

 

6.3 Genomförande av intervju  
 

När våra intervjuer genomfördes, valdes en lugn miljö för att det inte skulle uppkomma 

några störande moment. Vi hade ljudinspelning eftersom vi ville rikta vår uppmärksamhet 

till respondenterna. Vi ser ljudinspelning som en förmån för att ständigt kunna gå tillbaka 

till empirin och lyssna på de svar respondenterna har gett oss. Kihlström (2007) ser vinster 

med ljudinspelning under en intervju. Författaren menar att forskaren kan gå tillbaka i 

materialet flera gånger för att analysera svaren. Slutna frågor kan påverka och minimera 

respondenternas svar medan öppna frågor kan bidra till mer utförligare svar av 

respondenten (a.a). En ljudinspelning blir sällan ett störande moment under en intervju 

eftersom forskaren inte behöver avbryta respondenten för att anteckna svaren utan kan 

fokusera fullt ut på respondenternas tankar och funderingar (Denscombe, 2009).  

 

Under intervjun uppstod ibland tystnad från respondentens sida. Vi som intervjuade 

respekterade denna tystnad så att respondenten fick betänketid så att inget svar blev 

framtvingat. Denscombe (2009) menar att det är av betydelse att tystnad sker för att 

respondenten ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och yrkeserfarenheter. Det är av 

stor vikt att forskaren inte lägger in egna värderingar i respondentens svar och därmed 

bortser från eventuella personliga fördomar (a.a). 

 

Den insamlade empirin under intervjun är nödvändig eftersom den utgör underlaget för 

att få fram ett resultat. Empirin behöver analyseras flera gånger om för att förstå 

datainsamlingen och hitta gemensamma nämnare som studien grundar sig på. Utifrån den 

insamlade empirin plockas olika delar ut efter vad forskaren fokuserar på (Linnér & 

Lundin, 2011). Den insamlade empirin vi har fått ta del av sammanfattades i resultatet 

utifrån olika teman som var riktat till studiens syfte och frågeställningar.  

 

När vi genomförde våra intervjuer fick vi titta runt i lärarnas verksamheter. De visade oss 

materialet som de använde sig av för att introducera eleverna i matematik. Även NCM-

boken tänka, resonera och räkna i förskoleklass är ett verktyg som gav oss inspiration för 

vårt kommande yrke. 

 

6.4 Forskningsetiska principer  
 

Innan intervjun genomfördes var det viktigt att berätta för respondenten vilka rättigheter 

han/hon har i form av fyra etiska huvudkrav. Dessa är följande:  

 

- Informationskravet innebär att respondenten har rätt att få reda på vad syftet är 

med intervjun och att personen har rätt att avbryta intervjun när som helst. 

Respondenten måste få reda på vad uppgifterna kommer att användas till men 

även vilka som kommer kunna ta del av materialet. Respondenten kan få denna 

information antingen skriftligt eller muntligt.   

- Samtyckeskravet innebär att respondenten måste ge sitt samtycke för att delta i 

undersökningen.  
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- Konfidentialitetskravet innebär att all data som samlats in inte får läcka ut där 

utomstående får tillgång till materialet, förutom de som ska ta del av 

undersökningen.  

- Nyttjandekravet är att all insamlad data inte får användas i något annat bruk än i 

forskningens syfte. All datainsamling som är personlig måste innehålla fiktiva 

namn för att undvika personens igenkännande (Vetenskapsrådet, 2002).  

Dessa forskningsetiska principer har varit viktiga att ta hänsyn till under hela studiens 

process. Respondenterna har blivit informerade om vad det inneburit att medverka i 

studien och att de har kunnat avbryta sitt deltagande när de velat under processens gång. 

I resultatet har namnen varit fiktiva eftersom studien inte ska kunna kopplas till någon 

särskild person. 

Hermerén (2011) redogör för Mertons krav. Det som forskaren har för avsikt att skriva 

om i sin forskning måste grunda sig specifikt på ett område man vill bidra med mer 

kunskap om. Forskaren får inte ha andra motiv än det som efterfrågas i forskningen, det 

vill säga privata intressen där forskaren själv kan dra nytta av resultatet. Han menar även 

att det är av betydelse att forskaren granskar och ifrågasätter sin egen forskning (a.a). Vi 

höll oss till frågor som grundat sig på studiens syfte och frågeställningar under hela 

intervjuns gång.  

6.5 Metod för bearbetning och analys av data 
 

För att bearbeta vår insamlade data valde vi att kategorisera respondenternas svar utifrån 

olika teman som svarat på studiens frågeställningar. Samtliga intervjuer har transkriberats 

utifrån varje respondents svar. När alla intervjuer hade genomförts började vi undersöka 

lärarnas arbetssätt. Vi strukturerade därefter den insamlade empirin utifrån våra 

intervjufrågor och lärarnas svar kategoriserades under varje fråga. Denscombe (2009) 

skriver om kategoriserad data. Författaren menar att när all insamlad data har gjorts görs 

en analys av datainsamlingen. Detta för att finna mönster i respondenternas svar som 

kategoriseras i olika teman som sedan redovisas i resultatet (a.a). Vi har noggrant 

analyserat och granskat intervjumaterialet för att se vilka likheter lärarna beskriver 

matematiken i relation till elevernas lärande i förskoleklass. I analysen kommer vi att 

diskutera resultatet utifrån tidigare forskning och centrala begrepp såsom scaffolding, 

proximala utvecklingszonen och kulturella redskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

samt elevperspektiv och elevens perspektiv i relation till elevens delaktighet och 

inflytande.  

6.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
  

Under hela studiens gång har vi försökt att vara så neutrala och noggranna som möjligt. 

Detta för att få en trovärdig, tillförlitlig och överförbar studie. Enligt Denscombe (2009) 

är trovärdighet en avgörande faktor i all undersökning för att resultatet ska stämma 

överens och bli sanningsenligt för vad som efterfrågats i studien. En annan viktig aspekt 

i undersökningen är att forskaren kan förklara metodvalet för att tillförlitligheten ska öka 

och att läsaren ska kunna förstå hur resultatet framkommit i undersökningen. 

Överförbarhet innebär att läsaren får syn på hur forskaren gått tillväga för att nå ett 

resultat. Forskaren ska också kunna avgöra om den insamlade empirin kan användas i 

andra syften (a.a). Vi har varit noggranna med att den insamlade empirin endast grundat 

sig på respondenternas svar. Vi har inte lagt in egna värderingar eftersom trovärdigheten, 

tillförlitligheten och överförbarheten i undersökningen därmed hade minskat.  
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Att vara två intervjuare kan öka trovärdigheten och tillförlitligheten eftersom personerna 

kan lägga fokus på olika aspekter som kommit fram i respondentens svar (Kihlström, 

2007). Vi var två som genomförde intervjuerna, vilket gav oss en fördel att kunna 

fokusera på olika aspekter för att inte missa värdefull empiri. Stukát (2011) menar att om 

två personer deltar i en intervju fokuserar de på olika perspektiv vilket ger större chans 

till mer material än om en person hade genomfört intervjun (a.a). För att inte undgå något 

i intervjun är inspelning ett bra verktyg för att kunna gå tillbaka i materialet och granska 

det som kommit fram. Egna tolkningar kan inte ske i samma utsträckning under en 

inspelad intervju som en icke inspelad (Kihlström, 2007). Vi valde att spela in 

intervjuerna eftersom vi ville fokusera på vad respondenterna hade för tankar och 

funderingar. Vi upplevde att inspelning som redskap blev en fördel eftersom inget svar 

uteblev i den insamlade empirin. Validiteten, det vill säga trovärdigheten ökade också 

eftersom inspelning minimerade möjligheten till egna tolkningar och värderingar i 

resultatet.  

 

Denscombe (2009) menar att i vissa studier väljs respondenterna ut efter deras 

arbetslivserfarenheter och kunskaper vilket gör att validiteten blir sanningsenlig. Den blir 

sanningsenlig eftersom respondenterna har lång yrkeserfarenhet och har vidareutbildat 

sig i ämnet matematik. Ytterligare stärks validiteten genom att den insamlade empirin 

analyseras efter mönster och teman. Det innebär att forskaren utgår från all insamlad data 

för att finna likheter och skillnader istället för bara en enskild intervju. Finns det likheter 

i empirin är det mer trovärdigt att svaren är tillförlitliga (a.a). Vi valde att handplocka 

våra respondenter utifrån deras erfarenheter i förskolläraryrket. Lärarna har olika 

utbildningar vilket vi trodde skulle ge oss varierade svar i intervjuerna. I resultatet gjorde 

vi ett medvetet val att strukturera datainsamlingen efter olika teman utifrån vad 

respondenterna svarat.  

 

6.7 Metodkritik  
 

Denscombe (2009) beskriver olika nackdelar som kan uppstå under en intervju. Intervju 

ses som tidskrävande och det kan vara svårt för respondenten att lämna sin elevgrupp om 

det sker under arbetstid. Utifrån forskarens sida är intervju en metod som kräver mycket 

arbete efter att intervjun har genomförts. Intervjun ska transkriberas, analyseras och ett 

resultat ska redovisas. En annan nackdel under intervjun kan vara att 

inspelningsmaterialet som använts för att spela in samtalet får med vad respondenten 

säger men inte vad han/hon visade med sitt kroppsspråk. Detta är något som måste 

övervägas i analysen. Det behöver inte var så att kroppsspråket visar detsamma som det 

respondenten gav uttryck för. Det kan vara så att respondenten svarar på det som han/hon 

tror att forskaren vill höra. Även om det är en semistrukturerad intervju kan svaren från 

respondenten kännas framtvingade och validiteten stämmer inte överens med 

verkligheten. En annan nackdel med intervju kan vara om inspelningsmaterialet inte 

fungerade som det skulle eller att tekniken stänger av sig själv mitt under intervjun (a.a). 

Vi valde att använda oss av intervju som metod eftersom vi ville få syn på lärarnas 

perspektiv om hur de arbetar med matematik och hur eleverna ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande i förskoleklassen. En nackdel vi ser med intervju är att det är 

tidskrävande och för att kunna analysera respondenternas svar krävs mycket tid och 

engagemang. Vi tyckte att vi hade en öppen dialog med respondenterna så att deras 

erfarenheter och kunskaper framkom i intervjun. När vi kontaktade våra fem respondenter 

för att bestämma tid och dag för intervju, fick respondenterna bestämma en tid som 

passade de bäst för att vi inte skulle störa deras undervisning. När det kommer till 

inspelningsmaterialet testade vi att utrustningen fungerade som den skulle och när 
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intervjun genomförades hoppades vi att tekniken skulle vara med oss hela vägen. 

Eftersom vi valde att spela in intervjuerna uteblev kroppsspråket och vi gjorde ett 

medvetet val att inte analysera respondenternas kroppspråk i vårt resultat.  
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7 Resultat 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lärare organiserar, genomför och ger 

eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande i matematikundervisningen i 

förskoleklass. Vi strukturerade vårt material utifrån våra frågeställningar. Nedan kommer 

kategoriseringen av vårt material presenteras där lärarnas tankar och arbetssätt 

framträder. Vi kommer att använda oss av citat för att förstärka vår kategorisering samt 

skriva en avslutande sammanfattning för resultatet.  

 

7.1 Hur beskriver lärarna att de organiserar och genomför sin 

undervisning för att introducera eleverna i matematik i 

förskoleklass? 
 

Hur läraren väljer att planera och genomföra matematikundervisningen i förskoleklass 

och därigenom utveckla elevernas kunskaper i matematik presenteras i detta avsnitt.  

 

7.1.1 Individorienterade mål  

 

Samtliga lärare tycker att läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, finns det inga riktlinjer om vad det är eleverna bör kunna i förskoleklass. Det är 

först när eleverna börjar i årskurs tre som de blir testade om deras kunskaper uppnår treans 

strävandemål. Lärare C menar att det finns ingen gräns för vad eleverna bör kunna i 

förskoleklass.  

 
Ge eleverna så mycket som möjligt eftersom eleverna är intresserade av att få lära sig och 

få arbeta sig fram i sin egen takt. Det gäller att passa på medan eleverna vill lära sig. 

 

      Lärare C 

 

Tre av lärarna säger att treans strävandemål ligger långt iväg från förskoleklassen. De är 

väldigt skeptiska till läroplanen i förskoleklass, alltså Lgr11 och tycker att den är otydlig. 

Lärare A och B jobbar kontinuerligt med årskurserna ett och två för att se vad de behöver 

för kunskaper när de börjar i första klass.  
 

Jag tycker det är svårt att planera min matematikundervisning efter Lgr11. 

 

     Lärare B 

Vi siktar ju mot treans mål så det är ju väldigt långt hopp.  

     Lärare E 

 

För att lättare kunna planera sin undervisning utifrån elevgruppen har de flesta lärarna 

satt upp egna mål för vad eleverna ska kunna när de lämnar förskoleklassen. Eftersom 

lärarna upplever att Lgr11 har ett för stort hopp från förskoleklassen till årskurs tre väljer 

de att anpassa lärandet för elevgruppen och de har själva satt upp egna mål att arbeta och 

planera efter.  

 
Jag siktar på att få med mig alla i matematiken, alla ligger på olika nivåer.  

 

Lärare A 

 

Vi har ju mål vad eleverna ska få med sig i matten. En ram vi följer, det här måste eleverna 

ha med sig men ramen förändras utefter elevernas intresse. Vi måste ju ge eleverna vad 

som finns i verksamheten, det som finns och det som saknas. Men vägen dit är frågan, ett 
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evigt dilemma. Vi kan inte låta eleverna styra allt i verksamheten utan vi som lärare måste 

bestämma innehållet.  

Lärare B 

 

Vi har som mål att eleverna ska kunna räkna till 100 när de lämnar förskoleklassen och 

räkna siffran 20-0 baklänges.  

     Lärare E 

 

Fyra lärare gör ett test till eleverna, så kallat ”diamanttest” på hösten när alla sexåringar 

börjar i förskoleklassen. Diamanttestet går ut på att se hur eleverna ligger till 

kunskapsmässigt i matematik. Under våren görs diamanttestet igen för att läraren ska få 

syn på elevernas kunskapsutveckling i matematik. Lärarna menar att om eleverna inte gör 

testet mer än en gång leder testet inte till någonting. Då får lärarna ej syn på elevernas 

kunskaper. Resultaten från testet följer eleverna in i årskurs ett så att läraren i denna 

årskurs blir medveten om elevernas förmågor.  

 
Testet handlar om att förstå om du har sex apelsiner och ska lägga till en ska man kunna 

räkna det utan att använda plockis.    

     Lärare D 

 

Testet kan handla om jag har tre apelsiner i en hand och åtta apelsiner i den andra handen, 

hur många är det tillsammans? Hur gör du för att få ihop summan, börjar du från det lägsta 

eller det högsta?  

Lärare E 

 

Lärare C använder sig däremot inte av diamanttestet utan gör egna tester och 

dokumenterar elevernas matematiska kunskaper. Testet innefattar siffror, veckodagar, 

månader, år och geometriska former.  I slutet av vårterminen görs testet igen för att se 

vad eleverna har lärt sig i matematik.  
  

Jag testar av eleverna vart de ligger kunskapsmässigt eftersom de kommer från olika 

förskolor. Allt bara för att se deras förkunskaper för att sedan ha den vetskapen, för att 

kunna möta den enskilda eleven på bästa sätt, med utmaningar för lärande. 

 

Lärare C 

 

7.1.2 Varierade verktyg och lärandematerial för matematikundervisning  

 

I planeringen inför matematikundervisningen använder sig fyra lärare av ett hjälpmedel 

som heter NCM- tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Boken ligger till grund för att 

planera undervisningen i matematikaktiviteterna. Boken hjälper lärarna att synliggöra 

matematiken för dem själva och eleverna. Hjälpmedlet visar stegvis hur lärarna kan arbeta 

med matematik genom konkreta exempel. Matematiska delar som ingår i boken är 

taluppfattning, geometri, mönster, sortering och klassificering.  

  
Vi jobbar med denna boken, tänka, resonera och räkna. Vi alla i förskoleklass jobbar efter 

denna boken i kommunen. Där står väldigt tydligt hur man kan göra för att eleverna ska 

veta vad en siffra står för.  

     Lärare D 

 

Vi utgår från NCM-tänka, resonera och räkna i förskoleklass och där finns många mattespel som 

eleverna kan träna på.  

     Lärare B 

 

Lärare C planerar och arbetar efter montessorimaterial i verksamheten. Läraren har 

plockat material från förskolan in i förskoleklassen. Det som främjar elevernas lärande i 

matematik är symboler och siffror enligt läraren. I början av terminen läggs fokus på att 
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introducera matematikuppgifter så att eleverna förstår vad de innebär. Läraren upplever 

att det är svårt att planera aktiviteter eftersom eleverna behöver olika lång tid på sig för 

att lösa olika matematiska problem.  

 
Vissa elever är hetsiga och genomför arbetsuppgifterna fort medan andra elever behöver 

längre tid. Jag låter eleverna få den tid de behöver. Är en elev färdig inom fem minuter 

med en uppgift får han/hon arbeta med något annat under tiden tills alla andra är färdiga. 

 

Lärare C 

 

Alla lärare säger att de är medvetna om hur de ska arbeta med matematik i förskoleklass 

för att gynna elevernas utveckling. Lärarna anser att när varje elev möts på sin nivå skapas 

meningsfullhet och inlärningen blir lustfylld. Lärarna använder liknande sätt att planera 

sina samlingar och ser samlingen som ett bra tillfälle att utveckla gruppen men även 

enskilt. Samtliga lärare hade samlingar i förskoleklass som ett undervisningstillfälle. 

Lärarna räknar tillsammans med eleverna i gruppen med hjälp av sitt kroppsspråk och det 

talade språket.  

 
Samlingen där gör vi någorlunda lika men vi ger varje individ utmaningar med frågor. 

Eleverna som är bättre på matte får svårare frågor och de som inte riktigt är där ännu får 

enklare frågor.   

Lärare E 

 

Vi är egentligen inga goda exempel för eleverna när vi räknar elevgruppen tusentalsgånger 

om dagen och det går fort ibland. Där behöver vi tänka på att visa med kroppen, använda 

sin arm och peka på varje elev.  

Lärare B 

 

Jag går igenom veckodag, datum, månad och vilken siffra månaden har, år och namnsdag varje 

dag med eleverna i samlingen.  

     Lärare C 

 

En av lärarna hade en uppgift med eleverna i samlingen att de skulle bilda ett mönster 

tillsammans. Varje elev fick trä tio pärlor var på ett halsband för att sedan lämna över 

halsbandet till en annan elev i gruppen som skulle fortsätta trä pärlor med samma mönster. 

Alla elever i klassen fick träna på att trä pärlor efter olika mönster.  

 
Detta gjordes för att eleverna skulle få kunskap om matematik men även för att de skulle 

få samarbeta med varandra. 

     Lärare E 

 

Flertalet lärare använder sig av statistik i sina samlingar för att uppmärksamma en annan 

typ av matematik. Lärare C utgår från en almanacka i varje samling och vid varje 

månadsslut görs statistik tillsammans med elevgruppen över hur många soliga, blåsiga, 

regniga och dimmiga dagar det varit i månaden. Några lärare använder statistik genom 

att räkna antal ord som eleverna kommit på under veckan till en specifik bokstav. I slutet 

av veckan räknas orden samman och skrivs in i ett stapeldiagram som är uppsatt i 

klassrummet.  

 
Vissa saker planerar vi eftersom vi ska ha med det som rutiner i verksamheten. Vi ska ha 

med vissa saker i samlingen.  

Lärare D 

 

Vi räknar våra L-ord som vi jobbar med. Just nu jobbar vi med bokstaven L och i slutet av veckan 

räknar vi våra L-ord i ett stapeldigram med eleverna.  

Lärare E 
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Lärare C har alltid som rutin i sin samling när eleverna fyller år att gå en 

födelsedagspromenad. Vårdnadshavare har fått hjälpa till hemifrån att skriva ner en kort 

sammanfattning vad som hänt under elevens första, andra, tredje, fjärde, femte och sjätte 

levnadsår. Födelsedagspromenaden går ut på att eleven ska gå antalet ”jordvarv” 

beroende på hur många år han/hon är. Eleven håller en sol i handen och läraren läser 

samtidigt upp vad eleven har fått uppleva under åren. Efter varje ”jordvarv” frågar läraren 

”hur många år har du blivit nu?”.  

 
De elever som har gått på montessori sedan tidigare har fått uppleva 

födelsedagspromenaden varje år och känner till aktiviteten. De nya eleverna i gruppen lär 

sig födelsedagspromenaden för att det är ett bra sätt att träna på matematik.  

      

Lärare C 

 

Alla lärare nämner spel som en bra förutsättning för att eleverna ska tillägna sig kunskap 

i matematik. Det ska inte vara för enkelt men inte heller för svårt utan det ska gå att 

anpassa spelen. Lärarna tycker det är bra att arbeta med olika sorters material som går att 

anpassa till varje individ. Lärarna menar att detta är betydelsefullt för att eleverna ska 

tycka det är meningsfullt.  
 

Fia med knuff är ett jätte bra spel för eleverna att lära sig matematik. 

     Lärare A  

 

Att spela spel med eleverna är matematik eftersom varje gång man slår tärningen ska 

spelpjäsen gå antal steg som tärningen visar.  

     Lärare B 

 

Andra material såsom Ipad, stenciler, sånger, naturmaterial och konkreta 

matematikmaterial är redskap som lärarna använder sig av i de olika förskoleklasserna. 

Lärare D och E använder sig gärna av Ipad i matematiken eftersom spelen i Ipaden kan 

anpassas efter varje elevs kunskapsnivå. Det går att få det allra enklaste mattespelet till 

väldigt avancerat. Lärare C ser ingen mening med att använda Ipad i matematik eftersom 

läraren anser att eleverna bör kunna räkna på stenciler innan de kan ta sig an Ipaden. 

Lärare A och B ser Ipaden som en fördel men också en nackdel. Fördelen är att det finns 

bra mattespel i Ipaden men nackdelen är när eleverna ska spela och gör fel så talar spelet 

aldrig om varför det blir fel. De kan trycka på Ipaden tills något blir rätt utan att förstå 

uppgiften.  

 
Paddan är fantastisk, där är precis den nivå varje elev befinner sig i sin utveckling. Man 

kan få supersvårt att man själv som vuxen har svårt för det. 

Lärare E 

 

Nackdelen med Ipaden är att förklaringen försvinner för vad som är rätt och fel. Man kan 

trycka hur många gånger som helst tills det blir rätt. 

Lärare A 

 

Alla lärare arbetar med stenciler med olika svårighetsgrader och eleverna får träna på 

siffror genom addition, subtraktion, geometriska former, färger, mönster och sortering. 

Lärarna har gjort medvetna val att använda sig av stenciler eftersom de anser att 

läroböckerna leder till tävling mellan eleverna. Lärare C har gjort en mattepärm till varje 

elev där stencilerna samlas och som eleven ständigt kan titta tillbaka på vad han/hon 

åstadkommit i matematik.  
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Jag tycker inte om när eleverna jämför sig med varandra om vem som kommit längst i sin 

mattepärm. Jag vill att alla ska arbeta efter sin egen takt och vara noggrann, noga och fint 

ska man arbeta i sin pärm för att sedan kunna vara stolt över den.  

Lärare C 

 

Vi arbetar med arbetsblad som vi kopierar upp till eleverna.  

     Lärare E 

 

Ska man jobba i läroböcker måste det bli av att man arbetar i dom och jag tycker att 

böckerna blir en tävling.  

     Lärare A 

 

Lärare B önskar att de sjöng matematiksånger med eleverna men det är något som 

försvinner och glöms bort i verksamheten. Lärare C sjunger sånger för att lära eleverna 

siffrorna 1-10 och ser sången som ett lustfyllt redskap i matematik. Lärare E sjunger också 

sånger där tallinjen från 0-20 och 20-0 tränas hos eleverna.  

 
Sjunga med matematikinnehåll är jätte roligt.  

     Lärare B 

 

Jag sjunger sånger med eleverna för att lära dom sifforna ett till tio. 

     Lärare C 

 

Vissa lärare använder naturmaterial och konkreta matematikmaterial tillsammans såsom 

pinnar, kottar, stenar, löv och olika geometriska former när de arbetar med matematik i 

skogen. Lärare D och E går promenader till skogen en gång i veckan. Beroende på vad 

lärarna arbetar med i nuläget i matematiken tas det materialet med till skogen. 

Aktiviteterna som sker i skogen är förbestämda av lärarna. I skogen får eleverna olika 

uppdrag att med hjälp av naturens föremål jämföra exempelvis pinnars längd, stenars 

tyngd, kottars storlek, trädens tjocklek eller lövens former. Uppdragen kan se olika ut och 

vissa gånger får eleverna en geometrisk form i handen som de ska leta upp i skogen.  

 
Jag kan till exempel be eleverna att sätta på sig sina formglasgögon, exempelvis 

cirkelformade glasögon och sedan kastar jag ut konkret material i skogen som har olika 

geometriska former. Eleverna får i uppgift att hitta den geometriska formen de har på sina 

glasögon bland det konkreta materialet. Ibland får eleverna även bygga geometriska 

former av bara naturmaterial.   

Lärare E 

 

Alla lärare pratar om att arbeta med mycket konkret matematikmaterial. Lärare C ser 

fördelen med att arbeta konkret för att förstå det abstrakta. Lärare B och D menar att när 

eleverna får lära genom sina sinnen får de uppleva matematiken på olika sätt. Lärarna 

tycker det är viktigt att variera det konkreta materialet för att få alla elever intresserade 

av matematik. I lärare C klassrum är pedagogiken montessoriinspirerat och läraren vill 

introducera eleverna i materialet och uppgifterna innan de självständigt får arbeta med 

materialet i sin egen takt. Läraren arbetar med mycket självrättande matematikmaterial. 

Läraren väljer material åt eleverna som de ska arbeta med. Det kan vara en seguin bräda 

som hjälp för eleverna för att träna på talraden. Alla tiotal är redan placerade på brädan 

och uppgiften blir att placera alla ental från siffrorna 1-9 för att kunna lägga talraden 11-

19. Färgpyramiden är ett material där en rund cirkel är utgångspunkten för att sedan 

placera ut färger som en ”sol”. Färgskalan i solen placeras från den mörkaste färgen från 

mitten till den ljusaste färgen längst ut.  
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Jag vill själv introducera eleverna i allt matematikmaterial så att jag vet att eleverna förstår 

vad materialet har för betydelse.  

     Lärare C 

 

Vi räknar eleverna varenda dag, hur många vi är och vi tar i hand med varandra. Vi räknar 

både framlänges och baklänges. Jag tycker att eleverna ska uppleva matematik flera 

gånger om dagen.  

     Lärare E 

 

Matematikspel som vi väljer, finns en tanke med det och där vi tillsammans med eleverna 

ska samspela och diskutera matematik.  

     Lärare A 

 

7.1.3 Klassrumsklimat  

 

Flertalet lärare vill behålla förskoleklassen som sin egen särart. De tycker att 

förskoleklassen ska ses som något nytt för eleverna som kommit från förskolan. Skolans 

arbetssätt och pedagogik ska förnyas så att eleverna är motiverade för denna skolform. 

Alla lärare säger att förskoleklassen lutar mer åt en skolinfluerad miljö än en 

förskolemiljö. En av lärarna talar om att arbetslagen från förskoleklassen upp till årskurs 

två ska ha kontinuerlig kontakt med varandra för att se vad eleverna behöver arbeta med 

och förebygga det tidigt.  

 
Jag blir lite rädd för jag tror att det kommer bli skola framöver. Eleverna kommer få gå i 

skola under sin levnad men låt förskoleklassen vara sin egen.  

     Lärare B 

 

Förskoleklassen ska behålla sin särart. Vi ska inte bli en del av skolan där man sitter vid 

sina bänkar och arbetar. Sitta i klassrum dag in och dag ut.  

     Lärare A 

 

Jag hoppas att förskoleklassen behåller sin flexibilitet och inte blir så strikt som i skolan.  

 

     Lärare D 

 

Alla lärare pratar om sin roll för elevernas lärande i matematik. Lärare A uttrycker sig att 

han/hon har ansvaret och kunskapen för ämnet. Ansvaret handlar också om att göra 

matematiken rolig och att läraren skapar ett tillåtande klimat i klassrummet. Lärare E 

tycker att eleverna ska få ett lustfyllt lärande och låta dem argumentera och diskutera sina 

matematiska tankar och funderingar. Man ska finnas som en handledare och stötta 

eleverna in på rätt spår när det gäller matematik tycker läraren. Lärare B säger att man 

ska vara en förebild för eleverna och skapa ett öppet klimat där eleverna utmanas. Lärare 

D tycker att sin roll är väldigt betydelsefull i matematiken och att läraren måste vara 

lyhörd på eleverna för att få förståelse för det som eleverna vill förmedla.  

 
Min roll som förskollärare är att se var eleven är i sitt lärande och ta fram material därefter. 
      

Lärare A 

 

Det finns inte alltid bara en lösning i matematik utan jag som lärare måste lyssna färdigt 

innan man själv går in och petar och agerar. 

     Lärare E 

 

För att eleverna ska kunna tillägna sig kunskap och en medvetenhet i matematik anser jag 

att eleverna behöver våga göra fel, för det är det eleverna lär sig av. 

     Lärare B 
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7.1.4 Varierade arbetssätt  

 

Lärare A uttrycker att elever lär sig på många olika sätt, det gäller att inte glömma det. 

När man räknar är rörelse och kontakt med föremål viktigt då eleverna befäster förståelse 

för antal. Fingerräkning är mångas väg in i förståelsen för addition och subtraktion liksom 

talförståelse. Det är det konkreta som man ser och känner som är grunden för matematisk 

förståelse. Läraren tycker att det är viktigt att eleverna får använda hela kroppen när de 

ska räkna. Eleverna lär sig också mycket genom att resonera och förklara för varandra. 

Lärare B uttalar sig om att det är spännande med elevers lärande och att det finns mycket 

att lära från båda hållen. Lärare D anser att man måste synliggöra matematiken för att 

eleverna ska få nya kunskaper. Läraren använder sig av mycket upprepning, samma 

rutiner i vardagen och rabblar räkneramsan dagligen, både framlänges och baklänges för 

att eleverna ska lära sig räkna. Läraren menar att det finns ingen genväg att ta sig förbi 

räkneramsan. Alla lärare tycker det är viktigt att synliggöra matematiken för eleverna 

genom varierade arbetssätt och tillsammans med material eftersom varje elev lär på olika 

sätt. För att väcka nyfikenheten hos varje elev för matematik fångar lärarna deras intresse 

och undervisningen anpassas efter varje individ i den mån det går.  

 
Jag tycker att eleverna ska upprepa räkneramsan flera gånger om dagen.  

Lärare E 

 

För att eleverna ska få ett varierat arbetssätt har jag mycket material tillgängligt i 

verksamheten för eleverna.     

     Lärare C 

 

7.2 Hur främjas elevernas delaktighet och inflytande i 

matematikundervisningen i förskoleklass enligt lärarna? 
 

I detta avsnitt belyses hur eleverna görs delaktiga i matematikundervisningen och när 

eleverna ges möjlighet till inflytande i verksamheten.  

 

7.2.1 Elevernas delaktighet och inflytande   

 

De flesta lärarna gör eleverna delaktiga i verksamheten på olika sätt. Lärare A fångar 

mycket av den vardagliga matematiken och utgår ifrån elevernas nyfikenhet i 

verksamheten. Läraren upplever att elevgruppen inte behärskar räkneramsan och eleverna 

har visat stort intresse för vilda djur. Läraren tog tillfälle i akt att skapa ett tema utefter 

ugglan Hugo. Ugglan kom och hälsade på i smyg och lämnade ett matematiskt uppdrag 

till eleverna om att få ett halsband pärlat med 22 pärlor. Detta eftersom ugglan hade 

svårigheter med att räkna och han behövde hjälp av eleverna så att de kunde räkna och 

lära tillsammans. Läraren fångade intresset hos eleverna om de vilda djuren samtidigt 

som ugglan blev en täckmantel för att eleverna skulle lära sig räkneramsan. Sedan temat 

startade kommer ugglan på besök för att ge eleverna matematiska uppdrag som eleverna 

fortsättningsvis ska lösa.  
 

Temaarbete är roligt för att det finns inga begränsningar.  

     Lärare A 

 

Dialogen mellan den vuxne och eleverna är jätte viktig. 

     Lärare B 

 

Lärare A och lärare B försöker under samlingar ta tillvara på vad eleverna vill utforska 

och vill lära sig mer om i verksamheten. När lärarna planerar utgår de främst från vad 
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eleverna har visat intresse för under samlingarna. Lärare B berättar att han/hon arbetat 

många år i förskoleklass och menar att det blir lättare att fånga elevernas intresse eftersom 

läraren har mycket yrkeserfarenheter. 

 
Under samlingarna ges eleverna utrymme att prata om sina olika intressen som blir viktigt 

och betydelsefullt för elevernas lärande.  

     Lärare B 

 

Lärare D säger att eleverna ofta har stort inflytande och blir delaktiga i samlingarna om 

det inte är något speciellt planerat av läraren. Många gånger vill eleverna spela ett 

mattespel som heter Robbe på bildkanonen tillsammans med läraren. Genom spelet hjälps 

alla åt att lösa matematiska uppgifter. I denna elevgrupp hjälper eleverna gärna varandra 

med uppgifter och försöker förklara för varandra om någon tycker en uppgift är svår.  

 
Mmm, det var rätt intressant. Det var en flicka som hade kommit en bit i matematiken men 

inte riktigt förstod det hon skulle räkna och då kom en kille och sa amen tänk såhär: du 

har 11 plus 11, lägg ihop 10 och 10 och sen har du två kvar och då blir det 22.  

      

Lärare D 

 

Lärare B tycker det är av stor vikt att låta eleverna få diskutera sina tankar och funderingar 

utan att någon lägger sig i. Han/hon tycker att eleverna ska få utrymme att föra 

resonemang om matematikens olika problemlösningar. Läraren märker ibland att han/hon 

är för snabb och ger snabbt gensvar på det som eleverna försöker förklara utan att de 

själva har fått möjlighet att svara på den matematiska uppgiften.  

 
Jag måste lära mig att vara tyst och låta eleverna tänka innan jag svarar åt dem.  

      

     Lärare B 

 

Vissa av lärarna anser att inflytande är av betydelse men svårt att ge alla eleverna den 

möjligheten hela tiden i verksamheten. Lärare C involverar inte eleverna på samma sätt 

som de övriga lärarna. Eleverna är begränsade i val av material och när den första 

uppgiften är slutförd i matematikundervisningen får eleverna välja fritt bland det material 

som lärare C har plockat fram. Materialet framstår som fritt val men egentligen är det 

läraren som väljer vilket material de får arbeta med.  

 

Lärare D försöker i den mån det går att ge eleverna inflytande i verksamheten. De ska 

någon gång under dagen få påverka sin situation. Som lärare innebär det att kunna anpassa 

sig till varje individ eftersom alla lär på olika sätt. Han/hon tycker att det är en utmaning 

att tillgodose varje elev efter behov men att man måste försöka utforma aktiviteterna så 

att det passar alla individer i gruppen.  

 
Det låter så fint att varje elev har rätt till att påverka sin situation, men det är inte så himla 

lätt när klassen består av 19 elever. Man får försöka så att det passar alla.   

      

Lärare D 

7.2.2 Sammanfattning  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarnas erfarenheter på arbetssätt skiljer sig. Vad 

som skiljer sig i arbetssättet och planeringen är materialet som används i de olika 

förskoleklasserna, vilket påverkar undervisningen för elevernas utveckling och lärande i 

matematik. Vissa lärare väljer att synliggöra vardagsmatematiken mer än andra lärare i 

undersökningen. Samtliga lärare är eniga om att de vill vara aktiva i elevernas lärande 
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och försöker i den mån det går att anpassa lärandet till varje enskild individ. Flertalet 

lärare har olika uppfattningar om hur eleverna ska bli delaktiga och involveras i 

verksamheten.  

 

Flertalet respondenter är överens om att eleverna ska få påverka sin situation någon gång 

under dagen. Delaktighet och inflytande är en viktig faktor i verksamheten för att lärandet 

ska ske på elevernas villkor. Några respondenter säger att eleverna är en del av 

verksamheten och undervisningen ska präglas utifrån deras tankar och funderingar. Detta 

tolkar vi som att det skiljer sig åt beroende på vilken lärare som eleverna möter och 

lärarens förhållningssätt. Några respondenter arbetar utefter NCM-boken tänka, resonera 

och räkna i förskoleklass när de planerar sin matematikundervisning. Detta är ett 

hjälpmedel som lärarna kan använda sig av för att introducera eleverna i matematik.  

Lärare C lägger istället stor vikt vid sitt montessorimaterial som är tillräckligt för att 

eleverna ska kunna tillägna sig matematik, anser läraren. Samtliga lärare är inte rädda för 

att eleverna ska få för mycket kunskaper gällande matematik. När eleverna börjar i de 

högre årskurserna har de redan en bra grund för att utvecklas och utmanas vidare i ämnet.  
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8 Analys 
 

I analysen diskuteras resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet samt begreppen 

om elevens perspektiv och elevperspektiv i relation till tidigare forskning, 

teorianknytning och bakgrundskapitlet. Analysen kommer att delas in i olika rubriker, 

utifrån de frågeställningar som vi har och de teoretiska begreppen vi utgår ifrån. 

Analysen kommer att belysa olika perspektiv utifrån lärarnas arbetssätt på ett tydligt 

sätt.  

 

8.1 Lärarens erfarenheter av matematikundervisning  
 

8.1.1 Kulturella redskap och kommunikation 

 

Alla lärare beskriver sina arbetssätt i matematik med hjälp av konkret material. Fyra av 

lärarna använder sig av ett hjälpmedel i form av NCM boken-tänka, resonera och räkna i 

förskoleklass som stöd för att veta hur de kan arbeta med matematik i verksamheten. 

Lärare C använder sig av montessorimaterial som stöd för elevernas matematikinlärning 

och tycker det är fullt tillräckligt. Lundström (2015) poängterar att enligt det 

sociokulturella perspektivet finns det olika material som är tillverkade av oss människor, 

artefakter som kan vara till hjälp vid elevernas inlärning (a.a). Kling Sackerud (2009) 

menar att arbetsblad, läroböcker och andra konkreta matematikmaterial är artefakter som 

kan användas i matematikaktiviteter (a.a).  

 

Samtliga lärare lyfter fram värdet av att ha samlingar i elevgruppen och lärarna ser det 

som en bra undervisningsform. Lärarna beskriver det som ett viktigt moment för att kunna 

samtala med eleverna om matematiska begrepp. Säljö (2005) hävdar att 

kommunikationen och språket är en avgörande faktor för lärande i det sociokulturella 

perspektivet (a.a). Lärare B ser samlingar som ett ypperligt tillfälle att kunna visa med 

hela sitt kroppsspråk när man exempelvis räknar i samspel med eleverna. Lärare C 

värdesätter matematiken genom att introducera almanackan och för statistik över 

väderprognosen som har varit i den gångna månaden tillsammans med eleverna. Läraren 

väljer även att använda sig av födelsedagspromenader när eleverna fyller år för att de ska 

få förståelse för siffrornas betydelse. Lundström (2015) anser att när verbala, numeriska, 

fysiska och symboliska uttrycksformer används samtidigt ökar barnens chanser till att 

lära sig matematik (a.a). Under samlingarna finns det goda förutsättningar att använda sig 

av dessa uttrycksformer på ett naturligt sätt, enligt lärarna.  

 

För att utmana eleverna i att räkna använder några lärare sig av Ipad. De tycker Ipaden är 

ett bra hjälpmedel för varje individ eftersom spelen kan anpassas efter den kunskapsnivå 

som eleven har i matematik. Lärare C har inte samma uppfattning och anser att det inte 

finns någon mening med att använda en Ipad i förskoleklassen eftersom läraren ser 

stenciler som en bättre inlärningsstrategi. Lundström (2015) påtalar att Ipad är ett bra 

verktyg för att utveckla barns lärande i matematik. Hon undrar dock om verktyget 

används på rätt sätt alla gånger för att det ska vara utvecklande för barnen (a.a).  

 

Resultatet visar att samtliga respondenter är eniga om att konkret material är viktigt för 

att eleverna ska få uppleva matematiken som lustfylld. Lärarna tycker det praktiska 

materialet är mer betydelsefullt än det abstrakta lärandet för eleverna. Arbetssättet 

stämmer väl överens med vad Palmér (2013) och Thörner (2007) säger om konkret 

material. Författarna anser att det konkreta matematikmaterialet underlättar inlärningen 

hos eleverna när de får uppleva matematiken med alla sina sinnen. Lärarna ger exempel 
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på olika aktiviteter där eleverna får praktiska kunskaper i matematik. Det är alltifrån att 

spela spel, leka in matematiken, rita teckningar, lyssna och röra sig till musik och 

gymnastisera (a.a). Palmér (2013) beskriver att ju mer konkret material eleverna får 

laborera med desto mer tränar de på sina matematiska förmågor (a.a).  

 

De flesta lärarna använder sig av varierande arbetssätt. Alla lärare arbetar med 

räkneramsan dagligen för att eleverna ska befästa tallinjen. Lärare A berättar när de 

dagligen räknar eleverna använder de sig av kroppen och språket, det vill säga kulturella 

redskap för att förtydliga vilken siffra eleven sitter i ringen. Säljö (2005) påpekar att det 

är kroppsspråket och talet som påverkar oss individer i talandet, tänkandet och synen på 

oss själva. När dessa aspekter synliggörs samtidigt ökar lärandet hos eleverna (a.a). Lärare 

D menar att den bästa inlärningen handlar om att upprepa räkneramsan så många gånger 

tills eleverna kan tallinjen. Läraren säger att det finns inga genvägar att ta sig förbi 

räkneramsan. Thörner (2007) stödjer dessa tankar och menar att eleverna behöver se 

talens olika betydelse i olika sammanhang för att träna på räkneramsan (a.a). En av lärarna 

påpekar ett exempel som kan vara om de räknar antalet dagar av terminen som eleverna 

gått i förskoleklass för att synliggöra talet i ett konkret sammanhang än att talet endast 

”hänger i luften”. 

 

8.1.2 Scaffolding och proximala utvecklingzonen  

 

Samtliga av de intervjuade lärarna berättar att de tycker det är svårt att jobba efter Lgr11 

i relation till vad eleverna behöver sträva efter i förskoleklass. Lärarna sätter upp egna 

mål som de själva anser att eleverna bör nå upp till innan de börjar första klass. När 

eleverna börjar i förskoleklass får de göra ett test i matematik för att se vilka kunskaper 

de har i ämnet men även för att lärarna ska kunna få syn på varje individs förmågor för 

att kunna planera undervisningen efter elevernas förutsättningar. Löwing och Kilborn 

(2002) påpekar vikten av att arbeta efter Lgr11 även fast strävandemålen ligger långt ifrån 

förskoleklassen, just för att motverka matematiksvårigheter (a.a). När det gäller testen för 

att se vilka kunskaper eleverna besitter i matematik menar Ackesjö (2010) att det är en 

stor fördel att ta reda på elevernas matematikkunskaper för att kunna vidareutveckla deras 

färdigheter (a.a).  

 

Den uppfattningen lärarna har är att samlingstillfällena ger dem möjlighet att få tillgång 

till elevernas perspektiv. När lärarna ser till elevernas perspektiv kan de stötta varje 

individ i deras utveckling och lärande för att se vad eleverna anser är lätt respektive svårt 

i matematik. Säljö (2005) poängterar att lärarna behöver ge eleverna stöttning 

(scaffolding) i vardagen för att utveckla eleverna kunskapsmässigt. Den vuxne som har 

mer kunskap behöver ge eleverna olika möjligheter för att de ska utvecklas matematiskt. 

Simeonsdotter Svensson (2009) poängterar vikten av att läraren är lyhörd och ger 

eleverna utmaningar som är anpassat till deras nivå och som stärker dem i det 

matematiska tänkandet (a.a).  

 

Alla lärare använder sig av olika strategier för att matematikundervisningen ska anpassas 

till varje elev och att varje elev ser matematiken som meningsfull i olika sammanhang. 

Det ska inte vara för lätt men inte heller för svårt. Engström (2006) och Lundström (2015) 

beskriver att den proximala utvecklingszonen är en viktig aspekt i det sociokulturella 

perspektivet. Den proximala utvecklingszonen handlar om att läraren anpassar aktiviteter 

en bit över individens förmågor för att utveckling ska kunna ske (a.a).   
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Flertalet lärare beskriver att samarbete mellan eleverna är betydelsefullt när det är 

utmanande matematikuppgifter som ska lösas. Lärarna är överens om att det ska vara ett 

lustfyllt lärande. Lärare B säger att vi vuxna ska vara förebilder för eleverna och vara 

tillgängliga för stöttning och vägledning likaså att eleverna sinsemellan hjälper varandra 

i olika situationer. Lärare E anser att sin roll delvis handlar om hur eleverna grupperas i 

olika matematiksituationer. Läraren gör därmed medvetna val att placera eleverna efter 

deras förmågor för att de ska kunna utbyta erfarenheter med varandra. Min roll handlar 

om att ge eleverna möjlighet till utforskande, diskussioner och att föra resonemang med 

andra i olika matematiksituationer anser lärare E. Kling Sackerud (2009), Ackesjö och 

Persson (2010) framhåller vikten av att elever kommunicerar med andra för att lärande 

och interaktion ska ske. Trygg kultur skapar meningsfullhet i elevgruppen vilket innebär 

att eleverna lättare vågar diskutera och föra matematiska resonemang när de känner sig 

trygga med sig själva och i gruppen (a.a).  

 

8.2 Elevernas delaktighet och inflytande  
 

8.2.1 Elevens perspektiv  

 

Resultatet av undersökningen visar att lärare A utgår från elevernas nyfikenhet och 

försöker fånga den vardagliga matematiken i deras intresse. Läraren skapade ett tema 

efter elevernas intresse om djur som har visats i den ”fria leken”. Temat skulle göra att 

eleverna fick bättre förståelse för räkneramsan. Det tematiska arbetet innebar att lösa 

matematiska problem på ett meningsfullt och lekfullt sätt för eleverna. Thörner (2007), 

Ackesjö och Persson (2010) poängterar att genom leken kan läraren ta tillvara på den 

vardagliga matematiken och på så sätt synliggöra det för eleverna. Leken ger läraren 

många möjligheter att få syn på elevernas perspektiv och det är deras perspektiv som ska 

styra verksamheten (a.a). 

 

De flesta lärarna tycker att samlingarna är viktiga eftersom samlingarna mestadels 

grundar sig på elevernas tankar och funderingar. Det är en av alla aktiviteter som eleverna 

får chansen att kunna påverka sin situation under dagen. Lärarna tycker att det är av stor 

vikt att eleverna får diskutera sina idéer utan att någon ska avbryta. Alla lärare betonar att 

de ska vara lyhörda på vad eleverna har att säga likaså att eleverna ska respektera och 

lyssna på varandra i verksamheten. Arnér (2006) nämner att eleverna får inflytande när 

läraren är lyhörd på vad de har att säga och försöker tillgodose deras önskemål (a.a). 

Samtliga lärare är eniga om att eleverna ska få uppleva matematiken som lustfylld, den 

ska vara utmanande och elevernas intresse ska ligga till grund för verksamhetens 

utveckling. Lago (2014) beskriver att när eleverna får lära sig matematik utifrån deras 

intressen och nyfikenhet blir aktiviteterna meningsfulla för eleverna i olika sammanhang. 

När läraren låter elevernas intresse få styra i verksamheten och läraren visar sin positivitet 

till ämnet matematik skapas ett lustfyllt lärande (a.a).  

 

8.2.2 Elevperspektiv 

 

Materialet spelar stor roll för elevers lärande anser lärare C. I denna förskoleklass 

begränsas elevernas val av material och de får inte möjlighet att välja fritt, vilket påverkar 

deras inflytande i verksamheten. Det finns mycket material tillgängligt i förskoleklassen 

men eleverna får bara använda sig av det som läraren erbjuder för stunden. Ackesjö och 

Persson (2010) beskriver att lärare och elever har olika uppfattningar om meningsfullt 

lärande. Det som läraren anser vara meningsfullt för eleverna behöver inte betyda 
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detsamma för dem. Författarna anser därför det är viktigt att låta eleverna vara med i 

utformningen av verksamheten för att de ska bli lärorikt (a.a).  

 

Lärare D vill gärna låta eleverna få inflytande i verksamheten men tycker det är svårt att 

anpassa undervisningen till varje individ. Oavsett hur eleverna få möjlighet att påverka 

sin situation ska chansen i alla fall ges någon gång under dagen. Läraren ser det som en 

utmaning men på ett positivt sätt att försöka anpassa aktiviteterna i den mån det går efter 

alla elevers förutsättningar och behov. Simeonsdotter Svensson (2009) beskriver en 

situation när läraren hade utformat en aktivitet som läraren ansåg var betydelsefull för 

eleverna. Eleverna däremot tyckte att uppgiften var obegriplig och svår vilket minimerade 

det lustfyllda lärandet (a.a).    
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9 Diskussion  
 

Här diskuteras resultatet och vilka konsekvenser vår studie kan få för den pedagogiska 

verksamheten. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lärare organiserar, 

genomför och ger eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande i 

matematikundervisningen i förskoleklass. I resultatdiskussionen diskuteras lärarnas 

erfarenheter på hur matematikundervisning kan se ut och detta med utgångspunkt i våra 

frågeställningar.  

 

 

9.1 Resultatdiskussion  
 

I vårt resultatet framkom det hur många möjligheter till lärande det finns i ämnet 

matematik i förskoleklass. De intervjuade lärarna anser att de behöver ta tillvara på dessa 

möjligheter och ständigt utmana eleverna och göra lärandet lustfyllt. Flertalet av lärarna 

i vår studie var medvetna om ämnet och har därför stora möjligheter att uppmärksamma 

vardagsmatematiken för eleverna. Lärarna ser då chanserna att kunna synliggöra 

matematik i alla situationer i verksamheten. Utifrån vad våra respondenter svarat upplever 

vi att alla elever vill lära sig och utmanas i förskoleklass. Lärarna menar att med ett 

varierat arbetssätt blir det sällan tråkigt för eleverna att lära sig matematik. Alla tycker att 

det är lärarens uppgift att utmana och samtala med eleverna om matematik på en nivå 

som är anpassad utifrån varje enskild individ. Lärarna testar därför eleverna för att kunna 

planera undervisningen efter deras förmågor.  

 

I resultatet framkommer det att alla lärare ser det konkreta materialet som betydelsefullt 

och att materialet har en stor påverkan på elevernas lärande i matematik. I detta 

sammanhang kan vi relatera till oss själva att vi tycker det konkreta matematikmaterial 

som finns underlättar vårt lärande i matematik. Vi tycker att lärarna bör välja material 

med omsorg och låta materialet vara tillgängligt för eleverna för att de ska få uppleva 

matematiken. Det praktiska utförandet i matematik ska stärka elevernas förståelse för vad 

ämnet innebär, anser lärarna. Vi kan även se att i resultatet uppmärksammar lärarna 

vardagsmatematiken som finns omkring oss och inte bara utifrån en lärarledd 

undervisning. För att förstå det abstrakta lärandet behöver eleverna se matematiken i ett 

konkret sammanhang enligt lärare C. Enligt oss har lärarnas förhållningssätt stor 

betydelse för att skapa ett lustfyllt lärande i matematik. När lärarna reflekterat över sin 

roll och syn på arbetssätt kan vi se att alla lärare vill vara närvarande i elevernas lärande. 

Enligt lärarna i studien handlar det om att laborera med olika aktiviteter så att eleverna 

får möjlighet till utforskande och på så sätt möta olika lärosätt. Detta för att veta vad som 

passar elevernas matematiska inlärning bäst. Vi uppfattar det som att lärarna gärna ser att 

eleverna sinsemellan kan ta hjälp av varandra för att utbyta erfarenheter. Alla lärare tycker 

att inflytande och delaktighet är en viktig aspekt för att kunna utforma undervisningen 

efter elevernas perspektiv. Vi tycker att det är elevernas tankar och funderingar som ska 

ligga till grund för verksamhetens utveckling. Vi tolkar det som att så länge den enskilda 

eleven är intresserad och nyfiken ska läraren inte begränsa lärandet i matematik. 

 

9.1.1 Professionsrelaterade och didaktiska konsekvenser  

 

Studiens betydelse för yrket och didaktiken är att synliggöra för lärare hur mycket 

matematik som finns runtomkring dem och hur de kan använda matematik i olika 

sammanahang för att introducera eleverna i ämnet. Vidare belyser studien hur lärarna kan 

göra eleverna delaktiga i verksamheten och på vilket sätt eleverna kan få inflytande i 
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matematikundervisningen i förskoleklass. De konsekvenser den pedagogiska 

verksamheten kan få är att om läraren inte har ett öppet förhållningssätt och inte bjuder 

in eleverna till delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta leder till att det inte blir 

ett lustfyllt lärande för eleverna. Att läraren inte heller anpassar undervisningen till 

elevernas förmågor minimerar elevernas utveckling i matematik. Undervisningen får 

varken vara för svår eller för lätt utan lärandet bör ske utifrån individens proximala 

utvecklingszon.  

 

9.2 Metoddiskussion  
 

I studiens startskede hade vi först tankar om att intervjua elever i istället för lärare. 

Intervjuerna skulle i så fall genomföras i början av höstterminen, vilket fick oss att välja 

lärarnas perspektiv istället för elevernas perspektiv eftersom de precis börjat i 

förskoleklass. Vi tror att vårt resultat hade sett annorlunda ut om vi valt att intervjua 

eleverna istället för lärarna eftersom vi tror att målgrupperna har olika erfarenheter om 

ämnet matematik. Metodvalet blev kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. 

Vi gjorde ljudinspelning när vi intervjuade våra respondenter vilket gav oss en möjlighet 

att hela tiden kunna gå tillbaka i materialet för att kunna transkribera ner det som sagts i 

intervjuerna. Eftersom vi valde inspelning som material fanns det ingen säkerhet att 

tekniken skulle fungera och vi hade kunnat förlora vår datainsamling. Kvalitativa 

intervjuer är tidskrävande men vi tyckte att det var en bra metod som minimerar egna 

tolkningar och värderingar. Kvalitativa intervjuer anser vi ökar trovärdigheten eftersom 

respondenternas egna tankar och funderingar kunde komma fram i intervjun. Vårt resultat 

grundade sig enbart på respondenternas svar och inte på deras kroppsspråk. Vi tror att 

kroppsspråket kan vara lika viktigt som det talade språket men tog inte hänsyn till detta 

när vi analyserade vårt resultat. Hade vi fokuserat på lärarnas kroppsspråk hade andra 

påverkansfaktorer speglat sig i vårt resultat. Metoden för kvalitativa intervjuer tyckte vi 

var mer lämplig för vår undersökning men frågan är om lärarna verkligen arbetade på det 

sätt som de gav uttryck för i intervjun. Om observation hade valts som metod tror vi att 

vi hade fått en annan syn på hur lärarna arbetade med matematik i möte med eleverna i 

förskoleklass. Observation hade istället gett oss en helhet av matematiken i verksamheten 

än enbart lärarnas svar som framkommit i intervjun.  

 

Innan intervjuerna genomfördes valde vi att skicka ut intervjufrågorna i förväg till 

respondenterna. De uppskattade att få frågorna några dagar innan intervjun för att kunna 

förbereda sig och tänka igenom sitt arbetssätt i just sin verksamhet. De konsekvenser vi 

kan se med att skicka ut frågorna i förväg var att lärarna kunde förbereda sig och diskutera 

med arbetslaget hur de vill framstå att de arbetar med matematik. Vi upplevde att under 

intervjuerna var det ett öppet klimat mellan respondenter och forskare. Vi tror att 

utskicket av frågorna gjorde respondenterna mindre nervösa och de visste vad de skulle 

svara på de olika intervjufrågorna. Alla våra fem respondenter som vi intervjuade 

arbetade i samma kommun och i kommunen har de flesta liknande arbetssätt. När vi 

transkriberade resultatet märkte vi att svaren liknande varandra eftersom fyra av lärarna 

använde sig av samma hjälpmedel i matematikundervisningen. Hade intervjuerna skett i 

olika kommuner hade svaren eventuellt generat större skillnader, eftersom kommuner 

troligtvis arbetar med olika hjälpmedel i matematik. Konsekvenserna med att alla 

intervjuer skedde i en och samma kommun gjorde att resultatet möjligtvis gav oss fler 

likheter än skillnader eftersom lärarna hade liknande arbetssätt.  

 

 

9.3 Vidare forskning  
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En viktig tanke att ha med sig är att lärarna behöver fortbilda sig för att ständigt vara 

uppdaterade i ämnet matematik anser vi. Det kan även vara nyttigt att fortbilda sig för att 

få nya infallsvinklar på nya arbetssätt för vidare utveckling. Om vi ser till tidigare 

forskning och vårt resultat uttrycker många lärares erfarenheter i matematik spelar stor 

roll för elevernas lärande. Framförallt att lärarna har en positiv syn på ämnet och låter 

eleverna få påverka sin undervisning så att den blir anpassad till deras förmågor. Vi tycker 

att lärarna behöver ha en positiv inställning till matematiken och se alla möjligheter som 

finns, det är bara fantasin som begränsar hur undervisningen kan se ut i verksamheten. 

En fundering vi haft under genomförandet av vår undersökning är förskoleklassen i 

relation till Lgr11. Hur ska lärarna arbeta i förskoleklass för att eleverna ska nå 

strävandemålen i matematik när de börjar i tredje klass? 

 

Under vår senare skolgång fick vi en negativ bild av undervisningen i matematik och vi 

förstod inte meningen med att räkna uppgifter i läroböckerna. Skolverket (2003) 

poängterar att ämnet matematik är ett tungt och svårt ämne att förstå på grund av 

matematikens alla olika delar. Ämnet är väldigt utmanande men också stimulerande för 

att kunna tänka logiskt och strategiskt. ”Under de tidigaste skolåren är barnens/elevernas 

glädje och lust att lära fortfarande mycket levande. Lek, temaarbeten och 

språkstimulerande aktiviteter fyller skoldagarna. Innehållet är konkret och omväxlande 

och arbetssätt och läromedel varierande. Det tycks i allmänhet finnas en medveten strategi 

hos lärarna i de tidiga skolåren att stödja ett lustfyllt lärande” (2003:17). Skolverket 

(2003) beskriver för att bibehålla lusten och ha en positiv inställning till att lära sig 

matematik genom hela skolgången är lärarens uppgift att vara en positiv förebild och 

inspirationskälla för eleverna. Allt fler ser matematiken som något negativt och 

meningslöst. Detta tankesätt utgör att den negativa spiralen för matematik börjar redan 

tidigt hos elever, eftersom omgivningens förhållningssätt smittar av sig (a.a). En relevant 

forskningsfråga kan vara: Hur kan lärarna motverka en negativ inställning till matematik?  
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Bilaga. Intervjufrågor 
 

 På vilket sätt planerar samt genomför ni undervisningen i matematik för eleverna 

i förskoleklass? 

 

 På vilka sätt förväntas eleverna utvecklas matematiskt i förskoleklass? 

 

 Berätta för mig vilka förutsättningar krävs för att varje elev i förskoleklass kan 

utveckla sin förståelse och sina kunskaper inom ämnet? 

 

 Hur får ni eleverna att integrera och hjälpa varandra att utvecklas inom ämnet 

matematik? 

 

 På vilket sätt kan eleven göras delaktig och få inflytande i 

matematikundervisningen för att främja elevernas lärande? 



 

 

 


