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Sammanfattning	

Syftet med detta examensarbete är att synliggöra och beskriva matematikundervisningen i 

förskoleklassen. Förskoleklassen har fram tills juli-16 saknat tydliga riktlinjer för sin 

undervisning vilket har inneburit att undervisningen vilar på enskilda pedagogers engagemang 

och drivkraft. Forskning har visat att det är viktig att tidigt upptäcka barn med 

matematiksvårigheter och att sätta in tidiga insatser. Det finns en stark koppling mellan barns 

matematikkunskaper vid skolstart och senare akademiska framgångar. Därför har studien 

också inriktat sig på att se hur de nya riktlinjerna har påverkat undervisningen samt hur man 

lägger en grund för elever med sämre förutsättningar så att de får en god 

matematikutveckling. Det empiriska materialet består av insamlad data genom intervjuer med 

sju förskoleklasslärare som är verksamma i två olika kommuner. Studien är kvalitativ och 

analysmetoden tematisk. 

 

Resultaten visar att de nya riktlinjerna för förskoleklassen inte fått genomslag i 

undervisningen än på de flesta av enheterna. Det finns tydliga skillnader i hur man på 

ledningsnivå i de båda kommunerna tagit sig an uppgiften med att implementera det nya 

styrdokumentet. Matematikundervisningens innehåll är baserat på barnens intresse och på 

matematik som är knutet till deras vardag. Problemlösning och resonemang är områden som 

flera av informanterna lyfter fram som något man aktivt arbetar med efter att ha fått 

kompetensutveckling via Matematiklyftet. Stor del av inlärningen sker genom lek både 

organiserat och i friare former. Specialpedagogiska insatser förekommer sällsynt och nästan 

aldrig när det gäller matematik i förskoleklassen. Resultaten visar också att likvärdigheten i 

matematikundervisningen mellan olika förskoleklasser fortfarande kan ifrågasättas. 

	Nyckelord	
	
Förskoleklass, matematikundervisning, tidiga insatser, styrdokument, taluppfattning



Innehållsförteckning	
1.	Inledning	........................................................................................................................................	1	
1.2	Syfte	........................................................................................................................................................	2	

2	Bakgrund	........................................................................................................................................	3	
2.1	Styrdokument	och	riktlinjer	..........................................................................................................	3	
2.2	Matematiska	förmågor	....................................................................................................................	4	

3.	Tidigare	forskning	......................................................................................................................	5	
3.1	Förskoleklasslärarens	roll	och	betydelse	.................................................................................	5	
3.2	Barns	tidiga	taluppfattning	............................................................................................................	6	
3.3	Matematikdidaktik	...........................................................................................................................	7	
3.4	Barns	olika	förutsättningar	............................................................................................................	9	
3.5	Tidiga	insatser	..................................................................................................................................	10	
3.6	Sammanfattning	...............................................................................................................................	11	

4	Metod	............................................................................................................................................	12	
4.1	Teoretiska	utgångspunkter/perspektiv	..................................................................................	12	
4.2	Metodansats	......................................................................................................................................	13	
4.3	Datainsamling	...................................................................................................................................	13	
4.4	Urval	.....................................................................................................................................................	14	
4.5	Genomförande	..................................................................................................................................	14	
4.6		Forskningsetiska	ställningstaganden	......................................................................................	15	
4.7		Metodanalys	.....................................................................................................................................	16	
4.8	Metoddiskussion	..............................................................................................................................	16	
4.9		Kvalitetsaspekter	............................................................................................................................	18	

5.	Resultat	.......................................................................................................................................	18	
5.1	Pedagogens	kunskaper	i	och	attityd	till	ämnet	.....................................................................	19	
5.2	Nya	läroplanen	.................................................................................................................................	21	
5.3	Matematikinnehållet	i	förskoleklassen	...................................................................................	22	
5.3.1	Den	planerade	undervisningen	............................................................................................................	22	
5.3.2 Speciella övningar	........................................................................................................................................	25	
5.3.3	Fria	leken	........................................................................................................................................................	27	
5.3.4	Medvetandegöra	.........................................................................................................................................	27	

5.4	Kunskapsmål,	kartläggning	och	diagnoser	.............................................................................	28	
5.5	Pedagogiskt	ledarskap	...................................................................................................................	30	
5.6	Specialpedagogiska	insatser	........................................................................................................	31	
5.7	Samverkan	.........................................................................................................................................	32	

6.	Diskussion	och	analys	............................................................................................................	33	
6.1	Förskoleklasslärarens	betydelse	för	elevens	matematikutveckling	.............................	33	
6.2	Nya	läroplanen	.................................................................................................................................	34	
6.3	Matematikinnehållet	i	förskoleklassen	...................................................................................	35	
6.4	Tidiga	insatser	..................................................................................................................................	37	
6.5	Ledarskap	och	samverkan	............................................................................................................	39	

7.	Slutsats	........................................................................................................................................	39	

8.	Vidare	forskning	......................................................................................................................	40	
Referenser	......................................................................................................................................	41	

Bilaga	1	.............................................................................................................................................	45	

Bilaga	2	.............................................................................................................................................	46	



	 1	

1.	Inledning	

Skolinspektionen genomförde under hösten 2014 en granskning av kvalitén på 

undervisningen i förskoleklass. I rapporten Undervisa i förskoleklass (Skolinspektionen, 

2015) kan man läsa om att verksamheten saknar en tydlig målstyrning och att styrdokumenten 

upplevs otydliga. Många av de förskoleklasser som granskades av Skolinspektionen saknade 

en undervisning som planerades, genomfördes och följdes upp utifrån läroplanen, Lgr11 

(Skolverket, 2011). Med otydliga styrdokument blir det svårare för huvudmän och rektorer att 

styra inriktningen på undervisningen vilket leder till att verksamheten blir den enskilde 

pedagogens ansvar grundat på hans/hennes drivkraft och engagemang. I skollagen (SFS 

2010:800) anges att utbildning oavsett skolform ska vara likvärdig i hela landet. Med en 

verksamhet som till största delen beror på den enskilde pedagogen kan det vara svårt och 

istället utvecklas den åt olika håll enligt Skolinspektionens rapport (2015). I den nya 

reviderade läroplanen (Lgr11, 2016a) har förskoleklassen fått ett eget kapitel med tydligare 

styrning vilket skulle kunna bidra till en mer likvärdig undervisning. 

 

Genom aktuell forskning vet vi att det är viktigt att tidigt uppmärksamma barn som riskerar 

att utveckla matematiksvårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). Om man sätter in insatser 

tidigt för att stimulera taluppfattningen hos barn så finns möjligheten att utjämna skillnader i 

olika villkor och brist på stimulans. Tidiga insatser ger också långsiktiga effekter upp i vuxen 

ålder. Det finns många anledningar till att sätta in insatser i ett tidigt skede ur ett 

individperspektiv men också ur ett samhällsperspektiv. Samhällskostnader för individer med 

problem orsakade av matematiksvårigheter är höga och överträffar de kostnader man har för 

personer med läs- och skrivsvårigheter med stor marginal (Stockholms läns landsting, 2015). 

Välutbildad befolkning anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för ett lands välstånd 

och invånarnas livskvalité´(Säljö, 2010). 

 

Mitt intresse för matematik och matematikdidaktik har funnits sedan jag själv gick i skolan. 

Min erfarenhet av skola och barnomsorg grundar sig på snart 30 års arbete på framförallt 

grundskolans lågstadium år 1-3 men också från fritidshem, förskola, förskoleklass och med 

enskilda elever eller smågrupper i år 4-6. De senaste 10 åren har jag haft förmånen att få delta 

i en del utvecklingsarbete kopplat till matematik som i många fall haft ett nationellt stöd bland 

annat genom Skolverket och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning).  
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Under utbildningen till speciallärare i matematik har intresset för tidiga insatser i matematik 

fördjupats. Både genom litteratur och vetenskapliga artiklar som jag läst, där man bland annat 

gjort interventioner i förskoleklasser, men också genom en gästföreläsande speciallärare som 

berättade om sitt arbete med tidiga insatser. Mina erfarenheter av förskoleklassens verksamhet 

är att man i många år har satsat på språket och den tidiga läs- och skrivinlärningen. När det 

gäller matematik har det inte funnits någon tydlig gemensam satsning förrän möjligheten för 

kommunerna att delta i Matematiklyftet gavs. I min tidigare roll som lärare i år 1-3 har jag 

ofta lagt märke till den stora spridning av kunskaper som finns hos barnen när man möter dem 

i år 1. Spridningen kan ha många olika orsaker men med hjälp av tidiga riktade insatser i 

förskoleklassen kanske den skulle kunna utjämnas lite. Dessutom kan insatserna ge många 

barn bättre förutsättningar att få en god matematisk kunskapsutveckling och en tilltro till sin 

egen förmåga. 

 

Med ökad medvetenhet om hur verksamheten ser ut i de olika förskoleklasserna ökar också 

chansen att utbildningen blir mer likvärdig. Det handlar bland annat om mål, innehåll, 

organisation, metoder, avsatt tid, tidiga insatser, kartläggning, utvärdering och uppföljning. 

Som blivande speciallärare i matematik är jag intresserad av om och hur man tar tillvara på de 

specialpedagogiska resurser som finns ute på skolorna kopplat till förskoleklassverksamheten 

för att stötta de barn som riskerar att hamna i matematiksvårigheter. 

 

1.2	Syfte	

Min avsikt med studien är att synliggöra och beskriva matematikundervisningen i 

förskoleklassen främst ur ett förskoleklasslärarperspektiv men även ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Studien syftar också till att se om och hur de nya tydligare riktlinjerna för 

förskoleklassen i Lgr11 (2016a) har påverkat innehållet i verksamheten.  

Mina frågeställningar är: 

• Hur ser matematikundervisningen i förskoleklassen ut enligt förskoleklasslärarna? 

• På vilket sätt har de nya riktlinjerna i Lgr11 (2016a) förändrat undervisningen? 

• Hur skapas en god grund för eleverna i förskoleklassen så att de får möjlighet till en 

god matematisk utveckling utifrån deras förutsättningar? 
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2	Bakgrund	

2.1	Styrdokument	och	riktlinjer	

Förskoleklassen är en ettårig, frivillig, avgiftsfri skolform som enligt lag ska erbjudas alla 

barn från och med det år barnet fyller 6 år enligt Skollagen (SFS 2010:800). Läsåret 2015/16 

gick nästan 97 % av landets alla 6-åringar där (https://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/statistik-i-tabeller/forskoleklass). Sterner (2015) beskriver förskoleklassen som 

bryggan mellan förskola och skola och därmed också i hög grad mellan informellt och 

formellt lärande. I Lgr 11 (2011) handlar de två första kapitlen om skolans värdegrund, 

uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. De två kapitlen har tidigare 

varit de enda riktlinjer som funnits för förskoleklassen. I de här två kapitlen finns mycket att 

förhålla sig till. Där står bland annat om skolans särskilda ansvar för elever som av olika 

anledningar har svårt att nå målen vilket är av intresse ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Där står också om rektors särskilda ansvar att utveckla samarbetsformer mellan förskoleklass, 

fritidshem och skola som ett stöd för att varje elev ska utvecklas mångsidigt. Det är en punkt 

som indirekt påverkar matematikinnehållet i förskoleklassen med tanke på att undervisningen 

ska utgå från elevens tidigare kunskaper samt ge förutsättningar att utvecklas i riktning mot 

kommande kunskapskrav i skolan (Lgr11, 2016a). 

 

I den tredje upplagan av Lgr 11(2016a) så har läroplanen bland annat kompletterats med ett 

kapitel som handlar om förskoleklassens syfte och centrala innehåll. Undervisningen 

förväntas bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och förbereda dem för 

fortsatt utbildning. Förmågor med anknytning till elevens matematiska utveckling som 

förväntas utvecklas är begreppsförmåga, problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga 

och resonemangsförmåga. De fyra förmågorna återkommer i grundskolans syfte men där 

finns även procedurförmågan nämnd. Det centrala innehållet för förskoleklassen i matematik 

beskrivs på s.22 i Lgr11 (2016a): 

 

Matematiska resonemang och uttrycksformer 

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över 

problemställningar samt olika sätt att lösa problem. 

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

ordning. Del av helhet och del av antal. 
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• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, 

form, riktning, mönster, tid och förändring. 

 

I förskoleklassens kommentarsmaterialet (Skolverket, 2016b) till Lgr 11(2016a) förtydligas 

förskoleklassens uppdrag så att man ska få en bredare och djupare förståelse vad som ligger 

bakom texterna i läroplanens tredje del. I materialet påpekas också hur värdefullt det är att 

förskoleklasslärarna känner till innehållet i övriga delar av läroplanen efter som ett av syftena 

med förskoleklassen är att förbereda eleverna för den fortsatta utbildningen. Det trycks på den 

viktiga samverkan mellan förskola, förskoleklassen, fritidshemmet och skolan för att det ska 

finnas en kontinuitet i undervisningen. 

 

2.2	Matematiska	förmågor	

I kursplanen för matematik (Lgr11, 2016a) nämns fem förmågor som eleverna ska utveckla 

genom undervisning. Dessa förmågor är resonemangsförmåga, begreppsförmåga, 

problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga och procedurförmåga. I förskoleklassen 

ges stor möjlighet att genom lek och vardagssituationer få värdefulla erfarenheter av 

matematik men för att tolka erfarenheterna behövs resonemang kring dem med lärare och 

kamrater som leder dem på rätt spår. Det är viktigt att barn lär sig att vara medvetna om sina 

tankar och hur de tänker för att också kunna resonera och kommunicera tankarna (Ginsburg, 

Lee & Stevenson Boyd, 2008). Just möjligheten att resonera tillsammans med andra ger ökad 

matematisk medvetenhet (Vennberg, 2015).  

 

När det gäller begreppsförmågan så är det många ord och begrepp som eleverna i 

förskoleklass ska utveckla förståelse för kopplat till matematik. Ord som barnen möter både i 

matematiken och i vardagen är jämförelseord och lägesord. Det kan ta tid att skapa förståelse 

kring dessa ord men genom att uppmärksamma dem både i lek och i undervisningssituationer 

införlivas de i deras ordförråd (Sterner, Helenius & Wallby, 2014). Problemlösningsförmågan 

innebär att kunna formulera och lösa ett problem genom olika strategier och metoder. 

Kommunikationsförmågan är att kunna beskriva sina tankar med ord, bild, symboler eller 

material (Sterner, 2015). Procedurförmågan som innebär att välja metoder för att kunna göra 

beräkningar (Lgr11, 2016a) nämns inte i förskoleklassens riktlinjer för 

matematikundervisning. 
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3.	Tidigare	forskning	

I det här avsnittet går jag igenom forskning inom olika områden som kan ha betydelse för hur 

matematikundervisningen utformas. Först behandlas förskoleklasslärarens roll och betydelse 

för en god kunskapsutveckling i matematik. Därpå följer ett avsnitt om barns tidiga 

taluppfattning som främst handlar om barn i förskolan och förskoleklassen. 

Matematikdidaktik heter nästa avsnitt som behandlar innehåll, organisation och 

arbetsmetoder. Barn kommer till förskoleklassen med varierande förkunskaper i matematik 

vilket tas upp i avsnittet Barns olika förutsättningar. Till sist behandlas området tidiga 

insatser som syftar till att förebygga att matematiksvårigheter uppstår senare i utbildningen. 

 

3.1	Förskoleklasslärarens	roll	och	betydelse				

På vilket sätt små barn möter ämnet matematik, vilka deras första erfarenheter är, kan ha 

avgörande betydelse för hur deras fortsatta attityd till ämnet och därmed hur deras 

matematikkunskaper utvecklar sig. Inställningen till matematik i barnets omgivning 

(föräldrar, pedagoger, samhälle) påverkar hur barn upplever ämnet (NCM, 2001). De 

ämneskunskaper en lärare har och känslor för ämnet avspeglas i hur den förmedlar ämnet till 

sina elever (Samuelsson, 2006). Många förskollärare är präglade av sin egen syn på och 

upplevelser av matematik som många gånger är kopplade till rädsla och ångest vilket kan 

innebära att de har en ovilja att undervisa sina elever i ämnet (Ginsburg et al., 2008).   

 

Pedagogernas ämneskunskap och pedagogisk kompetens är två faktorer som har störst 

betydelse för elevernas resultat (Gustavsson & Mouwitz, 2002). För att höja elevernas 

kunskapsnivå måste även pedagogernas ämneskunskaper höjas. Det är viktigt att pedagogerna 

har en matematisk förståelse på djupet enligt Liping Ma (2010). En begränsad uppfattning om 

vad matematik är kan leda till en begränsad undervisning utan förståelse.  Som pedagog 

kanske man undviker att ta upp barnens frågor till diskussion för att man inte besitter 

tillräckliga ämneskunskaper (Samuelsson, 2006).  

 

Om pedagogernas kunskaper inte är tillräckliga är ett av de viktigaste behoven för att förbättra 

barns matematikkunskaper att kompetensutveckla pedagogerna bl.a. genom att introducera 

dem för ny forskning om barns matematikutveckling. Förskollärarna är nyckeln till att barn 

får en god tidig utveckling av sitt matematikkunnande (Ginsburg et al., 2008). Matematik är 
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beroende av en lärare som kan koppla ämnet till vardagen och få den att bli relevant 

(Samuelsson, 2006).  

 

Flera olika skolförberedande program har utvecklats i USA för elever med ogynnsam 

bakgrund utan så mycket stimulans. Programmens syfte har varit att ge de eleverna likvärdiga 

förutsättningar inför skolstarten (Hofer, Farran & Cummings, 2013). Flera av programmen 

har inte haft den effekt man hoppats på, speciellt för den matematiska utvecklingen. Enligt 

utvärderingar tror man att det bland annat kan ha berott på att pedagogerna saknat tillräckliga 

didaktiska kunskaper i matematik och att man ägnat för lite tid åt inlärningsaktiviteter överlag 

men särskilt när det gäller matematik. Man har ägnat mindre än hälften så mycket tid åt 

matematik som åt läsa och skriva. Läs- och skrivkunnighet rankas oftast högre än 

matematikkunskaper av förskollärare och får också mycket mer utrymme i undervisningen. 

Ännu högre rankas barns sociala och emotionella utveckling i förskolan/förskoleklassen 

enligt Ginsburg et al. (2008). Men hur mycket tid som än läggs ner på att förbättra pedagogers 

kunskaper och förändra innehållet så är det i slutändan upp till elevens mottaglighet, fokus, 

intresse och engagemang (Hofer et al., 2013).  

3.2	Barns	tidiga	taluppfattning									

Barns tidiga taluppfattning innehåller många olika moment som är viktiga för deras fortsatta 

matematiska utveckling. Ett annat uttryck som används kopplat till taluppfattning är number 

sense. Det innebär att ha en intuitiv känsla för hur tal ska användas och tolkas. Ett område 

inom matematikundervisningen i förskoleklass som är viktigt att utveckla och grundlägga är 

elevernas talkänsla/number sense så att barnen kan vidareutveckla ett mer komplext kunnande 

i matematik för fortsatta studier (Sterner, 2015).  

 

Ett viktigt steg i att utveckla sin taluppfattning är att kunna koppla räkneord som man lär sig i 

räkneramsan till ett specifikt antal. Räkneramsan eller talramsan som Wiggo Kilborn (1997) 

benämner den, kan beskrivas som en ramsa utan någon koppling till antal till en början. 

Många olika studier från flera olika forskare som beskrivs av Lundberg och Sterner (2009) 

har visat att barn som har sen försenad utveckling vad gäller den kompetensen uppvisar 

räknesvårigheter ända upp på mellanstadiet. För många barn är det inte bara svårt att koppla 

antal till ett räkneord utan det kan också vara att koppla ihop det med en talsymbol (McIntosh, 

2009). Sambandet mellan symboler, antal och räkneord är en kritisk aspekt för 

taluppfattningen. Matematikens språk är viktigt att lära sig och just symbolspråket är den 
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svåraste och abstraktaste delen av matematikens olika begrepp för yngre barn (Ginsburg et al, 

2008).  

 

Uppräknandets ide består av fem principer vilka två amerikanska forskare Gelman och 

Gallistel kom fram till på 1970-talet (Kilborn, 1997; Vennberg, 2015; NCM, 2016). Den 

första av dem kallas abstraktionsprincipen och innebär att förstå att alla föremål som ingår i 

en avgränsad mängd går att kvantifieras. Ett till ett-principen innebär att man kan jämföra två 

mängder genom parbildning med ett föremål från ena mängden och ett från andra mängden. 

Den tredje principen kallas principen om godtycklig ordning och innebär att man förstår att 

man kan börja räkna föremålen i mängd var som helst oavsett hur de är grupperade men man 

får bara räkna ett föremål en gång. Principen om räkneordens ordning som är den fjärde 

principen betyder att räkneorden måste räknas i en bestämd ordning och paras ihop med ett 

föremål. Den sista principen heter Antalsprincipen och innebär förståelse för att det sist 

angivna räkneordet som paras ihop med ett föremål talar om hur stor mängd det är. 

 

En annan viktig förkunskap för att förstå tal och antal är antalskonservation (McIntosh, 

2009). Antalskonservation innebär att antalet förblir det samma även om man flyttar på 

föremålen, om de ligger tätt eller utspritt eller om de räknas om igen. Barn som saknar 

antalskonservation kan också acceptera att antalet förändras beroende på vilket håll du börjar 

räkna ifrån.  

 

3.3	Matematikdidaktik	

Barn i förskoleklassåldern har oftast ett naturligt och spontant intresse för matematikens idéer 

som utvecklas av nya möten med matematik varje dag (Ginsburg et al, 2008). Det är inte bara 

räknefärdigheter som kan övas utan det är också mönster, former, sortering, klassificering, 

lägesord och problemlösning. Sortering är en aktivitet som ger barnen kunskaper i att skapa 

struktur i vardagen och att utveckla matematiska begrepp. Det handlar om att urskilja och 

särskilja och jämföra egenskaper, hitta likheter och skillnader. Det är grundläggande förmågor 

och ingår i matematikens kärna (NCM, 2016). För att matematikundervisningen ska bli 

relevant och engagerande bör den vara kopplad till barnens vardag, deras tidigare kunskaper 

och intressen (Lundberg & Sterner, 2009).  

 

Problemlösning är en matematisk aktivitet som är central i matematikundervisningen menar 

Ahlberg (NCM, 2001). Inte bara i undervisningen utan även senare i livet hamnar 
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problemlösning i fokus i många olika yrken. Det medvetna gissandet spelar stor roll i det 

dagliga yrkeslivet för till exempel ingenjörer och matematiker (Boaler, 2011). För barn i 

förskoleåldern är problemlösning en betydelsefull aktivitet som de bland annat omedvetet 

ägnar sig åt i	den	fria	leken	(NCM,	2001).	 

	

Matematikundervisning borde enligt Boaler (2011) handla om att tänka, resonera och 

undersöka. Det är viktigt att bli medveten om och reflektera över sina egna tankar och 

kunskaper. I	 planerade undervisningssituationer kan förskoleklassläraren plocka fram 

matematiska problem ur vardagen som barnen kan få resonera och tänka kring. Pedagogen 

kan hjälpa till med att rikta uppmärksamhet åt det matematiska innehållet (Boaler, 2011). 

Resonemang med kamrater och lärare kring erfarenheter man gjort hjälper barnet att tolka 

dem matematiskt (Ginsburg et al., 2008). Ibland har elever lättare att förstå en förklaring från 

en annan elev än att förstå den som läraren ger. En aspekt på betydelsen av att samtala och 

berätta det man kan och förstår för någon annan är att det även ger den som berättar en 

djupare förståelse (Boaler, 2011).		

 

	I Tal, resonemang och representationer (Sterner, 2015) beskrivs en interventionsstudie där 

förskoleklassbarn deltagit i explicit strukturerad undervisning kopplat till just resonemang. 

Studien visar att när barnen verbalisera det som undervisats om så bidrar det till en större 

matematisk förståelse. Vikten av kommunikativa arbetssätt kan man läsa om i både kognitiv 

och matematikdidaktisk forskning samt i gällande riktlinjer och styrdokument (Lgr11, 2016) 

(Sterner, 2015). När man undervisar och vill utveckla förmågan att resonera och tänka så är 

det viktigt att barnen har tillgång till flera olika kommunikationsformer att uttrycka sig med 

(Sterner et al., 2014). Ett exempel på en sådan aktivitet är Tanketavlan som beskrivs i boken 

Förstå och använda tal- en handbok (McIntosh, 2009). Där uttrycks den matematiska idén 

genom ord, bild, symbol och föremål för att skapa djupare förståelse. 

 

I förskoleklassen bygger en stor del av verksamheten på lek. Den fysiska miljön är viktig och 

i förskoleklassbarnens klassrum ska det finnas mycket material och möjlighet till utforskande 

aktiviteter/lekar som kan leda till utveckling av matematikunnandet (Ginsburg et al., 2008). 

En viktig aktivitet som flera forskare (Ramani & Siegler, 2008; Elofsson, Gustafsson, 

Samuelsson & Träff, 2016) lyfter fram är betydelsen av att spela spel. Ramani & Siegler 

(2008) har gjort en undersökning med förskolebarn som visar att spel som har en eller flera 

linjära tallinjer kan bidra till att utveckla förståelse för tals ordning och tals 
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storleksförhållanden. Det hjälper barnen att skapa en mental tallinje. Mental tallinje innebär 

att skapa struktur och förståelse kring betydelsen av räkneord, symboler, antal, 

ordningsmässiga relationerna och storleksmässiga relationer mellan talen (Lundberg & 

Sterner, 2009). 

 

”The teachable moment” är ett begrepp som innebär att läraren observerar den fria leken för 

att hitta tillfällen där barnens matematikkunnande spontant kan utvecklas i samspel med 

lekarna och aktiviteterna (Ginsburg et al., 2008).  Enligt Ginsburg et al. (2008) ägnas inte så 

mycket tid till sådana observationer i praktiken. Men ”teachable moments” är inte tillräckligt 

utan för att få kvalité på undervisningen behövs också moment där undervisningen är 

planerad och genomförd med tydliga, förklarande, noga övervägda instruktioner.  

 

Många förskollärare lär ut matematik på en alldeles för låg nivå där man begränsar sig till 

talen mellan 0-20 och att prata om olika former och dess namn. Barn i förskoleåldern både 

vill och kan lära sig så mycket mer matematik än vad de oftast får möjlighet till menar 

Ginsburg et al. (2008). 

3.4	Barns	olika	förutsättningar		

Fler och fler studier visar att de matematiska kunskaper förskolebarn har när de börjar skolan 

har starka kopplingar med hur man lyckas med matematiken senare i grundskolan och med 

akademiska framgångar överlag (Sterner, 2015; Watts et al., 2014; Holmes & Dowker, 2013). 

Barn kommer till förskoleklassen med stora olikheter i yttre och inre villkor. Det kan handla 

om socioekonomiska skillnader, olika grad av stimulans i hemmet/förskolan, attityder, 

språkförsening, annat modersmål, uppmärksamhetssvårigheter, bristande arbetsminne eller 

någon form av diagnos. Alla barn ska sedan mötas i en gemensam skola där mål och 

kunskapskrav är gemensamma och där de ska få en likvärdig utbildning (Wallby, Carlsson & 

Nyström, 2001). Enligt Engström (2015) så kan man se att barn med sämre socioekonomiska 

förutsättningar och barn med migrantbakgrund oftare misslyckas med att nå målen i 

matematik. För de här eleverna har tidiga insatser störst betydelse då tidiga insatser att 

stimulera taluppfattningen kan hjälpa dem att få en bättre start på sin matematikutveckling 

och en chans att komma ifatt sina kamrater (Lundberg & Sterner, 2009). 

Matematiksvårigheter är viktiga att komma tillrätta med ur ett samhällsperspektiv. 

Svårigheterna leder ofta till hög sjukfrånvaro och ibland även ett asocialt beteende vilket 

riskerar att leda till höga samhällskostnader (Stockholms läns landsting, 2015). Ginsburg et al. 
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(2008) menar att man kan se betydelsen av den tidiga utbildningen som en god långsiktig 

ekonomisk investering för samhället. Engström (2015) beskriver låga prestationer i matematik 

som en utbildningspolitisk utmaning. Det handlar då bland annat om att skapa ett 

utbildningssystem som är rättvist och förmår möta barns olika förutsättningar. Det blir också 

viktigt att tidigt upptäcka de barn som är i riskzonen och att sätta in tidiga insatser (Sterner, 

2015; Lundberg & Sterner, 2009). 

Ett sätt att tidigt upptäcka barn i riskzonen är att studera förskolebarns kunskaper i talraden 

och deras förmåga till uppräkning/ramsräkning. Det är några av de kunskaper som visat sig ha 

betydelse för matematisk förmåga längre fram i skolgången (Watts, Duncan, Siegler & Davis-

Kean, 2014; Lundberg & Sterner, 2009). Fler sätt att tidigt upptäcka barn med eventuella 

matematiksvårigheter är att studera hur barn kopplar antal, talsymbol och räkneord (Lundberg 

& Sterner, 2009). 

3.5	Tidiga	insatser	

Watts et.al (2014) beskriver hur utvecklingen av barns matematiska kunnande mellan åldrarna 

4,5 år till 7 års ålder är starkt sammankopplade med de prestationer de som tonåringar gör i 

ämnet matematik. Det är viktigt att förebygga så att man så mycket som möjligt förhindrar att 

matematiksvårigheter uppstår (Lundberg & Sterner, 2009). Specialpedagogiska insatser bör 

göras på individ- grupp- och organisationsnivå. Olika kompetenser på förskola och skola som 

speciallärare, förskollärare och lärare är betydelsefulla och bör tas tillvara menar Lundberg 

och Sterner (2009). Det är viktigt med en explicit undervisning som är systematisk och 

strukturerad där man använder sig av kommunikativa arbetsmetoder. Studier har också visat 

på goda resultat för elever med matematiksvårigheter när man kombinerar klassundervisning 

med en- till en-undervisning för yngre elever. För att anpassa hjälpen till de behov eleven har 

så är det viktigt att kartlägga elevens kunskaper och svårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). 

 

Sterner (2015) beskriver studier av två olika interventionsprogram som utförts i 

förskoleklasser. Resultatet av studierna kunde bland annat påvisa att en modell med fokus på 

utveckling av number sense genom resonemang och representationer hade en positiv effekt 

som kvarstod hos eleverna nio månader senare. Den visade också att de barn som innan 

interventionen presterat lägst, gör de största framstegen. Utifrån de ovan beskrivna studierna, 

forskning, erfarenhet och styrdokument har Sterner tillsammans med Hellenius och Wallby 

skrivit ett material som är tänkt att i första hand vara ett stöd för undervisning i 

förskoleklassen (Sterner et al., 2014).  
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Ramani och Siegler (2008) har genomfört en studie av ett projekt i USA som heter Head start 

där barn från sämre socialekonomiska förhållanden tillsammans med sina föräldrar fått 

stöttning i att bland annat spela spel för att utveckla sina talbegrepp. Barnens ålder var mellan 

4-5,5 år och visade på att barn som under en period spelat linjära tärningsspel ökat sin 

numeriska förmåga dramatiskt.  

 

En viktig aspekt att uppmärksamma och komma ihåg är att barn som har svårt att handskas 

med tal och kvantiteter kanske undviker lekar och spel som kräver att man räknar. Det blir en 

ond cirkel som gör att barnet halkar efter ytterligare i brist på stimulans. Det kan jämföras 

med barn som saknar bollsinne som undviker bollspel som undviker sådana typer av lekar. 

(Lundberg & Sterner, 2009). 

 

3.6	Sammanfattning	
	
Under rubriken tidigare forskning har jag försökt visa på olika faktorer som är viktiga för en 

god matematisk utveckling. Förskoleklasslärarens ämneskunskaper, didaktiska förmåga och 

känslor för ämnet avspeglar hur ämnet förmedlas till eleverna. De bitarna blir extra viktiga så 

länge verksamheten vilar på den enskilde pedagogens engagemang och drivkraft 

(Skolinspektionen, 2015).  

 

I barns tidiga taluppfattning ingår en del viktiga moment som har betydelse för deras fortsatta 

matematiska utveckling. Förmågan att koppla ihop räkneord med antal och symbol är en av 

de kritiska aspekter som är bra att vara uppmärksam på. En annan förkunskap som kallas 

antalskonservation innebär att förstå att ett antal förblir det samma oavsett hur var man startar 

räknandet eller om de ligger tätt eller utspritt. 

 

Didaktiska synpunkter på förskoleklassen matematikundervisning är bland annat att den bör 

vara kopplad till barnens vardag och bygga deras tidigare kunskaper och intressen. 

Kommunikativa arbetssätt förordas där barns upptäckter blir till kunskap i resonemang med 

kamrater och pedagoger.  

 

Barn kommer till förskolan med olika förkunskaper som bland annat beror på olika grad av 

stimulans. Det är viktigt att tidigt upptäcka barn med eventuella matematiksvårigheter för att 
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kunna sätta in insatser och hjälpa dem att få en bättre start på sin matematikutveckling. En 

metod som visat sig framgångsrik är att spela mycket spel för att öka den numeriska 

förmågan. 

4	Metod	

I det här avsnittet beskriver jag först vilka teoretiska perspektiv studien grundar sig på. Sedan 

redogör jag för den metodansats jag valt, hur jag har samlat min empiri, hur urvalet av 

informanter skett samt hur genomförandet gått till. Efter det redogör jag hur jag förhållit mig 

till de forskningsetiska kraven. Avsnittet avslutas med en metodanalys.  

4.1	Teoretiska	utgångspunkter/perspektiv	

Det teoretiska perspektiv som min studie bottnar i är det sociokulturella perspektivet. Det 

innebär att se på lärande som en företeelse som sker på många olika nivåer och påverkas av 

olika villkor som ekonomi, teknologi, religion, kultur och den tid vi lever i (Säljö, 2010). Det 

sociokulturella perspektivet förknippas starkt med Vygotsky och det är den sociala 

interaktionen, det samarbetande arbetssättet och språket som starkt betonas. Elever utvecklar 

sitt kunnande när de aktivt deltar i resonemang som har ett pedagogiskt syfte genom att föra 

diskussioner och argumentera (Säljö, 2010). I förskoleklassens syfte och centrala innehåll 

(Lgr11, 2016a) står det bland annat att undervisningen ska främja förmågan att lära sig 

tillsammans med andra. Genom kommunikation och samarbete samt genom att pröva egna 

och andras idéer med pedagogernas hjälp utmanas eleverna till ny kunskap. När det specifikt 

kommer till målen i matematik så är ord som begrepp, resonemang och kommunikation 

centrala (Lgr11, 2016a). 

Mediering är ett annat begrepp som är centralt inom det socialkulturella perspektivet. För att 

bygga ny kunskap och utvecklas används olika kulturella artefakter/redskap som underlättar 

vid inlärning (Wyndham, Riesbeck, & Schoultz, 2000; Säljö, 2010). Artefakterna kan vara 

språket, tecken, symboler eller fysiska redskap som miniräknare, linjal, papper, spel och 

dator. Artefakterna är formade av tidigare generationers erfarenheter och insikter och hjälper 

hjärnan att frigöra kapacitet att utveckla djupare kunskap (Wyndham et al, 2000). 

Zonen för proximal utveckling är en beteckning för elevens lärandepotential som myntats av 

Vygotsky (Wyndham et al, 2000). Den innebär en klyfta mellan det som eleven klarar själv 

och det den klarar i samspel med någon eller några som har större kunskaper. Det eleven 

behöver hjälp att klara idag kan den utföra ensam imorgon (Wyndham et al, 2000). 
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Jag antar i den här studien ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik 

(Nilholm, 2007) då jag ställer frågor kring tidiga insatser i förskoleklassen för de barn som 

halkat efter i den matematiska utvecklingen. De tidiga insatserna ser jag som en 

kompensation för eventuell brist på stimulans från de levnadsvillkor barnet kommer ifrån i 

många fall (inte alla). Men samtidigt även ett kritiskt/relationellt perspektiv vilket innebär att 

bristen inte ligger hos barnet utan den omgivning den vistats i.  

4.2	Metodansats	

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metodansats. Mina frågeställningar handlar om 

förskoleklasslärarens syn på sin matematikundervisning och hur de arbetar mot de mål och 

riktlinjer som verksamheten har. De handlar också om hur man ger elever med olika 

förutsättningar en god grund för sin fortsatta matematiska kunskapsutveckling. Jag vill förstå 

och tolka matematikundervisningen genom förskoleklasslärarens ögon och då passar en 

kvalitativ ansats (Bryman, 2011).  Enligt Dalen (2008) så handlar kvalitativa studier ofta om 

individers anpassningar till olika livssituationer och i det här fallet skulle livssituationen bestå 

av nya tydligare mål för den verksamhet som de båda grupperna arbetar i. Angreppssättet är 

induktivt då jag ämnar utgå från empirin och utifrån den skapa en teori (Bryman, 2011). 

4.3	Datainsamling	

Den datainsamlingsmetod som jag har valt att använda mig av är intervju som är den mest 

använda metoden när det gäller kvalitativ forskning, enligt Bryman (2011). Intervju kan ge en 

bild av förskoleklasslärarens syn på sin egen verksamhet genom tankar, känslor och egna 

erfarenheter och kan hjälpa till att kunna gå djupare in på vad som sker i praktiken ute i 

verksamheterna (Dalen, 2008). För att låta intervjun formas efter både ett fokus på de 

specifika forskningsfrågorna men även ge utrymme för informanten att styra in den på vad 

den tycker är viktigt och relevant, är intervjuformen är semistrukturerad (Bryman, 2011). En 

semistrukturerad intervju innebär att det finns en intervjuguide med ett antal teman som ska 

beröras och de ska täcka de viktigaste områdena för studien (Dalen, 2008). I vilken ordning 

man behandlar områdena har ingen betydelse. Som intervjuare är du också fri att ställa 

följdfrågor och utifrån de svar som getts. (Bryman, 2011). 

 

Innan min första intervju gjordes fick min handledare läsa igenom intervjuguiden för att på så 

vis göra en innehållsvalidering (Patel & Davidsson, 2011). Det innebär att en person som är 

insatt i ämnet tittar på hur frågorna stämmer överens med mitt syfte med studien. Enligt Dalen 

(2008) är det viktigt att göra en provintervju för att testa sin intervjuguide men även sig själv 
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som intervjuare. Jag valde att lägga en av mina intervjuer någon vecka innan de andra för att 

på så sätt kunna korrigera guiden inför övriga intervjuer. 

Jag har använt I-pad som inspelningsinstrument för att kunna analysera intervjuerna i detalj 

och få med informanternas egna ord (Dalen, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009). Som 

intervjuare är det lättare att kunna koncentrera sig och vara uppmärksam på vad som sägs om 

man använder tekniskt hjälpmedel istället för att koncentrera sig på att hinna anteckna 

samtalet. En annan fördel är att man i efterhand kan lyssna igenom flera gånger och tolka in 

hur svaren ges med till exempel betoningar, tonfall och pauser (Bryman, 2011). 

4.4	Urval	

Jag har valt att göra ett målinriktat urval av informanter i min studie. Det är en urvalsteknik 

som de flesta använder sig av som genomför kvalitativa studier enligt Bryman (2011). I ett 

målinriktat urval använder man sig av personer som är relevanta för de forskningsfrågor man 

valt. Min strävan har också varit att hitta informanter som har olika lång erfarenhet i yrket och 

som skiljer sig vad gäller utbildning, typ av skola och kommun för att få en så stor bredd som 

möjligt. Urvalet är också ett bekvämlighetsurval på det sättet att det är baserat på 

tillgänglighet och geografisk närhet samt av hänsyn till tidsaspekten för studien (Bryman, 

2011; Trost, 2012).  

4.5	Genomförande	

I det första skedet skickade jag ut en förfrågan via mail direkt till fyra informanter samt till en 

rektor som jag bad vidarebefordra till sin förskoleklasslärare. Via en tidigare kollega fick jag 

sedan ytterligare två mailadresser till förskoleklasslärare som jag skickade mail till. I mailen 

bifogade jag även ett missivbrev (Bilaga 1) där jag informerade om syftet med min studie och 

deras deltagande samt de forskningsetiska regler som jag följer. Efter en tid skickades en 

påminnelse ut via mail. Två av svaren var nekande men båda gav förslag på en kollega till 

dem som jag istället kontaktade, varav var villig att delta. Jag bestämde träff med en av dem 

till att börja med för att använda som provintervju att testa mina frågor på. Provintervjun har 

även använts i resultatet. Vid den intervjun träffade jag ytterligare en förskoleklasslärare på 

enheten som fick muntlig direkt information om min studie samt en förfrågan om att delta. 

Svaret blev jakande. Provintervjun gick bra så jag behöll intervjuguiden (Bilaga 2) som den 

var.  
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Jag gjorde sammanlagt 5 intervjuer öga mot öga där en av dem bestod av två 

förskoleklasslärare som arbetar tillsammans i en förskoleklass, på deras begäran. Intervjuerna 

skedde på respektive informants arbetsplats i ett litet lugnt avskilt rum och med I-pad som 

tekniskt hjälpmedel. Vid en av intervjuerna skedde inspelningen med hjälp av I-phone istället. 

Min sjätte intervju skedde via mail då informanten inte ansåg sig ha tid för en träff. Jag 

skickade henne min intervjuguide och hon svarade genom att beskriva sin undervisning via 

mail. Efter att ha läst igenom hennes svar skickade jag några följdfrågor som jag fick 

besvarade. Sammanlagt hade jag då information från sju förskoleklasslärare som arbetar i två 

olika kommuner. Kommunerna skiljer sig åt både i storlek och typ av invånare. Med typ av 

invånare menar jag med avseende på utbildningsgrad, ekonomi och personer av utländsk 

härkomst. Det finns både friskola och kommunala skolor representerade i studien.  

 

Vid intervjutillfällena började jag med att presentera mig och syftet med studien. Jag 

kontrollerade om det var okej att spela in vårt samtal och de fick även möjlighet att ställa 

frågor (Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuerna tog runt 30 minuter vid varje tillfälle. 

4.6		Forskningsetiska	ställningstaganden	

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som har i uppdrag av regeringen att främja och stödja 

forskning. Samhällets krav på att forskning bedrivs kallas forskningskravet, men för att inte 

kränka individen så har Vetenskapsrådet fastställt fyra forskningsetiska principer som är ett 

skydd för individen vid all samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2010). Den 

första principen är informationskravet. I den här studien gavs en första information i det 

missivbrev som skickades ut via mail med förfrågan om deltagande. När vi sedan träffades för 

intervjun upprepades informationen mer detaljerat innan intervjun startade. Genom att tacka 

ja till att delta i en intervju så uppfylldes även nästa princip som är samtyckeskravet. Jag 

upplyste också om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Den tredje principen 

kallas konfidentialitetskravet och innebär att de deltagande i studien inte ska kunna 

identifieras samt att alla uppgifter och all data ska behandlas med konfidentialiet. De ska 

också förvaras säkert så att inte obehöriga kan ta del av materialet. Jag har förvarat all data på 

ett säkert ställe och anonymiserat informanterna i alla texter som skrivits. Den sista principen 

kallas nyttjandekravet och innebär att insamlad data endast får användas i forskningssyfte och 

det är också syftet med mitt transkriberade material.  
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4.7		Metodanalys	

Den metod jag använt för analys av materialet är tematisk analys som, enligt Bryman (2011), 

är ett av de vanligaste angreppssätten när man hanterar kvalitativa data. Det är en flexibel 

analysmetod och den är inte bunden till någon specifik vetenskapsteori (Braun & Clarke, 

2006). I en tematisk analys så försöker man identifiera teman för att sedan analysera dem och 

se mönster i det insamlade materialet (Braun & Clarke, 2006). 

 

Analysarbetet startades med en transkribering av alla intervjuerna. Själva processen att 

transkribera intervjuerna är ett tidskrävande men ypperligt tillfälle att börja bekanta sig med 

materialet (Braun & Clarke, 2006). Efter några genomläsningar av transkriberingarna skrev 

jag ut dem i pappersform. I det första steget använde jag mig av överstrykningspennor för att 

markera de data som var relevanta för studien utifrån studiens frågeställningar. Nästa steg var 

att skriva korta noteringar i marginalen, kodord, enligt typen öppen kodning (Fejes & 

Thornberg, 2015). Utifrån kodorden och den intervjuguide jag använt mig av blev nästa steg i 

analysprocessen att dela in empirin i olika högar där svaren hörde ihop med varandra. Jag 

klippte itu mina data utifrån hur jag kodat dem och placerade dem sedan i 14 olika högar. 

Efter att ha läst igenom materialet hög efter hög hittade jag några teman som kunde 

sammanfogas så det återstod 8 stycken. De 8 högarna rubriksattes utifrån innehållet. Jag 

gjorde ytterligare en genomläsning av högarna och funderade över rubrikerna och kom till sist 

fram till att använda mig av 7 rubriker varav en rubrik fick ett antal underrubriker. 

4.8	Metoddiskussion	

I min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metodansats. Min avsikt är att 

beskriva den matematikundervisning som bedrivs i förskoleklassen ur pedagogernas 

perspektiv men även med specialpedagogiska ögon. Feijes & Thornberg (2009) menar att det 

är viktigt att fundera över hur representativa informanterna är för alla de som ska 

representeras i studien. Jag har ingen ambition att beskriva hur all matematikundervisning i 

förskoleklass ser ut, utan det som beskrivs är exempel på hur den ser ut i två olika kommuner. 

Inom vissa metodanalyser är teoretisk mättnad en av de viktigaste idéerna. Teoretisk mättnad 

innebär att man fortsätter att utforska data tills inga nya framkommer (Bryman, 2011). Med 

den ambitionsnivån för studien som jag beskriver ovan så anser jag att teoretisk mättnad är 

nådd.  

Genom de tidigare erfarenheter jag har av både skola och barnomsorg och den fortbildning 

jag deltagit i under åren, så finns en del förförståelse kopplat till syftet med studien. Att 
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redovisa sin förförståelse för att låta läsaren förstå med vilka ögon man tolkar empirin är ett 

kvalitetskrav menar Larsson (2005). Därför är det också viktigt att synliggöra informanternas 

ord och synliggöra mina tolkningar genom att använda mig av citat (Fejes & Thornberg, 

2015). En fara i att ha god förförståelse är att man fokuserar på data som bekräftar ens egna 

antaganden. Något som jag försökt ha med i tankarna under analysprocessen.  

Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer som vilket har fungerat bra då det 

hjälper till att hålla visst fokus på syftet med studien men även ger utrymme för informanterna 

att styra in på områden som jag annars kanske förbisett. En av mina intervjuer skedde via mail 

vilket var tidsbesparande då jag bland annat inte behövde transkribera men möjligheten att 

ställa följdfrågor blev betydligt mindre. Ett behov av följdfrågor fanns så det blev ytterligare 

mailkorrespondens för att täcka alla frågor som uppkom. I en mailkorrspondens missar man 

möjligheten att läsa av kroppsspråk och tonfall vilket kan spela viss roll i en analys.  

Som tekniskt hjälpmedel har jag använt mig av I-pad för att spela in ljudet vid intervjuerna. 

Det fungerade bra vid de flesta tillfällen. På min första intervju slog I-paden av i slutet av 

samtalet men tyvärr märkte jag inte det förrän vid transkriberingen. Vid ett annat tillfälle 

visade sig I-padens minne vara fullt så istället fick jag använda mig av min I-phone vilket 

gick lika bra. Transkriberingen tog mycket tid och vissa intervjuer fick jag lyssna igenom 

många gånger för att få rätt avskrift, speciellt den intervju som gjordes med två informanter. 

Den intervjun är jag inte 100 % säker på att jag fått rätt namn på rätt uttalande då det var svårt 

att veta vem rösten tillhörde ibland. Men för min analys och resultat har inte vem som sa vad 

vid det tillfället någon egentlig betydelse. 

När det gäller mitt urval av informanter så är jag glad att jag valde att söka mig till två olika 

kommuner eftersom det skiljde en del på svaren jag fick kommunerna emellan. Det är också 

en bra spridning på ålder och erfarenhet vilket var något jag eftersträvade. Tyvärr var det svårt 

att få tag på en manlig förskoleklasslärare. Mina frågeställningar innehåller inget 

genusperspektiv men i en analys skulle man eventuellt kunnat göra jämförelser mellan könen. 

Det var svårare att få tag på informanter än vad jag först trodde. Två av de först tillfrågade 

informanterna tackade nej då de inte ansåg sig ha tid eller tillräckligt med erfarenhet för att 

vilja ställa upp. Sedan är utbudet av förskoleklasslärare mindre än utbudet av grundskollärare 

i kommunerna. 

Intervjuerna hölls på informanternas respektive arbetsplats då det dels blir enklare för dem att 

tacka ja ur tidssynpunkt men även för att kunna observera hur arbetsmiljön ser ut för deras 
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verksamhet. Efter att analysen gjorts utifrån den empiri som fanns kände jag att i vissa frågor 

skulle jag gärna grävt lite djupare hos några av informanterna om tid funnits och 

informanterna samtyckt. Med större erfarenhet av att intervjua kan det vara lättare att fånga 

upp intressanta infallsvinklar som informanterna nämner i svaren de ger. 

Tematisk analys har varit en bra metod för mig som nybörjare och för den här studiens syfte. 

Det är en flexibel metod som är förhållandevis enkel att använda. Det var lätt att hitta teman 

och mönster i materialet och efter hand även kunna para ihop några teman med varandra för 

att slutligen få ett material som kunde hanteras och formas till ett resultat. 

4.9		Kvalitetsaspekter	
	
Mitt syfte med studien har varit att beskriva och synliggöra matematikundervisningen i 

förskoleklass både ur förskoleklasslärares perspektiv och ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Avsikten har inte varit att göra den generaliserbar på all matematikundervisning i 

förskoleklass utan studien får representera de enheter som informanterna är verksamma i. Det 

är en kvalitativ studie och insamlingsmetoden har varit intervjuer. Ett sätt att visa 

tillförlitligheten i en kvalitativ studie är att noggrant beskriva alla led i forskningsprocessen 

samt beskriva den förförståelse man har i forskningsfrågan (Dalen, 2007). Jag anser att jag 

utförligt beskrivit min förförståelse i ämnet och att delarna i forskningsprocessen är tydligt 

nedskrivna. Jag har försökt att vara objektiv i min analys av empirin men det är ändå mina 

tolkningar utifrån den förförståelse och de erfarenheter jag har. Jag har belyst resultatet med 

många citat för att öka tillförlitligheten. Studien har undersökt det som var dess syfte, 

matematikundervisningen i förskoleklass, men också fått med områden som påverkar hur och 

varför undervisningen ser ut som den gör.  

5.	Resultat	

Mina resultat redovisas här under rubrikerna, Pedagogens kunskaper i och attityd till ämnet, 

Nya läroplanen, Matematikinnehållet i förskoleklassen, Kunskapsmål och 

kartläggning/diagnos, Pedagogiskt ledarskap, Specialpedagogiska insatser och Samverkan i 

olika former. Under några av rubrikerna eller i vissa stycken har jag valt att redovisa hur 

kommunerna skiljer sig åt. Det beror på att på vissa punkter kunde jag tydligt se en skillnad 

dem emellan. Resultatet baserar sig på de intervjuer som gjorts. 
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5.1	Pedagogens	kunskaper	i	och	attityd	till	ämnet	

	
Informanterna har mellan 10-30 års erfarenhet av att arbeta med barn i olika åldrar och mellan 

8 månader- ca 22 års erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. Informanternas utbildning skiljer 

sig åt i innehåll och behörighet. Samtliga informanter är av kvinnligt kön vilket beror på att 

det finns så få manliga förskoleklasslärare. 

Pedagog 1 har varit förskollärare i 30 år varav 19 år i förskoleklass, saknar 

matematikutbildning i grundutbildningen. (P1) 

Pedagog 2 har varit lärare mot tidigare år (f- år 6) i 12 år varav 6 år i förskoleklass, saknar 

matematikutbildning i grundutbildningen. (P2) 

Pedagog 3 har varit lärare mot tidigare år (f-år 6) i 11 år och har matematik i sin utbildning. 

(P3) 

Pedagog 4 har varit förskollärare i 22 år mestadels i förskoleklass, saknar matematik i 

grundutbildningen. (P4) 

Pedagog 5 har 3 års erfarenhet av att arbeta i förskoleklass och en utbildning till förskollärare 

och lärare med inriktning matematik och no. (P5) 

Pedagog 6 har 10 års erfarenhet av att arbeta i förskoleklass och en utbildning till 

förskollärare utan matematik i grundutbildningen. (P6) 

Pedagog 7 har 18 års erfarenhet av att arbeta i förskoleklass och en utbildning till 

förskollärare utan matematik i grundutbildningen. (P7) 

Hälften av mina informanter uttrycker att matematik har varit ett ämne som upplevts som 

svårt i den egna skolgången. En av dem uttrycker även att ämnet i sig varken upplevs 

intressant eller roligt. 

”Jag hade väldigt svårt för matematik själv i skolan.”   (P3) 
 
”Ja det var ju inte mitt bästa ämne i skolan.”   (P4) 
 
” … asså jag klarar ju mitt liv, tack vare att jag har det, men sen är det ju ingenting som jag 
tycker är… roligt…” (P1) 
 
Matematik är ett ämne som förändrat innehåll och fokus över tid där bland annat 

problemlösning och resonemang tar en mycket större plats nu (Skolverket, 2016a).  Det är 
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också något som speglas i mina informanters åsikter om ämnet, både hur ämnet förändras 

över tid men också vad matematik innebär på förskoleklassnivå. 

 
”Mina känslor för matematik sedan min egen skolgång är att det förändrats väldigt mycket 

till det positiva eftersom utvecklingen har gjort att vi har en annan syn på matematik och vad 

den innebär.”  (P7) 

”själva mattebegreppet har blivit vidare när man jobbar med yngre barn än vad det var 

innan. Förut så var det liksom… man räknade, det är ju så mycket mer som är matte.”  (P2) 

Matematik i förskoleklass beskrivs som stort och brett och som ett sätt och ett tänk att 

använda sig av i vardagen. Det är viktigt att kunna visa både vilken nytta man har av att 

kunna matematik men även att det är roligt.  Innehållet kan till exempel vara grundläggande 

taluppfattning, sortera, klassificera, experimentera, resonera, tänka, förklara, räkna, begrepp, 

spel, klocka, färg och form. 

”… matematik för mig… det är ju nästan allt” (P4) 

I båda kommunerna har man använt sig av Mattelyftet som fortbildning av sin personal. 

Tillvägagångssättet skiljer sig en del åt. I den ena kommunen, kommun X, valde man att låta 

alla förskoleklasslärare delta under ett års tid där man träffades kontinuerligt 1 gång/vecka. En 

matematikutvecklare var handledare för fortbildningen. I den andra kommunen, kommun Y, 

valde man att låta en förskoleklasslärare från varje skola delta tillsammans med ett par 

förskollärare från förskolan. Träffarna var 1 gång/månad och leddes till en början av en 

matematikutvecklare men efter hand skulle gruppen själva driva fortbildningen vidare. 

Kommun X genomförde sin utbildning läsåret 15/16 och kommun Y läsåret 14/15. Samtliga 

informanter har deltagit i någon form av fortbildning i matematik under de senaste åren. I 

intervjuerna märker jag en skillnad på hur informanterna i kommun X hela tiden återkommer 

till betydelsen av att ha gått Mattelyftet, hur det förändrat synen på matematik och hur man 

medvetandegör matematiken för sina elever.  

…”det här Mattelyftet fick ju oss att tänka på ett helt annat sätt”.  (P4) 

”jag ser ju att jag kan göra´t på så väldigt många andra sätt sen man gick Mattelyftet” (P4) 

För övrigt har fortbildning i ämnet bestått av studiebesök i en förskoleklass i kommun Y. 

Kommun X har skickat sina förskoleklasslärare på studiedag med författarna till boken 

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass (Sterner, Helenius & Wallby, 2015). Samtliga 
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pedagoger menar att det är viktigt med kontinuerlig fortbildning. Det är alltid bra med 

påfyllning men även viktigt att hålla liv i de kunskaper man redan fått genom att ses då och 

då, gärna i form av nätverksträffar.  

 

 ”… så det inte blir tomtebloss som blossar upp och så var man jätteduktig ett tag”.  (P6) 

 

Genom att träffas får man möjlighet till tips och idéer av kollegiet och även stöttning. 

Kommun X har i nuläget nätverksträffar 1 gång i veckan i form av fortbildning men även på 

studiedagar under läsåret. I kommun Y saknas för närvarande nätverksträffar. Man har haft 

det för några år sedan och det är något förskoleklasslärarna efterfrågar att få ha igen. 

5.2	Nya	läroplanen	

Den nya reviderade läroplanen (Lgr 11, 2016) består bland annat av en komplettering med 

syfte och centralt innehåll för förskoleklassen. Den är tänkt att vara ett stöd för pedagogerna i 

förskoleklassen och förtydliga vilket innehåll och syfte som krävs för att utveckla eleverna i 

enlighet med kommande kunskapskrav i skolan. Den reviderade upplagan har funnits 

tillgänglig sedan sommaren 2016. Kommun X och kommun Y har enligt mina informanter 

valt olika sätt att handskas med hur man implementerat de nya riktlinjerna i Lgr 11. I 

kommun X har man haft en kommungemensam satsning som startade hösten 2016 där två 

rektorer har ansvarat för upplägget med bland annat två studiedagar för samtliga 

förskoleklasslärare.  

 

”... våran rektor är ju väl insatt…”  (P6)             

 

På studiedagarna har man fått information och haft en del gemensamma diskussioner. 

Förskoleklasslärargruppen har också jobbat fram en lathund som ska kunna användas för att 

lätt se alla mål och för att finnas nära till hands.  

 

”… och då jobba vi fram en sån här … lathund, som vi har som man kan använda sig av.”        

      (P5) 

I kommun Y har man inte haft någon kommungemensam satsning utan där ser det olika ut 

beroende på vilken skola man jobbar på enligt informanterna. Information om den nya 

reviderade upplagan har pedagogerna själva sökt på Skolverkets hemsida.  

 

” … det var nog att man drog ut det själv ifrån Skolverket.”  (P1) 
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På den ena skolan i kommun Y har inte tid och möjlighet funnits än för att diskutera 

innehållet men man har läst de nya riktlinjerna. Ett behov av fortbildning kring de nya 

riktlinjerna finns enligt informanterna. På den andra skolan har man under studiedagar i mars 

läst och diskuterat innehållet på uppdrag av rektor.  

 

”Vi har precis startat upp ett arbete som vi ska implementera nya läroplanen.”  (P3) 

 

Samtliga pedagoger uttrycker att de nya riktlinjerna inte förändrat så mycket i verksamheten 

än, rent praktiskt. Däremot menar man att finns många idéer och tankar kring hur 

verksamheten ska utformas framöver. Det handlar om att låta matematiken ta större plats och 

att synliggöra den för eleverna i den planerade verksamheten, men även att uppmärksamma 

matematiken i den fria leken mer.  

 

”… vi har ju kommit med idéer men ingenting som vi gjort praktiskt än.”  (P3) 

”… vi vill ju att matematiken ska bli mer synlig i verksamheten.” (P3) 

” … vi tänker mera aah matematik och liksom synliggör det mera för barnen och så…” (P6) 

 

Informanterna uttrycker att syftet med verksamheten har blivit tydligare i och med de nya 

riktlinjerna och flera upplever att det är skönt att ha något att utgå ifrån. En av 

förskoleklasslärarna menar att man redan arbetar sedan tidigare på ett sätt som stämmer med 

de nya riktlinjerna varvid det inte behövts några större förändringar. 

 

5.3	Matematikinnehållet	i	förskoleklassen	

Det matematiska innehållet i förskoleklassen presenteras här under fyra olika rubriker. Jag har 

skilt på den planerade undervisningen och matematiken i den fria leken. Ett avsnitt beskriver 

övningar eller material som mina informanter är mest nöjda med när det avser att fånga 

barnens intresse och deras matematiska utveckling. Jag avslutar med att beskriva hur man 

medvetandegör matematikinnehållet både i den planerade undervisningen och i den fria leken. 

5.3.1	Den	planerade	undervisningen	
	
Den tid eleverna i förskoleklass får ta del av planerad undervisning i matematik växlar mellan 

som minst 20-25 minuter 1-2 ggr/vecka till ca 30 min 3 ggr/vecka enligt informanternas 
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uppskattningar. Då handlar det om pass som är inplanerade på schemat och som ofta bär 

namnet Mattelek.  

 

I kommun X använder man enligt informanterna bland annat av boken Tänka resonera och 

räkna i förskoleklass (Sterner et al, 2014) som handledning för upplägg av lektioner. 

Inspiration att använda den boken fick man i början av Matematiklyftet då samtliga 

förskoleklasslärare åkte på en föreläsning som utgick från det materialet. Informanterna 

beskriver hur man genom sitt nätverk även har en stor idébank med övningar som man 

gemensamt har arbetat ihop och som ligger på kommunens lärplattform. Idéerna och 

lektionsförslagen har tillkommit under fortbildningen i Matematiklyftet men fylls fortfarande 

på efterhand. Mattepassen utgår även utifrån barnens intressen och vad de är nyfikna på. I en 

av förskoleklasserna använder man sig av mattebok för eleverna men pedagogen uttrycker att 

den är på väg bort. 

 

”… i år var jag lite tveksam till att använda den eftersom jag har gått Mattelyftet då.” (P4) 

 

I kommun Y arbetar samtliga informanter med ett läromedel med tillhörande arbetsbok för 

eleverna. Lärarhandledningen används som inspirationskälla för de planerade 

matematikpassen.  

 

”Därför att då också vara kopplad lite till läroplan… så att vi ändå skulle få med alla bitarna 

på nåt sätt. ” (P1) 

 

Arbetet med mattebok/arbetsbok kan ibland upplevas som lite stressande av pedagogerna men 

man upplever att barnen tycker att det är roligt. En av informanterna hade under 

utvecklingssamtal fått önskemål från eleverna att få arbeta mer i boken. Innan barnen arbetar i 

sina böcker har man alltid praktiska övningar som är kopplade till det område som boken 

behandlar. 

 

Samtliga förskoleklasser har morgonsamling där viss matematik ingår. Informanterna 

beskriver att det kan handla om att räkna hur många barn som är där, hur många som saknas 

och titta på almanackan vilket datum det är och på så sätt få med ordningstal. Man pratar 

månader, årstider, årtal och dagens schema och använder då många olika tidsbegrepp.  
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De planerade mattepassen har många olika sorters innehåll. Gemensamt är att det handlar 

mycket om att koppla matematiken till barnens vardag för att göra den intressant och att de 

ska få se nyttan av att kunna matematik. Att arbeta praktiskt med matematiken är något som 

samtliga pedagoger tycker är viktigt. Någon förskoleklassgrupp satsar extra mycket på 

problemlösning av olika slag där tyngdpunkten läggs på att redovisa och förklara för varandra 

hur man tänker. 

 

”… och jobbar mycket det här att kanske inte … rätt och fel utan mera 

problemlösningsaktigt, och att det finns flera olika svar på en sak eller flera olika lösningar. 

Att man kan hitta olika vägar” (P6) 

 

Resonemangsförmågan kan övas i uppgifter som till exempel när man gör statistik på vilka 

färdsätt man använt sig av för att komma till förskoleklassen.  

 

”Och sen att det blir lite öppna diskussioner efter. Ja men titta hur vart det här? Och vad 

beror det på?”  (P6) 

Andra aktiviteter man ägnar sig åt på de planerade passen kan handla om geometriska figurer, 

mönster, begrepp, rumsuppfattning, mäta, uppskattning, affär/cafe´/restaurang och bakning. 

Barnens grundläggande taluppfattning är också ett viktigt inslag på mattepassen. Det kan 

handla om att koppla räkneord med symbol och antal. Det kan också vara talens grannar, 

handens fem fingrar, dubbelt/hälften, 2-skutt på tallinjen, 5-skutt och olika räknelekar.  

 

I de förskoleklasser som använder arbetsbok för eleverna utgår mycket av den planerade 

undervisningen från läromedlet. 

 

”… vi jobbar ju praktiskt och sen att vi liksom avslutar med, nån övning i boken så.” (P2) 

”Alla får oftast prova ehh… och göra, så att jag ser att alla förstår. Ehhh… och sedan så 

arbetar vi utifrån den här boken… ” (P3) 

En av informanterna (P7) hänvisade sin undervisning till de aktiviteterna som beskrivs på 

Skolverkets lärportal för förskoleklassens matematik (Skolverket, 2017) med Alan Bishops 6 

matematiska aktiviteter som är leka, förklara, designa, lokalisera, mäta och räkna.  Min 

informant gav exempel på vad man gör kopplat till de olika områdena. Mäta kan handla om 

att man arbetar med volym på olika sätt till exempel när man bakar. I leken är ”affär” en 

populär aktivitet och lokalisering kan handla om rumsuppfattning som även övas på 
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idrottspass. Förklara får man öva på vid arbete med problemlösning och design vid aktiviteter 

som att göra stubbtomtar eller vid olika sorters bygglek. Räkna gör man vid bland annat 

morgonsamlingar och när man övar talraden, räkneramsar m.m.  

