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Background: Mathematics is a subject that many students perceive as difficult. In recent 

years, results in mathematics declined, while many students have difficulties in the subject of 

Swedish. However, there is not much research on the relationship between difficulties in 

mathematics and language weaknesses. 

 
Purpose: The purpose of this work is to find out what role the advocate competence of 

learning opportunities for the students to understand mathematics. A further aim of this work 

is to find out how mathematics is verbalized and individualized in preschool and find out how 

teachers in those classes describes how they work to verbalize and individualize mathematics. 

 
Method: The purpose is answered by observations in preschool and interviews of the teachers 

working in the observed classes. The empirical data are discussed and analyzed with theories 

related to children's learning and literature of mathematics and language. 

 
Result: The results show that mathematics is extensively verbalized in preschool classes. The 

teachers claim they divide children into groups which are based on the children's skill levels, 

however, I see no lessons take into account children's different needs to the same extent as the 

teachers say. 

 
Conclusion: The lack of individualized education might be explained in that the teachers 

believe that they treat the children differently than they actually do. A likely explanation for 

this is that teachers do not reflect on how they work in practice. 

 
Keywords: Verbalization, individualization, teacher competence, conceptual understanding 
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1.1 Inledning och bakgrund. 

I den svenska skolan har resultaten i ämnet matematik sjunkit drastiskt de senaste åren. Elever 

presterar allt sämre inom ämnet. Även inom ämnet svenska har prestationerna och resultaten 

sjunkit. Trots att det inte finns särskilt mycket forskning på området tyder mycket på att det 

finns ett samband mellan låga resultat i matematik och språkliga svagheter (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007). Matematiken i sig kan upplevas som ett nytt språk av barnen och 

problem kan därför uppstå för att de inte förstår de sätt matematiken presenteras på (Malmer 

1993, s.21). Matematiska händelser beskrivs dessutom med tecken som inte används i andra 

situationer. Många barn upplever att matematiksymbolerna, där ett tecken symboliserar ett 

helt ord, är svårare att lära sig än bokstäverna i alfabetet där ett tecken symboliserar ett ljud 

(Johnsen Høines, 2000, s.103-105). Man skulle därför kunna beskriva matematiken som ett 

ämne barnen får svårigheter i vid skolstarten, mer än som ett ämne de har svårigheter i 

(Malmer, 2002, s.80).  

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 skall skolan arbeta inom 

matematiken enligt följande: matematikundervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar 

förmåga att använda sig av och samtala om matematik i vardagssituationer. Undervisningen 

skall också leda till att elever utvecklar ett intresse för matematiken. Eleverna skall utveckla 

förmåga att tolka vardagliga matematiska situationer och sedan kunna förmedla dessa genom 

att utrycka sig matematiskt korrekt.  

Övergången från förskolan till skolan kan emellertid problematiseras om krav ställs på 

eleverna att använda korrekta matematiska begrepp. Innan förväntningar på att barnen ska 

använda ett adekvat matematiskt språk bör de förstå meningen med ämnet matematik och de 

matematiska idéerna (Bergius & Emanuelsson, 2000, s.147). 

Klasserna är ofta heterogena, även om alla barn är lika gamla. Det går följaktligen inte att 

använda sig av en given undervisningsmetod och låta alla barn arbeta med samma material. 

Trots detta utgår många lärare från ett eller ett fåtal material i sin undervisning. De barn som 

materialet inte var optimalt för får således svårt att hänga med och blir allt för snabbt 

stämplade som mindre kapabla att agera matematiskt (Malmer, 2002, s.29-30). Den erfarenhet 

jag skapat mig av skolans utformning stämmer väl överens med Malmers beskrivning av det 

homogena klassrummet, erfarenheten baserar jag på min egen skolgång, arbete och utförande 

av VFU i grundskolan. Jag har, framför allt under min VFU, uppmärksammat att barn har 
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olika behov att få kunskap presenterad för sig. Dock är jag av erfarenheten att lärarens sätt att 

bemöta barnen oftast endast passar in på en viss typ av barn.  

Med detta arbete vill jag granska hur lärare i förskoleklass undervisar inom matematiken och 

därmed synliggöra hur barnens möte med matematiken ser ut. Jag vill med denna studie se 

hur lärare i förskoleklass kan arbeta så att matematiken verbaliseras. Jag vill även ta reda på 

hur läraren kan individanpassa undervisningen så att barns olika behov tas hänsyn till. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur matematiken kan verbaliseras i förskoleklass samt 

hur väl lektionerna tar hänsyn till barns olika kunskapsnivåer. Verbaliseringen och 

nivåanpassningen i praktiken kommer att tolkas i relation till hur lärarna i de observerade 

klasserna tror sig förmedla matematiken språkligt och med hänsyn till barnens olika kunskaps 

nivåer. I detta arbete menas det att verbalisering av matematiken kan underlätta förståelsen för 

vad matematik innebär och varför den är av vikt som ämne i skolan. Syftet skall besvaras med 

två huvudfrågor vilka följs av varsin följdfråga.  

1.3 Frågeställningar 

 Verbaliseras matematiken i förskoleklass? 

 Om så är fallet: på vilket sätt görs detta? 

 Individanpassas undervisningen i skolan? 

 Om så inte sker: vad beror det på? 

 

2.1 Teorianknytning 

Här presenteras, för arbetet, relevanta teorier om barns lärande. Dessa teorier kommer senare 

analyseras tillsammans med det empiriska material som insamlats under besöken i 

förskoleklasserna.   

2.2 Tre sätt att se på barnet i dess process att erövra kunskap. 

Folkskolläraren Loris Malaguzzi förespråkade en individuell syn på varje barn. Han är en av 

grundarna av Reggio Emilia-pedagogiken, vilken idag kännetecknas av respekten av barnet, 

dess rättigheter och dess förmågor (Dahlberg & Åsén 2011, s. 240-142). Här kommer 

begreppet Malaguzzis tre barn användas som ett sätt att förstå och se barnet. Begreppet 

kommer från exempel av beskrivning av barnet vilka Loris Malaguzzi brukade använda sig av 
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under de många föreläsningar han gjorde. Beskrivningarna om dessa barn är hämtade i Boken 

om pedagogerna, sjätte upplagan, kapitlet Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i 

Reggio Emilia av Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén, författarna i sin tur citerar delar ur en 

föreläsning av Loris Malaguzzi från 1992.  

Det första barnet kallas Det sovande och fattiga barnet- en tom container. Detta barn kan ses 

som en omformad klump lera. Barnet lär sig genom att hon minns det den vuxne sagt. Barnet 

är tomt och fylls successivt med kunskap.    

Det andra barnet kallas Det vakna men fattiga barnet - som styrs utifrån. Barnet lär sig 

genom att förstå. Barnet klarar sig ännu inte själv utan måste ständigt stimuleras av en vuxen 

för att hon skall kunna växa. Barnet styrs hela tiden av andra och har där med inget eget 

ansvar över sin kunskap, vilket leder till att barnet ständigt kommer vara fattigt då det aldrig 

ges möjlighet att använda alla sina resurser. 

Det tredje barnet kallar Det rika barnet - med både kraft och resurs i sig själv. Detta barn är 

skapare av sin egen kunskap. Barnet vill lära, veta och växa. Då barnet ännu inte har 

förmågan att själv bygga upp kunskapen på egen hand behöver hon den vuxnes hjälp. Den 

vuxnes roll är dock inte att beskydda barnet utan att finnas till för barnet och diskutera och 

föra dialog med henne. Genom interaktion med den vuxne utmanas barnets tankar och där 

med växer hon. 

2.3 Den proximala utvecklingszonen 

Begreppet Den proximala utvecklingszonen (zone of the proximal development, ZPD) 

myntades pedagogen Lev Vygotskij (1896-1938) och beskriver hur ett barn (eller vuxen) 

utvecklas kunskapsmässigt. Begreppet beskriver var vi är och det vi kan arbeta kring 

(Körling, 2011:40) och visar avståndet mellan vad personen förmår på egenhand och vad hon 

klarar av med hjälp från en mer erfaren person (Sälsjö 2011, s.167). Som exempel på detta 

kan man se på ett barn som lär sig addera. Barnet kanske redan har lärt sig siffrorna 1-9 och 

förstår dess värde, fem är mer än tre osv. Men för att barnet ska förstå vad fem och tre är 

tillsammans kan hon behöva stöd från en vuxen som utmanar barnet att tänka. Den vuxne kan 

genom språket få barnet att förstå vad det är de ska göra, genom att ställa frågor som "om vi 

har så här många och sedan får så här många…" eller "hur räknar du då?" uppmanas barnet att 

ta ett steg längre, bort från det hon redan kan.  
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När barnet är redo att lära sig något nytt och ta ett steg längre visar hon det genom nyfikenhet 

för det nya. Dock ser ingången till en ny utvecklingszon olika ut beroende på barnets ålder. 

Ett yngre barn visar öppet att hon intresseras av det nya medans en äldre elev mer blygsamt 

visar sin nyfikenhet (Körling 2011, s140). Det är i båda fallen lärarens roll att uppmärksamma 

nyfikenheten och skapa en klassrumsmiljö der barnen kan växa (ibid.). 

Utvecklingszonen talar om var barnet är och förmår att lära här och nu. Språket är enligt 

Vygotskij en mycket viktig aspekt för att barns utveckling, det är med språket barnet 

kommunicerar både med andra och genom tankar inom sin egen kropp (Säljö 2011, s.163-

164). För att kunna ta steget längre måste en interaktion med andra människor ske, det faller 

sig således naturligt att språket utgör en viktig del för barnets möjlighet till lärande. För att 

utvecklingen ska möjliggöras krävs ett ständigt samspel mellan vuxen och barn. Barnet visar 

sin nyfikenhet för det nya, den vuxne ser och bjuder in barnet att prova och undersöka 

(Körling 2011, s.47).   

2.4 Kunskap - ett socialt konstruerat fenomen 

Ett sätt att se på vetenskap och kunskap är att det är något som skapas i sociala samspel 

människor emellan. För att förstå hur barn lär och tar in kunskap kommer begreppet kunskap i 

detta arbete ses som just något som konstruerats i det sociala rummet. 

Detta synsätt på kunskap och vetenskap kallas social konstruktivism och syftar på att 

vetenskapen skapas då den förmedlas mellan människor. Vetenskap framkommer via 

forskning som sedan förmedlas i form av föreläsningar, kurslitteratur och läroböcker. Nya 

forskare använder sig av gamla forskningsresultat som grund då de påbörjar sitt arbete. På 

detta sett är vetenskapen något socialt konstruerat (Thomassen 2007, s.105). Det 

socialkonstruerade förhållningssättet syftar på att vetenskapen alltid är språkligt förmedlar, 

där med finns ingen objektiv sanning då allt alltid är tolkat (ibid.). En förespråkare för att 

kunskapen är en konstruerad process och där med inte objektiv var enligt Halldén (2011, 

s.133) filosofen och pedagogen Jean Piaget (1896-1980). Piaget menade att individen skapar 

sin kunskap i samspel med andra. Han hävdade att ett fenomen inte går att förstå med en 

given och självklar förklaring utan ständigt måste tolkas av personen som möter det, med 

andra ord konstrueras fenomenet av mötaren.  

Genom språk skapas berättelser med vilka ett fenomen beskrivs och förklaras. Berättelserna 

ger sammanhang och helhet av åtskilda händelser och fenomen. De berättelser vi tidigare möt 
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är med vilka vi tolkar världen och det nya vi stöter på (Thomassen 2007, s.155). Ytterligare en 

känd pedagog som menade att kunskapen är socialt förankrad var Lev Vygotskij (1896-1938). 

Tidigare i arbetet beskrivs Vygotskijs proximala utvecklingszoner som ett sätt att se på barns 

lärande. Vygotskij visade ett stort intresse för människans utveckling och ansåg att hon skapar 

sin bild av världen genom att i en social verksamhet tolka det hon ser. Med andra ord menade 

han att det är i det sociala rummet som människan formas till en tänkande individ (Säljö 2011, 

s.155). Genom att se på kunskapen ur ett social konstruerat perspektiv menas att all kunskap 

uppstår i en språklig interaktion och är helt avgörande för kunskapsintaget hos individen 

(Thomassen 2007, s.205). Genom det som konstrueras i det sociala utvecklar individen 

självförtroende och skapar sig en uppfattning av verkligheten, där med är kunskap inget 

individuellt utan något socialt konstruerat (ibid.).  

3.1 Tidigare forskning 

I denna del kommer studier om matematikundervisning i de tidiga skolåren presenteras. 

Presentationerna kommer ske under tre, för detta arbete, relevanta rubriker. Rubrikerna som 

här används kommer genomgående under arbetets användas vid presentation av såväl 

litteratur som resultat.  

I denna del användes följande studier: 

Doktorsavhandling av Anna Palmer (2010) Att bli matematisk. Syftet med forskningen är 

att undersöka hur lärarstudenters subjektivitet utrycks och omskapas i relation till matematik 

och genus (Palmer, 2010A, s.23). Genom att utföra deltagande observationer under 

seminarium och enkätundersökningar bland lärarstudenter under matematikkursen 

utforskande pedagogik- dialog Reggio Emilia, förväntade sig Palmer kunna uppnå syftet med 

studien. Avhandlingen baserar Palmer på tre artiklar, vilka samtliga används i detta arbete.  

Artikel 1: Anna Palmer (2009) "I am not at Maths-person" Reconstituting mathematical 

Subjectivities in Aesthetic Teaching Practices 

Artikel 2: Anna Palmer (2010) "Let´s Dance." Theorizing Alternative Mathematical 

Practices in Early Childhood Teacher Education  

Artikel 3: Anna Palmer (2010) Rethinking Mathematical Subjectivity: A Theoretical 

Transposition  
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Artikel av Anna-Lena Lindekvist (2004) Att analysera, förebygga och åtgärda 

matematiksvårigheter i förskolan och grundskolans tidigare år. Delrapport från ett 

utvecklingsarbete.  Syftet med artikeln finna metoder att förebygga matematiksvårigheter 

genom att förstå elevers sätt att lösa textuppgifter (s.4). Som analysmetod använder sig 

Lindkvist av LPL-testet (Läsförståelse i Problemlösning) framarbetet av Gudrun Malmer 

vilken går ut på att förklara elevers misstag med en eller flera av tre tänkbara faktorer. 

Artikel av Arne Engström & Olof Magne (2008)  Medelsta-matematik IV En empirisk 

analys av Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik förårskurs 3.  Det 

övergripande syftet med artikeln var att undersöka målen elever i årskurs 3 förväntas uppnå 

enligt skolverket (s.10). Författarna har i sitt arbete valt att titta på hur väl årskurs-3-eleve 

2002 presterade i ämnet matematik.  

 

Rapport från pedagogiska institutet av Arne Engström & Olof Magne (2006) Medelsta-

matematik III - Elever räknar. Syftet med artikeln var att granska de 15 % av eleverna som 

presterar sämst i årskurs 3, för att förstå varför eleverna misslyckats. 

 

Examensarbete av Petter Alburg & Mimmi Johansson-Alburg (2007). Lärares samsyn 

beträffande matematik: En studie om matematik i förskoleklass och år 1. 

Examensarbeten kan tolkas som inte helt lämpliga att referera till som tidigare forskning. 

Dock ansåg jag syftet med Alburgs och Johansson-Alburgs arbete vara tillfredställande för 

min studie. Syftet med deras arbete var att ta reda på vilken syn lärare i förskoleklass 

respektive årskurs ett har på ämnet matematik, Studien baseras på enkätundersökningar och 

kvalitativa intervjuer. 

3.2 Språkets roll i utvecklingen av matematik hos barn i tidig skolålder. 

Människan är av social karaktär, i det samhälle hon lever utgör språket och kommunikationen 

en central roll. Även om forskning om matematikinlärning hos barn inte finns i någon större 

omfamning är den rörande överens om att språket är en viktig faktor för huruvida eleven 

lyckas eller inte inom ämnet. Enligt Lindekvist (2004, s.9) är en dålig begreppsuppfattning en 

vanligt förekommande orsak till barns misslyckande inom matematiken. För att utveckla 

barns förståelse av matematiska begrepp föreslår Lindekvist (2004, s.18) att samtala om 

begrepp så som stor, större, minst. Genom att verbalisera och samtal om matematiken blir 
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barnets uppfattning om och inställning till samtalets innehåll synligt för läraren (Palmer, 

2010C, s.9).  

Att språket inom matematiken är komplext och skiljer sig från det språk vi i vardagen 

använder menar Lindkvist (2004, s.9). I sitt arbete kom hon fram till att många av de barn 

som uppvisade svårigheter i såväl avkodning av matematik i textuppgifter samt förståelsen av 

matematiska begrepp inte visar språksvårigheter i andra ämnen.  

3.3 Lärarens förhållningssätt till och betydelse i matematikundervisningen 

Lärarens engagemang inom ämnet är en avgörande faktor till hur eleverna kommer att 

förhålla sig till ämnet (Linderkvist, 2004, s.18). Dock är det något nytt förekommande att 

matematik ingår i lärarutbildningen mot yngre åldrar (Palmer, 2010A, s.31). Alburg & 

Johansson-Alburg (2007, s.19) menar att de lärare de varit i kontakt med hävdar att de i sin 

grundutbildning inte läst matematik och anser sig behöva mer kunskap inom ämnet. Många 

lärare anser att matematik är ett tråkigt ämne. Genom att som lärare, eller lärarstudent samtala 

med kollegor om det egna förhållningssättet till ämnet kan relationen till ämnet ofta förklaras. 

Ofta visar sig lärarens eller studentens relation till ämnet grunda sig i personens egen 

skolgång (Palmer, 2009, s.17).  

Många lärare i förskoleklass arbetar på ett sådant sätt de tror att grundskolan förväntar att de 

ska. Dock stämmer inte alltid denna bild överrens med bilden lärare i grundskolan har, lärare 

i förskoleklass kan därför ibland ställa högre krav på eleverna än vad grundskolan gör 

(Alburg & Johansson-Alburg, 2007, s.17-18). 

De flesta lärare är medvetna om att alla elever är olika, dock glömmer de ofta att ta hänsyn 

till dessa olikheter vid planeringen av lektionerna (Engström & Magne, 2006, s.98).  

3.4 Matematikundervisningen bör grunda sig i barns erfarenheter samt 

bidra till förståelse om vikten av kunskap inom matematik  

Inte i något annat ämne misslyckas så många elever som inom matematiken. Engström & 

Magne (2008, s.73) menar att knappt hälften av eleverna i årskurs tre når målen i ämnet. 

Många elever upplever matematiken som tråkig, därför bör matematikundervisningarnas 

upplägg förändras (Engström & Magne, 2006, s.98-99). En viktig del i inlärningsprocessen är 

att förstå varför kunskapen är bra att ha (Lindekvist, 2004, s.18). Lektionerna inom 

matematiken sker ofta i form av traditionell räkning i matematikboken. Dock passar inte 
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denna metod alla elever, de elever för vilka räkning i boken inte är den bästa misslyckas ofta 

inom ämnet (Linderkvist, 2004, s.17). Att behärska matematiken innefattar inte en enhetlig 

förmåga hos eleven, flera färdigheter krävs för att eleven ska förstå det matematiska. En elev 

som visar svaghet inom en del av matematiken kan klara av andra typer av matematik mycket 

bra och viceversa (Engström & Magne, 2006, s.100). Således krävs att eleverna får möta 

matematiken på olika sätt. Svag förståelse för begrepp förklarar ofta elevers misslyckande 

inom ämnet (Linderkvist, 2004. s.4). Genom att arbeta på alternativa sätt stärks både lärare 

och elevers motivation till ämnet (Palmer, 2010B, s.18). Engström & Magne (2008, s.76-77) 

menar att missförstånd inom matematiken kan uppstår på grund av att problem ofta 

presenteras på ett sätt vilket relateras till vuxenvärlden. De menar att de elever som visat stora 

svårigheter inom ämnet ofta lyckas lösa vardagsrelaterade problem relativt bra. Problem som 

handlar om godis-uppdelning eller veckopeng tycks enklare för dessa elever än tal som enbart 

presenteras i siffror menar författarna.  Dock menar Engström & Magne (2006, s.100) att de 

elever som visat svagheter inom ämnet ofta nonchaleras och där med inte får den hjälp de 

behöver. 

 

4.1 Litteratur baserad på erfarenheter inom matematikundervisning 

Då det inte finns särskilt mycket forskning hur matematik bör verbaliseras i förskoleklass i 

synnerhet och grundskolan generellt (vilket även litteraturen antyder) presenteras här litteratur 

baserad på erfarenheter inom ämnet matematik. Som nämnts under rubriken Tidigare 

forskning kommer underrubrikerna vara de samma som tidigare.  

4.2 Språkets roll i utvecklingen av matematik hos barn i tidig skolålder 

Som det nämnts tidigare kan kunskapen ses som något konstruerat. För att en situation där 

kunskapen konstrueras i samspel mellan människor krävs att läraren är flexibel. Hon måste 

förmå skapa situationer där möte elev/elev och elev/lärare möjliggörs, hon måste även ta 

hänsyn till barnens erfarenheter och utgå från dem i sin undervisning (Malmer, 2002, s.24-

25).  Läraren utgör en viktig roll för elevers möjlighet att socialiseras i verbala situationer då 

forskning pekar på att många barn har ett svagt ordförråd vid skolstarten (ibid. s.46). Skolans 

språk är dessutom på många sätt olikt det språket barnen använder till vardags, inte minst när 

det kommer till språket inom matematiken skiljer det sig från det vardagliga språket (ibid.). 

För att förstå matematiken tvingas barnen således, vid skolstarten, att lära sig detta nya sätt att 
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utrycka sig på, dock är det viktigt att det nya utgår från barnens erfarenheter och sätt att tänka 

(Ahlberg, 2000, s.61). Ett av de viktigaste uppdrag lärare i de yngre stadierna har, kan därför 

ses som förmågan att hjälpa eleverna att sätta ord på sina tankar (Sterner 2006, s.103).    

Matematiken kan verbaliseras på flera sätt, ett av dessa är att samtala om matematiken på ett, 

för barnen, begripligt vardagsspråk och successivt inkludera relevanta matematiska termer 

och begrepp i samtalet (Emanuelsson 2006, s.40). Dock är det viktigt att läraren konsekvent 

använder rätt matematiska termer och på ett fint sätt korrigerar eleverna genom att upprepa 

det dem sagt med rätt ord, till exempel om barnet säger "det var mest äpplen" upprepar 

läraren "ja, det var flest äpplen" (Malmar, 2002, s.49). Detta anser även Sterner (2006, s.51) 

som menar att läraren till exempel kan visa en triangel och låta barnet själv beskriva det som 

en trekant men själv enbart benämna formen som just triangel (ibid.). 

 Då läraren presenterar ett nytt begrepp bör detta ske med utgångspunkt från det som redan är 

känt för barnen. Det nya begreppet måste med andra ord knytas till något barnen redan förstår. 

Genom att samtala med barnen lär läraren känna dem och kan på så sätt hitta utryck för hur 

det nya begreppet skall komma att presenteras för eleverna (Johnsen Høines, 2000, s.35). 

Genom att ta barnets erfarenheter på allvar utvecklas barnet socialt och ökar sin förståelse för 

det nya (Emanuelsson, 2006, s.130). 

Göran Emanuelsson (2006, s.45) menar att matematiken på många sätt kan liknas med ett eget 

språk men att det inte är något egentligt språk då ingen har matematik som sitt förstaspråk. 

Dock kan det matematikens språk te sig som främmande och svårt för många elever. En 

metod att motverka svårigheter vid skolstarten att redan i förskolan låta barnen möta det 

matematiska språket. Görel Sterner (2000, s. 215-216) ger exempel på ett förskoleprojekt i 

Skövde från 1980-talet. I de förskolor som ingick i projektet hade man i en tid arbetat för att 

stärka barnen språkligt för att underlätta skolstarten. Pedagogerna beslöt, då de ett att 

projektet visat ge resultat, att inkludera matematiska termer med förhoppning att underlätta 

mötet med matematiken i skolan. Även denna gång visade sig projektet ge lyckade resultat.  

Projektet i Skövde visar på att genom arbete som strävar efter att stärka barnens ordförråd och 

begreppsuppfattning underlättas mötet med det matematiska språket i skolan.  

Förståelsen av de matematiska begreppen har vi inte enbart användning av under 

matematiklektionerna utan även i det vardagliga livet. Vi stöter ständigt på situationer som vi 

hanterar tack vare att vi har ett omfattande matematiskt ordförråd (Malmer, 2002, s.48). De 

barn som vid skolstarten har en viss förståelse för det matematiska språket har lättare att ta till 
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sig matematiken än de barn som saknar denna förståelse. Även om man ser till övriga 

ordförrådet lyckas det barnet som har ett brett ordförråd vid skolstarten oftast bättre än det 

barn som har ett svagt ordförråd (ibid. s.81). Dock har barn en mängd sätt att utrycka sig på, 

verbalt är bara en av många metoder. De talar, ritar och använder kroppen för att förmedla 

något, bäst lär de sig om de ges möjlighet att använda alla sin uttrycksätt i klassrummet 

(Ahlberg, 2000, s.66). Ett exempel på hur kroppen används för att uttrycka något inom 

matematiken är barns sätt att visa sin ålder gnom att hålla upp de antal fingrar som 

överensstämmer med deras ålder, även när de beräknar till exempel en addition och använder 

sig av fingrarna blir kroppen att sätt att utrycka något med (Johnsen Høines, 2000, s.37-38). 

Att matematiklektionerna bör utformas på ett sådant sätt att förståelsen för det matematiska 

språket stärks successivt i takt med att nya begrepp presenteras kan falla sig självklart för en 

insatt lärare dock är det inte helt problem då läraren ständigt påverkas av åsikter utifrån. 

Gudrun Malmer (2002, s.45) ger exempel på hur hon under ett seminarium berättade om en 

matematiklektion hon haft i lågstadiet. Under lektionen skulle barnen sätta in matematiska 

begrepp som dyrare, biligare, längre kortare etc. i olika räknehändelser. Efter avslutat 

seminarium kom en av eleverna fram till Malmer och kritiserade det hon berättat. Eleven 

ansåg att lektionen Malmer exemplifierade inte var någon matematiklektion utan en lektion i 

svenska. Med andra ord kan det för vissa vara svårt att acceptera att man inte räknar under 

matematiklektionerna utan enbart ägnar dem åt språklig aktivitet. Dessutom är det inte 

alldeles ovanligt att lärare som undervisar i matematik saknar behörighet i ämnet, således kan 

lärarna även sakna full förståelse för ämnet (Emanuelsson, 2006, s.43)  

 

Att arbeta språkmedvetet inom matematiklektionerna kan även kompliceras då det som lärare 

kan vara svårt att upptäcka elevernas språkliga svagheter. Många barn använder sig till 

exempel av räkneord redan innan skolstart, som lärare kan det då lätt upplevas som om 

eleverna har en god taluppfattning. Men för att barnen kan utrycka en mängd eller ett antal 

med korrekt matematiskt språk betyder inte det att hon förstår hur mycket talet innehåller. 

Barnet kanske använder talet tusen för att beskriva något som är mycket, barnet förstår då att 

tusen innebär mycket men för den sakens skull behöver inte barnen veta hur mycket det är 

(Johnsen Høines, 2000, s.36). Som lärare kan man inte enbart ta barnet för mer kunnande än 

hon är utan även tro att barnet inte förstår eller klarar av för att hon gör på ett sätt som inte 

stämmer överens med lärarens förväntningar på hur en situation hanteras eller ett problem 
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löses. Om läraren till exempel ber en elev räkna en hög med föremål och sedan frågar hur 

många föremål det var i högen är det inte ovanligt att eleven räknar högen en gång till. Som 

lärare kan då situationen upplevas som att eleven inte förstod första gången hon räknade. Men 

det kan mycket väl vara så att eleven tolkar frågan hur många som en direkt uppmaning att 

räkna, eleven gör således rätt utifrån sin egen referensram då hon räknar en gång till 

(McIntosh, 2010, s.16).  

När ett barn lär sig skriva tittar inte läraren på hur barnet stavar och korrektheten i språket, 

utan försöker istället tolka det barnet uttrycker för att förstå vad hon vill säga. Kanske skulle 

missförstånd av karaktären ovan kunna undvikas om lärare i matematik även ägnade större tid 

åt att fårsöka förstå hur barnet tänker istället för att ägna tid åt att kontrollera korrektheten i 

det barnen gör (Ahlberg, 2000, s.66).   

4.3 Lärarens förhållningssätt till och betydelse i matematikundervisningen 

Under skolåren mister många lusten att lära sig matematik. Många vuxna ser tillbaka på 

matematiklektionerna från sin skolgång som något tråkigt och ett ämne det inte haft någon 

vidare användning för senare i livet (Emanuelsson, 2006, s.42-43). Även många elever i 

dagens skolor anser att matematiken som ämne är onödigt och tråkigt (Emanuelsson, 2006, 

s.158). Eleverna ser på ämnet som enformigt, där enskilt arbete i matematikboken är den 

uteslutande metoden (ibid.). Kravet på att läraren kan motivera och förklara varför ämnet som 

sådant är av vikt i skolan och relevansen av matematikkunskapen även utanför skolans värld 

är således stort (Holmquist, 1996, s.111). Uttrycket konstruktivism nämns även tidigare i 

arbetet, där menas att språklig interaktion är en viktig faktor gällande kunskapserövring. 

Gudrun Malmer (1993, s.14) menar att för att förstå matematiken behöver barnet en bred 

kunskap, ett fåtal begrepp är inte tillräckligt. Genom att ställas in för situationer som utvecklar 

barnets sociala kapacitet stärks barnets förmåga att sätta ord på sina tankar (ibid.). 

Då ingen klass är den andra lik faller det sig naturligt att lektionsupplägg inte kan se likadana 

ut i alla klasser, målen är dock dem samma men tillvägagångssättet att nå dem måste ständigt 

ses över och ändras (Johnsen Høines, 2000, s.35). För att läraren skall kunna förklara vad 

ämnet matematik innebär och hur det är viktigt måste hon först lära känna klassen. Utifrån 

elevernas erfarenheter kan läraren sedan motivera ämnets relevans. Genom elevernas 

erfarenheter kan läraren även uppmuntra eleverna att söka svar genom att till exempel ställa 

utmanande frågor (Axelsson m.fl. 1996. s.14). Genom att lyssna på barnen och ta hänsyn till 

deras erfarenheter stärks barnens självkänsla. Självkänslans omfattning i sin tur är en viktig 
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aspekt i barnets förmåga att lära (Ahlberg, 2000, s.28). Lärarens sätt att bemöta barnet inom 

matematiken är av avgörande karaktär för barnets resultat inom ämnet. Genom att uppmuntra 

barnet och fokusera på det hon kan istället för det hon inte än klarar av växer hon (Olsson, 

2000, s.180.) Det barn som ofta får höra att hon inte kan och gör fel tappar snabbt lusten att 

lära och slutar försöka själv (ibid.)  

Många lärare ser på ämnet matematik som ett ämne där undervisningen inte är svår. Samtidigt 

visar forskning på att bundenheten till läroboken är starkare inom matematiken än i andra 

ämnen. Ett samband mellan lärarnas uppfattning av ämnet som lättundervisat och 

bundenheten till läroboken skulle därför kunna finnas (Ahlberg, 2000, s.21.). Parallellt med 

detta upplever många lärare att matematiklektionerna i stor utsträckning ägnas åt att bocka av 

vad barnen gjort i bocken eller på stencil istället för att rikta fokus åt den kunskap barnen 

erövrat under lektionerna (Olsson, 2000, s.184-185). 

Att det finns en paradox i lärares uppfattningar om ämnet blir här tydligt. Ann Ahlberg (2000, 

s.21-22) pekar på tre olika sätt att förhålla sig till matematikboken. Det första menar Ahlberg 

är att läraren enbart utgår från boken, läraren ställer enbart frågor som är direkt kopplade till 

den och utgår inte från barnens erfarenheter. Det andra förhållningssättet är att använda boken 

som huvudsaklig utgångspunkt, dock tar läraren till viss del hänsyn till barnens idéer och 

tankar och ställer frågor vilka tar sin utgångspunkt i barnens erfarenheter. Det sista sättet att 

förhålla sig till läroboken är att avstå från den helt, läraren utgår helt från barnens erfarenheter 

i sin planering av lektionen, som inspiration använder hon flera olika läroböcker. 

Lärarenas förhållande till ämnet i sin helhet skiljer sig även åt menar Ahlberg (ibid. s10). En 

del lärare tar för givet att de vet hur barn tänker och använder sig av på förväg givna metoder 

utan att problematiserar dem, andra lärare fördjupar sig i ämnet genom att läsa litteratur och 

vidareutbilda sig, en tredje typ av lärare samtalar med kollegor och får inspiration av dem. 

Ahlberg menar att de olika förhållningssätten till ämnet påverkar barnen på sin väg att erövra 

matematiken. 

4.4 Matematikundervisningen bör grunda sig i barns erfarenheter samt 

bidra till förståelse om vikten av kunskap inom matematik  

När barnet börjar förskoleklass träder hon in i skolans värld med en osäkerhet för det nya. 

Barnet har redan innan skolstarten skapat sig en uppfattning om vad det innebär att gå i 

skolan. Barnet kan känna en rädsla både för skolan som fysisk miljö och för de nya människor 

hon möter, både barn och vuxna (Johnsen Høines, 2000, s.33). Skolan är för barnet en ny 
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värld där andra normer gäller än vad barnet tidigare erfarit, för att förstå det nya behövs därför 

en koppling mellan det nya och den kunskap barnen redan besitter (Wistedt, 1996, s.65). Vid 

skolstarten har barnen redan goda erfarenheter av matematik, även om de inte alltid är 

medvetna om det. De har betalat i affären, kontrollerat så att ingen får mer lördagsgodis än 

någon annan, de har koll på vilken tid barnprogram börjar etc. Som lärare kan det således ses 

som viktigt att vara medveten om att mycket av matematiken vardagssituationer inte alltid 

upplevs som matematik (Emanuelsson, 2006, s.29).   

 

Genom barnens erfarenheter har läraren optimal möjlighet att forma matematiklektionen 

(Johnsen Høines, 2000, s.34). Genom samtal med barnen får läraren insikt i barnens 

erfarenheter och kan utgå från dem i sin planering (ibid.). All typ av matematik bör anknytas 

till den erfarenhet barnen redan har, inte bara när det kommer till nya begrepp, räkning och tal 

bör även presenteras i relation till tidigare erfarenheter barnen har (Ahlberg, 2000, s.33).  

Matematiken är komplex och barnen kan uppleva mötet med den som mötet med ett helt nytt 

språk. Det blir därför viktigt att koppla matematiken till de erfarenheter barnen har och det 

sätt barnen är vana att tänka på, matematiska symboler bör därför inte presenteras allt 

förtidigt, matematiklektionerna bör i första hand handla om att förstå (ibid. s.61). Då 

matematiken innefattar så pass många nya begrepp för eleverna bör förståelsen av dem 

komma innan symbolerna förs in i undervisningen (Malmer, 2002, s.19). Dock menar Malmer 

(ibid.) att symbolerna ofta förs in vid ett tidigt skede då många lärare förknippar siffror och 

symboler med riktig matematik. Malmer (2002, s.31-43) menar att matematikundervisningen 

bör ske i fem stadier. Vid det första stadiet bör undervisningen syfta på erfarenheter barnen 

har, nyfikenhet ska väckas via samtal och gå ut på att upptäcka och uppleva. Vid det andra 

stadiet får barnen upptäcka laborativt. Fas tre beskrivs som "på väg till det abstrakta", här 

löses enklare problem med metoder barnen själva valt, lösningen redovisas sedan för klassen. 

Malmer menar att allt för många lärare hoppar över de tre första stadierna och börjar direkt på 

det fjärde, här löses problem i form av räknesagor. På nivå fem ökar svårigheten, dock är det 

inte ovanligt att nivån höjs samtidigt som nya begrepp presenteras. Malmer menar att om 

barnen på bästa sätt ska förmå fårstå de nya begreppen bör de inte presenteras samtidigt som 

nivån på övriga undervisningen höjs.    

På sin väg att erövra matematiken begår barnen en rad misstag. Dessa misstag är dock sällan 

slumpartade utan beror på att eleven använder en logik som inte är rätt för situationen och 

grundar sig oftast i saknade erfarenheter eller undermålig undervisning (McIntosh, 2010, s.3). 
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Ingrid Olsson (2000, s.180) ger exempel på hur ett barn tänker logiskt i en situation, dock 

använder hen en logik som inte är rätt i situationen och kommer således fram till fel svar. 

Barnet får i exemplet veta av sin lärare att 5+5=10, hen blir förvånad och berättar att hen alltid 

trott att 5+5 var det samma som 6 därför att 1+1 är det samma som 2. För det fall barnen för 

prova olika logiker utan krav på att komma fram till rätt lösning stärks och utvecklas hen 

(Ahlberg, 2000, s.35). När Ett barn lär sig läsa gör hen inte det med en enda uteslutande 

metod, barnet experimenterar sig fram för att förstå och erövra det skrivna ordet. Även 

matematiken bör ett barn få möta på olika sätt för att ha möjligheten att ta till sig ämnet 

(Emanuelsson 2006, s.157). 

Om barnen ges möjlighet att redovisa och diskutera sina lösningar med andra barn skulle 

missförstånd lätt kunna redas ut. Kommunikationen med andra blir då en slags kunskapens 

byggnadsställning (Wistedt, 1996, s.65). Genom att arbeta och samtala med andra elever blir 

det dessutom synligt för barnet att andra också kan uppleva matematiken som svår och att 

även de gör misstag (Ahlberg, 2000, s.33). Dock blir inte undervisningen fulländad bara för 

att barnen får diskutera med varandra, en lärare måste ständigt finnas tillhand för att vägleda 

barnen (Axelsson m.fl. 1996, s.16). För att undervisningen ska bli så total som möjligt bör 

barn och vuxna inte bara samtala om de matematiska begreppen. Barnen bör även få upptäcka 

dem genom laborativt material. Genom att både verbalisera och laborera förstår barnen 

begreppet i sin helhet (Johnsen Høines, 2000, s.28). Ett nytt begrepp bör presenteras i 

problemform och ta sin utgångspunkt i barnens erfarenheter. I erfarenheterna känner barnen 

igen sig och kan på så sätt lättare förstå det nya begreppet (Ahlberg, 2000, s.79). Barnen bör 

sedan få chans att fundera på problemet en stund ensamma och sedan tillsammans med övriga 

gruppen (ibid.). Att fundera över begreppet tillsammans med andra är viktigt då det är i 

samspel med andra barnet har möjlighet att reflektera över sitt eget tänkande (Olsson, 2000, 

s.180).  

 

Många lärare anser att samtal är allt för tidskrävande och presenterar därför symbolerna tidigt 

(Malmer, 2002, s.30). Lärarena motiverar även det tidiga införandet av symboler med att 

eleverna själva vill lära sig dem då de har en föreställning om att de hör den riktiga 

matematiken till. Dock har långt ifrån alla sexåringar kommit till den abstrakta nivån att det 

kan förstå ett tal eller ett begrepp som pressenteras i symbolform (Olsson, 2000, s.197) Det 

barn som inte behöver ta hansyn till symboler kan fritt upptäcka matematiken utifrån sin egen 

världsbild och erfarenheter.  Barnet kan på annat sätt, än att skriva korrekta symboler, 
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presentera och beskriva en matematisk situation, detta kan tillexempel ske genom att barnet 

återger en räknehändelse genom att rita (Ahlberg, 2000, s.63).  

Erövring av ny kunskap sker med hjälp av de erfarenheter barnet redan har. Intresset för det 

nya går genom de tidigare erfaren heter den lärande besitter (Emanuelsson, 2006, s.130). 

Barn lever naturligt i två världar, i en fantasivärld och i den verkliga världen (Emanuelsson, 

2006, s.156).  Lågstadieläraren Lillemor Emanuelsson (2006, s.159) menar därför att använda 

sig av något fantasirelaterat som inkörsport till ny kunskap kan visa sig ge goda resultat. 

Emanuelsson menar att hon av erfarenhet kan påstå att läsning ur barnböcker ger positiv 

inverkan på barns förmåga att hantera och lösa matematiska problem. Emanuelsson menar 

dock att det inte finns någon direkt forskning på relationen mellan barnboken och 

matematiken men understryker att hon anser att tillämpning av barnboken i matematiska 

sammanhang visat sig fungera bra. Den skönlitterära berättelsen hjälper barnet att frigöra sin 

tanke och utvecklar barnets ordförråd (ibid.). Det går att hitta matematik i alla typer av 

barnböcker, läraren måste dock ha goda kunskaper att plocka fram den menar Emanuelsson. 

Genom att se matematik i det skönlitterära blir boken en bro mellan det barnet redan erfarit 

och det komplexa i matematiken, detta i sin tur motiverar barnen att utvecklas matematisk 

(ibid. s.157-159).  

Redan vid födseln har människa en förmåga att avgöra ett antal och skilja mellan ett, två, tre 

och fyra, denna förmåga kallas subitizing. Genom erfarenheter lär vi oss så småningom att 

mer noggrant genomföra och avgöra ett antal. Vi inser även att när en mängd eller massa är 

konstaterad ändras den inte även om föremålen byter plats, detta kallas antalskonservation 

(McIntosh, 2010, s.15). I ett tidigt skede i ett barns matematiska medvetande räknar hon inte 

för att ta reda på ett antal, räkningen i sig är en syssla utan vidare syfte, förståelsen av 

räknesysslan som en metod att ta reda på ett antal kommer vid olika åldrar hus olika barn 

(ibid. s.15-16). I skolans värld ges barn ofta möjlighet att träna sig på att räkna, dock ges det 

inte lika ofta möjligheten att förstå och argumentera kring det de gör. Huruvida barnen snabbt 

inser syftet med aktiviteten räkning beror således på undervisningens utformning (Axelsson 

m.fl. 1996, s.11).  

När ett barn förstått meningen med att räkna och upptäckt de generella mönstren inom 

räkningen räknar de lika lätt till 1956 som till 56. Dock problematiserar talen mellan elva och 

tjugonio erövrandet av räknesysslan då de inte följer samma logik som övriga tiotal. Talen 

uttalas inte lika självklart logiskt som till exempel 30 eller 40 som uttalas tre-tio och fyr-tio.  
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Talen tretton till nitton skrivs dessutom baklänges i fårhållande till hur de uttalas, tre-ton kan 

för ett barn te sig som något som skrivs 30 (McIntosh, 2010, s.20). För att barnet ska kunna 

lära sig utskilja och se samband och relationer mellan talen måste de få möta dem på olika 

sätt, det räcker inte att enbart upprepa räkneramsan (Ahlberg, 2000, s.61). Emellertid är det 

genom att upprepande gånger räkna för att ta reda på ett antal som relationen mellan antal och 

sysslan i sig blir synlig för barnen (McIntosh, 2010, s.20).  

Att lära sig räkna är en process som tar tid. När eleven så lärt räkna kan hon använda 

färdigheten för att lösa problem. Stegvis lär hon sig att lösa problemen genom de matematiska 

färdigheter hon har. Problemet 2+5 klossar löser barnet till en början genom att räkna först två 

klossar sedan fem klossar och slutligen hela högen. Med tiden räknar barnet först två, sedan 

fem men har insett att hon inte behöver räkna högen med två en gång till utan kan börja direkt 

på fem för att ta reda på hur många de blir tillsammans. Efter ytterligare en tid förstår barnet 

att hon kan börja räkna från det största talet, och då enbart räkna högen med två klossar som 

sex, sju för att komma fram till antalet (Ibid. 61-62). 

 

5.1 Metod och material 

Detta arbete baseras på intervjuer av fyra lärare, tre i förskoleklass och en i årskurs 1. 

Lärarena arbetar på olika skolor i Stockholms kommun och har samtliga intervjuats vid ett 

tillfälle. Intervjuerna utfördes med syfte att få lärarnas syn på hur en matematiklektion i 

förskoleklass kan se ut samt hur läraren anser sig verbaliserar matematiken under lektionerna. 

Intervjuerna har varit av kvalitativ karaktär, vilket innebär att fokus läggs på tolkning av dess 

innehåll mer en att försöka finna generella mönster (Stukát, 2005, s.32). Samtliga informanter 

har blivit informerade om vilka etiska krav jag som respondent förhåller mig till, vilka 

beskrivs vidare i Stukát (2005, s.130-132). Ofta skiljer sig informantens faktiska agerande 

med vad hen påstår i intervjuer (ibid.49). Med hänsyn av detta kommer därför arbetet baseras 

även på fem observerade matematiklektioner. Observationerna utspelar sig i tre 

förskoleklasser, vilka är de samma som de intervjuade lärarna arbetar i. Observationerna sker 

i syfte att se hur lärarna arbetar i praktiken, hur lektionerna är formade och hur matematiken 

verbaliseras. För analys används den fenomenlogiska metoden där alla tidigare uppfattningar 

och erfarenheter läggs åt sidan i förståelsen av det som studien får fram. På detta sätt kan det 

nya förstås utan påverkan av tidigare skapade fördomar (Thomassen, 2007, s.90-100).  
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5.2 Urval 

Jag fattade beslut att utföra intervjuerna och observationerna på skolor i Stockholms kommun. 

Tanken var först att de skulle ske i fyra förskoleklasser på kommunala skolor. Dock visade 

det sig inte oproblematiskt att hitta dessa fyra skolor. Många lärare jag talade med påstod att 

tid inte fanns för ett besök av mig, andra lärare var tvungna att rådfråga med skolans rektor 

och hörde sedan aldrig av sig till mig. Således blev jag tvungen att tänka över beslutet att 

enbart använda kommunala skolor. Jag kontaktade därefter friskolor inom kommunen vilket 

visade sig enklare. Dock menade lärarna på en av friskolorna att förskoleklasserna inte 

kommit igång med matematiken ännu och ansåg det därför mer lyckat för mig att tala med en 

lärare i årskurs 1. Denne lärare undervisade förra läsåret i förskoleklass och skulle därför 

kunna ge mig utförligare information för hur matematiklektionerna är upplagda än nuvarande 

lärare i förskoleklass. Då sökandet efter skolor som kunde ta emot mig visat sig mycket 

tidskrävande beslöt jag att godta lärarens förslag. Slutligen kom skolorna representeras av två 

kommunala och två friskolor. Tanken var att utföra två observationer på varje skola. Dock var 

en av lärarna sjuk samma dag som min andra observation på skolan var inplanerad. På grund 

av tidsbrist från skolans sida blev därför den andra observationen aldrig av. För att kunna 

uppfylla mitt syfte med arbetet hade jag på förväg beslutat att i observationerna fokusera på 

hur väl matematiken verbaliseras och individanpassades. Denna metod beskriver Stukát som 

observation efter särskilt registreringsschema (2005, s.51).      

6.1 Analys och resultatredovisning 

Här kommer det empiriska data som insamlats under arbetets gång presenteras och analyseras 

och diskuteras tillsammans med den teoretiska ram, tidigare forskning samt den 

erfarenhetsbaserade litteraturen som används. Då observationerna blir tydligare om de 

beskriver i sin helhet än för det fall de enbart presenteras i analysen inleds denna del med en 

presentation av de fem observationerna var för sig. Intervjuerna däremot presenteras direkt i 

analysen då jag anser att frågorna som legat som grund för intervjuerna blir tydligast direkt i 

analysen. En sammanfattning av intervjuerna går att läsa i bilaga 1, dock är detta inte 

nödvändigt för förståelse av analysen. Observationspresentationerna följs således direkt av 

analyser och diskussioner, vilken pressenteras under tre rubriker. Rubrikerna är de samma 

som används i delarna med tidigare forskning och den erfarenhetsbaserade litteraturen.  
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6.2 Skola A 

Observation 1 

Det är onsdag morgon en regnig höstdag i oktober. Barnen leker fritt i klassrummet, vissa ritar 

vid sina bänkar andra bygger med Lego på klassrumsgolvet.  Jag möter läraren i 

klassrumsdörren och välkomnas mig till dem, hon ger mig en kort beskrivning av klassen, 

berättar att det är 29 barn och tre vuxna, alla förskollärare. Hon visar mig slutligen till den 

plats där jag kan sitta och observera den stundande lektionen. Hon går där efter bort till 

katedern, plockar fram en liten klocka, samtidigt som hon ringer med klockan säger hon "God 

morgon Fb, ska vi börja dagen?". Barnen ser upp, en kvinna som suttit och skrivit på en dator 

vid katedern rester sig upp och uppmanar barnen att plocka undan. Läraren som hälsat mig 

välkommen skriver "god morgon" och "onsdag" på tavlan. En efter en sätter sig barnen på en 

rund matta nedanför en whiteboard. Efter en stunds tjat från lärarna är det så gott som tyst i 

klassrummet. Ytterligare en kvinna kommer in i klassrummet och slår sig ner i ringen, läraren 

som suttit vid datorn ställer sig whiteboarden och kvinnan som hälsat mig välkommen slår sig 

även hon ner på mattan. Läraren vid tavlan tar fram en tygpåse och ger den till ett av barnen. 

Barnet kommer fram till whiteboarden och tar upp en lapp ur påsen, visar lappen för läraren 

som viskar något i barnets öra. Barnet säger "Malin" och en flicka på mattan svarar ja. Lapp 

efter lapp tas fram och alla barns namn läses upp följt av att barnen svarar att de är här. 

Läraren skriver "matte" på tavlan.  

"Vad är tid?" säger hon sen. Barnen räcker lydigt händerna för att svara. "Tid är vad klockan 

är" svarar en elev Läraren ber barnet att utveckla hor hen tänker "Tiden är liksom att man ska 

göra något en viss tid, typ vara hemma eller så". Ett annat barn beskriver tiden som "kanske 

har man bråttom, då har man lite tid, fast en annan gång kan samma tid vara jättelång", ett 

tredje säger att tiden är "Osynlig, men den finns alltid ändå". Läraren låter var och en av de 

som vill berätta hur de tänker kring begreppet tid sedan ber hon barnen rita tiden, "Jag vill att 

du ritar vad tid är för dig" säger hon. Läraren delar ut papper och eleverna går och sätter sig 

vid sina platser och börjar rita. En del av eleverna börjar genast rita medans andra sitter och 

tittar på det tomma pappret. De tre lärarna går runt och hjälper de som har svårt att komma 

igång och uppmanar dem att rita genom att ställa frågor om vad tid är och be dem berätta om 

något de brukar göra en viss tid. 



23 
 

Allt efter som eleverna är klara med sina bilder om tiden uppmanas de att arbeta med 

"mattepappren". Eleverna hämtar redan påbörjade stenciler ur sina lådor eller tar nya ur en 

pärm som står i en bokhylla. Eleverna småpratar medan de arbetar, lärarna går runt i 

klassrummet, de hjälper de som räcker upp handen eller ber om hjälp genom att ropa på dem.  

Efter ett tag går en läraren åter igen till kateder, plockar fram klockan och ringer i den 

samtidigt som hon säger "Ska vi börja plocka ihop då?". Vid det här laget är alla i klassen inte 

klara med sin bild av tiden medans andra säkert hunnit gjort tre "matte-papper". När alla 

städat undan sina saker är det dags för lunch, arbetspasset matematik är slut för dagen. 

 

Observation 2 

Det har gått en vecka sedan jag var i skolan på mitt första besök, nu är jag här igen. Denna 

gång är klassrumssituationen lugnare än senast. I rummet är en lärare, nio barn och jag själv. 

Läraren berättade vid mitt föra besök att de ibland arbetar i mindre grupper, så är fallet idag. 

Barnen och läraren sitter i en ring på en stor matta, jag sitter en bit bort och observerar det 

som händer. "Idag ska vi prata om en halv" säger läraren "vad är en halv?" frågar hon klassen. 

Ett barn svarar rakt ut "att man delar". Läraren gestikulerar till barnet, på ett sätt jag tolkar 

betyder att barnet inte ska svara, och ber ett av de tre barn som räcker upp handen svara. "Det 

är typ att man har nåt och så delar man det" svarar barnen. Läraren bekräftar det barnet sagt 

med att upprepa det och säga att så är det, hon tittar sedan på det barnet som svarat rakt ut och 

säger "som du sa också, bra". Läraren tar sedan fram ett äpple och frågar hur många gånger 

äpplet måste delas för att hon ska få hälften och "Smilla", en tygråtta som ligger på mattan ska 

få hälften. Barnet som tidigare svarat rakt ut ropar "Två". "Glöm inte händerna" säger läraren 

samtidigt som hon ber att annat barn att svara. "Två" svarar även detta barn. Läraren frågar de 

andra barnen om de också tycker att äpplet ska delas två gånger, det tycker de. "Två gånger 

säger ni, ska vi prova?". Läraren tar fram en kniv och delar äpplet på mitten "det var en gång" 

säger hon sedan. Hon håller upp de båda delarna så att barnen kan se dem. "Ska jag dela det 

en gång till nu?". Barnen svarar genom att övertygade ropa "Nej". Läraren påminner dem då 

om att de sagt att äpplet ska delas två gånger. Barnet som svarat utan att räcka upp handen 

säger "Ja men alltså inte två (barnet skär med handen i luften för att illustrera hur läraren delat 

äpplet) utan två bitar". Läraren förtydligar det barnet sagt "Äpplet skulle delas i två bitar inte 

två gånger, är det så ni menar?". Barnen nickar och svarar att så menade de. Läraren håller 
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åter upp de två äppelbitarna och frågar klassen om hon och Smilla kan få hälften var nu. 

klassen är överens, de kan få hälften var.  

"Så vad är då en halv Anna?" Läraren frågar ett barn som inte gjort särskilt mycket väsen av 

sig under lektionen. Flickan, som sitter halvt bort vänt från läraren, vänder huvudet och ser 

upp på läraren. "Det är att…" flickan skruvar på sig och agerar nervöst, "det är att det är 

som…" De andra barnen tittar på flickan, två räcker upp handen som att de vill svara på 

frågan åt flickan. "Vad är en halv Anna" frågar läraren igen "tänk efter, kommer du ihåg vad, 

Peter visade nyss?" Läraren pratar lugnt till flickan och försöker få henne att minnas genom 

att påminna henne om vad som tidigare sagts. "Det är att man har två" svarar flickan och tittar 

ner i golvet. "En halv, är en del av två, som den här äppelbiten" fyller läraren i. Läraren 

berättar nu för hela klassen att en halv är när man har delat något, tillexempel ett äpple och 

sedan tar en av de två bitarna som blir. Barnet som tidigare pratat rakt ut säger då "Ja, nu har 

du en halv och Smilla en halv." "Precis så, Peter" Säger läraren och håller upp en av 

äppelbitarna, "Det här är en halva från ett äpple".  

Efter diskussionen om en halv tar läraren fram fyra äpplen till. Hon frågar klassen om de ska 

ta reda på hur många bitar de får om de delar alla äpplen i halvor. Barnen verkar nyfikna och 

räknar högt tillsammans med läraren när hon delar äpplena. Efter att äpplena delats frågar 

läraren om barnen vill ha "Var sin halva". Alla barn svarar att de vill, och läraren delar ut de 

åta bitarna som delats. Då det var nio barn i klassen tar läraren den bit som tidigare tilldelats 

"Smilla" och ger till det nionde barnet " Du får Smillas för hon har ätit så många äpplen 

redan" säger hon och skrattar. Barnet ser nöjd ut och börjar äta på sin bit. 

Allt efter som barnen ätit klart går det ut ur klassrummet för att ha rast.  

6.3 Skola B 

Observation 1 

Måndag morgon, jag och läraren i klassen är ensamma i klassrummet. Jag har kommit till 

skolan för att observera hur ett matematikpass kan gå till i en av förskoleklasserna. Klass 

läraren berättar att klassen består av 26 barn, hon själv som utbildad förskollärare och 

klasslärare i klassen samt två barnskötare. Hon berättar att de har matematik som 

morgonmoment, dock menar hon att dessa moment inte är att ses som riktiga lektioner då de 

bara är cirka 30 minuter, längre pass har det två gånger i veckan. I klassrummets mitt ligger 

en stor rund matta. Jag kan höra barn röster och spring från korridoren utanför.  Läraren 
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suddar whiteboard och skrattar till när hon säger "Det här är lugnet före stormen.". När 

whiteboarden är ren går hon bort till en bandspelare i en av bokhyllorna, hon sätter på klassisk 

musik och går sedan till dörren och öppnar den. Läraren säger "God morgon" följt av ett barns 

namn, ett efter ett hälsas barnen välkomna innan de går in i klass rummet och sätter sig runt 

den stora mattan. En annan person, vilken jag senare får veta är en av klassens två barnskötare 

går runt mattan med en låda i handen, i lådan ligger små djur som ska användas att massera 

med. Vart annat barn får ett massagedjur och barnen börjar vant att massera varandra. När alla 

barn har kommit in i klassrummet går klassläraren åter fram till whiteboard och skriver 

"Välkommen Kristina" jag noterar nu att det sitter små plastlappar på tavlan vilka det står 

årtal, månad, dag och årstid på, ett ord på en lapp. Barnskötaren samlar nu in massage djuren 

samtidigt som klassläraren räknar "ett, två, tre" följt av att hela klassen sjunger en 

godmorgon-sång. "Är ni beredda" säger läraren efter sången. Hon pekar på ett barn och ber 

denne börja, barnet reser sig då upp och säger "ett", barnet bredvid hen reser sig därefter och 

säger "två", en efter en reser barnen sig och säger nästkommande siffra. Läraren går runt i 

ringen, pekar på det barn vars tur det är, en del av barnen är snabba att räkna in sig själva, 

medans andra kanske inte riktigt lärt sig räkneramsan än och får hjälp av läraren som viskar 

siffran eller talet till dem. När sista barnet räknats in konstateras att det är 24 barn i 

klassrummet idag. "Vi är 24 men ska vara 26, hur många barn är borta idag?" frågar läraren. 

Ett fåtal av barnen räcker upp handen på en gång, andra tittar på sina fingrar, ytterligare några 

tittar frågande ut i klassrummet. Läraren ber att av barnen svara, "Två!" utropar hen stolt, 

läraren bekräftar barnet genom att nicka och säga högt "två stycken är sjuka idag".  

Läraren går nu fram till whiteboarden och pekar på lappen där det står årtal, hon frågar ett av 

barnen vilket år det är, snabbt svarar barnet 2012.  "Men här har det hänt något inatt när ni 

sov" säger läraren och pekar på lappen med texten månad.  "Vad är det som har hänt" säger 

hon samtidigt som hon skriver oktober under texten. Barnen räcker upp händerna, läraren ger 

ett av dem ordet och barnet svarar "oktober". "det är en ny månad, oktober" säger läraren. 

"Vad heter det då när det är ett, ett i ett datum?" Några barn säger rakt ut "ett" "oktober ett", 

Andra säger "etta" läraren formar läpparna som att hon säger bokstäverna F och Ö. "Första" 

utropar ett barn. "Precis, den första oktober" Säger läraren. På liknande sätt gås sedan dagen 

och årstiden igenom. Under lapparna står det nu "2012, oktober 1, måndag, höst". " "Dagens 

datum är alltså måndagen den första oktober, 2012" Säger läraren och pekar från höger till 

vänster på lapparna. Efter datumgenomgången går läraren mycket snabbt igenom dagens 

schema.  
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"NU är det dags för guldpåsen" säger hon sedan. Hon tar fram en guldfärgad tygpåse och ger 

den till ett av barnen. Barnet stoppar ner sin hand i påsen och låter den stanna där. Läraren 

frågar barnet vilken form hen känner, barnet svarar "cirkel". Läraren frågar om den är tjock 

eller tunn, barnet svarar att den är tunn. Läraren frågar om den är stor eller liten, "liten" svarar 

barnet. Därefter tar barnet fram handen ur påsen och kollar på den form hen tagit. De andra 

barnen småpratar och jag upplever dem som ganska okoncentrerade då läraren ger påsen till 

ett annat barn som får utföra samma ritual, när fyra barn haft påsen är det dags för frukt- och 

sångstund, matematikpasset är slut för denna gång. 

 

Observation 2 

Klockan är 10 på onsdag förmiddag, jag är till barka på skola B för att denna gång observera 

ett matematikpass i halvklass. När jag kommer in i korridoren är där fullt med barn. Barnen är 

överallt känns det som, en del har ytterkläder på sig andra inte, ljudnivån är hög. En kvinna 

jag inte träffat tidigare ber barnen skynda sig och säger "vi börjar snart". Jag får syn på 

klassens lärare och hälsas välkommen av henne. Hon berättar att vi ska gå till ett annat rum 

och ha lektionen där idag. Läraren går runt i korridoren och säger till en del av barnen att de 

ska följa med henne. De barn som inte blivit tillsagda går in i klassrummet, de andra stannar 

kvar i korridoren. När det lugnat sig i korridoren går vi i.  

Vi går in i ett rum som jag tror är en del av skolans matsal. Genom en flyttbar vägg ser jag in i 

matsalen och jag får känslan av att man även brukar äta i detta rum. I rummet står två 

längbord, båda bestående av tre kvadratformade bord som skjutits ihop samt två runda bord, 

vid borden stor stolar och ytterligare några stolar står uppradade efter den ena väggen, jag 

sätter mig på en av dessa stolar. "Ni ska sitta vid två bord" säger läraren samtidigt som hon 

visar ett efter ett av de nio barnen vilket bord just han eller hon ska sitta vid. När alla satt sig 

börjar läraren dela ut vita A4-papper, pennor och sudd till barnen vid det ena bordet. "Ni ska 

få en uppgift, den är att räkna hur många stolar det finns här i rummet, sedan räknar ni alla 

bord och sist alla fönster" instruerar hon. Hon berättar för barnen att de ska räkna tyst för sig 

själva och sedan skriva hur många det var av varje sak på det vita pappret. Läraren går bort till 

det andra bordet och delar ut andra papper, ett A4 där det är ritat sicksack- och vågmönster på. 

"De här mönstren ska ni fortsätta rita, ni ser att det slutar här. Ni ska fylla i så att de går över 

hela raden.". Barnen får veta att de får använda vilken färg de vill.  
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Barnen som blivit tillsagda att räkna bord, stolar och fönster går utan att tillsynes följa någon 

logik i sitt räknande, jag har svårt att tro att de räknar på riktigt. Ett barn utbrister plötsligt 

"arton bord", jag får då min känsla av att de inte räknar på riktigt då jag har svårt att tro att 

hen kan räknat så tokigt att rummet totalt åtta bord räknas som arton stycken. Barnen vid bord 

två jobbar tyst, det ser ut som de följer lärarens instruktioner och arbetar koncentrerat. Dock 

sitter en flicka vid bordet utan att göra någonting. Läraren går runt i rummet och samtalar 

lugnt och diskuterar med barnen som räknar. Hon pekar med handen i luften mot stolarna och 

låter ett av barnen räkna dem allt eftersom hon pekar. Några av barnen vid bord två är nu 

färdiga och får då samma uppgift som barnen vid bord ett. Stämningen i rummet upplever jag 

nu som mycket stressam både för barnen och läraren, barnen går nu huller om buller och 

räknar lite här och där, de pratar med varandra, Läraren försöker hjälpa barnen vid både bord 

ett och två samtidigt som hon påminner alla om att "Tala med små bokstäver". Läraren har 

emellertid inte märkt att ett av barnen vid bordet inte arbetar och hjälper därför inte henne. Jag 

tror inte att läraren ser det jag ser, att vissa barn bara går runt i rummet och tillsynes inte 

räknar alls. Jag tror att detta är en situation där den som vill kan få det att se ut som hen 

arbetar fast så inte är fallet. Jag hör hur läraren talar om för ett barn att om hen inte vet hur 

man skriver siffrorna kan hen rita pinnar för antalet bord. Ett barn går från stol till stol och 

räknar högt samtidigt som hen slår en penna på stolen som räknas. Två av barnen från bord ett 

är nu färdiga med räknandet och får då samma papper som bord två började med. Efter att ha 

talat om för barnen vad de ska göra fortsätter läraren att hjälpa de barn som räknar.  

 Jag hör hur många barn räknar högt samtidigt och hör de olika räkningarna som ett kaos i 

huvudet då alla är på olika ställen i räkneramsan. Läraren går nu tillsammans med två barn 

och pekar på varje fönster och räknar dem högt. När sista fönstret är räknat hjälper hon ett 

annat barn att räkna fönstren denna gång bara pekar hon och barnet själv räknar allt efter som 

läraren pekar. Läraren säger nu till hela gruppen "vi ska räkna allt tillsammans sen, ingen gör 

fel vi bara räknar olika". Barnen fortsätter att prata med varandra, räkna högt och gå runt i 

rummet. Några barn talar om att de är klara med allt och läraren uppmanar då dessa att ta rast. 

Läraren hjälper ett barn att räkna stolarna på liknande sätt som hon hjälpte till att räkna 

fönstren, hon pekar och barnet räknar. Flickan som suttit utan att arbeta upptäcks nu av 

läraren som uppmuntrar flickan att försöka. Flickan säger att hon inte kan, dock hör inte 

läraren detta då hon redan rusat iväg till en annan del av rummet. 
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Allt efter som barnen är klara lämnar de klassrummet. Till slut är det bara jag, läraren och 

flickan som inte jobbat kvar. "Du får göra klart senare" säger läraren och manar flickan att gå 

ut och leka. 

 Barnen är på rast och lektionen har avslutats trots att de inte räknat tillsammans vilket läraren 

sagt att de skulle. 

6.4 Skola C 

Observation 1 

Klockan är 9:00 när jag kliver in i klassrummet på skola C. Jag uppskattar att det är cirka 25 

barn i klassrummet. Ljudnivån är hög och barnen tycks inte känna av att lektionen snart ska 

börja. fem barn leker vilt och rörligt med Lego på golvet, tre barn står whiteboarden och ritar 

på den. Ett flertal barn verkar inte veta vad de ska göra utan rör sig ständigt ut och in i 

klassrummet, kollar ut genom fönstret, tar fram böcker som de sedan ställer tillbaka utan att 

ha tittat i dem. Förutom jag själv är en vuxen till i rummet. Den vuxne kommer fram till mig 

och presenterar sig. Hon berättar att hon är en av klassens tre lärare och välkomnar mig till 

skolan. Ytterligare en kvinna kommer nu in i klassrummet, samtidigt som hon kliver över 

tröskeln ropar hon högt "man fy vilket liv det är här, nu ska ni genast lugna ner er." Hon 

uppmanar barnen att städa och komma fram och sätta sig på den stora mattan. Läraren som 

hälsat mig välkommen börjar även hon säga åt barnen att plocka ihop och lugna ner sig. 

Efter cirka tio minuter har alla barn satt sig på mattan framför whiteboarden, jag upplever nu 

situationen som kontrollerad. En av lärarna tar fram en stor kalender och pekar på dagens 

datum. "Idag är det tisdagen den andra oktober, välkomna hit.", almanackan läggs sedan 

undan. Läraren berättar att de ska ha matematik idag och att de kommer vara i två grupper. 

Hon läser upp namnen på några barn som ska gå med den andra läraren till grupprummet och 

ha lektion där, övriga barn ska vara kvar i klassrummet med henne.  

När så de barn som skulle ha lektionen i grupprummet har gått plockar läraren fram en 

tennisboll. Hon frågar klassen vad det är hon håller i sin hand. Vissa barn ropar då rakt ut att 

det är en boll, medan andra räcker upp sina händer för att besvara frågan. Läraren ger ordet till 

ett av de barn som räcker upp handen "Det är en boll, jag tror tennis" svarar barnet. "Precis en 

tennisboll är det" svarar läraren. Hon frågar sedan klassen vilken form bollen har. Ett barn 

ropar rakt ut att den har en bollform, de andra sitter tysta, läraren upprepar frågan och ställer 

den direkt till ett av klassens barn. "Hm, som en rund fast inte så här" barnet ritar en cirkel i 
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luften, "den är mer så här" barnet kupar sina händer och formar dem likt ett klot. "Man kan 

faktiskt säga att den är rund, det är rätt som du sa" säger läraren "men det är ingen cirkel, var 

det så du menade?" Läraren ritar en cirkel i luften på samma sätt som barnet gjort. "man kan 

kalla det för klotformat när det är så här som bollen." Läraren tar sedan fram en liten 

kvadratformad låda. Hon håller fram den till klassen och säger "En cirkel som är så här som 

bollen kallas för ett klot, vad är då det här?." Denna gång tycks barnen mer övertygade än vid 

frågan om bollens form. "Det är en kvadrat", svarar de. Läraren kupar händerna om bollen 

och berättar att bollen inte är platt som en cirkel utan att det går att ta på den på det sätt hon 

håller i den (med kupade händer). "Det är ju lika med den här lådan, man kan liksom hålla i 

mer än om den var platt". Hon frågar om klassen har några förslag på vad man kan kalla 

lådans form. Barnet som tidigare föreslagit "bollform" föreslår denna gång "lådform". Läraren 

säger att det är ett bra förslag "men tänk om den har samma form men inte är en låda?" lägger 

hon till. "En ask!" utbrister då ett barn. Läraren förklarar att ask och låda är samma sak och 

inte någon form. Hon frågar barnen om de vill fortsätta gissa, de flesta barn sitter tysta, ett av 

barnen uppmanar läraren att berätta. "Man brukar kalla den kub." meddelar läraren barnen.. 

Hon håller fram bollen igen och säger "klot" sedan håller hon fram lådan och säger "kub".  

Barnen får sedan i uppgift att kolla i klassrummet om de kan hitta fler saker som är klot- eller 

kubformade. Barnen reser sig och börjar kolla runt i rummet. Två barn går tillsammans runt i 

klassrummet och diskuterar tänk bara objekt. En pojke tittar ner i golvet och letar med 

blicken, på ett sätt som om han letar något mycket litet som tappats där. Ett barn rusar genom 

klassrummet och pekar med handen till höger och vänster "klot, klot, klot, kubor" säger han 

när han pekar. Ett barn frågar läraren om borden är kuber "för det går ju liksom att göra så 

här", barnet böjer sig över bordet och drar med hela armarna över bordets yta. "Intressant", 

utbrister läraren och uppmanar övriga barn att komma fram till bordet. Hon ber barnet som 

frågat berätta hor hen tänker för övriga klassen, barnet visar likadant igen genom att dra med 

armarna över ytan. Barnen är tveksamma, en del tror att det kan vara en kub andra ror det inte. 

Läraren tar fram lådan igen och drar med fingret runt alla kanter samtidigt som hon säger "så 

här kan man ta på lådan, på flera sidor, kan man det på bordet?" "Hon visar kuben genom att 

snurra den och förklarar att alla sidor är likadana. På bordet, förklarar hon, är inte alla sidor 

likadana och därför är det ingen kub.  

Läraren tittar på sitt armbandsur och talar om för klassen att det blivit dags för rast. Hon 

berättar att de efter rasten ska göra "en annan sak" men att de efter lunchen ska fortsätta med 
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dessa former. Innan barnen lämnar klassrummet uppmanas de av läraren att hålla utkik på 

skolgården om de kan hitta kuber och klot där.   

  

6.5 Språkets roll i utvecklingen av matematik hos barn i tidig skolålder 

Språket som används inom matematiken skiljer sig i många avseenden från det språk som 

används till vardags och kan därmed jämföras med ett eget språk (Emanuelsson, 2006, s.45). 

Det komplexa inom det matematiska språket är i stor omfattning förklaring till elevers 

misslyckande försök att lösa matematiska uppgifter (Lindkvist, 2004, s.9). Samtliga lärare 

som intervjuats i detta arbete menar att de känner till att språket ofta ligger som grund för de 

svårigheter elever upplever inom matematiken. Dock är lärarna inte helt överrens om hur det 

bör arbetas för att motverka språkliga problem inom matematiken. Lärare A och B menar att 

det är viktigt att samtala mycket om matematiska begrepp för att öka barnens förståelse för 

dem. Lärare C och D menar att det inte går att ge ett direkt svar på hur det bör arbetas för att 

stärka barns språkliga medvetenhet inom matematiken. De menar att språkliga svårigheter 

påverkas av olika faktorer och därför måstes ses över olika från barn till barn. Emanuelsson 

(2006, s.157) menar att lärare bör ägna mer tid åt att försöka förstå hur barnet tänker istället 

för att undersöka om barnet löst en uppgift helt korrekt. Att titta på hur eleven löst uppgiften 

istället för att lägga fokus på korrektheten i lösningen är något som även Ahlberg (2000, s.66) 

menar att läraren bör göra. Lärarnas sätt att leda diskussioner i klassrummet kan med detta 

förstås. Både lärare A och C låter barnen diskutera begrepp utan att gå in och tala om det 

”rätta” svaret. Lärare A ställer dessutom frågan om vad tid är på ett sådant sätt att det inte går 

att svara fel, ”Vad är tid för dig?”. Lärare C låter barnen ge förslag på lådan och bollens 

former, hon låter dem en längre tid komma med förslag på namn innan hon ger barnen de 

korrekta benämningarna. Ett barn föreslår låd-form, vilket kan ses som ett fullt naturligt namn 

på föremålet då det är just en låda. Barnet drar sedan logiken ett steg längre när läraren inte 

helt accepterar barnets förslag. Ask-form föreslår barnet, vilket även detta kan ses som ett 

mycket logiskt namn att beskriva föremålets form. Barnets förslag kan förstås i McIntosh 

(2010, s.3) om att barns felaktiga svar sällan är slumpartade utan beror på att de använder en 

logik som inte fungerade i situationen. Efter en stunds samtal om benämningarna för formerna 

ger läraren de korrekta termerna genom att tala om vad man brukar kalla dem, detta utan att 

kritisera elevernas förslag.  
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Ett barn i skola A skall förklara att ett äpple inte ska delas två gånger utan i två bitar. Barnet 

säger inte ”du ska inte skära det två gånger” utan visar med handen hur hen skär äpplet i 

stället för att använda ordet dela eller skära. Sterner (2006, s.46) menar att många barn har ett 

svagt ordförråd vid skolstarten vilket skulle kunna vara en orsak till att barnet väljer att 

illustrera kroppsligt i stället för verbalt. Läraren återger barnets mening genom att fullt ut sätta 

ord på det barnet ville ha sagt. Sterner (2006, s.103) menar även att en av lärarnas viktigaste 

uppgifter är att hjälpa barnen sätta ord på det de menar vilket lärare A i detta sammanhang 

gör. Läraren ber sedan ett tystlåtet barn berätta vad en halv är. Flickan agerar nervöst och 

osäkert och svarar kort ”det är två”. Läraren accepterar svaret och säger "En halv, är en del av 

två.". Lärarens sätt att låta barnens svar vara olika välbeskrivna skulle kunna förklaras i att 

hon förstår att olika individer har olika behov. Detta i sin tur är i likhet med synen på att barn 

är olika vilket förklaras i Malaguzzis tre barn. 

Barn kan mycket matematik redan innan skolstarten. De använder matematiska begrepp, 

vilket kan få läraren att tro att eleverna har större förståelse för ämnet än de i själva verket har 

(Johnsen Høines, 2000, s.36). Emellertid kan läraren även uppleva barnen som mindre 

begåvade än de är då barn kan tolka en fråga på ett annat sätt än läraren menat den (McIntosh, 

2010, s.16). Genom samtal lärare och barn emellan blir det synligt för läraren hur barnet 

förhåller sig till det de samtalar om (Palmer, 2010C, s.9). Samtalet kan således ses som viktigt 

för att läraren inte ska få en felaktig uppfattning om de nivåer barnen ligger på. Genom 

observationerna och intervjuerna på skolorna står det klart att samtal mer eller mindre 

förkommer på samtliga skolor. Följaktligen bör lärarna ha god potential att se hur väl barnen 

förstår matematiken. För att en individ ska kunna utvecklas behövs att undervisningen varken 

är för lätt eller för svår. Genom att titta på barnets proximala utvecklingszon ser läraren vad 

barnet kan och förmår att lära (Sälsjö 2011, s.167). Sammanfattningsvis blir barnens 

proximala utveklingszoner synliga genom verbalt interaktion mellan lärare och barn. Dessa i 

sin tur talar om för läraren vilken nivå det individuella barnet befinner sig på. Lärare A och C 

menar att de ofta delar in klassen i grupper vilka baseras på vilken nivå barnen är på. I skola B 

och D delas klasserna också ibland in i grupper, vilka kan antas även dessa tar hänsyn till de 

nivåer barnen är på. Där med kan ett antagande om att samtalen som förekommer på skolorna 

gjort det synligt för lärarna vad barnen kan inom matematiken göras. Samtalen kan således ses 

som en del i processen att dela in barnen i de nivåbaserade grupperna.  
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Dock upplever jag inte att samtalen förekommer i allt för stor omfattning på Skola B. Malmer 

(2002, s.45) menar att matematiklektioner som uteslutande syftar på att öka förståelsen av ett 

begrepp kan ses som meningslösa och oriktiga av icke insatta vuxna. Kanske kan detta vara 

förklaring till att samtalen i vissa fall tycks lysa med sin frånvara på skola B. Verbalisering av 

matematiken fyller emellertid fler funktioner än ökad förståelse av ett visst begrepp. Genom 

samtal kan den vuxne få barnet att förstå det hen gör, den vuxne kan även vägleda barnet 

genom att säga ”hur gör du nu?” eller Hur ska du tänka då?”. Samtalet fyller på detta sätt 

funktionen att få barnet att ta ett steg längre, bort från det hen redan kan (Sälsjö 2011, s.167). 

Samtalen kan även innebära att barnen förstår varför en viss aktivitet ska utföras. Barnen på 

skola B uppträdde oengagerade och ointresserade. Bristen på samtal kan här förklara att 

barnen inte förstår varför läraren vill att de ska räkna fönster, bord och stolar. Avsaknaden av 

förståelse kan i sin tur förklara att eleverna uppvisar ett ointresse för det de sysslar med.  

Genom att se på kunskapen som något språkligt konstruerat menas det att den alltid förmedlas 

genom språklig interaktion (Thomassen 2007, s.105). Lindekvist (2003, s.9) menar att barns 

misslyckande inom matematiken ofta beror på dålig begreppsuppfattning, kanske beror denna 

på att eleverna inte har diskuterat begreppen tillsammans med andra. De barn som presterar 

bäst i skolan är de som visar förståelse för resonemang inom matematiken (Engström & 

Magne, 2008, s.76-77) I observationer från skola A och C synliggörs det hur matematiskt 

relaterade begrepp lyfts fram i diskussioner. Barnen får i de två skolorna säga vad de tror 

begreppen innebär, detta utan att läraren lägger sig i och påverkar barnen. Lärare D uttrycker 

att hon brukar fråga barnen ”hur löser vi detta?” när de stöter på nya problem inom 

matematiken. Även lärare B menar att samtal är viktigt för att öka barnens förståelse för ett 

begrepp. Enligt Halldén (2011, s.133) menar Piaget att individen lär sig först när hen berör det 

nya i samspel med andra. Då samtliga lärare tycks anse att samtal är viktiga för 

begreppsförståelsen kan det antagas att de har samma uppfattning av samtalets funktion som 

Piaget. Samtalen förklaras av lärare C och D uppfylla sitt syfte. Vilka menar att de sett hur 

barnen utvecklats av samtalen. Lärare D beskriver även att barnens tankat lett till 

diskussioner, vilka kan antas givande.  

Då matematikens språk i många avseenden är olikt det vardagliga bör läraren inte ställa krav 

på att barnen använder ett felfritt matematiskt språk (Sterner, 2006, s.51). De korrekta 

begreppen bör successivt föras in i lektionerna (Emanuelsson 2006, s.40). Dock bör läraren 

själv uteslutande använda ett riktigt matematiskt språk, och fint rätta barnen genom att 
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återberätta det de sagt med korrekta termer och begrepp (Malmar, 2002, s.49). I besök i skola 

B observeras hur läraren låter barnen beskriva en figurs form samt dess tjock- och storlek. 

Läraren ställer frågor om figuren genom att fråga om den, ”är den tjock eller tunn?” etc. 

Barnen svarar sedan med korrekta begrepp då de upprepar det läraren sagt. Situationen kan 

förstås ha för avsikt att träna barnen i att använda korrekta begrepp vid beskrivningen av ett 

föremål. Dock använder lärare B senare de inkorrekta termerna plus och minus trots att hon 

själv utrycker att det inte är rätt att säga sig så. Det blir således svårt att avgöra om läraren 

anser det viktigt att träna förståelsen för det matematiska språket eller inte. Å ena sidan tycks 

det så i och med situationen där figuren beskrivs, å andra sidan uppvisar läraren ett sätt att 

förhålla sig till korrektheten i språket som inte nödvändig. Lärare A och C däremot uppvisar 

ett beteende som kan tolkas i enhet med att de är toleranta till hur barnen använder språket 

inom matematiken. Dock tycks lärarna själva konsekvent använda ett korrekt matematiskt 

språk. I observationerna blir det även tydligt att både lärare A och C låter barnen uttrycka sig 

på ett sätt de är vana med. Malmer (2002, s.24-25) menar att komplexiteten inom det 

matematiska språket underlättas om barnens erfarenheter tillgodoses. Genom att låta barnen 

använda sig av, ett för dem, välkänt språk kan det förstås att barnens erfarenheter tas tillvara. 

Förskoleklass är en frivilig del av skolan. Matematiken innefattar således inga krav på 

uppfyllda mål. Lektionerna kan därför antas syfta till att underlätta för eleverna vid den 

egentliga skolstarten i årskurs 1. Sterner (2000, s. 215-216) skriver om ett språkprojekt i 

förskolan vars syfte var att stärka barnens medvetenhet om matematiska begrepp för att 

underlätta för dem i skolan. Sterner menar att projektet uppvisat goda resultat. Samtalen och 

diskussionerna i förskoleklasserna kan med detta förstått antas bidra till att eleverna har en 

viss förståelse för matematiska begrepp vid skolstarten. Det i sin tur kan antas underlätta för 

dem vid mötet av matematiken i årskurs 1 och senare.  

Dock är det verbala bara ett sätt att möta matematiken. Ahlberg (2000, s.66) menar att barn 

har flera språk, det oralt förmedlade är ett av dem. Ahlberg menar att barn även uttrycker sig 

genom att rita och använda kroppsspråk. Kroppen och i synnerhet händer och fingrar är något 

som även Johnsen Høines (2000, s.37-38) menar är vanligt förekommande bland barn som 

vill uttrycka något. Lärare C kan i och med detta förstås när hon talar om formen cirkel 

samtidigt som hon ritar en cirkel i luften. Lärare B kan även ses beakta att barn har fler sätt att 

uttrycka sig på då hon säger till barnen att de kan rita sträck för att berätta hur många det finns 

av ett antal föremål. Även lärare A tycks ta hänsyn till detta då barnen får rita begreppet tid. 



34 
 

6.6 Lärarens förhållningssätt till och betydelse i matematikundervisningen 

Lärare som undervisar i ämnet matematik saknar ofta behörighet i ämnet (Emanuelsson, 

2006, s.43).  Lärare B berättar att hon inte undervisar särskilt mycket i matematik då hon 

själv håller på att lära sig ämnet. Att lärare B tycks sakna behörighet i ämnet kan förstås 

genom att matematik som ämne är något nytt förekommande på lärarutbildningar (Palmer, 

2010, s.31). Lärare B har arbetat som förskollärare i 30år och bör med andra utbildat sig 

innan matematiken ingick i lärarutbildningen. Emanuelsson (2006, s.130) menar att lärarens 

kompetens inom matematiken är viktig för huruvida hon kan lyfta fram matematiken i 

vardagssituationer. Under lärare B´s andra lektion upplevs situationen som stressig och 

kaotisk, något jag inte lika starkt upplevde under besöken på de andra skolorna. Då samtliga 

av de tre andra lärarna var i 30–35-årsåldern kan slutsatsen om att de utbildat sig senare än 

lärare B dras. De kan därmed tänkas att de är utbildade i matematik och således har en högre 

kompetens inom ämnet.  

Även hur läraren förhåller sig till ämnet påverkar undervisningen. Flera författare menar att 

lärarens sätt att bemöta barnen inom matematiken är avgörande för vilken inställning till 

ämnet barnen får.  På den generella frågan vad lärarna ansåg det bästa med läraryrket vara 

menade de det som tillfredställande att se glädjen hos barnen. Lärarna tycks med andra ord se 

på barnen som något positivt och antagligen bemöts barnet därefter. De barn som bemöts med 

respekt av sin lärare utvecklas inom lärandet (Emanuelsson, 2006, s.130). I observationerna 

blir det dock tydligt att eleverna inte bemöts lika respektfullt i praktiken som i lärarnas sätt att 

tala om dem. Ett barn som pratar rakt ut under lektionen i skola A dämpas av läraren och ges 

inte möjlighet att svara på frågorna läraren ställer. En flicka i skola B sitter lektionen igenom 

utan att bli sedd av läraren trots att hon uppenbart behövde lärarens stöd. Lärare B talar även 

om de stenciler de använder som "överkurs för många" och utrycker "lugnet före stormen" 

som beskrivning av stunden innan lektionen börjar. Jag kan tydligt se både det rika barnet 

som själv är förmögen att ta till sig kunskapen och det sovande och fattiga barnet i behov av 

lärarens hjälp. Emellertid ser jag inte att lärarna bemöter dessa barn efter deras individuella 

behov, den ena dämpas och den andra blir inte sedd. Trots detta ser jag, i andra situationer, att 

lärarna förmår ta hänsyn till att barn lär sig på olika sett. Till exempel ställer lärare A en 

direkt fråga till ett tystlåtet barn och hjälper sedan barnet besvara frågan. Läraren i skola C 

samlar hela klassen efter att ett barn frågat om ett bord är kubformat och tar där med barnets 

fundering på allvar. För att barn ska kunna lära sig något nytt och ta ett steg högre upp i sin 

kunskap behövs en inbjudande lärare (Körling, 2011, s.74). Läraren bjuder in samtliga barn i 
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rummet till diskussion om bordet kan tänkas vara en kub. Således bör alla barn getts 

möjlighet att lära sig något nytt trots att det bara var ett av barnen som utryckte en fundering. 

Emanuelsson (2006, s.157) menar att klassrumsmiljöer där elever ges möjlighet att utvecklas 

både socialt och språkligt stärker hennes lärande, något man kan anta sker i exemplet ovan. 

Många lärare anser att matematiklektionerna i förstahand går ut på att bocka av det eleverna 

har gjort (Olsson, 2000, s.184-185). Olsson menar att matematikböcker och stenciler ofta 

används för att eleverna ska hinna göra eller komma så långt som möjligt. I skola A-C 

använder de stenciler. Lärare B menar att stencilerna är svåra för många och i skola A ser jag 

hur stencilerna används som ett extra moment för de elever som arbetar snabbt. Jag ser 

följaktligen inte att stencilerna används som ett sätt att hinna så långt som möjligt snarare 

används de i skola A som ett sätt att få eleverna att inte hinna längre. Under lektionen 

arbetade de med begreppet Tid de elever som snabbt ritat vad tid är arbetade med stenciler 

som inte hade någonting med tiden att göra. Ett antagande om att stencilerna används för att 

slippa nivåanpassa undervisningen bör kunna göras då stencilerna inte bidrar till ökad 

kunskap av begreppet som lektionen avsätt att beröra. I skola D berättar läraren att de arbetar 

utifrån en lärobok, där ett kapitel gås igenom under en lektion, både i grupp och enskilt. Inte 

heller här ser jag att boken används för att hinna så långt som möjligt. 

 

Vid antagandet av att det finns tre sorters barn bör läraren ha förståelse för alla dessa tre barn. 

Om undervisningen är lätt att genomföra eller inte avgörs av huruvida läraren är insatt eller 

inte (Emanuelsson, 2006, s.42-43). Lärare B menar att hon ständigt strävar efter att 

nivåanpassa undervisningen. Dock menar hon att detta kompliceras då hon får en ny klass 

varje år, att lära känna klassen tar tid menar hon. Dock är det en förutsättning att läraren 

känner barnen väl för att förstå vilken nivå de är på (Axelsson m.fl., 1996. s.14). I Skola B har 

de matematik som enda ämne i flera veckor på rad vilket skulle kunna underlätta processen 

där läraren ser vilken nivå barnen är på.  Lärare A menar emellertid att hon arbetar på ett sätt 

som både hon själv och barnen anser fungera bra. Hon har använt samma metod i sex år och 

tycker att denna metod är bra. Johnsen Høines (2000, s.35) menar att målen kan vara de 

samma från år till år, dock måste metoden för varje enskild klass ses över. 

 

 I samtal med barnen lär läraren känna dem och kan se vilken nivå de ligger på. När läraren 

känner barnen vet hon vilken nivå undervisningen bör ha och vilka erfarenheter barnen har. 

Genom att i undervisningen ta hänsyn till barnens erfarenheter känner barnen sig respekterade 
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och deras självkänsla stärks (Ahlberg, 2000, s.28). Genom samtalen stärks barnens språk, 

vilket kan ses som en av lärarens viktigaste uppgift (Sterner, 2006, s.103). Då ett nytt begrepp 

introduceras i klassen bör det ske i relation till det barnen redan kan och vet (Ahlberg, 2000, 

s.79). I skola A och C pratar man om begrepp, som tycks vara nya för barnen, i helklass. 

Lärarna frågar om begreppet, låter eleverna fundera och svara. Sedan bekräftar läraren det 

barnen sagt genom att använda korrekta matematiska begrepp. I skola B vägleder läraren 

eleverna då de ska beskriva en form, tjockleken på den och dess storlek genom att ställa 

frågor med korrekta begrepp. Ett antagande kan göras att barnen i skola A och C för en ökad 

förståelse för det matematiska språket och att det skiljer sig från det vardagliga. Dock är detta 

antagande inte lika enkelt att med syfte på skola B. Barnen gavs aldrig själv möjlighet att sätta 

ord på form, storlek, eller tjocklek utan upprepade bara det läraren frågat. Lärare B använder 

även de inkorrekta begreppen plus och minus trots att hon vet att det inte är i enhet med 

skolans normer. Att barnen i skola A och C tros få en bättre begreppsuppfattning än barnen i 

skola B kan förstås i Sterner (2006, s.51). Sterner menar att elever kan tillåtas använda fel 

begrepp i beskrivningen av ett ting, dock bör läraren kontinuerligt använda regelrättiga 

begrepp och fint rätta barnen genom att upprepa det de sagt men med korrekta begrepp. Detta 

ser jag att Lärare A och C gör, dock upplever jag inte att detta sker i skola B. 

 

I skola C föreslår ett barn boll-form och låd-form som rimliga svar på frågan om vad en boll 

respektive en låda har för form. Förslaget kan förstås i att barnet använder en för hen helt 

självklar logik. McIntosh (2010, s.3) menar att misstag barn begår inom matematiken oftast 

kan förklaras i att de använder en för situationen felaktig logik. Läraren i skola C korrigerar 

inte ögonblickligen utan ger först andra barn möjligheten att komma med förslag. Ahlberg 

(2000, s.33) menar att barns misstag lätt reds ut om de får diskutera problem tillsammans. 

Lärarens handling, att låta barnen komma med tänkbara nämn går i enlighet med Ahlbergs 

tes. Avslutningsvis säger läraren de matematiska bändningarna på formerna, då barnen inte 

själva kommit fram till dem. Ponerar man att läraren har utbildning i ämnet matematik kan 

antagande om att sättet att diskutera det nya begreppet är genomtänkt.  Enligt Axelsson m.fl. 

(1996, s.16) måste läraren vägleda barnen i deras diskussioner, på detta sätt ökar förståelsen 

av det nya. För att barnen ska nå till en ny kunskapsnivå är samspelet mellan vuxen och barn 

viktigt (Körling, 2011, s140). Detta skulle också kunna förklara lärarens tillvägagångssätt. 

Genomgående i den erfarenhetsbaserade litteraturen menar författarna att matematikens språk 

skiljer sig från det vardagliga och kan upplevas svårbegripligt av barnen. Samtliga lärare 
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menar att de känner till detta. Dock uttrycker de olika sätt att förhålla sig till denna vetskap. 

Lärare B pratar konstant om språksvårigheter inom matematiken som något rörande bara med 

svenska som andraspråk. Lärare C ser problemet som "knepigt" och lärare A och D ger inga 

direkta svar på hur man bör arbeta för att minska problematiken. Dock uppvisar samtliga 

lärare att de har en viss förståelse för detta, även om de inte kan sätta ord på det. Ahlberg, 

(2000, s.66) menar att barn bör få möjlig att använda sig av flera uttrycksätt inom 

matematiken för att öka förståelsen för det komplexa inom ämnet. Och många författare är 

överrens om att förståelse för och inom ämnet ökar genom verbal kommunikation. Lärare B 

säger till barnen att de kan rita streck för att visa ett antal istället för att skriva siffror. I skola 

A och C ser jag hur de diskuterar och sedan undersöker på andra sätt, en metod som stämmer 

överrens med den lärare D beskriver. I tron om att författarnas erfarenheter är pålitliga bör 

lärarnas agerande ha goda förutsättningar att utveckla elevernas språkliga förståelse inom 

matematiken.  

6.7 Matematikundervisningen bör grunda sig i barns erfarenheter samt 

bidra till förståelse om vikten av kunskap inom matematik  

Vid skolstarten är barn ofta osäkra och nervösa. Känslorna grundar sig ofta i erfarenheter 

baserade på berättelser barnen hört andra berätta om skolan (Johnsen Høines, 2000, s.33). En 

inte ovanlig syn på ämnet matematik, bland såväl vuxna som barn, är att det är tråkigt och ett 

ämne utan mening (Emanuelsson, 2006, s.158). Om eleverna, vid skolstarten har en negativ 

bild av skolan bör således synen på matematiken som onödig och tråkig speglat av sig på 

barnen. För detta fall kan flickan i skola B som sitter lektionen igenom utan att arbeta förstås. 

Potentiellt sätt skulle flickan kunna ha en negativ blid av skolan i sin helhet eller enbart av 

ämnet matematik. Den negativa synen skulle i sådant fall förmodligen påverka flickan i 

hennes motivation till arbete. Flickan försöker vid flera tillfällen få lärarens uppmärksamhet 

men blir ständigt förbisedd av läraren. Om nu flickan redan har en negativ syn på skolan har 

jag svårt att se att den beskrivna situationen bidrar till att hennes uppfattningar ändras. 

Flickans, eventuella, förhållningsätt kan vidare förstås med att kunskapen tolkas och 

konstrueras i sociala situationer (Säljö 2011, s.155). Att läraren tycks ignorera flickan kan 

även förstås i Engström & Magne (2006, s.100) som menar att elever som visar svagheter 

inom ämnet ofta blir förbisedda. Dock ser jag i andra situationer indikationer på att barn tycks 

få en god bild av matematiken i skolan. Lärare A menar att de fria arbetspassen utgörs till 60-

70% av matematik under vårterminen. Detta skulle kunna förklaras i att eleverna i skolan 

upplevt matematik som något tillfredställande och meningsfullt. Dock kan detta inte 
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uteslutande ses som anledning till elevens val. Under mina besök i skolan har jag enbart 

fokuserat på matematiken och har därmed ingen uppfattning om hur andra ämnen 

pressenteras. Följaktligen kan slutsatsen att eleverna väljer matematik inte dras då det lika 

gärna kan vara så att de snarare väljer bort andra ämnen.  

Att samtalet är en viktig faktor i skolan inte minst inom matematiken är forskare och 

författare rörande överens om. Bland annat skriver Olsson om detta (2000, s.180) och menar 

att matematiska begrepp bör lyftas fram i verbala situationer i klassrummet. Piaget menar att 

ett fenomen inte går att förstå med en given metod. Det nya tolkas och konstrueras av den 

som möter det (Halldén 2011, s.133) Den nya kunskapen bör pressenteras i relation till 

erfarenheter barnen redan har (Emanuelsson, 2006, s.130), något som flera författare håller 

med om. Redan innan skolstarten har eleverna hamnat i situationer som innefattar matematik 

(Johnsen Høines, 2000, s.34). Att basera undervisningen på situationer barnen redan erfarit 

bör med detta förstått inte te sig allt för svårt. En lektion i förskoleklass kan därför förstås 

som något som till stor del bör innefatta samtal som ta hänsyn till erfarenheter barnen har. Jag 

ser på mina besök i skolan att så sker. Jag ser att samtalet präglar samtliga lektioner, om än 

knappt i skola B. För de fall det verbala och sociala är av vikt för lärprocessen och förståelsen 

för ämnet kan detta ses som gynnsamt för elevernas väg till erövrandet av matematiken. I 

skola A, C och D diskuteras begrepp i grupp. Barnen får sätta sina ord på begreppen och 

därmed uttrycka det nya med hjälp av erfarenheter de har. I både skola A och C tycks 

material i form av klossar och Lego inkluderas i matematiken. Antar man att eleverna har 

erfarenhet av material av denna sort tar lektionerna således hänsyn till det barnen redan 

känner till. I skola C diskuteras begreppet en halv i relation med att dela på ett äpple. 

Förmodligen har barnen tidigare varit i situationer där det handlar om att dela lika på något, 

med andra ord sker diskussionen med beaktande av det barnen redan känner till. Det kan även 

förmodas att eleverna har erfarenheter av berättelser och sagor. I skola D ingår skönlitteratur i 

matematiken. Läraren läser en text där ett problem berörs, problemet i sin tur diskuteras i 

klassen. Emanuelsson (2006, s.157-158) menar att skönlitteraturen kan fungera som bro 

mellan det abstrakta inom matematiken och de barnen redan känner till. Således kan lärare Ds 

val att arbeta förstås.  

Nya begrepp bör följaktligen verbaliseras för att förstås. Det nya bör även undersökas på 

andra sätt tillsammans med andra. Genom att arbeta tillsammans med andra kan misstag, som 

annars kanske inte skulle uppmärksammats, redas ut (Wistedt, 1996, s.65). Genom samtal 

med andra elever kan det bli synligt för den elev som upplever matematik som komplicerad 
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att andra känner som hen (Ahlberg, 2000, s.33).  Med detta förstått bör med andra ord 

matematiken verbaliseras för att förstås. Om matematiklektioner i stor utsträckning ägnas åt 

enskilt arbete i matematikboken, något som bland andra Linderkvist (2003, s.17) antyder, kan 

det förstås att många barn misslyckas inom matematiken. Enbart i skola D används 

matematikböcker i undervisningen. Dock använder man i de andra tre klasserna stenciler 

vilka skulle kunna gemföras med den funktion matematikböcker avser uppfylla. Dock 

upplever jag inte att arbetsboken eller stencilerna utgör särskilt omfattande del av lektionerna. 

I skola D används boken som ett sista steg av tre. I skola A upplever jag stencilerna som en 

slags mellanaktivitet, som något som inte har med det egentliga syftet för lektionen att göra. 

Lärare B beskriver att stencilerna tillämpas först när eleverna uppvisat andra färdigheter. Som 

jag förstår arbetsboken i skola D fungerar den som ett sätt att knyta ihop något som 

behandlats på flera sätt innan, detta baserar jag dels på det läraren berättat och dels på som jag 

själv upplever boken efter att ha tittat i den. Stencilerna däremot tycks inte relateras till någon 

annan situation utan verkar enbart gå ut på att lära eleverna addition och subtraktion. 

Stencilerna innefattar uteslutande tal från 0-10 och de matematiska tecknen +, - och =. Då 

matematik är så mycket mer än tecken och symboler bör dessa inte för snabbt pressenteras för 

eleverna (Emanuelsson, 2006, s.40). Matematiken bör först upplevas och diskuteras innan 

beräkningar och problemlösning sker (Malmer, 2002, s.31). De matematiska symbolerna bör 

således långsamt föras in i lektionerna (Linderkvist, 2003, s.17). Lärare B menar att 

stencilerna är "överkurs" för många. Att tecken förs in som inslag under lektionerna vid ett 

förtidigt skede skulle kunna förklara lärarens uttalande. Malmer (2002, s.80) menar att 

matematik är ett ämne barn får problem i, snarare än att de har problem i ämnet. Malmer 

menar vidare att elever tidigt stämplas som dåliga inom ämnet vilket skulle kunna ses som 

orsak till att lärare B menar att stencilerna är för svåra för barnen. I Skola A och C beskriv 

stencilerna röra tal upp till tio. Stencilerna kan förstås i att barn tidigt bör möte tiobassystemet 

då det ger dem goda grunder till en bra talförståelse. I skola B är talen inte högre än fem vilket 

medandra ord inte tar hänsyn till teorin om att barnen tidigt bör möta tiobassystemet 

(Linderkvist, 2003, s.17).  

Lärare B beskriver att lektionerna till stor del går ut på att träna räkneramsan. Både vid den 

första och andra observationen på skolan uppmärksammas räkning som en del av lektionen. 

Barnen räknas in genom att själva säg ett, två, tre osv. allt efter som läraren pekar på dem. De 

räknar senare fönster, bord och stolar med syfte att ta reda på hur stort antal det finns av varje 

objekt. Barn föds med förmågan att kunna avgöra ett antal, genom att enbart titta på en 
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mängd kan barnen avgöra om de är ett, två tre eller fyra till antalet (McIntosh, 2010, s.15). 

Men för att lära sig avgöra ett större antal krävs räkning. Genom att upprepade gånger räkna 

ett antal förstår barnen syftet med aktiviteten (McIntosh, 2010, s.20). Lärare B utrycker i 

intervjun att barnen behöver träna räkneramsan. Inte i någon annan klass upplevs 

räkneramsan tränas. Med McIntosh teori förstådd kan lektionsuppläggen i skola B ses som 

gynnsamma för barnens förmåga att bli goda räknare och frågan huruvida barnen i skola A, C 

och D behärskar aktiviteten kan ställas. Dock menar Axelsson m.fl. (1996, s.11) att elever 

ofta tränas på räkneramsan utan att förstå meningen med det de gör. Lärare B meddelar aldrig 

barnen om varför de ska räkna möblerna och fönstren. Däremot säger hon att de i slutet av 

lektionen ska räkna tillsammans, dock sker aldrig detta. Aktiviteten kan således upplevas som 

helt utan syfte av barnen. Genom observationen blir det tydligt att vissa barn går runt och 

beter sig på ett sådant sätt att de räknar enbart därför att läraren sagt åt dem att göra det, inte 

för att de är nyfikna på att ta reda på hur stort antal det de räknar innefattar. Barnens, till 

synes, omotiverade räkning kan förstås i att den lärande måste förstå meningen med det hen 

gör för att lära sig något av aktiviteten (Lindekvist, 2003, s.18).  

När ett barn visar intresse för något nytt kan det vara ett tecken på att barnet nått en nivå där 

hen är redo att undersöka det nya intresset riktas mot (Körling 2011, s140). Detta kan 

förklaras med den proximala utvecklingszonen som syftar på vad barnen klarar av själv och 

det barnet förmår lära (Sälsjö 2011, s.167). I Skola C delas klassen ofta in i grupper vilka är 

indelade efter den nivå barnen ligger på. I de övriga skolorna delas klassen ofta in i mindre 

grupper och ett förmodande om att gruppindelningen sker i relation till barnens nivå kan 

göras. I synnerhet i Skola B där läraren flera gånger nämner att hon är angelägen om att ta 

reda på vilken nivå barnen är på. Därmed kan det förmodas att barnen ges goda möjligheter 

att utvecklas och lära. Om lektionerna är anpassade efter barnens nivåer bör de anpassas så att 

barnen kan kliva ett steg högre upp i kunskapstrappan och därmed tillgodoses barnens 

proximala utvecklingszoner. Vid antagandet om att barn på helt olika matematiska nivåer inte 

skulle ha så stort utbyte av varandra i en matematisk diskussion kan begreppet social 

konstruerad kunskap förstås. För det fall diskussionen handlar om att lösa ett problem kan det 

tänkas att problemet skulle upplevas antingen allt för lätt eller allt för svårt om barn på olika 

nivåer skulle lösa samma problem. Med detta förstått är nivåanpassning nödvändigt för att 

barnen skall kunna nå till en högre kunskapsnivå. Emellertid är det inte tillräkligt att barnen 

samlas kring ett problem och funderar kring det verbalt. För att förståelsen för ett begrepp 

eller en metod att lösa problemet måste problemet beröras på olika sätt (Johnsen Høinse, 
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2000, s.28). Detta ser jag sker i skola A, C och D där de först diskuterar och sedan undersöker 

begreppet på andra sätt. I skola B däremot, upplever jag inte att begrepp behandlas med fler 

än en metod. Jag upplever även lektionerna i skola A och C som betydligt lugnare än i skola 

B. Detta kan förstås i avsaknaden av motivation hos eleverna i skola B. Palmer (2010, s.94) 

menar att först när elever för utforska det nya med hjälp av flera metoder utvecklas motivation 

för lärandet. Både Johnsen Høines, (2000) och Malmer (2002) menar att först när begreppet 

både verbaliseras och undersöks fysiskt förmår eleverna förstå de i sin helhet. Det skulle med 

andra ord kunna antas att eleverna i skola A, C och D får ökad förståelse för det matematiska 

språket än eleverna i skola B. 

 

7.1 Slutsatser och sammanfattning 

Syfet med detta arbete var att tar reda på hur matematiken språkets roll vid inlärning av 

matematik, samt att se hur lektionerna individanpassas i förskoleklass. Frågeställningarna var: 

Verbaliseras matematiken i förskoleklass? Om så är fallet på vilket sätt sker det? Samt 

individanpassas undervisningen i förskoleklass? Om så inte sker, vad beror det på? För att 

frågorna skulle kunna besvaras blev det relevant att förstå flera teorier om barns lärande. Får 

förståelsen för det språkliga i matematiken kom teorier om kunskap som något socialt 

konstruerat att belysas. För att förstå hur barn utvecklas blev begreppet den proximala 

utvecklingszonen relevant. Individanpassningen kom att förstås dels i hur barn utvecklas och 

dels i synen på tre olika typer av barn.  

Det blev i intervjuer och observationer synligt att lärarna till viss del arbetar för att stärka 

barnens språkliga medvetenhet inom matematiken. Dock tycktes lärarna inte helt eniga om 

hur man på bästa sätt arbetar för att öka elevernas språkliga medvetenhet. Korrektheten i 

lärarens ordval, vilken flera författare menar är viktig, uppvisade åtminstone en lärare inte ses 

som helt nödvändig. Dock ser jag att matematiken mer eller mindre verbaliseras i samtliga 

klasser. Detta sker i diskussioner om olika matematiskt förknippade begrepp eller beskrivning 

av ett föremål vilken innefattar matematiska begrepp. För det fall kunskap ses som socialt 

konstruerat blir interaktion mellan människor betydelsefull. I två av skolorna observeras 

tydligt att barnen interageras på sin väg att förstå de nya begreppen som diskuteras. I skola D, 

vilken observation aldrig ägde rum i, beskriver läraren att de arbetar på ett liknande sätt som 

observeras i de två skolorna där begrepp diskuteras.  
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I intervjuer menar två av lärarna att de ofta delar in barnen i mindre grupper, vilka är 

utformade med hänsyn av de nivåer barnen ligger på. I de andra två skolorna delas klassen 

stundom in i grupper, vilka kan antas vara baserade på barnens nivåer. Dock blir det tydligt i 

observationerna att lärarna tycks bemöta alla barn på samma sätt. En lärare ger barnen i 

uppgift att räkna föremål. För att hjälpa dem går hon runt i klassrummet och hjälper dem som 

ber henne om hjälp. Detta leder till att en flicka som sitter still vid ett bord inte 

uppmärksammas. Lärarens sätt att bemöta barnen tycks passa de barn som högljutt påkallar 

lärarens uppmärksamhet, emellertid fungerar lärarens agerande inte lika bra för den till synes 

mer försiktiga flickan. I en av de andra skolorna tystar läraren ständigt ett barn som ivrigt 

svarar på hennes frågor. Lärarens krav på handuppräkning kan här förstås inte passa detta 

barn. Dock kan det inte uteslutas att läraren har ett pedagogiskt resonemang när hon inte låter 

barnet svara på frågan. Kanske avser läraren träna barnets förmåga att vänta på sin tur med det 

agerande hon uppvisar. Emellertid blir det svårt att se att läraren tar hänsyn till barns olika 

behov om hon är av uppfattningen att handuppräkning enda tillåtna metod att påkalla hennes 

uppmärksamhet.  

Varför undervisningen inte i större utsträckning anpassas efter individens behov finner jag 

ingen klarhet i. Kan hända grundar det sig i omedvetenhet hos lärarna. Lärarna kan antas tro 

att de tar mer hänsyn till barns individuella behov en vad de i själverket gör. Lärare A menar 

att hon arbetat på liknande sätt i sex år. Det kan hända att lärarna blivit en aning hemmablinda 

och inte ser att deras bemötande av barnen inte alltid är att ses som individanpassade. För att 

lärarna ska bli uppmärksamma på hur de bemöter barnen i praktiken kan det ses som lämpligt 

att de låter sig granskas av andra människor. En tänkbar metod på hur detta skulle kunna ske 

är att de tar hjälp av kollegor från andra klasser vilka skulle kunna observera lärarna och 

sedan ge dem konstruktiv kritik. Lärarna skulle även kunna låta sig filmas får att sedan själva 

titta på hur de arbetar. 
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Tack! 

Jag vill tacka alla som gjort min studietid möjlig. Framförallt vill jag tacka min familj som 

hjälp till med barnhämtning och barnvaktande, utan er hjälp hade detta aldrig möjliggjorts. 

Slutligen vill jag tacka Pelle och Mira som uthärdat dessa veckor som examensarbetet skrivits 

på, tack för att ni stått ut! 
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Bilaga 1 

Intervjuer 

Fråga ett: vad är det bästa med ditt yrke? 

Lärare A: Läraren beskriver att ingen dag är den andra lik och att hon ständigt ställs inför 

nya utmaningar. "Man kan aldrig tröttna på det här då det aldrig är det samma som dagen 

innan".  

Lärare B: Mycket är bra med yrket enligt läraren, trots att hon arbetat i 30 år älskar hon detta 

yrke. Bland annat beskriver hon hur hon upplever det fantastiskt att se glädjen i ett barns ögon 

när hon eller han lärt sig något nytt. 

Lärare C: Likt lärare B beskriver denna lärare att glädjen i ett barns ögon då hon eller han 

knäckt koden är en fantastisk syn och det bästa med läraryrket. 

 Lärare D: Läraren beskriver det bästa med yrket är att hon får så mycket tillbaka av barnen 

och att hon ständigt utvecklas i sin roll som lärare. 

Fråga två: beskriv hur en matematiklektion i klassen ser ut. 

Lärare A: Läraren berättar att de i klassen inte har regelrättiga lektioner utan något de kallar 

för arbetspass, dessa arbetspass sker varje förmiddag mellan ca 9 och 11. Varje onsdag utgör 

matematik hela arbetspasset, barnen har även möjlighet att arbeta med matematik under 

arbetspassen på fredagarna som är en, i klassen kallad, fritt-arbetes-dag. Enligt läraren går i 

nuläget (vecka 43) de fria arbetspassen mestadels ut på att rita eller bygga med Lego men av 

erfarenhet vet hon att matematiken utgör ca 60-70% av de fria arbetspassen ju längre in på 

höstterminen de kommer och under i stort sett hela vårterminen väljer de flesta barn i klassen 

att arbeta med ämnet matematik under de fria passen.  

Eleverna har inga matematikböcker utan arbetar med stenciler av olika slag. De arbetar med 

stenciler vars syfte är att träna sig på att skriva en viss siffra, stenciler där eleven skall 

färglägga ett föremål indelat i rutor där varje ruta har en redan i förväg bestämd färg, färgen 

får barnen reda på genom att först lösa ett enklare additions- eller subtraktionstal från 1-10. 

Lärare B: Läraren inleder med att hon inte undervisar särskilt mycket i ämnet, hon håller 

själv på att lära sig berättar hon. Hon beskriver ett matematikpassen "ungefär som du såg det" 

hon syftar här på det andra tillfället jag besökte klassen men menar att det normalt inte brukar 
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vara en så stor grupp som denna gång. Barnen får vanligen gå runt och räkna olika föremål så 

som bord och stolar, eller genom att gå ut i trapphuset och räkna trappsteg. På detta sätt, 

menar läraren, får eleverna in räkneramsan "vilket många här behöver märkte jag nu". När 

eleverna klarar den har läraren stenciler och ett material hon kallar för "matte-hattar". "Då 

arbetar vi med plus och minus, fast så får man ju inte säga. Man ska ju säga subtraktion och 

(läraren tänker ett par sekunder) addition, men jag säger plus och minus". Materialet går ut på 

att färglägga en bild med hjälp av att lösa additions- eller subtraktionsproblem Bilden är 

indelad i rutor där varje ruta skall färgläggas. Genom att addera eller subtrahera två tal vet 

man vilken färg rutan ska ha. Talen sträcker sig aldrig över fem och varje siffra har en redan 

bestämd färg. Detta är dock enligt läraren "överkurs för många". I andra situationer än 

matematikpassen försöker läraren få in matematiken, De räknar till exempel barnen varje 

morgon och funderar på hur många som är frånvarande. De samtalar om relationer mellan 

föremål där begrepp som större/mindre, bakom/framför benämns. De har i klassen inga 

böcker utan använder sig av "saker vi arbetar med, så att barnen får in begrepp som plus och 

minus". 

Läraren beskriver att hon försöker se vad varje enskilt barn klarar av så att den som kan mer 

får svårare uppgifter en den som kan mindre.  

Lärare C: I klassen arbetar de mycket praktiskt med matematiken. Vanligen delas klassen in 

i två eller tre grupper där de antingen gör samma sak i varje grupp eller arbetar på olika sätt i 

de olika grupperna beroende på vilken nivå barnen är på. De använder sig av klossar och 

träfigurer för att förklara former och olika storlekar, "störst, mindre, minst och så". De delar 

frukter och samtalar om hur många bitar som behövs för att alla ska få och så vidare. Längre 

in på terminen använder de sig av stenciler som innefattar addition eller subtraktion från 1-10 

"de tio kamraterna", stencilerna beskrivs liknande som lärare A och B beskrivit dem. Oftast 

inleds lektionerna med att de på något sätt pratar om ett eller flera matematiska begrepp, 

sedan får barnen arbeta med stencilerna. De har i klassen även tillgång till stenciler där barnen 

över sig på att skriva en speciell siffra.  

Lärare D: Denna lärare arbetar nu mer i en årskurs ett och berättar i intervjun hur hon 

arbetade med förra läsårets förskoleklass. Anledningen till att jag i mitt besök på skolan 

träffar henne och inte nuvarande klasslärare i förskoleklass är att förskoleklassen inte ännu 

kommit igång med ämnet matematik. Där av är samtliga svar formulerade i preteritum. 



49 
 

Under matematikpassen använde de läroböckerna "Mattedetektiverna" som grund för passens 

upplägg. Mattedetektiverna är ett läromedel som består av tre böcker, en arbetsbok till barnen, 

en högläsningsbok samt en handledarbok. Vanligen inleds lektionen med ett kapitel ur 

högläsningsboken. I slutet av varje kapitel uppmanas klassen att lösa ett problem. Gemensamt 

talade de sedan om vilka begrepp som berörs i kapitlet, de hände att de la upp föremål, så som 

klossar i olika färger, på golvet och diskuterade hur de till exempel skulle kunna sortera detta. 

Efter diskussionen fick barnen arbeta i mindre grupper eller två och två, avslutningsvis 

arbetade barnen själva i matematikboken. Läraren beskriver lektionsupplägget som "först 

praktiskt och sist teoretiskt i boken". 

Fråga tre: Hur anser du att dessa lektioner fungerar? 

Lärare A: Läraren beskriver en matematiklektion som "mycket fungerande". 

Matematiklektionen inleds med en gemensam stund då läraren och eleverna samtalar kring 

matematik. De samtala om veckodagarna och klockan, begrepp som mer eller mindre, mycket 

eller lite. Efter samtalet får barnen arbeta fritt med de olika matematiska arbetsmaterial som 

finns i klassrummet. De har även Lego och klossar i klassrummet som barnen kan bygga med. 

Läraren beskriver Legot och klossarna som ett sätt att upptäcka matematiken, det uppmanar 

barnen till logiskt tänkande anser hon.  

Lärare B: Läraren utrycker att hon försöker individanpassa undervisningen men att det inte 

alltid är så lätt i och med att hon har en ny klass varje år. Det tar ett tag innan man ser på 

vilken nivå barnen ligger menar hon. 

Lärare C: Läraren menar att det fungerar bra att jobba på det sätt de gör i klassen. Genom att 

dela in klassen i nivåbaserade grupper blir det" inte för svårt och inte för lätt för något barn" 

menar hon. 

 Lärare D: Läraren beskriver att hon upplevde lektionerna som mycket välfungerande. Det 

var en liten klass med endast 17 stycken barn där de ofta hade lektioner i halvklass. "Att sitta 

med nio barn och fråga hur vi ska sortera ett material är bara jättekul" säger läraren och 

skrattar. Läraren berättar att barnens idéer ledde till diskussioner och samtal.  
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Fråga fyra: Hur tror du att eleverna upplever dessa lektioner? 

Lärare A: Läraren berättar att matematikpassen på ett ungefär sätt lika dana ut under de sex 

år hon arbetat i förskoleklassen på skolan, hon anser att arbetspassen fungerar mycket bra och 

tror att barnen är och har varit nöjda med upplägget.  

Lärare B: Läraren funderar och svarar sedan "Det är svårt, jag hoppas bra" 

Lärare C: Barnen, tror läraren, upplever lektionerna som bra. De växer av våra samtal och 

diskussioner och att de ges chansen att arbeta i mindre grupper tror hon att barnen upplever 

som "lugnt och skönt". 

 Lärare D: Läraren menar att hon tror att barnen upplevde det som hon, lyckat. "Det funkade 

väldigt bra när de fick göra allt praktiskt". 

 Fråga fem: Det finns forskning som tyder på att låga resultat inom matematiken går 

hand i hand med språkliga svårigheter. Är detta något du känner till? 

Lärare A: Läraren svarar en formigt och kort på frågan "ja det vet jag".  

Lärare B: Läraren berättar att hon läst att vi är dåliga på matematik i svenska skolor, hon 

menar att om ett barn kommer från ett annat land och läser en uppgift på svenska blir det svårt 

för eleven att förstå "men jag är säker på att de skulle klara det på sitt språk" säger hon. 

Läraren menar att det är viktigt att stärka svenskan hos barn med utländsk bakgrund så att de 

klarar alla skolans ämnen. 

Lärare C: Läraren berättar att hon känner till detta genom att hon läst det och varit på 

föreläsningar om det. 

Lärare D: Läraren svarar kort och konsist "Ja det känner jag till". 

 Fråga sex: Hur anser du att man kan arbeta för att förebygga att språkliga svagheter 

påverkar resultaten inom matematiken? 

Lärare A: Att det skulle finnas ett samband mellan låga resultat inom matematik och 

språksvårigheter är något hon själv inte upplevt men är väl övertygat om att ett samband 

finns. Hon är av den bestämda åsikten att om varje matematikpass inleds med samtala om 

matematiska begrepp och dylikt, ges eleverna en god grund och goda förutsättningar att förstå 

det matematiska språket igenom hela skoltiden. 
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Lärare B: "Oj, oj, oj det är ju att förklara mycket vad de olika sakerna är".  

Att det blir problem inom matematiken för den som inte behärskar språket är läraren säker på 

"för de tänker ju på sitt språk". För att kommunicera med dessa barn är det enligt läraren bra 

att använda kroppen och visa bilder "bilder är jättebra när man inte har ett språk".  

Lärare C: "Knepig fråga, jag tror att det inte går att ge ett direkt svar på den". Läraren menar 

att ett språksvagt barn kan se ut på olika sätt. Beroende på varför barnet är svagt inom 

svenskan avgör hur läraren ska anpassa lektionerna så att barnet förstår menar hon. 

Lärare D: I klassen fanns inga barn med språkstörningar, där emot gick det två barn vars 

föräldrar pratade mycket dålig svenska. Dock upplevde läraren inte att dessa elever hade 

svårare att hänga med under lektionerna.  

Fråga sex: Hur ofta har ni matematik i klassen? 

Lärare A: "En till två gånger i veckan, beroende på vad barnen väljer att göra på fredagarna". 

Lärare B: I klassen arbetar det med ett ämne i taget och då i flera veckor i följd, på detta sätt 

menar läraren pressenteras ämnet i sin helhet. Det händer även att de är i skogen och då passar 

på att ha matematik. I skogen kan barnen bland annat få leta efter gömda föremål och sortera 

dessa.  

Lärare C: I klassen har det matematik cirka två gånger i veckan. 

 Lärare D: Ungefär två gånger i veckan hade de matematik i klassen. En dag i veckan var de 

i skogen hela dagen och då passade de ofta på att ha matematik även där. 

 

 

 


