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Abstract 
 
English Titel: How preschool teachers perceive and teach basic number sense? 

Author:  Annika Nordin, autumn term of 2016 

Supervisor: Natalia Karlsson 

 

This study is a qualitative study about how preschool teachers preceive and teach basic 

number sense in Kindergarten.   The study is based on a qualitative method such as four semi-

structured interviews with preschool teachers teaching in Kindergarten. The study will show 

that the preschool teachers do not base their teaching methods on research but on proven 

experiences.  
The preception that the preschool teachers have of basic number sense is consistent with the 

dominant research within the field.  This study shows that the preschool teachers themselves 

though, are not conscious about this. 
To make sure that the students have obtained the basic number sense that is needed, teachers 

need to assess the students knowledge. Assessment is an important part of education for 

students to be able to go deeper in their learning.  The preschool teachers in this study assess 

their students but the study shows that the information that is revealed in the assessment is not 

used in planning the next level of the education for the students.  The students do not get the 

feedback that is necessery for them to be able to reach the next level in their learning. 
The conclusion of this study is that the preschool teachers that were interviewed do teach 

basic numbersense consistent with what the dominant research of today shows is included in 

basic numbersense but the preschool teachers need to become aware of and found their 

teaching on research both within mathematics and in assessment. 
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1. Inledning  
I denna studie vill jag synliggöra, om den undervisning i matematik som elever får i 

förskoleklass, stödjer sig på någon eller några teorier eller om den bygger på beprövad 

erfarenhet. Genom att göra kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare/lärare som arbetar i 

förskoleklass hoppas jag att jag ska få en bild av vad deras undervisning bygger på. Den del 

jag valt att fokusera på är grundläggande taluppfattning. Flera forskare menar att utan 

grundläggande taluppfattning kommer man få det svårt med matematikämnet i högre 

årskurser (Löwing 2008, McIntosh 2008, Karlsson & Kilborn 2015). 

 

1.1 Bakgrund 
När elever börjar förskoleklass har de olika erfarenheter av matematik och det gör att de 

ligger på olika nivåer när det gäller matematiska kunskaper. En kunskap som är viktig att få 

med sig redan från förskoleklass är en grundläggande taluppfattning. Pedagogerna i 

förskoleklass har som uppgift att utveckla elevernas lärande från det informella som sker i 

förskolan till det formella lärandet som sker i grundskolan, därför är det viktigt att 

förskollärare som undervisar i förskoleklass har goda kunskaper inom ämnet matematik 

(Sterner, Helenius & Wallby 2014, s. 9, Ahlberg 2000). Om barnet utvecklar en förståelse för 

tal och talens uppbyggnad kommer de ha möjlighet att utveckla en god taluppfattning. Det 

måste ske med stöd av pedagoger för det är inget eleven klarar på egen hand (Löwing 2008, s. 

40) Att mäta om elever utvecklar en god taluppfattning kan vara svårt men det finns 

kartläggningsmaterial att använda sig av, bland annat har Skolverket har tagit fram ett 

diagnosmaterial som heter Diamant och det sträcker sig från förskoleklass till årskurs nio. I 

delen om grundläggande taluppfattning för förskoleklass AF har man utgått från Gelman och 

Gallistels fem principer, vilka Löwing menar är grundstenarna för att lära sig taluppfattning 

och matematik (Löwing 2008, s. 44- 45). Karlsson och Kilborn anser också att en god 

taluppfattning är grundläggande för att kunna följa med i undervisningen genom hela 

grundskolan, de poängterar också vikten av att kartlägga alla elever när de börjar i skolan för 

att se var de ligger kunskapsmässigt för att få en så bra start som möjligt (Karlsson & Kilborn 

2015, s. 44). 

 

För att få en uppfattning om hur förskollärare/lärare i förskoleklass resonerar kring hur de 

bygger upp elevers grundläggande kunskaper om taluppfattning, kommer jag göra en 

kvalitativ undersökning genom att intervjua fyra stycken förskollärare/lärare som är 

verksamma i förskoleklasser. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilken uppfattning förskollärare/lärare i förskoleklass har 

om grundläggande taluppfattning samt hur de resonerar kring undervisningen av 

grundläggande taluppfattning. Följande frågor är aktuella. 

 

1.3 Frågeställningar 
	  

• Vilken teori om taluppfattning utgår förskollärare/lärare ifrån och hur arbetar de 

praktiskt med utgångspunkt i dessa teorier?  

 

• Vad innebär grundläggande taluppfattning för förskollärare/lärare i förskoleklass? 

 

• Hur kartlägger förskollärare/lärare i förskoleklass elevernas kunskaper i 

grundläggande taluppfattning och hur följer de upp kartläggningen?  

1.4 Nyckelord 
	  
Taluppfattning, antalsbegrepp, diagnos och formativ bedömning. 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp tidigare forskning utifrån Gelman och Gallistels principer 

och några andra faktorer som leder till att bygga upp en grundläggande taluppfattning. Det har 

inte varit lätt att hitta studier som utförts i förskoleklass så jag har valt att utgå från studier 

gjorda i förskolan och som studerat Gelman och Gallistels principer. 

 

De flesta forskarna inom ämnet taluppfattning verkar vara eniga om hur viktigt det är att ha en 

grundläggande taluppfattning för att kunna klara sig inom ämnet matematik genom hela 

skolan. Att bygga upp en grundläggande taluppfattning är inget ett barn klarar av sig självt 

utan det behövs både bra genomtänkt undervisning och stöd för att lyckas med detta (Löwing 

2008, Björklund 2007). Det är därför viktigt att lärare och pedagoger som undervisar i 

matematik har kunskap om vilka strategier barn använder sig av för att ta till sig kunskap och 

för att utveckla den. Söker man på forskning om taluppfattning är det Gelman och Gallistels 

fem principer som är framstående inom ämnet, vilket det största fokuset kommer att ligga på i 

den här uppsatsen. De menar att barns förståelse för hur tal och räkneord kan användas, inte är 

fullbordad förrän de har förstått de fem grundläggande principer som de kommit fram till. 

Gelman och Gallistels principer lyder som följande, Abstraktionsprincipen, Ett-till-ett-
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principen, Principen om godtycklig ordning, Principen om talens stabila ordning och 

Antalsprincipen, dessa principer redovisas i teoridelen (Gelman & Gallistel 1986).  

Andra artefakter, det vill säga verktyg som är viktiga för att bygga upp en grundläggande 

taluppfattning har jag valt att redovisa i det här avsnittet. 

 

I studien som Camilla Björklund gjort, har synliggörandet av hur små barn lär sig matematik 

varit i fokus. Hon har observerat barn genom videoinspelningar och sedan försökt tolka och 

beskriva mänskliga handlingar i sitt naturliga sammanhang. I studien kom hon fram till att 

barn i samspel med vuxna och andra barn utvecklar sin förståelse och får kunskap om olika 

matematiska aspekter, exempel på dessa är matematiska begrepp, förståelse för helhet och 

delar samt att kunna urskilja likheter och skillnader mellan helhet och delar. Genom att låta 

barn få tillgång till varierad undervisning i varierande sammanhang, anser Björklund, att det 

är en nödvändig del i barns utveckling (Björklund 2009, s. 66-68).  

 

I Kerstin Bäckmans avhandling Matematisk gestaltande i förskolan ger hon exempel på en 

vardagssituation, som ger barnet möjlighet att få kunskap om helhet och delar. Detta sker 

under en fruktstund och det är äpplen som delas i halvor. Barnet får möjlighet att para ihop 

halvorna till helheter och får då öva på innebörden av delar och helhet. Även Gelman och 

Gallistels ett-till-ett princip övas genom parbildning av de skurna äpplehalvorna, enligt 

Bäckman (Bäckman, 2015, s. 97-99).  

 

Följande avsnitt visar andra artefakter utöver Gelman och Gallistels principer som visar på en 

grundläggande taluppfattningen enligt Björkman och Bäckmans avhandlingar. Jag har även 

tagit med andra forskare som samstämmer i deras uppfattningar. 

 

2.1 Subitizing 
Subitizing eller subitisering som vi säger på svenska innebär att man kan uppfatta antal utan 

att räkna. Löwings förklaring lyder ”Forskning har visat på att barn i mycket tidig ålder, med 

hjälp av syn eller hörsel kan urskilja mellan ett, två eller tre föremål eller signaler (Löwing 

2008, s. 40) Bäckman menar att ett barn kan redan i spädbarnsålder, på ett ögonblick avgöra 

antalet i grupper av föremål upp till tre utan att räkna föremålen (Bäckman, 2015, s. 51). 

Subitisering är en förmåga som är medfödd och den utvecklas till att barnet får en 

medvetandegjord antalsuppfattning, men det är inte samma sak som att räkna eller uppskatta 
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ett tal (Björklund, 2009, s. 62-63). Barnet kan alltså avgöra antalet utan att kunna räkna 

föremålen redan i tidig ålder. 

 

2.2 Räkneramsan 
Små barn lär sig tidigt att rabbla räkneramsor men till en början är räkneramsan bara en massa 

ord, utan någon matematisk förståelse, det vill säga att barnet inte förstår koppling mellan ord 

och tal eller hur man räknar. Det kan misstolkas att barn kan räkna när de egentligen bara lärt 

sig räkneramsan utan att förstå den (Sterner, Helenius & Wallby 2014, s. 20-21). När barnet 

förstår vad ramsan betyder kan de ha användning av den i sin matematiska utveckling. Genom 

räkneramsan lär sig barn att skapa minnesbilder av mönster, räkneramsan är en av de första 

aktiviteter av aritmetik som barn utövar (McIntosh 2013, s. 18). 

	  
2.3 Helhet och delar 
Redan i tidig ålder börjar barn sortera och del upp föremål men också att par bilda föremålen. 

”Delar, helheter och relationen dem emellan är alltså en av grundstenarna inom matematiken” 

(Björklund 2009, s. 93). När ett barn har förstått relationen mellan hel och delar, att delar blir 

till helhet och tvärtom, kan de med denna kunskap även se likheter och skillnader och har då 

möjlighet att jämföra t ex olika antal föremål och se förhållandet dem emellan (Björklund 

2009, s. 96). 

 

2.4 Likheter och olikheter 
Att upptäcka likheter och olikheter är en stor del i utvecklingen av barnets matematiska 

tänkande. Björklund menar att förståelsen för hur saker och ting förhåller sig till varandra i 

barns omvärld och hur de även kan förändras, gör att det möjliggörs att reflektion över 

samband mellan olika saker. Hon ger exempel på detta genom att jämföra olika djur 

”När man konstaterar att en hund är stor i förhållande till en mus, men liten jämförd med en 

elefant, är det rumsliga dimensioner som beaktas och jämförs” (Björklund, 2009. s. 56). 

Förskolebarn kan även se skillnad på olika mängder genom att jämföra dem. Ett exempel som 

Björklund tar upp är att barn tidigt uppfattar om en hög russin är större än en annan hög med 

russin (Björklund, 2009, s. 70). Genom att ge barnet möjlighet att sortera och klassificera till 

exempel olika föremål utvecklas barnets förmåga att se likheter och skillnader. Att jämföra 

olika storlekar, former eller mängder ger ökad förståelse för likheter och skillnader (McIntosh 

2013, s. 20). 
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2.5 Miljö och samspel 
För ett yngre barn är samspelet med omgivningen viktigt för hur lärandet gestaltas. Miljöns 

möjligheter och människorna i den ger olika förutsättningar och variationer för barn att förstå 

och uppfatta olika fenomen (Björklund, 2009, s. 31). Det är också viktigt för barn att få ta del 

av andras erfarenheter genom lek och samtal, för att förstå hur andra tänker och resonerar. 

Barn som får möjlighet att göra saker om och om igen, helt enkelt testa sig fram, kommer 

utifrån den erfarenheten komma fram till ett bra sätt att lösa de problem som de ställs inför. 

Upprepningarna bör vara av olika slag, för att kunna komma fram till bästa strategi för 

problemlösningen. Barnet utgår från tidigare erfarenheter/ uppfattningar och utvecklar sedan 

nya strategier utifrån de tidigare erfarenheter de har i sin omvärld (Björklund, 2009, 

Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  

 

I artikeln ”Att utveckla små barns antalsuppfattning skriver Doverborg och Pramling 

Samuelsson vikten av att situationer varieras för att reflektion ska kunna ske. Ett exempel de 

ger är  

”När man vid ett tillfälle delat t ex ett äpple på ett visst sätt finns förmodligen denna 

erfarenhet i barnets medvetande vi ett nästa tillfälle då ett äpple delas på ett annat sätt”  

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 100). De menar också att barn ges pedagogiska 

möjligheter till lärande genom mångfald (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000). 

	  

3. Teorianknytning 
I denna del redovisas den teoretiska utgångspunkten, det vill säga de begrepp som är centrala 

utifrån syftet och frågeställningarna. Teorier om Gelman och Gallistels fem principer, 

Reaching for Common Ground, diagnos och formativ bedömning utgör grunden i denna 

studie. Dessa begrepp har använts som teoretiska analysredskap, det vill säga att det empiriska 

materialet har tolkats genom dessa begrepp i analys- och resultatavsnittet.  

 

3.1 Taluppfattning  
En av skolans viktigaste uppgifter inom matematiken är att utveckla elevers taluppfattning.  

I Lgr 11 är ett av målen i det centrala innehållet för åk 1- 3, taluppfattning och tals 

användning, det avsnittet delas in i sju olika delmoment som ger anses lägga grunden för en 

bra taluppfattning (Skolverket 2011 s. 63). Lgr 11s definition av taluppfattning är  
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Taluppfattning, som handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och storlek, är 

grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. Genom att eleverna 

successivt får möta tal och beräkningar av tal i ett utvidgat talområde, fördjupas deras 

förståelse och uppfattning av tal och olika räknesätt (skolverket.se).  

 

Har man en bra taluppfattning är utsikterna, för att uppnå kunskapskraven i matematik bättre 

än om man inte har utvecklat en grundläggande taluppfattning. Att ha en bra taluppfattning 

innebär till en början hos de yngre barnen att man har förstått antalsbegreppet (Karlsson & 

Kilborn 2015 s. 43). Antalsbegreppet kommer att förklaras senare i denna del utifrån Gelman 

och Gallistels fem principer. För att utveckla sin taluppfattning är det viktigt att barnen får 

vistas i miljöer som ger möjlighet att öva dessa kunskaper. En sådan miljö kan vara när man 

räknar barnen vid samlingen eller hur många pannkakor man får ta vid lunchen eller när man 

ska dela kulor mellan varandra på rasten. Det enskilda barnet utvecklar sin taluppfattning på 

flera olika sätt och det är därför viktigt att det ges möjlighet att möta tal i många olika 

sammanhang och situationer både enskilt och i grupp (NCM s. 47). I Reys & Reys artikelserie 

i Nämnaren del 1 Perspektiv på Number sense och taluppfattning förklarar de vad de anser är 

god taluppfattning och det är att man har en intuitiv känsla för hur tal kan användas och tolkas 

(Reys & Reys 1995).  

 

Enligt Karlsson och Kilborn handlar taluppfattning om att ha en förståelse för talens 

uppbyggnad och att man utan funderingar kan använda sig av talen i olika räkneoperationer 

(Karlsson & Kilborn, 2015, s. 36). I deras definition av Taluppfattning ingår följande 

exempel. 

 
• Att behärska talens ordning och dess grannar 

• Att behärska positionssystemet med basen 10 samt 10-tals och 100- tals övergångar. 

• Att kunna tillämpa de grundläggande räknelagarna i första hand, kommutativa, associativa och 

distributiva.  

• Att behärska tals uppdelning i termer och faktorer. 

• Att behärska tals storleksordning, att avrunda tal och arbeta med runda tal (Karlsson & Kilborn 

2015, s. 36) 

 

Att tro att elever på egen hand ska klarar av att bilda en grundläggande taluppfattning är inte 

rimligt. Det krävs att läraren har goda matematiska kunskaper samt en god ämnesdidaktisk 

kännedom för att kunna göra en långsiktig planering som är väl genomtänkt (Karlsson och 

Kilborn, 2015, s. 36, Löwing 20011, s. 40).  
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Löwing jämför grundläggande taluppfattning med att kunna knäcka koden för läsning, det vill 

säga att man avkodar bokstäver till ord och när man hittat flytet i läsningen sker avkodningen 

per automatik. När man förstår hur talen är uppbyggda och kan räkna utan att behöva 

reflektera över operationerna man gör, då har man skapat sig en grundläggande taluppfattning 

(Löwing, 2008, s. 39-40). Karlsson & Kilborn håller med Löwing när det gäller avkodningen 

men poängterar också vikten av att ha ett flyt när det gäller att räkna men också att kunna läsa 

och tänka matematik det vill säga förstå både terminologin och språket (Karlsson & Kilborn 

2015, s. 37).  

	  
3.2 Gelman & Gallistels fem principer 
Gelman & Gallistel är två amerikanska forskare som har identifierat fem principer som de 

anser utgör grunden till barns förståelse av grundläggande taluppfattning som innefattar tal 

och antal, de menar att principerna styr och definierar hur barn räknar (Gelman & Gallistel 

1986, s. 77). 

 

1.”Abstraktionsprincipen som innebär att det är möjligt att bestämma antalet 

föremål(element) i varje väl avgränsad mängd” (Löwing, 2008, s.44). Björklund tolkar 

principens innebörd att kunna förstå att en grupp föremål är en mängd oavsett om den består 

av en och samma typ av föremål eller av föremål av olika karaktär. Det kan vara olika former 

och färger (Björklund 2009, s. 47).  

Exempel på detta kan vara när man räknar alla elever i klassen även de som är frånvarande 

vid tillfället det vill säga att elever kan förstå att det som inte syns också kan ingå en mängd. 

 

2.”Ett-till-ett principen som innebär att man, genom att ordna föremål parvis, kan avgöra om 

två mängder innehåller lika många eller inte lika många föremål” (Löwing, 2008, s. 45). 

Karlsson och Kilborn föreslår att, för att se om barnet klarar av principen, kan man låta barnet 

duka ett bord med tallrikar och skedar. Om man lägger en sked i varje tallrik ser man om det 

finns fler, färre eller lika många skedar som tallrikar (Karlsson & Kilborn, 2015, s, 45). 

Genom att öva på att para ihop föremålen får eleven en känsla för om det är lika många, fler 

eller färre utan att ha förmågan att kunna räkna antalet föremål. 

 

3.”Principen om godtycklig ordning som innebär att man får samma resultat oavsett i vilken 

ordning man räknar föremålen” (Löwing, 2008, s. 45). Här gäller det att ha förståelse för att 
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antalet föremål inte förändras om man till exempel byter plats på dem eller flyttar runt dem. 

Karlsson och Kilborn uttrycker det som ”konservering av antal” det vill säga att hur man än 

placerar föremålen så är antalet konstant så länge man inte tar bort eller lägger till något 

föremål (Karlsson & Kilborn, 2015, s. 46).  

 

Eleverna behöver förstå att hur de än räknar en mängd är den bestående. Ett exempel kan vara 

att man räknar eleverna vid samlingen och utgår från en elev och kommer fram till ett antal. 

Sedan börjar man räkna utifrån en annan elev för att se om det blir samma antal. När eleverna 

förstår att det inte spelar någon roll från vem man börjar räkna och antalet elever kommer bli 

detsamma oavsett, då har de befäst kunskapen om godtycklig ordning.  

 

4.”Principen om talens stabila ordning. ”För att kunna ange antalet föremål i en mängd 

krävs det att man gör en ett – till – ett - tillordning (parbildning) mellan räkneord och föremål. 

Detta kräver att man lärt sig talens namn och ordningsföljd” (Löwing, 2008, s. 45).  

 

I boken Tänka, resonera och räkna i förskoleklass förklarar de den här principen på följande 

sätt: ”… räkneorden måste komma i en bestämd ordning och att varje räkneord följs av ett 

annat specifikt räkneord, det går alltså inte att räkna hur som helst utan det måste vara en 

stabil ordning såsom ett, två, tre, fyra och inte, två, ett, fyra, tre” (Sterner, Helenius & Wallby 

2014, s. 19). Antalet kommer bli fel om eleven inte klarar den stabila ordningen av, det vill 

säga att eleven måste ha kunskap om att talen alltid kommer i samma ordning när man räknar 

dem både uppåt och nedåt.  

 

5.”Antalsprincipen som innebär att det sistnämnda räkneordet (talnamnet) vid en uppräkning 

(enligt princip 4) anger antalet föremål i den uppräknade mängden” (Löwing, 2008, s. 45). 

Genom att parbilda föremål med talraden kan man räkna ut antalet föremål genom att det 

sistnämnda räkneordet anger antalet av mängden (Karlsson & Kilborn, 2015, s. 45-46). 

Förståelse för att det sista talet är detsamma som mängden föremål i den begränsade 

mängden. Denna princip utvecklas efter att barnet har förstått ett-ett-principen och principen 

om talens stabila ordning (Gelman & Gallistel 1986, s. 80). 

 

3.3	  Reaching for Common Ground	  
Reaching for Common Ground är en plattform som tagits fram av en grupp personer med 

olika bakgrund inom matematik, de har tillsammans diskuterat och funderat över saker som är 
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kritiska punkter i matematikinlärningen. Inom gruppen har man identifierat vilka 

grundläggande kunskaper som är avgörande för att eleverna ska klara av matematik på en 

högre nivå.  De har enats om en gemensam grund – Common ground och vilka delar den ska 

innehålla för att alla elever ska få grundläggande kunskaper i matematik. Det behövs 

fundamentala premisser för att klara av vardagsmatematik och matematikens språk är viktigt 

att lära in. Att ha precisa definitioner för begreppen och att få språket på rätt nivå i sin 

matematikutveckling är viktigt. Barn måste också förstå att alla problem inte kan lösas med 

matematik (Loewenberg Ball, Ferrini-Mundy, Kilpatrick, Milgram, Schmid & Schaar 2005, 

Volume 52, number 9). 

Nedan redovisas vilka delar som ingår i Reaching for Common Ground, det vill säga det som 

författarna ovan anser ger grundläggande kunskaper i matematik. 

 

Baskunskaper  

Basic skills with numbers är vitalt för användningen av vardagsmatematik.  

Dagens elever behöver inte längre kunna göra avancerade uträkningar med papper och penna. 

De behöver vara skickliga i att hantera uträkningar med en miniräknare och förstå vilka 

matematiska idéer och principer och regler som ligger bakom uträkningen. Matematik 

behöver resonemang och det måste finnas precisa definitioner på objekt och begrepp. 

Matematikens språk är viktigt och måste läras in. Förmågan att kunna resonera om och bevisa 

matematiska termer med precision är också viktigt. Att på rätt nivå i sin matematikinlärning 

kunna använda begrepp på rätt nivå. Elever måste kunna formulera och lösa egna matematiska 

problem.  

 

Matematisk problemlösning  

 

• Förstå problemet 

• Skriva på mattespråk 

• Välja och använda en lämplig metod för att lösa problem 

• Fundera över om svaret är rätt 

• Förstå att inte alla problem kan lösas matematiskt 

 

Automatisera baskunskaper – Automtic recall of basic facts 

Att automatisera vissa procedurer i matematik är så basala och viktiga för det fortsatta arbetet 

med taluppfattningen så att de behöver automatiseras, till exempel 1+2, 10+20, 100+200 och 
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så vidare. Talkamraterna som 0-10 är också ett område som måste automatiseras. Avgörande 

ingredienser i en automatisering är att den måste vara effektiv och noggrann.  

 

Miniräknaren  

Miniräknaren kan användas även i lägre åldrar men inte så att de stör automatiseringen av till 

exempel talkamraterna. Det får heller inte användas så att eleverna tappar förståelsen av till 

exempel bråk eller att räkna med bråk. Innan användandet av miniräknare måste eleverna ha 

förståelse för den uträkning miniräknaren utför. 

 

Automatisering och förståelse för algoritmer 

Att lära sig algoritmer, helnummers aritmetik är bas och måste automatiseras, eleven behöver 

förstå hur och varför. Det borde utvecklas parallellt, eftersom algoritmer förkroppsligar 

strukturen av 10- bas systemet och det gör att elever får förståelse för positionssystemet. En 

algoritm är en systematisk procedur som innehåller matematiska operationer, som använder 

ett begränsat antal steg för att få fram ett bestämt svar. Algoritmer kan lösas och genomföras 

på olika sätt.  

 

Bråk  

Det är viktigt att förstå bråk. Proportioner, procent och förhållanden kan inte förstås utan 

grundläggande kunskaper i bråk. Aritmetiken av bråk är viktig grund för algebra. 

 

Elevnära – real world kontext 

Lärare behöver välja kontext med omsorg. Kontexten ska vara kopplad till real-world och 

läraren måste fortfarande se till att eleverna lär sig de matematiska idéer som övningen avser. 

 

Undervisningsmetoder - Instructional methods 

Läraren behöver mixa undervisningsmetoder.  Det är viktigt att variera mellan lärarledd 

undervisning där korrekt matematik undervisas, såsom regler och begrepp och en mer 

undersökande matematik. Eleven behöver få möjlighet att testa sig fram genom att jämföra 

och analysera sina svar, både enskilt och i grupp. För att genomföra denna undervisning 

behöver läraren ha tydliga undervisningsmål samt skaffa information om vad eleven redan 

kan. 

 

Lärarens kännedom i matematik - Teacher knowledge 
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Läraren måste själv förstå det som hen lär ut. Läraren måste vara säker på det matematiska 

språket. Läraren behöver känna till kritiska punkter som kan uppstå för elever inom 

matematik inlärningens olika områden. Läraren kan inte ersättas!  

 

3.4 Formativ bedömning 
Diagnos är ett redskap som är användbart för att kartlägga hur eleven ligger till 

kunskapsmässigt och för att kunna bilda sig en uppfattning om vad eleven behöver utveckla. 

En diagnos kan man både inleda och eller avsluta med inom ett arbetsområde inom 

matematiken. Genom kartläggning kan man få information om elevens kunskaper och brister 

inom den del som diagnostiseras. Dylan Wiliam är förespråkare den formativa bedömningen 

och han anser att en diagnos kan fungera som ett underlag för vad eleven kan och vad eleven 

behöver för stöd för att nå de mål som undervisningen ska leda till. Genom att ge rätt 

feedback av utslaget av diagnosen, feedback som leder utvecklingen framåt det anser Wiliam 

ligga till grunden för lärande. Wiliams teori har fem strategier för lärande och dessa innebär 

enligt följande:  

          

Strategi 1 – att tydligöra mål och kunskapskrav som innebär att eleven förstår vad som ska 

läras.  

När eleverna vet vad de ska lära sig kan de sortera bort allt som inte relevant för övningen. 

För att synliggöra kunskapskraven och målen för eleverna kan läraren tydliggöra dem med 

hjälp av matriser där progressionen på väg mot ett mål synliggörs.  

I matrisen kan eleven få stöd för att utvecklas. Att bedöma vilka lärandemål och framstegs 

kriterier som ska förmedlas till eleverna på bästa sätt, är den professionella lärarens ansvar 

(Wiliam, 2015, s. 47-48). 

 

Strategi 2 – att synliggöra lärande vid varje undervisningstillfälle.  

Genom att vara tydlig med vilka lärandemål som styr en lektion kan läraren synliggöra för 

eleverna vad de har lärt sig genom t ex en exit ticket. I en exit ticket får eleverna skriva t ex 

vad de lärt sig under lektionen kopplat till de lärandemål som läraren presenterat inför 

lektionen. Lärare behöver hantera informationen de fått om elevers kunskaper genom 

aktiviteten och anpassa den fortsatta undervisningen utifrån den informationen på väg mot 

lärandemålet. Genom att läraren tagit reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt kan 

hen effektivt anpassa undervisningen individuellt för varje elev (Wiliam, 2015, s. 85-86). 
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Strategi 3 - att ge feedback som ger eleven information och vägledning för att öka dennes 

förmåga att utveckla sitt eget lärande. 

Feedback ska leda till att öka elevens tänkande. För att feedback ska leda eleven framåt ska 

den vara relaterad till det lärandemål som ska uppnås. Det är viktigt att ge feedback åt 

ansträngningen och lärandeprocessen och inte till personen (Wiliam 2015, s. 133-134). Ett 

exempel på effektiv återkoppling till elever, kan vara att arbeta utifrån ”principen two stars 

and a wish”.  Det innebär att läraren ger eleven återkoppling där de berömmer elevens arbete 

och ansträngning för två saker med t ex en text.  Därefter ger läraren eleven en återkoppling 

som ska leda eleven närmare lärandemålet t ex för att utveckla din text behöver du… 

 

Strategi 4 - att låta elever ge varandra feedback såsom att bedöma, hjälpa och uppmuntra 

varandra i sitt lärande.   

Genom kamrat feedback utvecklas både den som får feedback men även den som ger 

feedback (Wiliam 2015, s. 177-178). 

När en lärare arbetar med kamratbedömning kan man även här utgå ifrån metoden ”two stars 

and a wish”. Man kan också arbeta med C3BE4Me vilket innebär att eleven ska fråga tre 

klasskamrater om hjälp innan hen vänder sig till läraren för hjälp och feedback.  En 

förutsättning för arbetet med kamratbedömning är att en grupp har ett tillåtande klimat och att 

eleverna känner sig trygga. 

 

Strategi 5 - att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande.  

Det kan t ex betyda att eleverna skriver loggbok eller sparar sina arbeten i en portfolio för att 

på så sätt kunna följa sitt eget lärande och sin utveckling. 

Det kan också innebära att eleven i början av arbetsområde bedömer sig själv i en matris som 

visar kunskapskraven och under arbetets gång kan följa sin utveckling i matrisen (Wiliam 

2015, s. 211-213). 

 

Det viktiga med de formativa metoderna är att läraren använder sig av informationen som 

framkommer och anpassar den fortsatta undervisningen utefter den informationen. 

 

Fler forskare lyfter, likt Dylan William, fram att arbeta med diagnoser. Löwing poängterar att 

det är viktigt att de diagnoser man utför sker på ett professionellt sätt och att det enbart inte 

räcker med en skriftlig diagnos. Att komplettera den skriftliga diagnosen men muntlig diagnos 

är en förutsättning för att ge eleven så korrekt stöd som möjligt (Löwing 2008, s. 46). 
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Diagnostisering behöver inte alltid vara så formell utan bör ske i det dagliga arbetet med 

eleven.  

 

Karlsson och Kilborn menar att den skriftliga diagnosen bara ger en grov uppskattning av vad 

eleven kan och att den muntliga kompletteringen är av stor vikt för att få en helhetsbild av 

elevens kunskaper (Karlsson & Kilborn 2015, s. 226). När diagnoser ska genomföras är det av 

stor vikt att veta vad man som lärare vill mäta, det vill säga, vilket delområde testet ska 

innehålla och hur man kan mäta det. Något som måste tas i beaktande är vad som inte ska 

mätas i testet och hur man istället kan mäta kunskapen, till exempel genom observationer och 

samtal (Malmer 2010, s. 226). 

4. Material och metod 
I metod- och material avsnittet kommer det att redovisas hur urvalet gått till och vilken metod 

som används i studien samt vilka forskningsetiska principer som det tagits hänsyn till under 

detta arbete.  

 

4.1 Val av metod  
I denna studie har en kvalitativ metod använts genom semistrukturerade intervjuer med 

förskollärare/lärare som undervisar i matematik. Jag valde denna metod för att jag ansåg att 

semistrukturerade intervjuer skulle vara bäst lämpade för min studie. Genom att intervjua 

förskollärare/lärare och låta dem sätta ord på sin egen undervisning, skulle deras syn på 

bakomliggande teorier samt hur de uppfattar begreppet grundläggande taluppfattning 

synliggöras. En semistrukturerad intervju ger informanten möjlighet att tala utifrån sina egna 

erfarenheter och känslor. Jag använde mig av en intervjuguide, det vill säga en guide med 

några specifika frågor från ett förutbestämt tema som var relevant för min studie (Dalen 2007, 

s. 30-31).  

 

4.2 Urval och presentation av informanter 
Urvalet av informanter skedde genom mina egna kontakter på olika skolor. Kriterierna för 

mina val av informanter var att de var förskollärare eller lärare i förskoleklass och att de 

undervisar i matematik. Det var svårt att få informanter att ställa upp på intervju eftersom 

pedagoger i förskoleklass har barngruppen hela dagen. Informanterna fanns på olika 

geografiska platser i samma län i Mellansverige. Jag har gjort en sammanställning över 

informanternas: utbildning antal år i yrket och deras medverkan i matematiklyftet. 
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Sammanfattning av informanter 

Namn  Utbildning Antal år i yrket  Matematiklyftet 

Informant 1 Förskollärare 23 Ja 

Informant 2 Förskollärare 23 Ja 

Informant 3 Förskollärare 15  

Informant  Lågstadielärare 8 Ja 

 

4.3 Etiska överväganden 
När man utför vetenskaplig forskning måste man följa Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer (Dalen 2007, s. 20-21). Alla deltagare fick ett informationsbrev om studien och 

frågorna jag ville ha svar på innan intervjutillfället och utifrån det kunde de ta ställning till om 

de ville medverka i studien eller inte. Jag informerade även informanterna om att jag följer de 

etiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram, genom hela studien. De blev även 

informerade om att intervjun skulle spelas in och sedan raderas när uppsatsen blivit godkänd 

(bilaga 1).  

 

4.4 Genomförande av metod 
	  
4.4.1 Intervju  
Syftet med att intervjua förskollärare/lärare var att undersöka, dels vilken uppfattning 

förskollärare och lärare i förskoleklass har om grundläggande taluppfattning, dels hur de 

undervisar om grundläggande taluppfattning. Om de är medvetna om vilka teorier de 

använder när de undervisar om taluppfattning och hur de resonerar kring detta. Utifrån detta 

användes semistrukturerade intervjuer, som metod för att få information till analysen. I en 

semistrukturerad intervju får informanterna möjlighet att berätta fritt utifrån sina egna 

erfarenheter och hur de känner och tycker kring ämnet som intervjun behandlar, men den styrs 

även utifrån en styrd samtalsstruktur (Dalen 2007, s. 30-31). Enligt Dalen bör man ha en 

intervjuguide när man genomför en semistrukturerad intervju för att få ett så bra resultat som 

möjligt. ”En intervjuguide innehåller centrala teman och frågor som tillsammans ska täcka de 

viktigaste områdena i studien” (Dalen 2007, s. 31). Samtliga intervjuer har spelats in och 

kommer att raderas efter bedömning av uppsatsen.  

 
4.4.2 Bearbetning och analys av empiriskt material 
Till denna studie, består det empiriska materialet av inspelade intervjuer och anteckningar. 

Efter att jag transkriberat intervjuerna, började jag sortera och kategorisera det empiriska 
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materialet. Materialet sorterades efter områden, vilka jag har haft som syfte i att undersöka. 

Detta kallar Ahrne och Svensson för att man bearbetar sitt material (2011, s. 25). Utifrån 

sorteringen analyserade jag de delar av materialet som jag upplevde vara intressant för min 

studie, det vill säga utifrån de teorier som undervisningen bygger på.  Jag har sammanställt 

delar av undersökningen i tabeller som visar vilka principer eller strategier som 

undervisningen i denna studie innehåller. Tabellerna presenteras i avsnitt 5.1 i resultatdelen.  

	  

5. Analys och resultatredovisning 
 

I denna del kommer jag att redovisa resultatet från mina intervjuer med utgångspunkt från 

mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

Mitt övergripande syfte med studien är att undersöka vilken uppfattning förskollärare/lärare i 

förskoleklass har om grundläggande taluppfattning samt hur de resonerar kring 

undervisningen av grundläggande taluppfattning. Om resultatet gäller generellt i hela landet 

går det inte dra slutsatser om utifrån denna studie. 

 

 I denna del kommer Gelman och Gallistel förkortas G & G och Reaching for Common 

Ground som RFCG. Följande frågor är aktuella: 

 

Vilken teori om taluppfattning utgår förskollärare/lärare ifrån och hur arbetar de 

praktiskt med utgångspunkt i dessa teorier?  

 

I Lgr 11 står det att all undervisning ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet 

(Skolverket.se). I undersökningen framkommer att ingen av de fyra informanterna vet vilka 

inlärningsteorier de grundar sin undervisning på. Denna kvalitativa studie visar att 

undervisningen i förskoleklasserna i stor utsträckning bygger på beprövad erfarenhet.  

 

Informant 1 uttrycker sig på följande sätt när hen får frågan om vilken teori om taluppfattning 

de använder sig av i sin undervisning. ”… just teorier om forskning så är det … skralt med att 

komma med bra teorier…” (Informant 1).  Hen hänvisar till olika metodböcker som hen 

undervisar efter och att de borde bygga på forskning. 
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Informant 2 svarar ”Jag har ingen aning…” (Informant 2). Hen hänvisar istället att det är hens 

långa erfarenhet som hen undervisar utifrån.   

 

Informant 3 blir också ställd av frågan och svarar ” … det var ju en lite spännande diskussion 

i vårt arbetslag”. ” … läromedlet är ju framtaget utifrån både forskning, exakt vilken 

forskning det är, det kunde vi inte komma fram till liksom” (Informant 3). Informant 3 

använder sig av en lärobok i sin undervisning och förmodar att den är veteskapligt baserad på 

någon teori. 

 

Informants 4:s svar lyder ”… lustigt när man ska prata teorier det är så lätt att fastna i att man 

ska name-droppa lite men det tänker jag inte göra (Informant 4). Min och mina kollegors 

erfarenhet är grunden i undervisningen.”  

 

Trots att ingen av informanterna kan hänvisa till någon teori som de baserar sin undervisning 

på så har tre av fyra informanter deltagit eller deltar i matematiklyftet, ett material som 

skolverket är ansvarig för. Matematiklyftet är ett material som ger kunskapsutveckling i 

didaktik inom ämnet matematik. Matematiklyftet består av ett antal moduler, var av en är för 

förskoleklass. I modulen för förskoleklass finns tolv olika delar att fortbilda sig i som lärare, 

under tre terminer. Materialet ger möjlighet till reflektion inom matematikämnet och hur det 

behandlas i förskoleklass (Skolverket.se) Inför varje modul i matematiklyftet förbereder sig 

deltagarna med att läsa forskningsbaserade texter om det område som modulen behandlar. 

Genom att använda sig av övningar från matematiklyftet blir undervisningen 

forskningsbaserad även om förskollärarna inte vet vilken teori övningarna är 

forskningsbaserade på. Flera av informanterna förväntar sig att om skolverket tagit fram ett 

material så måste det vara forskningsbaserat. “… det är skolverket som ligger bakom det här 

och då tänker man att då är det någon som har byggt upp allting härifrån och sen dyker det 

upp namn och sådant där ibland…” (Informant 4). 

 

Av de informanter som deltar eller har deltagit i matematiklyftet framkommer det inte i 

intervjuerna vilka övningar de tagit till sig och undervisar utifrån. Det som framkommer är att 

de får möjlighet, att i arbetslagen resonera och tala kring matematikundervisningen och hur de 

ska förhålla sig till det matematiska språket samt att tillsammans hitta ett gemensamt 

arbetssätt för hela skolan eller lågstadiet. “- Det blir att vi, man pratar ju själv mycket man 

vidgar sitt eget matematiska tänkande och språk framförallt” Så uttrycker informant 4 sin 



	   19	  

upplevelse av matematiklyftets träffar på sin skola. Där arbetar de aktivt med att få alla 

pedagoger att använda samma matematiska språk. I övrigt bygger de sin undervisning på sina 

egna beprövade erfarenheter. Informant 2 menar att matematik är något som de jobbar med 

hela dagarna i alla situationer och inte specifikt under en matematiklektion. Hen menar på att 

det är viktigt hur man pratar matematik och att det sker kontinuerligt. 

Den beprövade erfarenheten ser förstås olika ut bland informanterna, på grund av hur länge de 

har undervisat och vilka erfarenheter de har med sig när det gäller utbildning och fortbildning 

inom ämnet matematik 

Resultatet av att informanterna deltar i matematiklyftet är att de i sina arbetsgrupper pratar 

matematik och resonerar tillsammans kring matematikundervisningen. 

 

Vad innebär grundläggande taluppfattning för förskollärare/lärare i förskoleklass? 

 

I studien framkommer bland annat exempel på vad förskollärarna anser leder till en 

grundläggande taluppfattning, vilket de anser ger eleven en bra förutsättningar att klara 

matematikämnet i högre kurser. G & G är de forskare som är ledande inom grundläggande 

taluppfattning. Trots att informanterna inte vet vilka teorier de baserar sin undervisning på 

kan denna studie visa att de ändå arbetar med de områden som G & G anser är nödvändiga för 

att få en grundläggande taluppfattning. 

 

Alla informanter övar genom sin undervisning på alla G & G principerna. Nedan kommer 

varje princip att presenteras och informanternas exempel att synliggöra hur principerna 

arbetas med praktiskt i undervisningen i förskoleklass. 

 

Abstraktionsprincipen - Informant 3 undervisar utifrån denna princip när hen håller fem 

föremål i sin hand och gömmer tre stenar och visar fram två stenar. Eleverna får sedan frågan 

– hur många stenar håller jag i den gömda handen. När eleven vet hur många stenar som finns 

i den gömda handen har hen förstått hur många stenar det är utan att se alla stenar 

tillsammans.  

 

Informant 2 övar detta vid samlingen genom att en elev får räkna alla barn i ringen och 

fundera på hur många som är närvarande eller frånvarande just den dagen. Elever som klarar 

detta har förstått att gruppen elever i klassen är ständigt till antalet trots att några kan vara 

frånvarande.  



	   20	  

     

Ett – till – ett principen – Informant 1 låter sina elever öva denna princip genom att para 

ihop kastanjer med centikuber föra att sedan jämföra om de har lika många av varje sort.  

 

Att räkna fysiska saker är också informants 4 sätt att öva på denna princip, det kan vara att 

dela ut en sax till varje elev i klassen eller att få en instruktion om att hämta tio pennor. Elev 

kan med hjälp av antalet elever och antalet fingrar förstå hur många föremål som behövs för 

att alla ska få varsin sax eller att antalet pennor stämmer med antalet fingrar.   

  

Principen om godtycklig ordning – Informant 1 låter sina elever räkna klossar för att se om 

antalet är det samma trots att eleverna börjar på olika klossar varje gång. När de förstår att det 

inte spelar någon roll vilken kloss de börjar med för att antalet ska bli det samma, då har 

eleverna förstått denna princip.  

 

Informant 3 använder sig av en tärning för att se om eleverna förstått att det inte spelar någon 

roll vilken prick man börjar räkna på, antalet blir alltid detsamma. Tärningen är ett bra 

exempel tycker informant 3, i stort sätt alla barn har erfarenheter av en tärning och känner 

igen antalet prickar utan att behöva räkna. Vilket gör det lätt att förstå att antalet på en sida 

alltid är detsamma. 

 

Principen om talens stabila ordning – Denna princip övas genomgående av räkneramsor av 

alla informanterna. Informant 2 övar även denna princip när eleverna ska ställa sig på ett led. 

Hen frågar vem som står trea eleverna räknar då eller vet direkt vem som står trea i ledet eller 

så säger hen, ställ dig som femte man i ledet och då får eleven räkna sig fram vart hen ska stå.  

 

Informant 3 jobbar mycket med att eleven ska få förståelse för talens grannar, det vill säga 

vilket tal som kommer före eller efter till exempel fem. Genom att fråga vilket tal kommer 

före tre eller vilket tal kommer efter åtta ser man om eleven fårstår den stabila ordningen. 

Informant 4 har satt en tallinje på varje elevs bänk, så de kan följa med när de talar om vilken 

ordning talen kommer i.  

 

Antalsprincipen - Genom att räkna saxar och förstå att det sista talet är lika med antalet saxar 

är att sätt som informant 4 använder sig av när hen undervisar om antal. Informant 2 använder 

sig av principen när hen låter en elev räkna antalet elever under samlingen.  
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Informant 3 har en påse med föremål som hon visar ett visst antal av, eleven får sedan hitta 

rätt siffra som ligger på golvet mitt i ringen. Har hen visat tre föremål ska eleven visa siffran 

tre.  

RFCG innehåller delar om vilka kunskaper som leder till grundläggande taluppfattning. I 

studien framkommer att förskollärarna i stor utsträckning använder sig av alla delar av RFCG 

förutom miniräknaren. RFCG och G & Gs principer snuddar vid varandra, där av kan det 

hänvisas till samma exempel under upprepade tillfällen i uppsatsen.  

 

Automatisera baskunskaper – genom att nöta samma moment om och om igen för att 

automatisera kunskaper så som att räkna elever vid samlingen och att traggla räkneramsor är 

exempel på sådana aktiviteter som alla informanter ägnar sig åt. Lära sig tiokamraterna på 

olika sätt för att förstå vilka tal de består av.  Informant 1 använder sig av klossar, kastanjer 

och fingrar i övningar av tiokamraterna.  

 

Miniräknaren – ingen använder miniräknaren i sin undervisning. 

 

Automatisering och förståelse för algoritmer – genom att räkna kulor, kastanjer eller 

köttbullar i matsalen ges eleverna tillfälle att öva på att automatisera och förstå algoritmer.  

Informant 3 använder sig ofta av att leka affär för att öva. Informant 2 arbetar med 

tiokamraterna när hen undervisar om algoritmer. Hen börjar med att de som behöver får 

använda sig av sina tio fingrar för att se hur talet tio kan delas upp i algoritmer, till exempel 

5+5=10, 7+3=10. 

 

Bråk - det är endast informant 2 som tar upp att hen arbetar med bråk, detta sker genom att 

låta eleverna får dela på en viss mängd plastfrukter. Eleverna får fundera på hur många delar 

de får var och en, utifrån antalet frukter. Ofta tar alla elever så många frukter som möjligt till 

sig själv utan att följa instruktionen om att alla ska ha lika många. Det ger ett bra tillfälle att 

tänka till när någon kanske har 7 frukter och andra bara 2 var, hur ska vi göra för att det ska 

bli lika? 

 

Elevnära – den elevnära undervisningen sker dagligen i verksamheterna, allt ifrån att räkna 

elever vid samling, hur många fler köttbullar får jag ta om jag tagit två och får ta sex 

sammanlagt, hur mycket får vi för fem kronor när vi leker affär.  
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Undervisningsmetod – alla förskollärarna anser att de varierar sin undervisning med en bra 

balans mellan teori och praktik med och utan laborativt material. De nivåanpassar sin 

undervisning genom att ge övningar utifrån elevens utvecklingsnivå, där eleven befinner sig 

där och då.  

 

Lärarens kännedom i matematik – den beprövade erfarenheten och de matematikstudier de 

haft under sin utbildning anser de alla fyra ger en bra grund för att kunna planera och 

genomföra undervisning som ger deras elever en grundläggande taluppfattning. 

 

Av resultatet från intervjuerna kan man utläsa att förskollärarna får med många delar av 

forskningsbaserade teorier i sin undervisning utan att veta något om teorierna och vad de 

innehåller. Deras uppfattning av vad grundläggande taluppfattning bör innefatta stämmer 

alltså överens med den dominerande forskningen om taluppfattning.  Alla informanter är 

eniga om att korrekt undervisning i det matematiska språket kring begrepp och regler, ger 

eleverna en bra grund för att utveckla den matematiska förståelsen. Eleven måste få öva på det 

matematiska språket för att kunna använda det på rätt sätt och få en förståelse för dess 

innebörd.  

 

Hur kartlägger förskollärare/lärare i förskoleklass elevernas kunskaper i, 

grundläggande taluppfattning och hur följer de upp kartläggningen?  

 

Vi vet enligt forskning att kartläggning av förkunskaper är viktigt för att ge eleven den 

undervisning den behöver, utifrån sina brister eller luckor inom grundläggande taluppfattning. 

Löwing poängterar att kartläggningen genom diagnoser måste kompletteras med muntlig 

konversation och lekar i vardagssituationer (Löwing 2008, s. 46). Karlsson och Kilborn menar 

att det är nödvändigt att uppföljningen av elevens utveckling måste ske kontinuerligt och de 

samstämmer med Löwing, om att diagnosmaterial bör kompletteras med muntliga diagnoser 

och samtal med eleven (Karlsson & Kilborn 2015, s. 39).  

 

Genom kartläggning av klassen och eleven individuellt får läraren en grov uppskattning av 

vilka brister och förmågor klassen behöver lägga fokus på i undervisningen. McIntosh talar 

även om vikten av att läraren har kunskap om vad elever i en viss årskurs bemästrar i 

genomsnitt. Att kartlägga genom tester ger en överblick över klassens eller den enskildes 
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svagheter och styrkor anser McIntosh är en bra väg för att ska en bra undervisning (McIntosh 

2008, s. 6-7). Dylan Wiliam talar inte alls om skriftliga kartläggningar med hjälp av 

diagnoser. Utan han använder sig av strategier för att bedöma om lärande sker. En av hans 

strategier som leder till belägg för lärande är att “Skapa och leda effektiva diskussioner, 

uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande” och han anser han att med rätt 

frågor och teknik kan man få belägg för elevens lärande genom att arbeta på det sättet 

(Wiliam 2015, kap 4).  

 

Min studie visar att kartläggning av grundläggande taluppfattning i stor utsträckning sker, 

som enligt det Wiliam förespråkar, utifrån samtal och diskussioner i den dagliga 

verksamheten i förskoleklasserna. Dock framkommer inte vad resultatet i diagnoserna 

används till i den fortsatta matematikundervisningen.  

 

Strategi 1 – att tydligöra mål och kunskapskrav som innebär att eleven förstår vad som 

ska läras.  

Denna strategi används inte enligt min tolkning av resultatet. 

 

Strategi 2 – att synliggöra lärande vid varje undervisningstillfälle.  

Informant 2 häller ut plastfrukter på samlingsmattans mitt och sedan får eleverna olika 

instruktioner, till exempel kan det vara att plocka fyra frukter var, för att se om de 

uppfattar antal. Nästa steg kan vara “ Om jag lägger till två apelsiner hur många blir det 

då? sen fortsätter hen ” A, det blir sex. Om jag tar hälften av de här, vad blir det?” 

(Informant 2). Denna övning kan också individualiseras genom att förskolläraren ger 

uppgifter som är nivåanpassad för varje elev. Informant 2 tycker att det är ett bra sätt för 

att synliggöra en elevs kunskaper på ett informellt sätt. Vid påklädning, vid lunchen och i 

samlingarna sker liknande övningar.  

 

Informant 3 använder sig av små whiteboards för att se om lärande sker  och för att 

kunna se vilken nivå elen befinner sig i sin ut veckling. Genom att ge eleverna 

instruktioner om att samla ihop tre kottar och fyra stenar och sedan lägga ihop antalet och 

sedan skriva det på sin whiteboard, kan läraren direkt se om eleven förstår momentet och 

på vilken nivå. Några elever svarar med algoritmer några endast med en siffra och några 

med att rita antalet kottar och stenar utan att ange något antal med siffror.  
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Strategi 3 - att ge feedback som ger eleven information och vägledning för att öka 

dennes förmåga att utveckla sitt eget lärande.  

Denna strategi används inte enligt min tolkning av resultatet. 

 

Strategi 4 - att låta elever ge varandra feedback såsom att bedöma, hjälpa och uppmuntra 

varandra i sitt lärande.   

Informant 1 övar på tiokamraterna och tallinjen i samma moment. Hen ger tio elever 

varsin siffra mellan 1-10 sedan får de elever som har varsin siffra ställa sig i rätt 

ordningsföljd på ett led. De elever som inte har fått någon siffra får kontrollera att alla 

elever med siffror står rätt placerade. Efter de kontrollerat om alla står rätt ska de dela in 

de med siffror i tiokamratspar, det vill säga 1+9, 2+8, 3+7 osv. 

 

Strategi 5 - att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande.  

Denna strategi används inte enligt min tolkning av resultatet. 

 

Förutom Wiliams strategier använder informanterna sig av olika sätt att kartlägga sina elever. 

De diagnoser och stödmaterial som det finns tillgång till från Skolverket är det inte någon av 

de fyra förskollärarna som använder sig av. Av informant 3 fick jag ett material som de kallar 

solschema (bilaga 2) där de fyller i vad eleven behärskar med olika färger beroende vilken 

årskurs eleven har klarat delar av solschemat, solschemat följer med eleven upp till årskurs 3. 

Det fanns även en lathund som jag inte fick ta del av.  

 

Vad jag kan utläsa utifrån det empiriska materialet så verkar det vara vanligt att göra eget 

kartläggningsmaterial. Ingen av dem kunde dock redovisa från vilket material de bygger sitt 

kartläggningsmaterial, utan den beprövade erfarenheten lägger grunden för 

kartläggningsmaterialet som utvecklas eftersom. Kartläggningen sker både enskilt och i grupp 

enligt alla informanter och det sker kontinuerligt. Som tidigare nämnts framkommer inte om 

informanterna använder den information som framkommer i kartläggningarna som underlag 

för den fortsatta planeringen av undervisningen. 

Av Wiliams fem strategier är det endast strategi 2 och 4 som aktivt används av förskollärarna 

i denna studie.  Utifrån det empiriska materialet kan det utläsas att förskollärarna inte 

tydliggör mål med undervisningen för eleverna, ger eleverna återkoppling som för lärandet 

framåt eller aktiverar eleverna som ägare av sitt eget lärande.  Under intervjuerna benämndes 

inte formativ bedömning och det kan vara en orsak till att det inte framkommer i intervjun om 
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dessa strategier används.  Baserat på att förskollärarna i tidigare frågeställning visat att de inte 

baserar sin undervisning på forskning kan en tolkning av detta också vara att informanterna 

helt enkelt inte är insatta i formativ bedömning och Dylan Wiliams strategier. 
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5.1	  Sammanställning	  av	  användandet	  av	  Gelman	  och	  Gallistels	  principer	  utifrån	  
intervjuerna	  
	  
Gelman &Gallistel Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 
Abstraktionsprincipen Räknar kastanjer och 

jämför antal	  
De vet om man tar 
bort en mängd från en 
annan mängd så 
ändras antalet även 
om de inte ser 
föremålen.  

Kunna se det abstrakta. 
Läraren håller en 
mängd föremål i sin 
hand till exempel fem 
stenar. Sedan gömmer 
hen tre stenar i sin ena 
hand och visar fram 
två stenar med den 
andra handen och 
eleverna ska tala om 
hur många stenar som 
är i den gömda 
handen. Att förstå 
antal utan att se hela 
mängden.	  

Att se en hög saxar 
och att direkt se att 
det är sex utan att 
räkna.	  

Ett – till –ett principen Parar ihop olika 
föremål tillexempel 
kastanjer och 
centikuber för att se 
om det är lika många. 

En elev räknar de 
andra eleverna i 
ringen på samling.  
Eleverna får dela på 
en mängd plastfrukter 
så jämt som möjligt.	  

Titta efter föremål i 
klassrummet och tala 
om hur många t ex 
bilar man ser genom 
att räkna dem. Koppla 
tärningens prickar till 
hur många det är. 
Koppla ihop föremål 
med antal. Att hoppa 
antalet prickar på en 
tärning.	  

Räkna fysiska grejer 
till exempel saxar, för 
att koppla en till en. 
Att låta barnen ta till 
exempel 12 pennor, 
så använder de flesta 
ett till ett principen 
för att nå rätt antal.	  

Principen om godtycklig 
ordning	  

Räknar klossar och 
börjar på olika 
klossar för att se att 
antalet blir detsamma	  

Arbeta med 
tiokamraterna. Att 
lägga ihop två 
mängder och sedan 
räkna ihop vad de blir 
tillsamman och veta 
då att resultatet blir 
antalet prickar eller 
föremål som man har 
tillsammans. 	  

Känna igen antalet på 
en 
tärning(subitisering). 
Vilken prick du än 
börjar på så är antalet 
det samma. 
Hur man kan dela upp 
talet fem på olika sätt 
och förstå att det alltid 
blir fem hur man än 
räknar. 	  

Genom att räkna 
saxar och att börja på 
olika saxar, få 
förståelse för att det 
inte spelar någon roll 
vilken sax du börjar 
på så är antalet 
konstant så länge du 
inte lägger till eller 
tar bort någon sax.	  

Principen om talens 
stabila ordning	  

Räkneramsor	   Räkneramsa 
Att ställa sig efter en 
siffra i en kö.	  

Talens grannar. 
Räkneramsor 0-10.	  

Tallinje, termometer	  

Antalsprincipen Vad en 1:a står för 
när man räknar en bil 
och sedan vad en 2:a 
står för om det är två 
bilar 

När eleven räknar de 
andra eleverna under 
samlingar kommer de 
fram till ett antal och 
förståelse för vad 
antal innebär. Om 
inte alla elever är där, 
minskar antalet vilket 
de också får 
förståelse för. 

Koppla tal till antal, 
känna igen siffran tre 
men också veta vad 
talen står för. 

Att räkna sex saxar 
och förstå att antalet 
är det sista sagda 
talet, allstå sex. Pratar 
mer om mängd, hur 
många än antal.	  
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5.2	  Sammanställning	  av	  användandet	  av	  Reaching	  for	  Common	  Ground	  utifrån	  
intervjuerna	  
 
RFCG Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 
Automatisera 
baskunskaper 

Tiokamraterna, på 
olika sätt. Fingrar, 
klossar kastanjer, 
räkneramsor. 
Repetition	  

Räkna barn vid 
samlingen, en elev 
räknar ett – till - ett 
principen. Ställa sig 
efter en viss ordning i 
ett led. Använder en 
termometer som 
tallinje. Räkneramsa 0-
10	  

Känna igen en siffra, 
koppla ihop siffra och 
tal, talets grannar. 
Koppla ihop talet till 
antal. Få en känsla av 
vad tre står för. Känna 
igen prickarna på en 
tärning(subitisering).   
Taluppfattning 0-10, 
talkamraterna. 

Skillnader och likheter 
mellan tal. 
Taluppfattning genom 
att tala om tal och dess 
innebörd genom 
almanackan, datum hur 
man skriver tal och 
siffror. 	  

Miniräknaren	   	   	   	   	  
Automatisering 
och förståelse för 
algoritmer	  

Genom att räkna 
kastanjer och 
jämföra antal 

Räkna på fingrarna. 
Efter ett tag behöver 
läraren bara fråga hur 
många elever som är 
här i idag. Eleverna har 
lärt sig antalet utantill 
och kan genom att 
räkna hur många som 
är borta säga hur 
många som är 
närvarande. 
Tiokamraterna 

Räknesaga. Räkna kulor 
och leka affär med olika 
summor. 

Räkna i vardags 
situationer så som 
matsal och samlingar. 

Bråk	   	   Dela frukter lika inom 
en grupp	  

	   	  

Elevnära  Använder sig av 
eleverna genom att 
räkna vid samlingar. 
	  

Samlingen. Matematik 
utövas kontinuerligt 
dagligen i elevernas 
miljö.	  

Samtal vid samlingar 
och ute verksamhet.  
Leka affär med talet 
fem. Hur mycket får 
man för fem kronor? 
Skriva prislistor, vad är 
rimligt.	  

I matsalen t ex hur 
många köttbullar man 
får ta och hur många 
fler man kan ta om man 
bara har tagit ett visst 
antal.	  

Undervisningsmet
od	  

Teoretiskt och 
konkret med olika 
typer av laborativt 
material. Inga 
matteböcker, enstaka 
stenciler som 
utfyllnad. Repetition 
för att befästa 
kunskapen. Redovisa 
för kamrater.  
Diagnoser sker 
muntligt utifrån en 
mall, oklart vart 
mallen kommer 
ifrån.	  

Teoretiskt, 
resonemang, laborativt 
material.  Inga 
matteböcker enstaka 
stenciler. Elevanpassad 
nivå. Elevernas 
förmåga att våga. 
Diagnostiserar genom 
observationen i 
lärarpar. Enstaka test 
vid oro med hjälp av 
specielläraren. 

Teoretiskt, laborativt 
material, lärobok och 
stenciler. 
Diagnostisering sker 
genom samtal med 
eleverna utifrån ett eget 
diagnosmaterial som 
skapats av några lärare 
på skolan. Utgår från 
barnets förkunskaper. 

Konkret med laborativt 
material från elevernas 
skolmiljö, ex saxar men 
också abstrakt.  
Har eleverna från f-3 
och har då möjlighet att 
ha en långsiktig plan för 
varje elevs utveckling 
och kan ge eleven 
undervisning utifrån var 
eleven befinner sig. 
Enat matematiskt språk 
på hela skolan. Alla 
elever ska ges tillfälle 
till utmaning i sitt 
lärande. Använder sig 
av egengjorda diagnoser 
utifrån skolverkets 
diagnoser som sker 
muntligt och sen görs 
en del observationer. 

Lärarens 
kännedom i 
matematik	  

Egen erfarenhet och 
matematikstudier 
under utbildning 
men också 
fortbildning inom 
mattelyftet. 
Beprövad erfarenhet	  

Egen erfarenhet och 
matematikstudier under 
utbildning men också 
fortbildning inom 
mattelyftet. Beprövad 
erfarenhet. Kollegors 
synpunkter och 
erfarenheter. 	  

Egen erfarenhet, 
beprövad erfarenhet. 
Matematikstudier under 
egen utbildning, 
uppdaterar sig genom 
kollegor och 
forskningsrapporter.	  

Beprövad erfarenhet, 
matematikstudier under 
utbildning och 
mattelyftet.	  
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6. Slutsatser och sammanfattning  
I denna del kommer jag resonera kring resultatet av de genomförda intervjuerna och fokus 

kommer att ligga på om de använder sig av forskningsbaserade teorier i sin undervisning och 

om undervisningen möter det som läroplanen syftar till. 

 

En slutsats av den empiriska studien är att informanterna inte vet vilka forskningsbaserade 

teorier de grundar sin matematikundervisning utifrån. Gelman och Gallistels principer 

praktiseras av alla informanter utan att de är medvetna om det.  I mitt resultat kan jag se att 

Gelman och Gallistels principer övas både rutinmässigt men också spontant av alla 

informanter.  

 

Trots att Skolverket har ett diagnosmaterial som ska mäta de kunskaper som förväntas 

förmedlas under förskoleklass så är det ingen av informanterna som använder sig av detta 

utan istället är det hemmasnickrade kartläggningar av grundläggande taluppfattning som görs. 

I ett fall är det specialläraren som är knuten till klassen, som kartlägger taluppfattningen och 

informanten har ingen information om vilket kartläggningsmaterial som används. Ingen av 

informanterna nämner vad de sedan använder kartläggningsmaterialet till.  

 

Slutsatsen blir att kartläggningar görs i muntlig form och i vissa fall genom att färglägga olika 

matematiska begrepp för att visa vilka kunskaper eleven har (Bilaga 2). Däremot verkar inte 

den fortsatta undervisningen planeras utifrån elevernas kartlagda kunskaper.  

 

Ett resultat av detta kan vara att eleverna i förskoleklass inte får utvecklas så långt som de är 

kapabla till eftersom de inte får den återkoppling på sitt lärande som skulle leda till att de 

kommer längre i sin utveckling. Om alla förskoleklasser skulle använda sig av Skolverket 

diagnosmaterial så skulle kanske undervisningen bli mer likvärdig över landet eftersom det 

materialet ger en fingervisning om vad som bör ingå i den grundläggande taluppfattningen i 

förskoleklass.  

 

Skolverket har inför läsåret 2016/2017 infört ett obligatoriskt bedömningsstöd för årskurs 1 i 

svenska och matematik.  Detta kan framöver, vara viktigt, för förskollärarna att ha kunskap 

om så att de undervisar mot kunskaper som det förväntas att elever i årskurs 1 ska kunna. 
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Skolverket har också inför läsåret 2016/2017 gjort ett tillägg i Lgr11 för förskoleklass som 

innehåller både syfte och centralt innehåll. Det centrala innehållet för matematik i 

förskoleklass lyder  

 

Matematiska resonemang och uttrycksformer 

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över 

problemställningar samt olika sätt att lösa problem 

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och 

ordning. Del av helhet och del av antal. 

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att beskriva rum, läge, form, 

riktning, mönster, tid och förändring (Skolverket 2016). 

 

 

 

Tidigare i uppsatsen har jag hänvisat till Lgr 11s definition på taluppfattning och utifrån 

resultatet från det empiriska materialet kan jag se att alla informanter arbetar med det Lgr 11 

anser ger en god taluppfattning, både enligt tillägget för förskoleklass samt definitionen 

(Skolverket 2011).  

 

Slutsatsen av denna studie visar att förskollärarna/lärarna i förskoleklass skulle behöva 

bli mer medvetna om vilken forskning och vilka teorier de baserar sin undervisning 

på.  Förskollärarna skulle också behöva bli mer tydliga med varför de kartlägger 

elevernas kunskap samt till vad de använder informationen som framkommer vid 

kartläggningen. Kopplat till Dylan Wiliams teorier om formativ bedömning skulle 

förskollärarna/lärarna behöva bli tydligare med målet med undervisningen samt utgå 

ifrån elevernas kunskaper i den fortsatta planeringen av undervisningen. Trots detta 

verkar alla informanter få med de olika delarna av grundläggande taluppfattning i sin 

undervisning. Det skulle vara intressant att följa upp denna studie med att se på 

resultaten för dessa elever i bedömningsmaterialet för årskurs 1.  
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 Brev till informanter 
I min studie har jag som syfte att undersöka, dels vilken uppfattning förskollärare och lärare i 
förskoleklass har om grundläggande taluppfattning, dels hur de undervisar om grundläggande 
taluppfattning.  

Det är självklart frivilligt att delta i min studie och det går när som helst att avbryta om du inte 
känner dig bekväm. Jag kommer att spela in intervjun som består av ca 5 frågor. Materialet 
från intervjun kommer att behandlas anonymt och när uppsatsen är godkänd raderar jag mitt 
material. Informationen jag får kommer endast att användas för detta forskningsändamål. 
Studien har inte något dömande syfte av ert arbete utan är bara till för studien. 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig. 

/Annika Nordin 

070-xxxxxxx 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare/lärare? 

2. Hur arbetar du med begreppen tal och antal? 

3. På vilka teorier (vilken forskning) bygger du din undervisning om tal och antal? 

4. Hur diagnostiserar du barnens taluppfattning? 

5. Vilken taluppfattning bör elever i förskoleklass ha föra att kunna följa undervisningen 

i årskurs 1-3 
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8.2 Bilaga 2 Solschema - kartläggningsmaterial 
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