I kommun X har man nyligen börjat använda sig av en app som matematikutvecklaren i 

kommunen initierat. Informanterna berättar att eleverna sitter individuellt och arbetar på en 

surfplatta som tränar arbetsminne, problemlösningsförmåga och andra matematiska kvalitéer 

som exempelvis taluppfattning. Barnen ska träna 40 träningstillfällen ca 30 minuter varje 

gång och det är tänkt att ge barnen en skjuts i deras matematiska utveckling. Programmet 

anpassar sig automatiskt efter varje individs förmåga. De informanter jag intervjuade hade 

delade meningar om vad de tyckte om programmet.  

”… man ju se progressionen stegringen och ehh… men vi… det är svårt o hinna med det, 

måste man ju säga…” (P6) 

”… 2,5 timme i veckan det blir det liksom för ett barn som inte … är med i gruppen…” (P5) 

	

”…	dom	flesta	tycker	ju	att	det	är	jätteroligt	faktiskt,	och	man	ser	ju	lite	det	här	med	hur	

minnet	är.”	(P4)	

	

Användandet av appen kan ses som en tidig insats i matematik och ska utvärderas i 

förskoleklasslärarnas nätverk efter den här terminen. Insatsen kräver tillgång till paddor. I 

någon förskoleklass deltar samtliga elever och i en annan har man valt ut fyra stycken elever 

som kommit olika långt i sin matematikutveckling. 

5.3.2 Speciella övningar                                                                                        

När jag bad mina informanter att beskriva övningar och material som de är särskilt förtjusta i 

så blev svaren väldigt individuella. När det gäller material så är multilinklossar ett material 

som är användbart till många olika övningar. Man kan använda det till att bygga fritt eller 

efter instruktion, hitta mönster, träna färger och öva antal. Ett annat material som används 

flitigt är geometriska figurer. Favoritövningar som nämns i samband med dem är till exempel 

när barnen sitter två och två med ryggen mot varandra. Det ena barnet bygger en figur och ska 

sedan förklara och instruera sin kompis att bygga en likadan.  
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”Nån annan aktivitet som dom tycker är rolig är ju om man har geometriska figurer som dom 

ska bygga efter… att man gör… att dom sitter två och två… och en... dom sitter rygg mot rygg 

mot varandra.” (P3) 

Med den övningen tränar du begreppsförmåga och kommunikationsförmåga. De geometriska 

figurerna kan också användas till en övning där barnen i en grupp om ca 4 stycken ska bygga 

något tillsammans av materialet. Då är det förmågan att samarbeta och se mönster som är 

mest i fokus. 

”Och det är ju väldigt tacksamt för väldigt snabbt kommer dom på hur man lätt kan göra ett 

hus, hur man lätt kan göra en gubbe… ” (P6) 

När det handlar om taluppfattning så nämns en stor skumgummitärning som väldigt 

användbar. Med den kan man hoppa så många hopp som tärningen visar, lägga kulor i så 

många hål som tärningssidan har för att öva kopplingen räkneord, antal och symbol. Om man 

använder två tärningar kan man öva grunderna i både addition och subtraktion genom att 

lägga ihop antal eller jämföra antalet prickar som tärningarna visar. För olika 

sorteringsövningar nämns en klassificeringslåda som användbar. 

Flera av informanterna återkommer också till utemiljön som en ständig källa till pedagogiska 

utmaningar och lärdomar. 

”Jag tycker skogen, mycket som händer i skogen är liksom… bra.”  (P2) 

Någon av informanterna beskriver hur man i skogen kan ge eleverna olika typer av uppdrag. 

Uppdragen kan handla om att öva antal kopplat till räkneord, göra mönster/symmetri med 

pinnar och kottar, uppskatta avstånd, tyngd och tid. Utemiljön används på fler sätt till 

exempel när man viker flygplan efter instruktion som man sedan kastar och mäter längd på 

kastet. Även närområdet används för matematiska aktiviteter. 

”I början av varje termin så brukar vi gå runt och titta vart alla bor. Då pratar vi avstånd…. 

Att man bor nära eller långt bort från varann och… lite så. Granne vad betyder det, kan 

grannar va nåt annat, talens grannar också. Vad har du för siffra på huset…” (P5) 

 

Under sådana promenader kommer träning av barnens taluppfattning och olika mattebegrepp 

in på ett naturligt sätt och barnen kan relatera till i sin vardag menar informanterna. 
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5.3.3	Fria	leken	

Förskoleklassdagen innehåller en hel del fri lek. Här är det väldigt individuellt bland 

informanterna i vilken grad man anser sig hinna med att fånga upp matematiken i leken. Det 

skiljer sig även en del hur man organiserar den fria leken, om man styr den medvetet till olika 

lärmiljöer eller inte. Några informanter uttrycker en önskan om att använda fria leken och 

fånga upp matematiken mer medvetet genom att bland annat skapa lärmiljöer. En del av 

informanterna har redan har en sådan verksamhet med lärmiljöer med allt från affärer till 

veterinärmottagning där barnens intresse fångas upp i leken och man bygger vidare på det.  

 

Men allt i fria leken handlar inte bara om att skapa lärmiljöer enligt informanternas 

beskrivningar. De tar även vara på tillfällen som när barnen hoppar rep, då man kan träna 

talraden både framlänges och baklänges och använda sig av 2-skutt. När man städar 

skolgården kan man använda olika sorteringsövningar. När barnen bygger med lego kan man 

prata om konstruktioner och att man behöver en 4:a eller 8:a legobit och på så sätt få mentala 

talbilder av talen. I matsalen finns många situationer där man kan diskutera matematik. Ett 

populärt samtalsämne är att titta på tal som finns i botten av dricksglasen. 

 

 ”Jamen vem är äldst då? Men det är ju den som är 89 kanske, och så är dom lika gamla. 

Och så är det ju så här men om man är 23 jamen då har man nog ett jobb och är man 18 då 

har man nog kanske tagit körkortet och liksom…” (P2) 

”... nu är det en trea och en nolla, jamen då är det ju 30” (P2) 

	

I de samtal som förs vid matsituationen lär sig eleverna hur olika tal ser ut, jämföra talens 

storlek och kopplar dem till vardagen.	

5.3.4	Medvetandegöra	

Som pedagog är det viktigt bli medveten om matematiken i vardagen men även att 

medvetandegöra eleverna om den matematik de kommer i kontakt med och som ska läras in. 

 

”Nu har ju vi gjort en satsning här i (kommun X) så nu är vi ju väldigt inriktade på matte med 

Mattelyftet som vi har gått. Och då är det ju mycket att åskådliggöra. Vad är det vi gör? Och 

varför gör vi det här? Så det har blivit mycket mycket mer.”  (P5) 

 

Det citatet beskriver vad informanterna i kommun X uttryckte ifråga om att medvetandegöra 

matematiken under förskoleklassdagen. Det handlar om att vara tydlig med vad man gör, vad 
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man lär sig och varför man ska lära sig. Överlag menar informanterna att man blivit mer 

medveten om att använda sig av rätt begrepp när man beskriver matematiken i samtal med 

eleverna. När man på morgonsamlingen går igenom dagens schema så finns det tydligt 

markerat när den planerade matematiken sker. Vid de passen görs barnen alltid medvetna om 

att det är matematik som pågår. När det gäller den fria lekens matematik så ser det olika ut 

både beroende på situation och vilken pedagog jag frågar. Det är inte alltid man som pedagog 

själv reflekterar över hur mycket matematik som finns i det som pågår under fria leken eller 

annan planerad aktivitet som utförs menar en av informanterna. 

5.4	Kunskapsmål,	kartläggning	och	diagnoser	

Förskoleklassen har inga kunskapskrav som barnen minst ska nå när de slutar 

förskoleklassåret. Däremot menar man enligt Lgr11(Skolverket, 2016a) att eleverna ska få en 

kontinuitet i sin utveckling och att det ska ske en progression. De ska även ha kunskaper som 

gör att de är förberedda att följa 1:ans kursplan. När mina informanter beskriver årets elever i 

förskoleklass så menar man i kommun Y att grupperna är ganska jämna det här läsåret. I 

kommun X anser man att det är allt från ganska stor spridning på de kunskaper barnen har till 

väldigt stor spridning av kunskaper. Orsakerna till att det är stor spridning av kunskaper kan 

vara många menar förskoleklasslärarna. Det kan vara att man har olika förutsättningar 

hemifrån som kan bero på föräldrars syn på både utbildning och matematik och den stimulans 

man som barn får i hemmet.  

 

”Hur mycket man är med i det vardagliga så. Och hur… varför en del föräldrar… 

föräldrarnas syn på det också lite.”  (P5) 

 

Vilken tidpunkt på året man är född kan också ha betydelse menar informanterna. En del barn 

upplevs som omogna och några verkar ha fallenhet för matematik. En del barns svårigheter 

kan också bero på att det kan finnas någon diagnos (NP-problematik) i bakgrunden.  

 

”Ja tror att det beror på mycket… fallenhet … alltså rent om man har den begåvningen… för 

matte. Och sen eh ... hemifrån självklart också. ” (P6) 

	

När informanterna ombeds att lite mer konkret berätta om vilka mål de anser att barnen ska 

nå, vad de ska ha lärt sig under förskoleklassåret för att vara skolförberedda, så är alla överens 

om att det är viktigt att kunna olika begrepp. Det kan till exempel handla om lägesbegrepp 

som framför/bakom och begrepp där man jämför som flest och färre. Att kunna se mönster 



	 29	

och namnge enkla geometriska objekt hör också till de kunskaper flera av pedagogerna 

nämner. Antalsuppfattning bör också ingå. Då kan det handla om att ramsräkna till 20-30, 

prata om 10-kompisar, vilka tal som blir 10, och prova på enkel addition och subtraktion.  

 

En av informanterna som har längst erfarenhet menar att innehållet i verksamheten har 

förändrats mycket över tid. 

 
”… när jag tänker på när jag börja… det var ju bara lek… nästan.”  (P4) 
	
Att innehållet i verksamheten såg annorlunda ut berodde inte bara på de som undervisade i 

förskoleklass/lekis utan många lärare i grundskolan kunde också ha en åsikt om vem som 

skulle lära vad. 

 

”Tänk som det var förr… att då fick man inte… och man fick inte lära… för man… ja” 

”Vi skulle inte gå in och peta i det där…” (P4) 

 

För att veta vilken kunskap en elev har används ofta olika kartläggningsmaterial eller 

diagnoser/tester i grundskolan. Skolverket har nyligen gett ut ett nytt bedömningsmaterial 

som man hittar på Bedömningsportalen (https://bp.skolverket.se) som är obligatoriskt att 

använda från juli 2016 för årskurs 1 till att börja med. För förskoleklassen finns inget 

obligatoriskt bedömningsmaterial vilket innebär att det ser olika ut på olika skolor. I kommun 

X har man enligt informanterna nyligen konstruerat ett eget kartläggningsmaterial/scanning 

gemensamt i förskoleklassens nätverk tillsammans med matematikutvecklaren.  

 

”Och det är ju nåt som X:s kommun, när vi gick Mattelyftet, har liksom gjort en… scanning 

som vi har för alla förskoleklassbarn i X:s kommun.” (P5) 

 

Tidigare har man inte gjort diagnoser i förskoleklass i kommun X. I intervjuerna fick jag lite 

blandad information om hur den skulle användas. Någon menade att den var tänkt att 

användas vid läsårsstart för att få en uppfattning om elevens nivå och några menade att den 

var tänkt att göras i slutet på läsåret inför elevernas skolstart i år 1 för att veta om åtgärder 

behöver sättas in och kunna ta vid där förskoleklasslärarna slutar. Målet kanske är som någon 

uttryckte att använda både i början av läsåret och en gång till på våren för att veta vad 

eleverna behöver få extra träning på. 
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”Och egentligen i den bästaste av världar så skulle man ju redan vilja göra den på 

höstterminen” ”För att sen … ge dom en ärlig chans att hinna lära sig det… Som förväntas 

att dom ska kunna…” (P6) 

 

I kommun Y berättar informanterna att man tidigare har använt sig av två olika 

tester/diagnoser i matematik för förskoleklasseleverna. Då använde man Förstå och använda 

tal (McIntosh, 2009) på hösten och Räkna med 6-åringen (Danielsson & Modin, 2006) på 

våren. 

 

”Den här ”Räkna med 6-åringen” har ju vi haft… ” (P1) 

”… mycket som vi fick fram… när vi gjorde den, var ju också att det var många barn som 

hade svårt med begrepp…” (P1) 

De testerna används fortfarande i en av förskoleklasserna. De andra har i nuläget inte använt 

sig av några kartläggningar/diagnoser alls i matematik de senaste åren. Där har man nyligen 

bestämt sig för att prova den lättaste muntliga delen av Skolverkets bedömningsmaterial 

(https://bp.skolverket.se) för att se hur det fungerar med förskoleklassbarn. Tester i läromedel 

nämns också som en del av kartläggningen för en av grupperna. 

5.5	Pedagogiskt	ledarskap		

Det pedagogiska ledarskapet på enheterna skiljer sig en del mellan kommunerna enligt 

informanternas uppgifter. I kommun X har man som tidigare beskrivits valt att på de senaste 

åren ha en kommungemensam syn på förskoleklassens arbete och fortbildning. Nätverket leds 

vid de träffar eller studiedagar som anordnas, av rektorer eller matematikutvecklaren. Ute i de 

olika förskoleklasserna styr man verksamheten själv men informanterna upplever att 

rektorerna har god insyn och att de stöttar. 

 

”… vi styr vår verksamhet själva med hans godkännande eftersom han har rätt så stor inblick 

i vår verksamhet.”  (P7) 

 

I kommun Y har man ingen kommungemensam satsning pågående så där blir det upp till 

varje rektor hur man använder sin roll som pedagogisk ledare. På båda de rektorsområden jag 

varit önskar informanterna mer närvaro och intresse från rektor. Gemensamt för kommunerna 

är att man genomför klass-konferenser/genomgångar tillsammans med bland annat rektor, 

speciallärare och förskoleklasslärare där man går igenom elevernas kunskaper både kognitivt 

och socialt samt de behov av insatser som finns inför kommande läsår i skolan. 
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5.6	Specialpedagogiska	insatser	

Enlig mina informanter så är det sällsynt att specialpedagogiskt stöd sätts in i förskoleklassen. 

 

”… jag har också fått den uppfattningen att i förskoleklass kanske man inte får den hjälpen 

om det inte är nåt speciellt.” (P3) 

 

”Vi har tyvärr ingen möjlighet att få stöd av specialpedagog eftersom behovet är större i 

övrig skolundervisning.”   (P7) 

I allmänhet handlar det om att man tar del av eventuella diagnoser eller kartläggningar som 

gjorts för att kunna förbereda hur man ska organisera inför skolstart. Andra insatser kan 

handla om att vara samtalspartner och handleda med tips och idéer. De flesta av 

informanterna tror dock att de skulle kunna vara möjligt att få specialpedagogiska insatser om 

man är i stort behov och verkligen behöver det. 

 

”… ja vi har bollat lite idéer och så ehh… jag har fått tips.. Men det har inte varit så att… vi 

har tyckt att det har behövts några… men är det så, så liksom tror jag att dom tänker att hon 

kan liksom finnas här också.” (P2) 

 

När det gäller läsutveckling eller social utveckling så finns det ett visst stöd i form av 

läspedagoger eller att speciallärare/specialpedagog observerar gruppdynamiken. Någon 

upplever att det har väckts en medvetenhet kring förskoleklass och matematikundervisning 

både på rektors- och förvaltningsnivå i och med Matematiklyftet och den nya läroplanen så 

möjligheten att få specialpedagogiskt stöd borde inte vara en omöjlighet. 

 

”… man tänker ju så här att tidiga insatser borde löna sig sen…” (P6) 

 

Några av pedagogerna menar att det vanligtvis är först i årskurs 1 som insatser sätts in i alla 

fall när det gäller matematik. Om man upptäcker barn som har matematiksvårigheter så menar 

några av informanterna att man försöker arbeta med det själva genom att rikta insatser som att 

bland annat styra lekgrupper i fria leken, bjuda in eleverna att spela spel och låta dem anta 

olika utmaningar. 
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5.7	Samverkan	

Samverkan sker med olika grupper i olika omfattning i förskoleklasserna berättar mina 

informanter. Samarbete med skolan är något som man i vissa fall redan har men annars anser 

är önskvärt både på elevnivå och personalnivå.  

 

”För å få ehh… alltså en grund och stå på så man vet… asså så man strävar åt samma håll 

och så.” (P3) 

 

Det kan handla om gemensamma a-lagsträffar för att diskutera förväntningar på kunskaper 

eller att skolklasser bjuder in till olika evenemang eller utställningar. En av informanterna 

menar att omfattningen av samarbetet beror på vilken person som man ska samarbeta med och 

att det i de flesta fall inte är beständigt år från år. 

 

”ibland känns det som att det blir lite… beroende på vilken lärare man möter…” (P1) 
 

Samverkan med andra förskoleklasser och andra pedagoger har jag beskrivit tidigare i texten 

där jag visat på skillnader mellan de båda kommunerna. Den ena kommunen har i nuläget ett 

nätverk där man deltar i gemensam fortbildning, för diskussioner och delar tips och idéer. 

Den andra kommunen har tidigare haft nätverk men det har legat nere under några år men 

förhoppningen är att det ska återuppstå igen. 

 

En annan samverkanspart som är viktig för att få en helhetssyn på eleven är föräldrarna. I min 

intervjuguide fanns inte det med som en fråga men fördes på tal av informanterna på en av 

mina intervjuer.  

 

”Det gäller ju att få med föräldrarnas syn på matematik och det tar ju vi oftast på vårat 

föräldramöte som vi har på våren. Vad är matematik? Och vad är matematik i förskoleklass? 

Det är inte o sitta och skriva siffror.”  (P5) 

 

Stora planer fanns på att engagera och inspirera föräldrar till att prata och syssla med 

matematik tillsammans med sina barn i hemmet. Planerna består av att man ska skicka med 

barnen en resväska hem som de ska få ha i 1-2 veckor. Syftet är även att få föräldrarna att 

förstå vad matematik kan innebära för ett barn i förskoleklassåldern. I resväskan ska bland 

annat finnas mattespel, recept, pussel och memory som man sedan i hemmet kan välja att 

använda om man vill. 
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”Och då får man som förälder välja om man vill göra nånting eller något. Och då kan det va 

så enkelt som ett mattespel…” (P6) 

 

”… och det är också läxor som gynnar… det här social… kvalitetstid med sitt barn samtidigt 

som man gör en matte…” (P6) 

Projektet är än så länge på planeringsstadiet men informanterna hoppas kunna börja med det 

till nästa termin. En av anledningarna till att man planerar ett sådant projekt är den stora 

spridning av kunskaper som eleverna kommer med till förskoleklassen och som till viss del 

antas bero på brist på stimulans i hemmen. 

6.	Diskussion	och	analys	

Syfte med studien var att beskriva matematikundervisningen i förskoleklass främst ur 

förskoleklasslärarnas perspektiv men också ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Syftet var 

också att ta reda på om förskoleklassens nya riktlinjer för matematikundervisning har 

påverkat innehållet i verksamheten. I det här kapitlet är första rubriken Förskoleklasslärarens 

betydelse för elevens matematikutveckling. Rubrik två och tre är direkt hämtade från 

resultatdelen, Nya Läroplanen och Matematikinnehållet i förskoleklassen. Fjärde rubriken är 

Tidiga insatser som återfinns i kapitlet tidigare forskning. Där har jag tagit med kartläggning 

samt specialpedagogiska insatser från resultatdelen. Jag avslutar med rubriken Ledarskap och 

samverkan som finns under två olika avsnitt i resultatdelen. 

6.1	Förskoleklasslärarens	betydelse	för	elevens	matematikutveckling	

I Skolinspektionens granskning av förskoleklassen (Skolinspektionen, 2015) framkom att 

undervisningens inriktning vilar på enskilda pedagogers engagemang och drivkraft. 

Granskningen av undervisningen är gjord innan de nya riktlinjerna för förskoleklassen kom i 

den reviderade läroplanen (Skolverket, 2016a). Nu finns det riktlinjer för undervisningen, 

men enligt min studie har de inte haft någon riktig genomslagskraft i verksamheten på alla 

skolor än. Det innebär att undervisningen fortfarande ser väldigt olika ut när man jämför olika 

kommuner och olika enheter. Hur undervisningen ser ut och i vilken omfattning den 

förekommer beror på de pedagoger som undervisar. Då blir det svårt att leva upp till en 

likvärdig utbildning i hela landet. 
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De pedagoger jag intervjuade hade väldigt olika grundutbildningar beroende på när man 

utbildat sig, men också på val man gjort i sin utbildning. Det vara bara två av dem som läst 

matematik i sin grundutbildning.  Pedagogernas egna erfarenheter av ämnet visade att hälften 

av dem upplevt ämnet som svårt under sin egen skoltid och någon även tyckte att ämnet inte 

är intressant. Förskoleklasslärarens känslor för och kunskaper i ämnet speglar av sig i 

undervisningen (Samuelsson, 2006) och barnens första erfarenheter kan vara avgörande för 

deras fortsatta matematikutveckling (NCM, 2001). Det gör det extra viktigt med bra 

fortbildning i både ämneskunskaper och didaktik för att kompensera och förändra 

inställningar och kunskaper. 

Under senare år har man på nationell nivå haft stora satsningar på matematik där 

Matematiklyftet är en av dem. Det är en fortbildning vars syfte är att få pedagoger i 

förskoleklass att under kollegialt lärande få en djupare förståelse för matematik så att 

planering, iscensättning och uppföljning av verksamheten görs med medvetenhet och 

utvecklar elevernas matematiska förmåga. Flera av informanterna har fått en helt ny syn på 

och inställning till matematik efter att ha deltagit i Matematiklyftet. Det har bidragit till en 

medvetenhet i hur man lägger upp undervisningen och även hur man fångar upp matematiken 

i den fria leken. Genom ökad medvetenhet hos pedagogerna har man också gjort eleverna mer 

medvetna om när/hur och att det är matematik man arbetar med. Ämnet har fått ta mer plats i 

verksamheten.  

 

Det man kan se utifrån studien är också att hur fortbildningen organiseras har stor betydelse 

för hur utfallet blir. Studien visar att fortbildningen får större genomslagskraft i 

undervisningen om samtliga pedagoger i förskoleklasserna deltar, om träffar är tätt 

förekommande och om fortbildningen följs upp så att kunskaperna hålls i. Ginsburg et 

al.(2008) anser att kompetensutveckling av pedagogen är ett av de viktigaste områdena för att 

förbättra elevens utveckling i matematik.  

 

6.2	Nya	läroplanen	

De	nya	styrdokument	och	riktlinjer	som	kom	i	juli-16	(Skolverket,	2016a)	har	inte	haft	

så	 stort	 inflytande	 på	 verksamheten	 i	 praktiken	 än.	 En	 tydlig	 skillnad	 fanns	 mellan	

undersökta	kommunerna	i	hur	man	agerat	på	rektors-	och	förvaltningsnivå	i	att	föra	ut	

information	 kring	 styrdokumenten	 och	 implementera	 dem.	 Kommungemensamma	



	 35	

satsningar	 kring	 styrdokumentens	 innehåll	 och	 innebörd	 för	 undervisningen	 ger	

säkrare	pedagoger	och	större	möjlighet	att	skapa	likvärdighet	i	undervisningen.		

	

I	 kommentarsmaterialet	 (Skolverket,	 2016b)	 kan	 man	 läsa	 om	 vikten	 av	 att	

förskoleklasslärarna	även	känner	 till	grundskolans	kursplaner	 för	att	kunna	 förbereda	

sina	elever	på	den	 fortsatta	utbildningen.	Diskussioner	om	styrdokument	med	 lärare	 i	

grundskolan	 förekom	inte	 i	någon	arrangerad	 form	hos	någon	av	 informanterna	vilket	

kanske	skulle	kunna	ge	nya	infallsvinklar	och	visioner	kring	vad	man	ska	undervisa	om.	

	

De	nya	styrdokumenten	har	inte	förändrat	undervisningen	i	någon	större	utsträckning	

än	så	länge	enligt	informanterna	mer	än	på	planeringsstadiet.	De	informanter	som	inte	

deltagit	 i	 någon	 sorts	 fortbildning	 eller	 gemensamma	 diskussioner	 kring	 de	 nya	

riktlinjerna	uttrycker	ett	behov	av	att	få	delta	i	det.	I	diskussionerna	föds	tankar	på	nya	

arbetssätt	och	annat	innehåll.		

	

En	av	informanterna	menade	att	riktlinjerna	inte	förändrat	undervisningen	något	för	att	

man	redan	undervisat	enligt	det	uppdraget	 som	beskrivs.	Det	visar	återigen	hur	 stora	

skillnaderna	kan	vara	i	de	olika	förskoleklasserna.	Min	tolkning	utifrån	empirin	är	ändå	

att	 utvecklingsarbete	 och	 förändringar	 tar	 tid	 och	 kanske	 ska	 få	 ta	 tid.	 Men	med	 väl	

insatta	 pedagogiska	 ledare	 som	 driver	 på	 och	 styr	 arbetet	 ökar	 möjligheterna	 till	

snabbare	förändringar	och	likvärdighet	mellan	enheterna.	

	

6.3	Matematikinnehållet	i	förskoleklassen	
	
Den tid man lägger på planerad undervisning i matematik på informanternas förskoleklasser 

varierade mellan 20-90 min/vecka. På ett läsår kan det då bli tal om skillnader mellan ca 720-

3240 minuter vilket betyder en ganska rejäl differens. I Lgr 11 (Skolverket, 2016a) finns inga 

riktlinjer för hur mycket tid som ska läggas på olika ämnesområden. Mycket av inlärningen 

sker också under den fria leken så det kan vara svårt att jämföra olika enheter med varandra. 

Men ju mer tid man ägnar åt en uppgift eller ett ämne desto större chanser finns att man blir 

bra på den, TOT (Time on task). Innehållet under den spenderade tiden är förstås 

betydelsefull för utfallet (Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). 
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I den ena kommunen finns ett stort fokus på att barnen ska få matematisera genom att 

resonera gemensamt om olika matteproblem som pedagogerna plockar fram. Flera olika 

forskare framhåller vikten av att resonera med kamrater och lärare för att på så sätt kunna 

tolka sina erfarenheter matematiskt och skapa en djupare förståelse (Sterner, 2015) (Boaler, 

2011) (Ginsburg et al., 2008). Den sociala interaktionen återfinns i det sociokulturella 

perspektivet där man menar att elevens kunnande utvecklas genom att aktivt delta i 

resonemang med pedagogiskt syfte (Säljö, 2010). Barnen blir då medvetna om sina tankar och 

reflekterar kring dem. Problemlösning är också en central del av matematiken både i 

styrdokument och enligt många forskare (NCM, 2001; Boaler, 2011; Skolverket, 2016a). 

 

Under fortbildningen i Matematiklyftet deltog samtliga förskoleklasslärare i den ena 

kommunen i en föreläsning som byggde på materialet Tänka resonera och räkna i 

förskoleklass (Sterner et.al, 2014). Materialet använder man som en handledningsbok i sin 

verksamhet nu för att skapa mattelektioner. I förskoleklasslärarnas nätverk har även en 

idébank skapats på kommunens lärplattform. Där hämtas många tips och förslag på 

lektionsinnehåll. Pedagogerna i den andra kommunen använder samtliga någon form av 

läromedelsbok för sina elever där lärarhandledningen ger stöd och tips för att skapa 

mattepassen. 

 

Matematikundervisningen bör vara kopplad till barnens vardag för att engagera eleverna och 

bygga på kunskaper de redan skaffat (Lundberg & Sterner, 2009). I min empiri hittar jag 

många exempel på hur pedagogerna kopplar undervisningen till vardagen för att de också ska 

uppleva nyttan av att kunna matematik. Det kan exempelvis handla om att använda sig av 

elevgruppens färdsätt till förskoleklassen för att göra statistik kring det och resonera kring. I 

undervisningen använder man sig av mediering vilket är ett uttryck från det sociokulturella 

perspektivet. Det innebär att man för att bygga ny kunskap använder sig av olika artefakter 

som underlättar vid inlärning (Wyndham et al., 2000; Säljö, 2010). Det kan handla om att ha 

olika lärmiljöer där man leker affär, restaurang och veterinär. I lärmiljöerna utvecklas 

taluppfattningen genom att prissätta, köpa och sälja. Spel, dator, symboler och geometriska 

figurer är andra exempel på artefakter som man använder sig av. Matematikinnehållet består 

även av mönster, geometriska former, mäta, sortering, klassificering samt att öva och få 

förståelse för olika begrepp. Det är områden som står i centrala innehållet i matematik för 

förskoleklassen (Skolverket, 2016a) och i annan matematikdidaktisk litteratur (NCM, 2001; 

Sterner et al., 2014). 
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Barnens taluppfattning utvecklas när man bland annat använder morgonsamlingar för att titta 

på datum (ordningstal), räkna antal barn (räkneramsan), öva på att räkna framlänges och 

baklänges (talgrannar, förberedande addition och subtraktion) samt kasta tärning och hoppa så 

många skutt som tärningen visar.  Ett viktigt moment i att utveckla taluppfattningen är att 

koppla symbol med räkneord och antal (Kilborn, 1997; McIntosh, 2009; Ginsburg et al, 

2008). En av informanterna framhöll skumgummitärningen som ett hjälpmedel/artefakt för att 

öva på kopplingen mellan dem. I den fria leken kan det handla om att hitta ”en 8:a” bland 

legobitarna, diskutera tal som står under glaset i matsalen, spela spel och räkna hopp när man 

hoppar hopprep. I den ena kommunen används arbetsböcker där en del träning av talraden 

förekommer och den andra kommunen har valt att använda ett dataprogram på prov under en 

10-veckors period.  

 

Ginsburg et al. (2008) anser att många förskoleklasslärare lär ut matematik på en för låg nivå 

där man ofta håller sig till talen 0-20. Min studie bekräftar att det är inom det talområdet man 

oftast håller sig med en utökning till 30 i vissa fall. Barn i förskoleåldern både vill och kan 

lära sig mer menar Ginsburg et al. (2008). Ur ett sociokulturellt perspektiv framhålls Zonen 

för proximal utveckling (Wyndham et al., 2000) som betecknar elevens lärandepotential. 

Enligt tidigare forskning finns det möjlighet för många elever att lära sig mer än vad de gör 

idag i samspel med andra kamrater eller pedagoger som har större kunskaper än dem. 

 

När läraren observerar den fria leken för att hitta tillfällen att spontant utvecklas i samspel 

barnens lek kallar Ginsburg et al. (2008) det för ”the teachable moment”. Ginsburg et al. 

(2008) menar att pedagogerna inte ägnar så mycket tid åt det i praktiken. I min studie fanns 

stora individuella skillnader i hur man använde fria leken. Några använde den inte alls för att 

fånga upp matematiken och andra var väldigt aktiva kring att både skapa lärmiljöer och styra 

in leken på aktiviteter med matematikinnehåll. Det är ännu ett exempel på olikheter mellan 

förskoleklasserna.  

6.4	Tidiga	insatser		
		
Många forskare framhåller vikten av tidiga insatser då man sett starka kopplingar mellan 

förskolebarns matematiska kunskaper och senare akademiska framgångar (Sterner, 2015; 

Watts et al., 2014; Holmes & Dowker, 2013). Tidiga insatser är inte bara viktiga ur ett 

individperspektiv utan även ur ett samhällsperspektiv då man sett att individer med 
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matematiksvårigheter ger stora ekonomiska kostnader (Stockholms läns landsting, 2015). 

Demokrati och jämlikhet kräver också en viss matematisk kunskap för att kunna vara med 

och påverka sin livssituation.  

 

Barnen som möts i förskoleklassen kommer dit med olika förutsättningar bland annat i form 

av tidigare stimulans och attityder till ämnet i hemmet eller förskolan (Wallby et al., 2001). I 

min studie ansåg flera av informanterna att det var ganska stor spridning av kunskaperna i 

deras elevgrupp och i några grupper var eleverna ganska jämna i sin matematikutveckling. 

För att upptäcka barn i riskzonen krävs någon form av kartläggning. Kartläggningen är också 

viktig för att kunna anpassa hjälpen till de behov som eleven har (Lundberg & Sterner, 2009). 

I de förskoleklasser som ingår i studien har man det här läsåret inte använt sig av någon 

kartläggning vid läsårsstart mer än på en enhet. Det innebär att man inte vet vilka kunskaper 

eleverna har och enligt min tolkning borde det då vara svårt att veta hur man ska lägga upp 

undervisningen för att möta eleverna där de är.  

 

I båda kommunerna förs diskussioner om hur man ska kartlägga eleverna och olika förslag 

ska testas under senare delen av vårterminen och sedan utvärderas. En önskan som en av 

informanterna uttrycker är att använda materialet på höstterminen för att sedan arbeta med de 

områden som behövs och ge barnen en chans att klara de kunskapsmål man valt ut i 

kartläggningen när läsåret är slut.  

 

Specialpedagogiskt stöd i matematik i förskoleklassen är sällsynt förekommande enligt mina 

informanter. Det stöd som förekommer handlar mer om läsutveckling eller social utveckling. 

I den ena kommunen har man påbörjat ett försök med tidiga insatser initierat av 

matematikutvecklaren i kommunen. Det handlar om ett program på dator som övar minne och 

taluppfattning. Insatsen är under 10 veckor men informanterna har delade uppfattningar om 

den då den tar mycket tid från övrig undervisning. Andra insatser kan vara att 

förskoleklasslärarna själva försöker uppmärksamma de barn som har svårigheter och 

stimulera dem i fria leken. Barn som har svårt att handskas med tal och räkning undviker 

kanske just lekar och spel där man behöver handskas med kvantiteter och att räkna (Lundberg 

& Sterner, 2009). Insatserna kan handla om att spela spel med eleverna för att utveckla 

taluppfattningen. Ramani och Siegler (2008) genomförde sin studie av Head start där just 

spel visade på att barn kunde utveckla sina talbegrepp. 
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En insats som är på planeringsstadiet i en av förskoleklasserna är riktad mot hemmen. Den 

innebär att man packar några resväskor med olika material som ska stimulera barnens 

matematikutveckling och samtidigt ge föräldrarna kunskap om vad matematik i förskoleklass 

kan innebära. Projektet syftar till att bland annat bidra till att utjämna skillnader i barns olika 

yttre villkor. En mer allmän insats är att låta matematiken få större del av undervisningen i 

förskoleklass än vad den tidigare haft av tradition. Flera av pedagogerna menar att man som 

en följd av kompetensutvecklingen i Matematiklyftet lägger mer tid på matematik och 

medvetandegör den både för egen och för elevernas del. 

6.5	Ledarskap	och	samverkan	

I Skolinspektionens rapport Undervisa i förskoleklass (Skolinspektionen, 2015) pekar man på 

att rektorns uppgift som pedagogisk ledare behöver bli tydligare. Rektor ska ge ett tydligare 

stöd vid planering, genomförande och uppföljning men också när det gäller att skapa 

förutsättningar för förskoleklasslärarna att utföra sitt uppdrag. I studien skiljer sig 

kommunerna åt även på denna punkt. Den ena kommunens informanter menar att rektorerna 

är väl insatta i förskoleklassens arbete och man har ett kommungemensamt tänk kring de nya 

riktlinjerna och kring kompetensutveckling. I den andra kommunen tolkar jag svaren som att 

rektorerna behöver bli mer insatta i vad förskoleklassen är och vilka riktlinjer som finns för 

att kunna bli en tydligare pedagogisk ledare. Nytt styrdokument och tydligare riktlinjer 

(Skolverket, 2016a) innebär att förutsättningarna för ett tydligare ledarskap underlättas.  

I Lgr11 (2016a) står det om rektors särskilda ansvar för att utveckla samarbetsformer mellan 

förskoleklass, fritidshem och förskola. I Skolinspektionens granskning (2015) menar man att 

ett pedagogiskt samarbete mellan förskoleklasslärare och grundskollärare oftast saknas. Ett 

visst samarbete menar mina informanter finns. Ofta handlar det gemensamma 

arbetslagsträffar där förväntningar på barnens kunskaper kan diskuteras eller så handlar det 

om att elevgrupper från förskoleklass och grundskolan gör någon aktivitet tillsammans.  

7.	Slutsats	

Förskoleklassen är en skolform med stor utvecklingspotential. Verksamheten har tidigare 

varit den enskilde pedagogens ansvar där matematikundervisningen har varit beroende av 

vilken kunskap och vilket engagemang förskoleklassläraren har. I och med den nya versionen 

av Lgr11 (2016a) finns nu ett skrivet syfte och ett centralt innehåll som kan underlätta för 

både rektorer och pedagoger att skapa en likvärdighet i undervisningen. I förskoleklasserna 
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finns många tankar om hur man vill förändra sin undervisning men de nya riktlinjerna har 

ännu inte haft så stor genomslagskraft i praktiken. Tid och möjlighet att föra diskussioner i 

nätverk bör bidra till förändrad undervisning. Fortbildningen i Mattelyftet har däremot 

förändrat både undervisning och flera av förskoleklasslärarnas inställning till ämnet. 

Matematikundervisningen skiljer sig åt både mellan enheter och kommuner. Det handlar om 

hur mycket tid man lägger på ämnet, innehåll, organisation, arbetsmetoder, hur man 

medvetandegör, hur man använder fria leken, kartläggning, samarbete med andra 

förskoleklasser/skola/hem och det pedagogiska ledarskapet på rektors och förvaltningsnivå. 

Framgångsfaktorer som jag hittar i min studie för att få likvärdighet är att ha regelbundna 

nätverksträffar och gemensam fortbildning samt att rektor är väl insatt i syftet med 

verksamheten. Matematikundervisningens innehåll är baserat på barnens intresse och på 

matematik som är knutet till deras vardag. Problemlösning och resonemang är områden som 

flera av informanterna lyfter fram. Stor del av inlärningen sker genom lek både i organiserad 

form och i friare former. 

 

I avsnittet om tidigare forskning i den här studien handlar det mycket om vikten av tidig 

upptäckt av elever med matematiksvårigheter. Vid tidig upptäckt finns möjlighet till tidiga 

insatser för att komma tillrätta med barns eventuella matematiksvårigheter. Som blivande 

speciallärare i matematik ser jag specialpedagogiska insatser i matematikämnet i 

förskoleklassen som ett utvecklingsområde då det inte förekom i någon större utsträckning i 

min studie. Enligt examensförordningen (SFS, 2011:186) kan det handla om att kartlägga 

eleverna, analysera resultat och arbeta med förebyggande åtgärder som till exempel tidiga 

insatser. