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Abstract 

This work deals with mathematics teaching in preschool classes. The purpose of my study is to 

investigate the preschool classes’ teachers' aspirations for the children learning mathematics in two 

different preschools. To achieve my goal, I formulated the following questions to be explored and 

answered through interviews with five teachers.  Does mathematics in preschool classes have a 

prominent role in educators' planning? What perception do the educators in the field have about the 

learning and teaching of mathematics in the preschool classes? How do the teachers understand their 

own work with mathematics in preschool classes in relation to multilingual students?                                  

 

A qualitative interview method was applied. It is based on interviews with teachers who convey math 

skills in different ways to children in preschool classes. Theories and previous research have been 

applied to analyze the informants’ answers and to find out the aspirations of the teachers in their 

mathematics teaching. The results of my investigation show that all teachers in preschool classes agree 

that mathematics is an important part in preschool classes’ activities. Moreover, the interviews show 

that the preschool -class teacher's aspirations aims at mathematics learning taking place when children 

practice math in an enjoyable way, in the preschool classes, and later, during the school years.  

 

Some teachers believe that the way of working with mathematics in preschool classes provides even 

more opportunities for multilingual students to develop their mathematical vocabulary and to be 

prepared to consolidate what they learned in “playing” with math before starting the first school year. 

This is why they think that preschool classes should be mandatory for all six-year-old children and 

especially multilingual students. Many teachers stressed the need for more working hours in preschool 

classes in order to stimulate children's learning and concretize math in other school subjects. For they 

think that children can learn mathematics in different activities and operations, as well as through 

playing, games, outdoor education and during meals, without working with math books. Other 

educators are working with math books just because the children in preschool classes prefer to work 

with a book and want to have homework.  
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Abstrakt  

Det här arbetet handlar om matematikundervisning i förskoleklassen.  Syftet med uppsatsen är 

att undersöka pedagogens ambitioner för barnens matematiklärande i förskoleklassen. 

Undersökningen jämför två olika skolor i en kommun i Stockholmslän. För att uppnå mitt 

syfte formulerade jag följande frågeställningar som ska undersökas och besvaras genom 

intervjuer med fem lärare: 

- Har matematiken i förskoleklassen haft en framträdande roll i pedagogernas 

planering?  

- Vilken uppfattning har pedagogerna för matematiklärande i förskoleklassen?  

- Hur uppfattar pedagogerna det egna arbetet med matematik i förskoleklassen i 

förhållande till flerspråkiga elever?  

 

En kvalitativ intervjumetod har utförts som teknik. Den bygger på intervjuer med lärare som 

på olika vis förmedlar matematikkunskap för barn i förskoleklassen. Teorin används som 

redskap för att kunna analysera pedagogernas svar och få reda på vilka ambitioner lärare har i 

sin matematikundervisning. 

 

Resultaten av min undersökning visar att alla lärare i förskoleklassen är överens om att 

matematik är en viktig del i förskoleklassens verksamhet även om de inte har fasta tider för 

matematiklektioner. Pedagogen anser att matematiklärande sker när barnen får jobba med 

matematik på ett lustfyllt sätt i förskoleklassen och senare även i skolåren. En del lärare anser 

att sättet att jobba med matematik i förskoleklassen ger ännu mer möjligheter för flerspråkiga 

elever att utveckla sina matematiska ordförråd och får de att befästa det de lär sig i leken med 

matematik innan de börjar i årskurs ett. Därför tycker de att förskoleklassen ska vara 

obligatorisk för alla sexåringar och särskild för de flerspråkiga eleverna. Många lärare 

betonade att det behövs mer arbetstid i förskoleklassen för att kunna stimulera barns lärande 

och konkretisera matematik i andra skolämne. De andra lärarna tycker att barnen kan lära sig 

matematik i olika aktiviteter och moment liksom lek, spel, utomhus didaktik, under mattiden, 

utan att arbeta med matematikboken.  
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Kapitel 1 – Bakgrund  

1.1 Inledning  
 

Förskoleklassens verksamhet startade 1992 med olika projekt i Stockholm. Många forskare 

betonar att arbetet med matematiklärande i förskolan och förskoleklassen har stor betydelse 

för senare skolframgång. En analys som är baserad på data från internationella komparativa 

kunskapsmättningarna PISA, PIRLS och TIMSS, visar att effekten av ett skolår1 är starkare 

för yngre elever än för äldre. Detta på grund av att barn i tidig ålder har en starkare förmåga 

att bygga upp kunskaper och färdigheter i matematik och NO, än för de betydligt allmänna 

kognitiva färdigheterna (Skolverket 2009).  

 

I förskoleklassen får eleverna leka och spela samtidigt som de ställs inför högre krav i både 

språk och matematik. Diskussionen i förskoleklassen idag handlar i stort om att man bör ha 

mer inriktning på siffror och bokstäver i undervisningen än i den fria leken. Förskoleklassen 

arbetar alltså efter Lp94, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolklassen och 

fritidshemmet. Ett viktigt mål enligt Lp94 är att förskoleklassen, grundskolan och 

fritidshemmet ska närma sig och knytas närmare varandra. På så sätt är förskoleklassen en del 

av skolan och ett första steg i att närma sig att uppfylla läroplanens mål. Däremot anges i en 

av skolverkets rapporter (skolverket 2002) att förskolklassens framtid ligger i samverkan 

mellan både förskola och grundskola, där en pedagogik är anpassad efter hur förskolans 

traditioner bör vara. Införandet av förskoleklassen (1998) var en förutsatt tanke att förskola 

och grundskola skulle integreras (skolverket 2002). 

 

Mitt intresse är inriktat på att studera lärares uppfattning för undervisning i matematikämnet i 

förskoleklassen, och på vilket sätt den undervisningen förekommer inriktad på flerspråkiga 

elevers matematiklärande i förskoleklassen. En viktig aspekt är hur lektioner i matematik 

enligt pedagogerna genomförs för att förmedla matematiska kunskaper i förskoleklassen.  Mitt 

intresse för förskoleklassen har vuxit fram under den verksamhetsförlagda utbildningen, då 

jag fick många funderingar och tankar av föräldrar och lärare angående förskolklassens 

                                                 
1 Skolår: ange utbildningens nivå i förhållande till läroplanen. Det användes även som benämning på läsåren 
eller årskurs i svensk grundskola . 
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matematikundervissning. Genom den här c-uppsatsen vill jag som blivande lärare få en 

djupare och mer omfattande kunskap om pedagogernas möjligheter av att organisera sin 

undervisning ”med fokus på matematiken”. Det förekommer inga tydliga uppnåendemål för 

elever i förskoleklassen som det finns för skolans elever. Verksamheten i förskoleklassen ska 

präglas av både skola och förskola. Men det ska inte vara skolverksamhet och inte heller vara 

förskoleverksamhet. På det sättet skall pedagogerna i skolan och förskolan tillsammans bygga 

en ny pedagogik som integrerar båda traditionerna (Myndigheten för Skolutveckling, 2006). 

Arbetet i sexårsverksamheten följer pedagogiska ambitioner och den här undersökningen är 

ett försök att belysa några av dessa ambitioner. 

 

1.2 Förskoleklassen i styrdokumenten  
 

I Sverige är förskolan med stöd av socialtjänstlagen en del av omfattande familjestödjande 

åtgärder som ingår i det svenska sociala välfärdssystemet. Detta betyder att skolan och 

förskolan har en samhällelig tillsynsfunktion och en pedagogisk som är integrerade i den 

svenska modellen, skriver Sven Persson (Persson, S, 72:1993). I mitten av 1990-talet 

påbörjade diskussionen om mötet mellan förskolans och skolans pedagogik. Förskoleklasser 

för sexåringar beslutades i Sveriges riksdag från januari 1998 som en särskild skolform för 

sexåringar, frivilig för barnen inom grundskolans organisation. Den 1 augusti samma år 

började förskolans första läroplan att gälla (Rosenqvist, 2006,104). 

 

I skollagen anges de allmänna bestämmelserna om förskoleklassen inom det offentliga 

skolväsendet att: 

1§Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande. 

Den ska ligga grund för fortsatt skolgång. Särskilt stöd skall ges till barn som behöver 

det Lag(1997:1 212). 

2§ För barn som är bosatta i Sverige skall den kommun där barnet stadigvarande 

vistas anvisa plats i förskoleklassen från och med höstterminen det år då barnet fyller 

sex år till dess att barnet skall börja fullgöra sin skolplikt… Lag(1997:1 212) 

 

Sven Persson talar om tankarna bakom införandet av förskoleklassen i skolans lokaler. I 

själva verket var huvudtanken att förskollärare skall ägna mycket tid åt skolförberedande 

verksamhet. Då delas tiden upp, dels i en stund med fri lek och dels i styrda aktiviteter som att 
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ritar, måla och laborera. I slutet av läsåret bestämmer barnets utveckling och mognad om hon 

kan börja i riktiga skolan eller inte betonar Persson (ibid.). Detta i sig ansågs av många 

föräldrar som en fördel med sexårsverksamheten, just för att det skapas en mer flexibel 

skolstart då barnen inte tvingas in i en skolsituation som de inte klarar av. 

 

1.3 Matematik i skolan 
 

Madeleine Löwing redogör till matematikundervisning i skolan (Löwing, 2008). Hon skriver 

att innehållet i skolans undervisning och hur riktlinjer i ämnet matematik önskas av politiken 

beskrevs genom läroplaner och kursplaner. I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet sägs det att en av skolans viktigaste uppgifter är: 

”Att lära barnen att läsa, lyssna och kommunicera efter sin förmåga. Att barnen ska 

utveckla sådana färdigheter i matematik så att eleverna kan lösa problem i den dagliga 

livsföringen. Det är också skolans ansvar att varje elev som lämnar skolan har ökad 

medvetenhet om sina egna förutsättningar, känner till och förstår grundläggande 

sammanhang i sin omvärld (Lpo94:10). 

  

Dessutom anges att målet som ska uppnås i grundskolan vad gäller matematik är:  

”Att eleverna ska behärska grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 

vardagslivet.” (Lpo94:10-11) 

Löwing (ibid.) tolkar målet med matematikundervisning i skolan som att eleverna skall lära 

sig förstå och använda ett antal matematiska begrepp och modeller. (Löwing, M, 2008)- 

Om detta kan man i SOU2007:28 läsa följande: 

 

”Undervisningen i matematik syftar till att utveckla de matematiska kunskaper som 

behövs för såväl fortsatt utbildning som vardagsliv, samhällsliv och studier av andra 

ämnen.”SOU2007 (s.330) 

 

Vidare betonar Löwing att enligt målen för undervisningen i SOU 2007:28 anges fyra 

förmågor hos eleven som skall utvecklas genom undervisning i ämnet matematik.   

”- Förmåga att förstå, använda och jämföra matematiska begrepp. 

– Förmåga att utföra beräkningar med olika beräkningsmetoder och lämpliga 

lösningsstrategier. 
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– Förmåga att formulera och lösa matematiska problem, reflektera över och värdera 

sina lösningar samt använda och utforma enkla matematiska modeller. 

– Förmåga att föra matematiska resonemang och argumentera matematiskt såväl 

muntligt och skriftligt som med hjälp av det matematiska symbolspråket.(s.330)” 

(ibid.) 

 

1.4 Flerspråkiga elever i skolan 
 

Sverige har under de senaste decennierna blivit ett mångkulturellt samhälle. Den ökande 

mångfalden i samhället har satt skolan i mångfaldsdebattens centrum (Wigerfelt 2009 i 

Skolverket 2010). År 1997 hade en femtedel av barnen i skolan en anknytning till ett annat 

land, genom att barnen själva eller någon av deras föräldrar har invandrat till Sverige. Då 

bedömde regeringen i en skrivelse till ”riksdagens Utvecklingsplan för förskola, skola och 

vuxenutbildning” behovet av goda utbildningsmöjligheter för de elever som inte har svenska 

som modersmål (Riksdagens protokoll, 1997). En konsekvens blev den ökade kunskapen om 

flerspråkliga elever och kulturell mångfald i relation till pedagogik, didaktik och ledarskap i 

Sverige under de senaste 15 åren. Detta gör att kravet på interkulturell pedagogik har 

utvecklats och syftar till att förse elever och studenter med de kunskaper och färdigheter som 

de behöver för att på bästa sätt delta i det samhälle de lever i (Bigestans & Sjögren(red)2001).  

 
I Riksdagens protokoll skrivs det: 

Skola och förskola i Sverige har till uppgift att ge alla elever en likvärdig utbildning 

med hög kvalitet. Alla elever skall få kunskaper som minst motsvarar kraven i 

läroplaner och kursplaner (ibid., 32).  
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1.5 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med uppsatsen är att belysa lärarens pedagogiska ambitioner för matematiklärande i 

förskoleklassen. Detta gör jag för att kunna ta fram kunskap om hur ett antal pedagoger i två 

olika skolor organiserar matematikundervisning i förskoleklassen, där majoriteten av elever är 

flerspråkiga. Kunskapen kan vara användbar vid utvecklingen av undervisning i matematik i 

förskoleklassen samt under de första åren i skolan. Genom att svara på följande 

frågeställningar avser uppsatsen fylla sitt syfte: 

1. Har matematiken i förskoleklassen haft en framträdande roll i pedagogernas 

planering? 

2. Vilken uppfattning har pedagogerna i fråga om barns matematiklärande i 

förskoleklassen? 

3. Hur uppfattar pedagogerna det egna arbetet med matematik i förskoleklassen i 

förhållande till flerspråkiga elever? 
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Kapitel 2 – Tidigare forskning  

2.1 Matematik i förskoleklassen 
 

För att definiera begreppet matematik kommer jag att stödja mig på Kristin Dahls (2004) 

definition av matematik som ett språk. Det språket som omfattar ord och begrepp som har 

skapats för att exakt kunna beskriva former, egenskaper och strukturer. Matematiken är också 

en samling regler för hur man räknar, delar och fördelar tal och antal. Matematikens kärna 

menar Dahl är att tänka logiskt, metodiskt, fantasifullt, kritiskt och att lösa problem (Dahl & 

Rundgren (2004). Redan i förskoleklassen ska barnen börja lära sig vad form och storlek är, 

undersöka matematiska mönster och att kunna resonera logiskt för att lösa uppgifter (ibid.). 

 

Johnsen, Høines (2000) skriver att barn föds med en vilja att utforska och förstå sin omvärld. 

När vi umgås med barn kommer vi att märka att de flesta kan räkna när de leker och att 

räkneorden är en naturlig del av deras språk. Barn har lärt sig att räkna på samma sätt som de 

lär sig ramsor och regler i leken. Därför kan barnen redan i förskolan och förskoleklassen 

börja utveckla förståelse för de matematiska symbolernas funktion. Matematisk förståelse 

sker när eleverna får använda sitt eget talade språk och skapa sina egna symboler och bilder 

som uttryck för händelser i vardagen med anknytning till matematik (Høines, 2000). 

 

Som det redan har framkommit i bakgrunden är målet med matematikundervisning i 

styrdokument att eleven skall lära sig att förstå och använda ett antal matematiska begrepp i 

skolan. Löwing anser att sådana begrepp krävs lika mycket som konkret formulerade 

vardagsproblem som abstrakt formulerade problem, för att eleverna skall kunna tolka och lösa 

matematiska problem på olika nivåer. Löwing menar att ett begrepp kan förstås och uttryckas 

på många olika sätt. Därför blir det lärarens uppgift att efterhand formulera begreppen allt mer 

abstrakt eller generellt, beroende på elevernas individuella behov och förmåga att abstrahera 

(Löwing, M,2008).  

 

I det följande kommer jag att lyfta fram olika områden i matematiken som alla elever i 

förskoleklassen bör erbjudas och utmanas till i undervisningen för att kunna nå målet i årskurs 
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tre (Dahl& Rundgren, 2004 ). Detta gör jag för att kunna belysa det matematikinnehåll som de 

intervjuade lärarna talar om i samband med de matematiska aktiviteter och lektioner i 

förskoleklassen.  Detta område handlar om taluppfattning, mätning, sortering, 

rumsuppfattning. 

 

2.1.1 Taluppfattning  

Dahl& Rundgren (2004) skriver att små barn älskar att räkna och räknar gärna långt. Därför 

har pedagogerna i förskoleklassen stora möjligheter att hjälpa in barnen på bra spår, redan i 

tidig ålder. Att ha bra taluppfattning är en förutsättning för att elever ska lära sig matematik. 

Enligt Löning (2008) innebär taluppfattning en känsla för hur tal är uppbyggda och relaterade 

till varandra. Taluppfattning är en förutsättning för att barn skall kunna operera med talen och 

behärska talens egenskaper flytande. I taluppfattning ingår att barn skall behärska talens 

ordning och positionssystemet med basen 10 och kunna tillämpa de grundläggande 

räknelagarna, att skatta färre, flera, lika många, att kunna jämföra genom parbildning, att dela 

upp hel och delar och att mäta tal genom besättning av längd. Det finns fem principer som 

utgör en nödvändig grund för att barnen ska kunna bygga upp en taluppfattning: 

     – Abstraktionsprincipen som innebär att bestämma antalet föremål i varje avgränsad 

mängd och hur många en siffra representerar. 

      – Ett - till – en princip som betyder att genom att man ordnar föremål parvis, kan man veta 

om två mängder innehåller lika många element. 

    – Godtycklig principen som innebär att man kan få samma resultat oavsett i vilken ordning 

man räknar föremålen. 

    – Talen, stabila ordning, som innebär att genom parbildning mellan räkneord och 

elementen, kan man ange antalet element i en mängd. Det krävs bara att man lärt sig talens 

namn och ordningsföljden. 

    – Antalprincipen innebär det sist nämnda räkneordet vid uppräkning, anger antalet föremål 

i uppräknade mängd (ibid.). 

 

2.1.2 Sortering  

Att kunna sortera betyder att kunna uppfatta likheter och skillnader och se vilka föremål som 

hör ihop och vilka som inte hör ihop. Det handlar om att man skapar struktur och ordning i 

tillvaron. Barn tycker om att sortera och ordna olika saker, därför kan man använda olika 
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material som kottar, bilar, frukt och sortera dem utifrån färger, storlek eller vikt 

(Emanuelsson, 2008). 

 

2.1.3 Rumsuppfattning  

Barnen behöver utveckla rumsuppfattnings begrepp och språk som låter dem kunna beskriva 

sin omvärld, vart något befinner sig i relationen mellan olika objekt. Till rumsuppfattning hör 

lägesord som ”över”, ”på”, ”under”; riktningsord som ”vänster”, ”höger”, ”uppåt” och 

”bakåt” (Dahl & Rundgren2004). 

 

2.1.4 Mätning  

Mätning handlar om rätt så många olika enheter som används för att bestämma t.ex. längd, 

pris, massa och volym (Malmer 2008). Barnen i förskoleklassen behöver inte kunna enheter 

som centimeter, kilo och meter. Utan det räcker att förstå innebörden i mätningen. 

Exempelvis när de jämför vem som har längsta pennan betyder det att man behöver mäta 

längd (Dahl& Rundgren, 2004). 

 

2.2 Lärarens roll i förskoleklassen  
 

I propositionen för den nya lärarutbildningen konstateras att utbildningen för blivande lärare i 

förskoleklassen läggs inom ramen för grundskollärarna vilket betyder att både lärare och 

förskoleklassläraren kommer att delta på lika villkor i skolan. Propositionen kan då bidra till 

en helt ny syn på förskoleklassen. Politikernas fokus ligger på lärande, undervisning och 

bedömning av ämneskunskaper i förskoleklassen (Lärarnasnyheter 2010).  

 

I Skolverkets uppvisning för grundskolan anges att undervisningen skall planeras enligt 

skolans kursplan och att alla lärare som arbetar i skolan har skyldighet att arbeta enligt 

kursplanen: 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs 

för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och 

använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslut process i 

samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt 

utbildning och ett livslångt lärande (Skolverket 2002 s.26). 
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I botten är barnen filosofer och konstnärer hävdar Persson . Pedagogernas uppgift är att stödja 

barnen i deras uttrycksformer, som samtalet och leken genom uppmuntran och vägledning 

(Persson, 1993:74).  

 

Löwing (2007) redogör för elevernas uppfattningar om olika begrepp . Hon anser att den 

lärare som grundlägger vissa begrepp i matematiken bör använda en lämplig 

undervisningsmetod och tillämpa språket som används när man tar en vardagshändelse som 

utgångspunkt för att förklara en operation. Med lämplig undervisningsmetod menar Löwing 

att ha en omfattande planering för att jobba med olika matematiska begrepp i samarbete med 

andra ämneslärare, som gymnastiklärare, hemkunskapslärare, hemspråklärare och 

musiklärare. Det är också viktigt för pedagogerna att tänka på att införa matematiska lektioner 

där barnen får använda sina olika sinnen och prova olika material i olika miljöer. Dessutom 

bör läraren i sin planering vara medveten om hur detta begrepp kommer att utvecklas längre 

fram i skolan (Löwing, 2007). 

 

Gudrun Malmer (2008) beskriver att resultaten av många olika projekt hon genomfört  

i skolvärlden visade att eleverna kan nå fram till förståelse av abstrakta begrepp i matematik 

genom en god planering från lärarens sida. Det krävs ett kreativt arbete i konkreta 

sammanhang för att eleverna ska upptäcka matematiska processer och samband som sedan 

omkodas till det matematiska symbolspråket. Vidare skriver Malmer att många lärare anser att 

vid laborativa övningar som innebär gemensamt arbete av både lärare och elever med olika 

material som hjälpmedel, då användes olika erfarenheter för att underlätta en abstraktion. 

Dessa övningar anses av många lärare som något man inte har tid till, därför väljer läraren 

boken som då blir lätt en måttstock för lärare, elever och även föräldrar (Malmer, 2008). 

 

Ann Ahlberg hävdar i (Ahlberg, 2001) att en av de största utmaningar för läraren i skolan är 

att ha ett gott samarbete med föräldrarna. Samarbetet har olika sidor, en del föräldrar är 

mycket engagerad i sina barns skolgång och har krävande och kritiska synpunkter om den. 

Medan andra föräldrar inte visar lika stort intresse, och det är dessa grupper som lärarna 

behöver bearbeta och ha mest samarbete med, menar Ahlberg. I matematikundervisning 

brukar många föräldrar jämföra matematikundervisningen med sin egen skolgång och med 

barn i en annan skola som har samma räknebok och som har kommit mycket längre. Många 
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föräldrar har den uppfattningen att lärande sker när eleverna sitter i sina skolbänkar och följer 

en lärobok. Ahlberg anser då att läraren är den som har det professionella kunnandet och den 

betydelsefulla yrkeskompetensen som bör betonas i ett samarbete med föräldrar som har 

sådana synpunkter på undervisningens organisation och innehåll. (Ahlberg, 2001:93). 

2.3 Lek och motivation i lärandet 
 

Värdet av ”fri lek” har uppmärksammats alltsedan den tyske pedagogen Friedrich Fröbels 

dagar (1782- 1852). Fröbel brukar räknas som förskoletraditionens pionjärfigur som ansåg att 

den fria leken har stor betydelse för barns lärande och utveckling i tidiga åldrar. Fröbel hade 

som mål att använda lekmaterial som han kallade för ”lekgåvor” (som var ett centralt begrepp 

för Fröbel), inte minst för att utveckla förståelse för matematik hos de små barnen. Han 

fokuserade på att barnen ska upptäcka de geometriska grundformerna i lek och byggmaterial 

(Fröbel, 1995). 

 

Gunilla Lindqvist skriver i sin bok Lek i skolan (Lindqvist, 2002) om leken i skolvärlden. Hon 

klargör att man länge har trott på lekens roll i barnets liv. Det handlar dels om att skapa ett 

sammanhang och en mening, och dels att utveckla barnens tänkande oavsett de vuxnas 

påverkan. En stor forskning och flera utvecklingsprojekt kring leken i förskolor och skolor, 

genomfördes 1995-1998. Forskningen som inriktades på lek och lärande för barn mellan år 5-

9 visade att barnen i dessa åldrar visade stort intresse för fri lek och organiserat lärande. 

Däremot fann forskningen att barnen har svagt intresse för lärarstyrd lek. Forskningen visade 

att eleverna har uppfattningen att leken skall ske under stor frihet där barnen själva får 

bestämma, medan eleverna inte förväntar sig att lärandet skall ske under stor frihet (ibid.) 

 

I allmänhet har leken i skolan haft en oklar roll och även lärarna är osäkra på hur de skall 

förhålla sig till barns lek i skolan. Detta ledde till att leken i skolan inte har utvecklats som 

pedagogisk verksamhet (Lindqvist, 2002).I skolan handlar kunskap ofta om fakta och 

reproduktion av fakta. Det handlar sällan om meningskapande och reflektion. Kunskap 

kopplas ofta till böcker och pappersform men i leken skapar barn ett sammanhang och en 

mening. Därför är det så att varken barn eller lärare kan anse att det som de gör i leken är 

kunskap (Lindqvist, 2002).  
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Förskoleklassens centrala tanke handlar i stort sett om integrering mellan skola och 

barnomsorg, vilket innebär att låta de två olika traditionerna mötas och utvecklas. Leken ses i 

förskolevärlden som grundläggande för barns förberedelser till världen och för barns lärande. 

Däremot har leken i skolan inte haft särskilt stort utrymme. Barns lek har i skolan främst 

hänvisats till raster och skolgård (skolverket 2000). Leken nämns i läroplanen för skola och 

förskola i flera olika sammanhang. Då är leken utgångspunkt för barns inplacering i tillvaron. 

Men synen på t.ex. vad leken i skolan explicit innebär anges inte i styrdokumenten (Kärrby, 

2009). 

 

Mia Maria Rosenqvist redogör för vilka olika former av lek som kan förekomma i 

undervisningen i skolan. Man kan använda matematiska begrepp som barnen inte känner till, i 

lekform så att barnen kan förstå begreppens betydelse och mening i så adekvata situationer 

som möjligt. Rosenqvist menar att när undervisningen utgår från att t.ex. leka och lära sig 

räkna då kan man kalla den en form av undervisningslekar. I den här undervisningen jobbar 

pedagogerna för att inkludera matematik med barnens lek (Rosenqvist, 2006: 108). 

 

2.4 Teoretiska perspektiv 

2.4.1 Språk och barns tänkande 

Många forskare betonar språkets stora betydelse för tänkandet. En av dem är Lev Vygotski 

(1896-1934)  den ryske språkpsykologen som framhäver detta i sitt stora verk om förhållandet 

mellan tanke och språk som en levande process. Det är en process som påverkar både barnens 

logiska tänkande och språkliga kunskaper. En tanke, som omsätts i ett språk, omstruktureras 

och förändras. Vidare betonar Vygotskij också hur förseningar i språkutveckling hos barn kan 

hindra barn att utveckla begreppsbildning och logiskt tänkande (Malmer, 2008).  

 

En annan forskare som också var intresserad av barns språk och tankeutveckling är Jean 

Piaget (1996-1980). Piaget är en schweizisk utvecklingspsykolog vars arbete inom den 

kognitiva psykologin var uppskattad för matematikundervisningen under1970-talet. Han 

urskilde olika stadier i barnets logiska tänkande:  

-  Förlogiska tänkandet hos barn mellan 2 och 4 år. 

- Åskådligt tänkande för barn mellan 4-8 år. I detta stadium kan barnen bilda grupper 

med motsvarande antal, men likheten i antal går lätt förlorad om det sker en 



17 

 

omstrukturering, om föremålen t.ex. placeras ut mera glest eller mera sammanhållet. I 

sådana fall saknas det för matematiken viktiga konstansbegreppet. 

- Konkret tänkande för barn mellan 7- 12 år, det är först i detta stadium barnen börja 

hålla fast de matematiska begreppen. 

-  Formellt tänkande för barnen från 11 år och uppåt 

Piaget påpekar att läraren ska vara medveten om att gränserna mellan stadierna är flytande 

och att kunskap nås genom erfarenheter, handlingar och sociala sammanhang (ibid.). 

 

En utgångspunkt i skolans värld har varit att skolan och metodiken måste anpassas efter 

barnens ålder och utvecklingsnivå och inte tvärtom (skolverket 2000).  

Marit J. Høines anser att barnen redan i förskolan och förskoleklassen kan utveckla förståelse 

för de matematiska symbolernas funktion. Därför är det viktigt för lärare som jobbar med barn 

att skaffa sig mer kunskap om barnens olika tankesätt. Høines menar att barnet i sig själv är 

en viktig kunskapskälla, därför att de viktigaste kunskaperna för pedagoger är kunskaper om 

barnen. Han anser att barnens tankar borde vara utgångspunkt i alla pedagogers undervisning 

(Høines, 2000).  

 

Diderichsen har så som åsikten att våra förutfattade meningar om barns tänkande ofta är att de 

tänker sämre än vi gör. Därför ser vi ofta barnets begränsningar i utvecklingen (Diderichsen & 

Hansen & Thyssen, 1992). Barnen tänker annorlunda än vad vi vuxna gör, men inte 

nödvändigtvis sämre. Av utvecklingspsykologin kan vi lära oss att barnen tänker rationellt 

och förnuftigt utifrån den utvecklingsnivå de befinner sig på, menar Diderchsen (ibid.) 

 

Barnens sätt att tänka definieras av Ingrid Pramling (1988) som kognitiv och metakognitiv 

förmåga. Hon menar att när de kan tänka är det en kognitiv förmåga. Men om barnet kan 

tänka och reflektera över sitt tänkande är det en metakognitiv förmåga. Pramling anser att det 

är viktigt i arbetet med barn i skolan att hjälpa dem att utveckla den kognitiva och 

metakognitiva förmågan. Barns förståelse och medvetenhet om varför de ska lära sig saker 

och ting är en betydelsefull aspekt av inlärningen. I hennes forskning med 150 barn i åldrarna 

tre till åtta år fick barnen berätta hur de skulle göra för att lära sig ett telefonnummer. 

Pramling kom fram till att det finns två förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 

barnen skulle kunna förstå sin egen förmåga till inlärning. Om barnen skulle lära sig ett nytt 

telefonnummer bör de dels har insett att de tänker, och dels måste barnen ha lärt sig att man 
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kan lära sig genom att aktivt upprepa något, d.v.s. genom att använda minnet. Pramling menar 

att om barn är medvetna om att de själva kan påverka sin inlärning pekar det på att de har 

kommit ett stort steg i sin utvecklingsväg (Pramling i Persson, 1993). 

 

Gran redogör för svårigheter som många elever har i matematiken, som bottnar i de 

bristfälliga undervisningsmetoder som eleverna hade under första skolåren. Gran menar att 

matematikundervisningen borde utgå från barnens eget tänkande, erfarenheter och intresse 

(Gran red, 1998).  

 

2.4.2 Det matematiska språket och flerspråkiga elever  

Trots att ca 20 procent av barnen i Sverige har en annan språklig och kulturell bakgrund än 

det svenska hittar man inte mycket forskning kring dessa barns matematiklärande i 

förskoleklassen. Därför presenterar jag i den här texten några forskningsresultat angående 

matematikundervisning för flerspråkiga elever i skolan. 

 

Irene Rönneberg har skrivit en rapport som omfattar kunskapsöversikt för minoritetselevers 

undervisningssituation som skulle öka förståelsen för tvåspråkiga elever och stimulera till 

diskussion om matematikutbildningen för dessa elever. Rönneberg förklarar i sin rapport de 

olika faktorer i undervisningen som har betydelse för tvåspråkiga elevers möjligheter att lära 

matematik (Rönneberg & Rönneberg 2006). Av de faktorer som anges i rapporten är det två 

faktorer som jag ska ta upp i min undersökning. Det är undervisningsspråket och innehållet i 

undervisning. För att eleverna ska lyckas i skolans matematik handlar det om att de ska få 

använda ett särskilt språk som läraren formulerar tillsammans med eleverna i klassen vilket är 

nödvändigt för att kunna formulera och utveckla sitt tänkande. I den traditionella 

undervisningen krävs det att eleverna ska arbeta enskilt med sin bok och uppgifter och att de 

inte får använda förslag, diskutera eller jobba tillsammans med en klasskamrat. Med andra ord 

får eleverna inte utveckla de språkfärdigheter som krävs för att lära sig matematik med hjälp 

av enbart boken. Det är i kommunikation och interaktion med andra i ett meningsfullt 

sammanhang flerspråkiga barn utvecklar svenska språket och matematiska begreppen. 

Traditionell undervisning har skapat ett klimat i klassrummet som försvagar sociala 

interaktioner som har stor betydelse för elevernas matematiska lärande och 

matematikförståelse menar Rönneberg (ibid.). 
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I en annan rapport talar Rönnberg om Informell och formell matematik i skolan. Med 

informell matematik menar Rönnberg det matematiska språk som omfattar begrepp och ord 

som barnen använder i vardagen för att kommunicera med sin omgivning. Som t.ex. trekantig, 

fyrkantig o.s.v. Däremot definieras matematiken som barn möter i läroböcker eller 

skoluppgifter definieras som formell matematik, liksom geometri, rektangel, mått o.s.v. 

Rönnberg menar i sin avhandling att för att barnen ska kunna lära sig nya matematiska 

begrepp måste de kunna relatera dem till tidigare kunskap och erfarenheter. För flerspråkiga 

elever bör Informell matematik synliggöras, för att de skall kunnas användas som verktyg för 

att lära sig formell matematik (Rönnberg, 2006). 
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Kapitel 3 – Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod  
För att finna möjliga svar på frågeställningarna och syftet i detta arbete har jag använt mig av 

kvalitativa forskningsmetoder. Kvalitativ data har samlats in genom olika kvalitativa metoder 

som kvalitativa intervjuer och andra tilläggsmetoder som skrivna texter (Larsen, 2009:83). 

Fördelen med att använda kvalitativa intervjuer är för det första att man kan ta reda på hur 

personerna uppfattar något, för det andra ger frågorna som jag ställer utrymme för 

intervjupersonen att svara, och möjligheter för mig att ställa följdfrågor vid intervjutillfället 

vilket gett mig fördjupande svar. Således kan säkerställda god validitet i undersökningen. 

Intervjuerna som används är ostrukturerade intervjuer med hjälp av intervjuguide som 

innehåller frågor och stödord som kopplats nära frågeställningarna (Larsen, 2009:27).   

 

3.2 Urval  
Jag har intervjuat fem pedagoger från två skolor. Skolorna ligger i samma kommun med en 

majoritet av flerspråkiga elever. Den första grundskolan har 3 förskoleklasser med ca 60 

elever, medan den andra skolan har två förskoleklasser med ca 42 elever. I min undersökning 

valde jag att intervjua fem pedagoger som har olika utbildningar respektive 

förskollärarutbildning. Jag valde dessa pedagoger dels för dem skulle kunna ge svar på mina 

frågeställningar, och dels för att det är gemensamt för samtliga pedagoger att de är 

verksamma i förskoleklass och har mångårig erfarenhet av att arbeta med sexåringar. I 

resultatanalysen kommer jag att benämna pedagogerna i bokstavordning från A till E. 

Intervjuerna gjordes under oktober månad 2010 vid två skolor. 

 

3.3 Genomförande  
Inför mitt examensarbete frågade jag ett antal förskoleklasslärare om de kunde tänka sig att 

intervjuas kring sina erfarenheter av matematikundervisning i förskoleklassen. Samtliga lärare 

ville då delta och medverka i undersökningen. Varje lärare intervjuades individuellt så att inte 

lärare som arbetar vid samma skola skulle påverkas av varandras svar. Alla intervjuer med 

pedagoger i skola 1 ägde rum i ett litet samtalsrum som ligger inom skolbyggnaden.  
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Jag inledde alla intervjuer med min första fråga ”berätta om dig själv” och resten av öppna 

frågor kom i den ordning jag har skrivit ner dem. Pedagogerna som jag har intervjuat fick veta 

på förhand att jag skulle spela in det som sades med digital mp3-spelare. Varje intervju tog 

mellan 45 minuter till en timme. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
 

Insamlat data bearbetas för att bli färdig till analys (Larsen 2009).  Jag har spelat in intervjuer 

på ljudband och transkriberat dem i en rapport . En del data som inte bidrar till att belysa 

frågeställningar togs bort (datareduktion). Samtalen skrevs noggrann ut ord för ord vilket var 

tidskrävande. 

 

I kvalitativa undersökningar kan man försäkra sig om högre validitet än i kvantitativa. Med 

validitet menar Larsen (2009) då undersökningsdata är relevanta för den frågeställning man 

har valt. Jag använde en såkallad ostrukturerad intervju för att insamla data vilket gav 

undersökningsprocessen flexibilitet, där jag kunde ta upp olika data och flytta på detaljer som 

är viktiga för mina frågeställningar. Detta syftar till att få högre validitet. I intervjuer finns 

stor risk att informanterna påverkas av situationen vilket ger mindre reliabilitet. För att öka 

reliabiliteten behandlades informationen från insamlade data på ett noggrant sätt 

Larsen(2009). 
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Kapitel 4 – Resultatanalys 
 

Nedan följer resultat och analys av fem förskoleklasslärares intervjuer i skola 1 och 2. 

 I skola1 har jag valt att kalla pedagogerna för lärare A, lärare B och lärare C. I skola 2 har jag 

valt att kalla pedagogerna för, lärare D och lärare E. Jag valde att dela upp materialet efter de 

frågeställningar som jag hade i inledningen. Med mina frågor som utgångspunkt kommer jag 

att sammanfatta pedagogernas svar på frågorna och analysera deras svar om matematiklärande 

i förskoleklassen. Detta gör jag med stöd av begreppen som redan förekommit i teoridelen och 

i den tidigare forskningen. Jag har formulerat olika teman för att lyfta fram det viktigaste 

resultatet.  

 

4.1 Matematik ingår i alla vardagliga aktiviteter! 
 

Resultaten om huruvida matematiken i förskoleklassen har haft en framträdande roll i 

pedagogernas planering visade att en del tycker att matematik sker i alla vardagliga aktiviteter 

och det gäller att bara fånga matematiklärandet i olika situation som den frileken, tiden under 

maten och även ute i skogen. Andra anser att de vore bra med 1-2 planerade lektioner under 

veckan då man även jobbar med läroboken. 

 

4.1.1 Matematik i praktik 

 

Lärare A i skola1 och lärare D i skola 2 planerar matematiklektioner i olika tider under 

veckan men fasta tider har de inte. Däremot har lärare A den matematiska planeringen med 

sig hela tiden, alltså när de är inne i klassen eller ute i skogen, berättar hon . Hon kan 

tillbringa en hel förmiddag i skogen med elever och jobba med begreppen lång, kort, längre 

och längst. Då kan hon planera att alla plockar varsin pinne. Sedan lägger dem den längsta 

först och kortare och kortare pinnen i tur och ordning. Då pratar man ju begrepp även i 

skogen. När de har jobbat lite grann med matte så kan lärare A säga ” hämta 2 kottar 3 stenar 

eller hämta 2 kottar och 1 sten mer än kottarna”. Det är avancerat tycker läraren A, för det är 

faktiskt inte så många barn som klarar av det. Då blir det inte så mycket rätt och fel, utan då 

får de bara berätta hur de har tänkt. Man säger inte att det var fel, utan frågar hur tänkte du? I 
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skolan bör läraren utveckla barnens kognitiva förmåga som betyder att barnen kan tänka, och 

metakognitiva förmågan som betyder att barnen kan tänka och reflektera över sitt tänkande 

(Pramling i Persson 1993). 

 

Av lärare A:s, och D:s svar förstår man att de använder en sorts övningar som träning på att 

skatta antal och jämföra elementens längd, och olika antal och storheter. Detta är sådant som 

Löwing talar om som taluppfattning, mätning och sortering Löwing (2007). 

 

Under andra terminen brukar lärare A ta fram matematikboken och då blir det mer att man 

bestämmer att kanske ha 2 timmar eller en halvtimme i veckan för att jobba med 

matematikboken, men inget är säkert bestämt i förväg. Sen räknar de vid matbordet, hur 

många det är som äter, hur många glas, hur många gafflar och knivar det finns. Det är alltså 

också matematik, så det finns ju med överallt. Lärare D berättar att utgångspunkten i hennes 

matematikundervisning är praktiken. T.ex. jobbar man med olika material, textil och i 

mätning med kapla-stavar, måttband och pinnar vid olika tidpunkter. Vidare berättar hon att i 

förskoleklassen är det tre vuxna som jobbar med 56 barn, ibland delade i grupper. En grupp 

kan vara i skogen och jobba med stora och små blad, de andra bakar och använder 

måttenheter, och den tredje är inne i klassen, spelar spel och trär pärlor. I allt detta ingår 

matematik, om pedagogerna lyfter fram det i samtalet med barnen. Löwing (2007)  förklarar 

att läraren ska använda vardagshändelser som utgångspunkt för att utveckla barnens 

matematiska begrepp, och att ha matematiska lektioner där barnen får använda sina olika 

sinnen och prova olika material i olika miljöer (Löwing 2007). 

 

4.1.2 Matematik som går utifrån barnens intresse och erfarenheter    

 

Lärare B säger att de har fasta tider i matematik två gånger i veckan. Hon kallar dem för 

matematiklektioner. Men hon tycker precis som Lärare A och D att matematik ingår i allt som 

de gör särskilt när man medvetet jobbar med matematiken och lyfter fram det som barnen kan 

förstå. Då kan det kallas för vardagsmatematik och omfattar alla händelser i vardagen, i 

idrottshallen, i hemkunskapen, i musikrummet som anknyts till matematiken. Jobbet med 

matematiken påverkas också av antalet barn i kassrummet.  
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Vidare berättar lärare B att hon brukar fördela eleverna i två grupper eller tre grupper så att 

pedagogerna kan titta på hur barn orkar ta till sig instruktioner eller sitta och arbeta. De 

nivågrupperar inte barnen utan delar dem på hur mycket de orkar, inte hur mycket de kan. 

Många barn har kunskap men orkar inte sitta längre. Lärare B hävdar att genom grupperingen 

får lärare reflektera och utvärdera hur dem sen skulle kunna jobba på att förlänga passet med 

dem som orkar mer och ta ett kortare pass med dem som inte orkar. Gran lägger tonvikten på 

att matematikundervisning ska anpassas efter barnens olika erfarenheter, intresse och 

tänkande (Gran, 1998). 

 

Lärare C tycker inte att man ska ha lektioner i förskoleklassen eller i förskolan . Han tycker 

att barnen själva ska sträva för sin lust att lära och vilja och ges utrymme och att man ska ge 

mer stöd till barnens utveckling. Barnen kommer att sitta stilla väldigt mycket när de kommer 

till grundskolan och ha styrda lektioner och inte får göra och inte får utveckla det de vill. Han 

tycker att pedagogerna ska jobba på ett annat sätt i förskoleklassen, för matematiken är 

mycket utsprid i vardagen. Jag tolkar lärares C inställning till barns lärande och utveckling i 

förskoleklassen, är det som sker mest i den fria leken och inte i de styrda lektionerns. Medan 

forskningen visar att barnen i dessa åldrar visade samma stora intresse för både fri lek och 

organiserat lärande. Däremot fann forskningen att de barnen har svagt intresse för lärarstyrd 

lek. ( Lindqvist 2002). 

 

4.1.3 Laborativt material och behöriga lärare 

 

Lärare C pratar vidare om mattelektion som kan handla om 10 minuters pass som man kan 

kalla för mattelektion. Det kallar han styrda momenten då styr han det, men under dagen kan 

man prata matematik kanske 50 gånger på en dag och använda olika matematiska begrepp. 

Exempelvis, hur mycket vatten tog du idag, ett fullt glas eller tog du lite, hur många bestick 

tog du? En gymnastiklektion som sker en gång i veckan och styrs av lärare är lagom för det 

också, det räknas som en styrd lek form. Barnen lär sig regler och strukturer men de lär sig 

ännu mer i leken. Inne jobbar de med barnen tematisk. Hur ska man lära barnen någonting 

som vi håller i övergripande miljö där barnen själva kan bestämma vad de vill jobba med.  

 

Lärare E jobbar med matematik i förskoleklassen, men de har inte schemalagda tider i 

förskoleklassen, däremot arbetar de med matematik varje vecka, några dagar. Det blir lite 
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olika men de arbetar ganska konkret med matematiken. Förskoleklass är inte ett traditionellt 

klassrum. Därför använder de leksaker som material, t.ex. bilar, grisar, legobitar och olika 

former, det mesta som finns. Det är bara att plocka fram materialet och börja räkna med 

barnen och på så sätt kan man vara väldigt konkret. Gudrun Malmer beskriver att resultaten 

av många olika projekt hon genomfört i skolan visade att eleverna kan nå fram till förståelse 

av abstrakta begrepp i matematik genom att arbeta i konkreta sammanhang för att eleverna 

skulle upptäcka matematiska processer (Malmer, 2008). Laborativt material jobbar skolan 

också med hävdar lärare E. De kommer att få ett särskilt matematikrum i skolan från 

förskoleklassen upp till nian så att alla i skolan kan ha tillgång till att jobba med. No - och 

mattelärare i skolan har haft jätteroliga kurser och föreläsningar som ökat medvetenhet om att 

eleverna skall börja jobba laborativt med matematik i tidig åldern.  

 

4.2 Pedagogernas olika uppfattningar 
Pedagogernas uppfattningar om matematiklärande i förskoleklassen handlar om att använda 

olika arbetssätt, miljöer och förhållningssätt.  

 

4.2.1 Att använda roliga material och roliga läxor ökar matematisk förståelse 

 

Lärare A och D tycker att matematiken är att räkna tal och sortera det tillgängliga materialet, 

leksaker, klossar och pinnar. Det framgick tydligt att lärare A och C använde sådant 

lekmaterial i sin undervisning som Fröbel kallar för ”lekgåvor” för att utveckla förståelse för 

matematik hos eleverna. (Johansson, 1995). 

 

Lärare A, berättar att i skolan jobbar hon under första terminen konkret med matematik i 

förskoleklassen, andra terminen börjar de jobba med matematikboken. De har en 

matematikbok och brukar ta in den andra terminen just för att barnen tycker att matematik ska 

arbetas via en bok och för att de tycker att det är roligare att ha en bok. Lärare A anser att 

barnen lär sig bättre när de jobbar konkret, dessutom anser hon att användning av matteboken 

hjälper pedagogerna att utvärdera sitt arbete i förhållande till skolans kursplan, eftersom 

matteboken följer skolans kursplan för förskoleklassen. I leken använder dem lekmaterial som 

t.ex. kapla - stavar, pärlor och leksakdjur. Det är oftast det materialet som finns i 

klassrummet, därefter har de också köpt fler saker såsom olika bilar, berättar lärare A. Hon 
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använder röda, blåa, gröna, gula fordon i samma storlek, men det kan vara lastbilar, bussar 

och bilar för att eleverna ska göra sorteringsövningar. Lärare A säger: 

        Barnen får sortera av olika typer av bilar, vanliga bilar eller arbetar bilar och en del  

        sorterar efter färger, alltså det är också lite olika. Då kan man se hur de tänker på  

       många olika sätt.  

 

Åt samma håll betonar Lärare D att matematik i förskoleklassen inte handlar om att lära sig 

rabbel- räkning, utan att barnen ska förstå att siffran 4, är antal fyra, därför behöver barnen 

jobba med matematiken på ett lustfyllt sätt för att kunna förstå siffror, begrepp och symboler.  

Här tolkar jag lärare D: s svar som att barnen redan kan rabbel- räkna i förskoleklassen, men 

det som hon jobbar med i klassen är att hjälpa dem utveckla matematisk förståelse genom att 

utveckla deras taluppfattning i leken, och öka barnens medvetenhet till siffror och symboler 

(Høines, 2000). Lärare D tycker att man behöver mer tid i förskoleklassen för att kunna jobba 

praktiskt med matematiken. I klassen brukar barnen också få roliga läxor i matte. När de 

jobbade med mätningen använde de måttlinjalen. Då fick barnen mäta bordet de sitter vid, 

tavlan och pennor. Deras läxa var att veta hur långa de var när de föddes. I början behöver 

barnen inte veta måttsymboler som cm, m, dl, Det räcker att de kan läsa av siffror, ”jag var 54 

när jag föddes”. Och för dem som undrar och vill veta vad cm är för något förklarar de då.  

 

4.2.2 Att synliggöra matematiken i skolan olika aktiviteter 

 

Lärare B säger att alla elever i hennes klass får en varsin bok som är anpassad till 

förskoleklassen när de har jobbat klart med laborativ matte och praktiskt matte. Först arbetar 

hon med olika övningar som låter barnen använda olika material, och benämna former, färger 

och olika matematiska begrepp som stor, liten och tjock. Så småningom kommer de att få 

arbeta i boken. Då blir arbetet med den här boken jätte lätt tycker lärare B. Ibland betraktas 

vissa moment i boken som svåra, som t.ex. att följa ett mönster, alla kommer inte dit trots att 

de jobbar laborativt mycket med att följa olika mönster, färg och form. Som material 

använder de sig av pärlor, papper inne i klassrummet. Och kottar, pinnar, när de är i skogen. 

Lärare B berättar: 

Vardagsmatematik den kommer vi inte ifrån i klassrummet, i skogen, i gympasalen, i 

musiksalen eller under hemkunskapen men det finns ju ifall du har det tänket i bagaget. 

Att du är medveten om att här finns det ett matematikspett så måste du lyfta fram det, 

att prata rumsuppfattning t ex i musiksalen det är ju också matematik. Vi måste lyfta 
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fram det för barnen kan ju inte veta att det är just det som är matematik om inte vi 

vuxna talar om det. 

 

Av lärare B:s  svar går det att utläsa, att pedagogen bör lyfta fram matematiska begrepp i olika 

aktiviteter för att synliggöra matematiken. Jag tolkar svaret som att lärare B försöker använda 

konkret formulerade vardagsproblem som Löwing (2008) anser är viktiga för att eleverna ska 

kunna tolka och förstå, och kunna lösa matematiska problem på olika nivåer. 

 

Lärare B och D betonade i svaren att barnen måste jobba konkret med matematikteman innan 

de börja jobba med samma tema i boken. Jag fann i deras svar att pedagogerna betonar vikten 

av att aktivt arbeta med material för att barnen skall träna sig på matematiska ord och 

begrepp, men de har inte nämnt att praktiskt arbete kan användas för att förebereda barns 

abstrakta tänkande. Detta kan dock förstås utifrån Malmers (2008) beskrivning av lärarens roll 

att planera konkreta sammanhang för att arbeta med matematiska begrepp för att eleverna 

sedan skall komma fram till matematiska symbolspråket ”abstrakta begrepp” (Malmer, 2008). 

 

Lärare D berättar att hon jobbar mycket konkret med matte och under olika tider. Sedan 

jobbar hon med boken som alla barnen jobbar med en till två gånger per vecka.  

 

Jag skulle aldrig välja att jobba med boken utan att jobba i praktiken först. Vi jobbar 

olika, säger lärare B. 

 

Egentligen behöver man inte en bok för att jobba matematik tycker lärare B, för de arbetar 

laborativt med matematik.  Behovet är att ha en bok bara för att de har börjat i skolan. De 

kallar allting som har med böcker eller papper att göra för läxor, för då känner många elever 

att det är en riktigt skola. Läxorna de får är olika och det kan vara som att barnen ska skriva 

med siffror hur gammal den yngsta medlemmen i familjen är, och som utmaning får eleverna 

forska om hur gammal den som är äldst i familjen genom att fråga föräldrarna och skriva ner 

det med siffror. Laborativa uppgifter är en sorts lek tycker barnen medan matematik är det 

som skrivs ner i skrivpapper eller bok.  

 

För pedagogerna har boken en annan sorts betydelse, att på ett sätt kunna se hur långt de har 

kommit i matematiken och uppmärksamma vilka svårigheter eleverna har. Då kanske man 

kan planera på ett annat sätt att arbeta med de eleverna så att de senare ska kunna klara av det 
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som blir mer abstrakt i boken. T.ex. klarar eleven av att lägga mönster med pärlor men inte 

klarar av att lägga ett mönster när de ska färglägga med pennan på ett papper, så innebär det 

att pappret är för abstrakt. Det är inte samma sak när du arbetar konkret med att trä pärlan i ett 

halsband eller armband. Att de får jobba med sin bok efter att de har jobbat konkret, är ett sätt 

för pedagogerna att veta att de har gjort ett bra arbete. Eller så kanske man behöver lite mer 

tid att arbeta mer laborativt med just med det här. Det var därför lärare B har gått med på att 

skolan ska köpa fler böcker till eleverna. Böckerna används dels till att tillfredsställa alla 

barns vilja att de faktiskt kunna ha en bok, för det är det de vill, och då får även föräldrarna ett 

konkret material att efterfölja matematiken. Det visar sig att lärare B:s svar om att barnen och 

föräldrar inte kan inse att i leken, gymnastiken och arbetet med laborativa material ingår 

mycket matematikkunskap. Lek är bara en lek för många föräldrar, därför att i skoltraditionen 

kopplas kunskap ofta till böcker, pappersform och penna. Men i leken skapar barnen ett större 

sammanhang och mening. (Lindqvist, 2002).  

 

4.2.3 I frileken upptäcker barnen matematiken  

 

I den fria leken utmanas barnen ofta till matematiken på många olika sätt, säger lärare B. De 

elever som kan räkna i huvudet utmanas att spela många gånger med en tärning och räkna 

höga tal. Vidare tränar den som exempelvis inte kan räkna till fem, att kasta tärningen och se 

hur många prickar det är på tärningen, hur många steg man ska röra sig, åt vilket håll man ska 

röra sig med sin pjäs i spelet och så vidare. En uppgift i förskoleklassen, berättar lärare B, är 

att pedagogerna ska arbeta för att alla barn ska kunna alla spel som finns i ramen för 

förskoleklassen, innan det att man lämnar förskoleklassen. Ett av de viktigaste matteprojekten 

i förskoleklassen är alltså fri lek, när barnen har intresse att spela ett spel, då har de den 

chansen att även inhämta kunskap, att lära sig t.ex. att spela UNO, där det finns siffror och 

färg på kortet. Kan man då inte siffror och färger, då kommer man inte kunna spela UNO och 

se skillnaderna. Lärare B menar att för oss vuxna handlar det om att man ska kunna sitta med 

och spela, benämna och sätta ord på saker och ting.  

 

Lärare C anser att matematik i förskoleklassen är den som grundgör matematiken. Han menar 

att barnen inte har samma styrda lektioner och är mer fria, därför bör man i förskoleklassen 

jobba på det viset och genom detta sätt så kommer barnen själva vara delaktiga och kunna 

påverka sin vardag och sitt sätt att jobba. Lärare C:s svar kan tolkas på det sättet att han anser 
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att det är viktigt att låta barnen själva upptäcka matematiken i sin omgivning och använda 

material som finns i förskoleklassens verksamhet. Som pedagog i förskoleklassen uppfattar 

han sitt ansvar att tillföra tillämpligt material, som att ta fram t.ex. tumstock eller linjal, eller 

se till att det finns möjligheter till att kunna väga - att det finns en våg, decilitermått och att 

det finns olika former av konstruktionsmaterial. Barnen lär sig att räkna exempelvis antal mål 

när vi spelar bandy och ute i skogen att räkna kottar, spela spel o.s.v. Det ingår mycket mer 

matematik i barnens lek än det som kan ske i mattemomenten eller på lektioner, säger Lärare 

C.  

Vi pratar verbal matematik i lekform och när vi äter. Även när vi räknar så visar vi 

matematiska begrepp i både ord och kroppsspråk. Styrda lektioner eller 

matematikpassen är en liten del av matematiken, för mig är matematiken det som sker 

under hela dagen, det som vi gör kontinuerligt och det sker ofta när vi sitter och 

samtalar vid matbordet. Detta bidrar till språk- och matematikträning. 

 

Med det ovanstående citatet ur lärare C:s intervju har jag funnit innebörder i informanternas 

svar som handlar om att barn lär sig matematik i kommunikation med andra. Då använder de 

det informella matematiska språket under hela dagen. Med informell matematik menar 

Rönneberg matematiska begrepp och ord som barnen använder i vardagen för att 

kommunicera med sin omgivning. Som t.ex. längre, framför, äldre och så vidare (Rönneberg 

& Rönneberg 2006).  

 

Lärare E tycker att matematiklärande i förskoleklassen handlar i stort om att barnen skall 

kunna räkna till tjugo innan de börjar i ettan. Men hon menar inte rabbelräkna, utan att barnen 

ska ha förståelse för vad siffrorna står för. Matematik bör presentera på ett roligt sätt i 

förskoleklassen så att barnen ska fortsätta tycka att det roligt att jobba med matte och lära sig 

matematik i grundskolan. Därför försöker de jobba på ett sätt som synliggör matematiken i 

alla möjliga miljöer. 

 

I utomhusdidaktik jobbar de med matematik och i klassen använder de böcker för att barnen 

förväntar sig det och tycker att det är roligt. Trots att lärare E tycker bland annat att vissa 

instruktioner i böcker är för svåra att tolkas av barnen i sexårsåldern, så menar hon att det är 

ologiskt för de här barnen att jobba med sådana uppgifter i förskoleklassen. Men lärare i andra 

årskurser tycker att det är bra för sexåringar att börjar jobba med de här böckerna redan i 

förskoleklassen, för att de skall kunna använda det dem lär sig av boken som verktyg i ettan, 
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tvåan och fram åt. För de som har gjort boken har en grundläggande tanke, att barnen kommer 

att få stor nytta av boken om de börja jobba med boken redan i förskoleklassen, dessutom 

planerar pedagogerna i förskoleklassen tillsammans med andra övriga lärare i blandade 

årskurser. Hon brukar alltså diskutera och utbyta tankar med andra pedagoger för att de ska 

visa hur man arbetar vidare och hur dessa tänker gällande momenten.   

 

Av lärare E:s svar framgick det tydligt att matematiklärande sker när matematiken presenteras 

på ett roligt och stimulerande sätt, men läraren framlägger inte på vilket sätt man kan göra det 

mer intressant och stimulerande. Däremot argumenterar hon för användning av 

matematikboken i förskoleklassen.  

 

Lärare E berättar att samarbetet med arbetslagen som omfattar lärare i senare skolåren har 

tagit en inställning att eleverna i förskoleklassen ska jobba med läroboken redan i 

förskoleklassen för att kunna få stor nytta av det i arbetet i årskurs 1, 2, och 3. Här tolkar jag 

lärarens E:s samarbete med andra årskursers lärare som ett sätt att införa lämplig 

undervisnings metod som Löwing betonar i sitt verk. Att förskoleklasslärare kan ha 

omfattande planering i samarbete med andra årskursers lärare. Då använder läraren medvetet 

matematiska ord och läromedel i sin matematikundervisning, eftersom hon vet hur detta 

begrepp och läromedel kommer att utvecklas i senare skolåren (Löwing, 2007). 

 

4.3 Anpassas undervisningen efter flerspråkiga elever? 
 

På grund av att det inte finns så många teorier och tidigare forskning om 

matematikundervisning i förskoleklassen inriktat mot flerspråkiga barn, så ansåg jag att det 

vore bäst att presentera den delen i avsnittet med resultaten av alla informanternas intervjuer. 

Därefter följer sammanfattningen av vilka resultatanalyser jag har kommit fram till.  

 

Av lärare A och D: s svar kan man utläsa att de arbetar och undervisar matematik på ett 

konkret sätt. Lärare A berättar att hon jobbar ofta konkret och använder alla möjliga material 

för att förklara matematiska begreppen och uppgifter. När nyanlända barn kommer till 

förskoleklassen försöker hon att vara ännu mer konkret och tydlig. Hon tar även hjälp av de 

elever som kan språket som de nyanlända eleverna talar. I praktiken behöver de barnen lite 

mer tid på sig för att räkna som de då gör på sitt hemspråk. De får även chansen att tänka och 
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säga ordet/siffran på svenska. Vid samlingen arbetar de ofta med diagram, datum, klockan 

o.s.v. När barnen får svara i tur så hoppar de inte över de nyanlända barnen, utan låter dem 

uttrycka sig på ett annat sätt t.ex. att peka på tavla eller bilder. De måste få tid och chans att 

försöka säga det på svenska. När de inte vågar prata högt, då kan de viska till någon kompis 

som talar samma språk tills det att de vågar försöka tala själva. Lärare A tycker att 

förskoleklassen kan hjälpa dessa väldigt mycket och trygga deras kommande skolgång, 

genom att stärka deras självkänsla och öka deras ordförråd så att de vågar ge uttryck för det 

som de vill säga.  

 

Vidare berättar lärare A om vikten av att dela upp eleverna i några grupper så att de får 

uppdrag att fixa tillsammans. Det hjälper elever att ta till sig en instruktion, och att de lär sig 

att komma ihåg instruktionen också. Det kan t.ex. handla om att hämta en stor sten och en 

pytteliten kotte från en skolgård. I själva verket anser lärare A att grupparbete är en 

omfattande träning för flerspråkiga barn på att prata matematik, komma överens med de andra 

i gruppen och att vänta på sin tur, särskild i klassrummet, där eleverna jobbar mycket med 

datorn.  

 

Lärare D menar att arbeta med tvåspråkiga barn ställer krav på pedagogen, därför att det är 

viktigt att hela tiden tydliggöra begrepp, siffror och strukturen i matematikundervisningen. 

Man gör det genom att arbeta konkret med matte exempelvis om barnen får i uppdrag att rita 

flaggor, så kan man vara tydlig med strukturen genom att först skriva på tavlan vad man först 

ska göra, exempelvis börja med att rita en rektangel, färglägg, klipp och klistra. Lärare D 

brukar visa med en bild under samlingen. Att visa barnen instruktionen med ord och bilder är 

ett sätt att konkretisera matte. Bredvid ordet ”klippa” lägger hon en bild på sax, bredvid ordet 

”rita” lägger hon en bild på penna och linjal o.s.v. Om man inte jobbar utifrån att barnen är 

tvåspråkiga blir det alldeles för abstrakt. Barnen som inte behärskar svenska språket kan 

misslyckas om pedagoger inte bjuder på något annat redskap. Därför är det pedagogens 

ansvar att utgå från att alla barnen inte kan alla ord och därför måste pedagogen visa barnen 

olika vägar och alternativ för barnen . 

 

Lärare B tycker att det är viktigt att modersmålsläraren kan få möjlighet att ta del av arbetet 

som klassen håller på med och därför lägger hon stor vikt på att försöka ha kontakt med 

modersmålläraren för att berätta om vilka moment de arbetar med i matematiken. Hon anser 
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att ett regelbundet samarbete med modersmållärare är viktigt för flerspråkiga elever, för det 

utvecklar deras matematiska tänkande. Sedan försöker hon, om det går, vid olika tillfällen att 

uppmuntra barnen att berätta om vad det heter på deras språk, och detta kan hon göra i 

samband med matsituationen, klassrummet, matematikundervisningen eller under 

högläsningen. Ibland kan barnen få det som läxa, exempelvis att lära sig vad cirkel, kvadrat, 

rektangel heter på hemspråket. Samarbetet mellan lärare i förskoleklassen och hemspråklärare 

påverkas nämligen av hur många dagar hemspråkläraren jobbar på skolan. Om 

hemspråkläraren jobbar vissa dagar i skolan blir kontakten med honom lättare än när han/hon 

arbetar bara en dag i veckan. Då minskar pedagogernas möjligheter för samarbetet. 

 

Lärare B anser vidare, att i arbetet med flerspråkiga barn, vill hon ta ett ansvar som pedagog 

att faktiskt ta och lära sig några ord på barnens hemspråk för att kunna bemöta de här barnen. 

Hon lär sig ord såsom mjölk och vatten, sådana ord som finns runt barnen i deras vardag och 

som skapar en känsla hos barnen att man bryr sig om barnet och dess språk. Detta kommer att 

spegla av sig till barnet och med förhoppning om att barnet också kommer att härma och lära 

sig det svenska språket. Då möts vi. Berättar lärare B. 

 

Lärare C:s svar vill också betona att hans metod att jobba i förskoleklassen inte skulle skilja 

sig om han skulle jobba i en klass med en majoritet av enspråkiga elever. Han menar att hans 

sätt att tänka och jobba med barnen är verbalt. Han använder ett tydligt arbetssätt som han 

definierar med att arbeta konkret, sätta ord på det man gör, prata och repetera det man säger 

och även använda kroppsspråket, för att återigen tydliggöra. När det finns grupper av 

flerspråkiga elever i klassen, då får de använda sitt språk för att räkna. Eller så får de räkna 

tillsammans på engelska, de får mer än gärna räkna utifrån det språket de kan. Då skapar man 

en samtalssituation som bekräftar barnet och dessutom stärker den i båda språken, 

modersmålet och svenskan. Det gäller också att satsa mycket på uteverksamheten. Många 

barn trivs att jobba med material som finns ute i naturen, t.ex. när man plockar svamp eller 

jämför kottar i skogen. Att vara i skogen är dessutom en ny upplevelse för många barn som 

kommer från andra länder.  ”Vi är kulturbärare” säger lärare C. Han anser att om man inte 

jobbar på det här sättet med det ”konkreta och genom att visa med kroppsspråket ” blir 

konsekvenserna att det tar längre tid för barnen att bli språkmedvetna vilket i sin tur kommer 

att leda till att det tar längre tid för dessa barn att förstå och se formerna i matematiken. Man 

kan inte visa matematik om man inte är konkret och inte definierar mycket. I matematik kan 
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man jobba på många olika sätt, man kan jobba t.ex. med teckenspråk, men han tror att barnen 

blir tryggare med att få känna, se och höra matematiken för då sätter sig matematiken i 

kroppen. Om man bara skulle jobba med siffror, inte konkret, så tror han att det blir ett mer 

ytligt lärande av matematiken. Jobbar man konkret med matte (kuber och former) så kommer 

det att sätta sig mer i kroppen. 

 

Av Lärare E framgår det att hon lägger stor vikt för att få de flerspråkiga barnen att ha en 

förståelse för vuxnas handlingar. Lärare E anser att det är viktigt för pedagogen att planera en 

matematiklektion och försöka lära ut någonting som pedagogen själv behärskar. Men det 

viktigaste är att barnen förstår vad det är som pedagogen förmedlar. Då är språket som läraren 

använder avgörande för barnens förståelse. Elever som inte har språket kommer inte att kunna 

begripa det som lärs ut, därför jobbar de i den här skolan väldigt konkret med matematiken . I 

och med att man jobbar konkret så passar man automatiskt på att använda matematiska 

begrepp och ord. I samlingen rabblar barnen dagar och siffror fast de inte har riktig koll på 

vad det är som sägs. Vissa ord behöver mer tid för att kunna förklaras med tvåspråkiga elever 

för att de skall kunna användas på ett korrekt sätt. Exempelvis ” hur mycket rymmer det i det 

här måttet?” ”Och barnen rymmer över staketet” . Det är två olika innebörder at ett och 

samma begrepp. En sådan diskussion pågår jämt i dagens skola, därför jobbar pedagogerna i 

skolan med att försöka lägga grund för tvåspråkiga barns ordförråd redan i förskoleklassen. 

Lärare E framhäver i diskussionen med arbetslaget i skolan att man ska lyfta fram att vissa 

ord i svenskan kan ha två olika betydelser. En matematisk betydelse och en annan betydelse. 

Därför kan pedagogerna inte jobba bara abstrakt med olika material. Lärare E anser att man 

kan baka och jobba med ordet mått, så länge barnen repeterar ordet och använder olika sinnen 

tills det att orden sitter fast. Leken och materialet underlättar barns matematiska förståelse. 

Material som de använder är olika och det är för att alla barn ska kunna jobba med det. Därför 

bör tiden också utnyttjas på bästa sätt så att alla får en chans att uppnå målet. 

 

4.3.1 Sammanfattning av resultatanalys av den tredje frågeställningen  
 

Av informanternas svar framgår det att matematikundervisningen anpassas efter flerspråkiga 

elever på olika sätt. En del anser att arbeta konkret och att vara ännu mer tydlig med den 

struktur man använder i undervisningen är ett sätt. En lärare tycker att i lek, bakning och spel 

stimuleras barns språk genom att sätta ord på det man gör, för då befästas detta ord och 
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begrepp som man uttrycker, det som barn gör med kroppen sitter fast i kroppen. Vidare tycker 

en av lärarna att samarbetet med hemspråklärare är avgörande för barns matematiklärande. 

Däremot anser en lärare att hans sätt att jobba i förskoleklassen inte skiljer sig om han jobbar i 

klassen med majoriteten av enspråkiga elever eller inte, utan att hans jobb i olika 

verksamheter i den här kommunen har utvecklat ett sätt att tänka och ett sätt att jobba med 

barnen verbalt. Jag tolkar det som att alla lärare antyder att matematikundervisning måste ske 

i ett socialt sammanhang för att stimulera barns tänkande och bruket av språk.  

 

Rönneberg redogör för faktorer som påverkar flerspråkiga barns matematiska förståelse. En 

av dem är språket man använder i undervisningen och den sociala interaktion, precis som 

nästan alla informanterna framhäver i svaren (Rönneberg, 2001).  
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Kapitel 5 – Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultatanalysen i förhållande till syfte, tidigare forskning och teorier. 

Jag delar diskussionen i fyra rubriker utifrån mina frågeställningar och resultatanalysen.  

 

5.1 Att planera respektive inte planera lektioner 

 

Alla förskoleklasslärare visade i svaren att de är medvetna om att i förskoleklassen ingår 

matematiken i alla vardagliga aktiviteter. Därför anser en del att man inte behöver planera en 

särskild undervisning på några bestämda tider. Men som pedagog är deras roll att synliggöra 

det genom att prata matte och använda det vanliga språket men också mattespråket. Rönnberg 

talar om Informell och formell matematik i skolan (Rönneberg 2006). Informell matematik 

som används i vardagliga språket kan vara grunden för formell matematik som barnen sedan 

träffar på i skolan. En annan del av lärarna i undersökningen visade i resultatet att 

mattematiklektioner bör planeras även om det ingår i ett annat moment, liksom gymnastik, 

hemkunskap och musik. Utifrån detta kan jag uppfatta att matematik i form av planerad 

lektion med tydligt inskrivet mål, arbetssätt och bedömning inte har förekommit i många 

lärarens ambitioner. Däremot nämner många av lärarna att de arbetar aktivt med den 

vardagliga matematiken och använder olika matematiska ord och begrepp som eleverna skall 

lära känna i slutet av läsåret. Det handlar om vad Löwing (2007) kallar taluppfattning, 

mätning, sortering och rumsuppfattning. Samtidigt visar det sig av svaren, hur pedagogerna 

uppfattar det egna arbetet med matematik i förhållande till flerspråkiga barn och att det är 

viktigt. Att man ska vara ännu mer tydlig och försöka visa eleverna med att använda olika 

material, eller struktur med bilder och symboler. Här ställer jag frågan, hur kan man vara ännu 

mer tydlig, använda olika material och variera arbetssättet, utan att ha tydlig planering? 

 

5.2 Matematikundervisning mellan det abstrakta och konkreta sättet 

 

När det gäller vilken uppfattning läraren har om matematik i förskoleklassen visade 

undersökningen av förskolelärarens svar att många anser att matematiklärande i 

förskoleklassen sker när man jobbar aktivt med matteverkstad. En del betonar hur viktigt det 
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är för elever att leka matte och arbeta med olika material innan de börja jobba i läroböcker. 

De lärare som jobbade med läroboken anförde olika skäl:  

-  För att barnen tycker om att eleverna ska ha sin egen bok för då tycker de att skolan 

har börjat på riktigt. 

-  För att pedagogerna ska kunna utvärdera sitt arbete och reflektera över elevernas 

lärande.  

- Föräldrarna tycker att barnen ska få en bok och läxor hem. Annars är det inte matte.  

- För att pedagoger som jobbar tillsammans med grundskollärarna och de har haft 

regelbundna träffa för att diskutera och införa läroboken redan i förskoleklassen. De 

tycker att barn kan få större nytta av det i årskurs1, 2,3 och vidare.  

 

Jag anser att det är viktigt att lyssna på barnen och följa deras intresse och föräldrarna också, i 

det som gynnar alla barns lärande. Barn inhämtar en stor del av sina tankar och erfarenheter 

av sina föräldrar. Barnen lär sig matematik bäst när undervisningen utgår från deras intresse 

och önskan. Pramling i (Persson, 1993) och Gran (1998)  framhäver att barns förståelse och 

medvetenhet om varför de ska lära sig saker och ting har stor betydelse för barns lärande. 

Gran menar att matematikundervisningen borde utgå från barnens eget tänkande, erfarenheter 

och intresse (ibid.). Ahlberg hävder att läraren som arbetar med matematiken på ett sätt som 

skiljer sig från den undervisning som barnens föräldrar hade haft och är förtrogna med från 

sin egen skoltid, ska vara förberedd med det professionella kunnandet hon har att i samarbete 

med föräldrarna betonar sina synpunkter och motivera sitt eget sätt att undervisa.(Ahlberg, 

2001).  

När det gäller samarbetet mellan förskoleklasslärare och andra lärare i skolan är det givande, 

trots att det ställer krav på alla pedagoger att reflektera, och regelbundet diskutera relevanta 

händelser och planer i skolan. Två lärare i undersökningen poängterade att de jobbar i 

samarbete med andra lärare i skolan, vilket beskrivs av Löwing (2007) som en viktig aspekt i 

en lämplig undervisnings metod. Den metoden används av lärare för att utveckla elevernas 

matematiska begrepp. 

 

Av den som vi har lärt oss i utbildningen ange att läraren i sin undervisning ska variera 

arbetssätet och använda olika material för att uppnå alla elevernas nivåer och bekräfta deras 

förståelse.  
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Dessutom anser jag att läraren som integrerar boken med konkret mattearbete, förmedlar 

budskap om framtidsarbete som eleverna kommer att fortsätta jobba med i skolan. På så sätt 

uttrycks matematiska ord och begrepp på olika sätt liksom i form av laborativa material, 

leksaker, bilder, lek, pärlor och naturmaterial, och i form av symboler i boken vilket bekräftar 

lärande. Löwing redogör för lärarens roll i att formulera begreppen på många olika sätt allt 

mer generellt eller abstrakt beroende på elevernas individuella behov och förmåga att 

abstrahera (Löwing, M,2008).  

 

Den här tanken, att kombinera böcker och läxor med konkret matematikundervisning, som en 

del lärare i undersökningen jobbar med utan att stå för, har varit utgångspunkt för min uppsats 

huvudtitel ” Leka matematik och få roliga läxor”. Att i förskoleklassen ska lärarna jobba för 

att barnen ska känna att matematiken kan ingå i alla roliga sammanhang som leken och 

estetiska ämnen. Och att läroböcker och läxor som alltid är förknippade med plikt och 

tråkighet i skolan, i förskoleklassen blir roliga utmaningar som väcker intresse för 

matematiken. Läxor som ”hur lång var du när du föddes?” 

 

5.3 Alla barn kan inte upptäcka matematiken själva!  

 

En lärare anser att det är viktigt att låta barnen själva upptäcka matematik i sin omgivning och 

använda material som finns i förskoleklassens verksamhet. Som pedagog i förskoleklassen 

uppfattar han sitt ansvar att tillföra tillämpligt material som att ta fram t.ex. tumstock eller 

linjal eller att se till att det finns möjligheter att kunna väga, att det finns 

konstruktionsmaterial. Andra lärare i undersökningen tyckte att barnen behöver jobba med 

matematiken på ett lustfyllt sätt för att kunna förstå siffror, begrepp och symboler.  

 

Jag tycker att alla barnen inte kan upptäcka all matematik som finns runt omkring sig av sig 

själva, för barn tänker inte på samma sätt som vi tänker. Diderichsen menar att barnen inte 

tänker sämre än vi gör, men vi har det logiska och förnuftiga (Diderichsen 1992). Piaget 

däremot beskriver olika stadier i barnets logiska tänkande och hävder att läraren ska vara 

medveten om att gränserna mellan stadierna är flytande och att kunskapen kan uppnås genom 

erfarenheter, handlingar och sociala sammanhang.  Därför bör vi som pedagoger motivera 

barnens tänkande och lyfta fram det de upptäcker med det vi kan för att gynna deras lärande. 

Det krävs kunskap och tid. Det sista tyckte många lärare också att man behöver mer att få. För 
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det första för att kunna jobba praktiskt med matematiken, för det andra för att kunna ta reda 

på barnens olika tankar och för det tredje för att ta fram elevernas olika sätt att tänka och lära 

sig. 

 

5.4 Flerspråkiga elever och begreppsbildning i förskoleklassen 

 

Av lärarens svar vad gäller arbetet med matematik med flerspråkiga elever framgick att 

matematikundervisningen kan anpassas efter flerspråkiga elever på många olika sätt. En del 

anser det viktigt att jobba konkret och att vara ännu mer tydlig med struktur. En lärare tycker 

att i lek, bakning och spel stimuleras barnens språk genom att sätta ord på det man gör. På så 

sätt befästs detta ord och begrepp som man använder i kroppen, det som barn gör med 

kroppen sitter fast i kroppen. Vidare tycker en av lärarna att samarbetet med hemspråkslärare 

är avgörande för barns matematiklärande. En annan lägger vikt vid grupparbete som ett bra 

sätt som låter barn var delaktiga och våga prata och uttrycka sig. Däremot anser en lärare att 

hans sätt att jobba i förskoleklassen inte skiljer sig om man jobbar i en klass med majoritet av 

flerspråkiga elever eller enspråkiga elever, viktigt är att jobba verbalt och sätta ord på det man 

gör med dem. Många lärare var eniga om att matematikundervisning måste ske i interaktion 

med andra i ett socialt sammanhang. 

 

Lärarena anser att flerspråkiga elever behöver träna ännu mer, för de har inte de här nyanserna 

i språket. Många av dem förstår inte de här orden och hur man skiljer mellan dem. Barnen 

behöver mer tid att jobba med material och matematiska begrepp för att klargöra dessa 

begrepp. T.ex. är det många elever som inte kan skilja mellan bredd, längd och storlek. Även 

alla svåra pronomenen - på, i, och dem som man tar lite för givet ska dessa barn få ännu mer 

möjligheter att träna på och få befästa det dem gör i förskoleklassen.  

 

Jag tycker att förskoleklassen kan få en bra klang i att utveckla barns matematiska samt 

språkliga färdigheter om man få tydliga mål att sträva mot. Vygotskij framhåller hur 

förseningar i språkutveckling hos barnen kan hindrar barn att utveckla begreppsbildning och 

logiska tänkande (Malmer, 2008). För flerspråkigelever kan det vara bra träning på ord och 

begrepp som de kommer i formel form snart i årskurs ett. Därför tycker jag att lärare i 

förskoleklassen skulle satsa på att jobba med sådana ord redan i förskoleklassen för att om 

barnen inte utveckla sina matematiska ordförråd i förskoleklassen kan dem få det svårt senare.  
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5.5 Reflektion över forskningsprocessen 
 

Min undersökning omfattade intervjuer med fem pedagoger i två skolor. Om jag hade mer tid 

på mig skulle jag genofört observationer av dessa pedagogers arbete i förskoleklassens 

verksamhet. Då hade jag kunnat få större uppfattning om hur lärarens ambitioner och arbetet 

med matematik i förskoleklassen ser ut genom att koppla dessa observationer till intervjuer. 

Dessutom skulle jag kunna dra slutsatser kring hur arbetet och tankesättet kring matematiken 

ser ut på flera skolor. För att motverka kritiken som inriktas mot intervju som 

undersökningsmetod, försökte jag använda mig av öppna frågor för att låta personerna berätta. 
 

5.6 Förslag på vidare forskning 
Denna undersökning visade att ett perspektiv som ofta dök upp på intervjuerna med 

pedagogerna var föräldrarnas perspektiv. Det skulle vara intressant att undersöka lärarnas 

tänkande och förhållningssätt gentemot föräldrarna i förskoleklassen, och intervjua 

föräldrarna också. Eller att införa en kvantitativ forskningsmetod, genom att skicka enkäter 

till föräldrarna som har barn i förskoleklassen för att kunna ta reda på vilka synsätt dem har 

kring deras barns lärande i förskoleklassen och vad dem förväntar de sig av pedagogernas 

arbete där.  
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Otryckta Källor  

 
Första intervjun med lärare A i skola 1 utfördes den 12 oktober 2010, kl10.15- 11.00. 

Andra intervjun med lärare B i skola 1 utfördes den 12 oktober, kl 13.00–14.00.  

Tredje intervjun med lärare C i skola 1 utfördes den 13 oktober 2010 kl.8.00- 9.00. 

Fjärde intervjun med lärare D i skola 2 utfördes den 15 oktober 2010  kl:15.00- 16.00.  

Femte intervjun med lärare E i skola 2 utfördes den 16 oktober 2010 kl. 13.00- 13.45. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

1 Kan du berätta lite om dig själv? (namn, utbildning, ålder yrkesverksamma år och 

arbetsplatser). 

2 Jobbar du med matematik i förskoleklassen? Om svaren är ”ja”. Berätta om hur 

arbetar med matematiken i förskoleklassen? (Hur ofta, bestämda tider, 

helklass/grupper, inne/ute, problemlösning?) Vilka material använder du när du 

undervisar? Böcker, laborativt material? 

3 På vilket sätt arbetar du för att anpassar matematikundervisning för de flerspråkiga 

eleverna i klassrummet?  Vad tror du konsekvenserna blir om ditt arbetssätt anpassas 

respektive inte anpassas till det mångkulturella klassrummet?  
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Bilaga 2 

 

Till berörda lärare angående intervjuundersökning 

 

                                                              Hej! 

 

Jag studerar vid Södertörnshögskola. Under min sista termin ingår det att skriva 

examensarbete på 10 poäng. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur man arbetar med matematiken i mångkulturella 

förskoleklasserna. 

Med anledning av detta vill jag intervjua och observera verksamma lärare som arbetar i 

förskoleklasser i min hemkommun. 

Intervjun tar cirka 45 min. Alla intervjuer kommer att bandas och sedan skrivas ut. 

Observationer kommer att genomföras under matte lektion. Namn på lärare och barn, 

klass/grupp, skola eller annan information som kan ange någon av de intervjuade eller 

observerade personernas identitet kommer inte att nämnas i den färdiga uppsatsen. Materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt  

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Rand Raof 

Södertälje 2010 

Student vid Södertörnshögskola 

 

 

 

 

 

 


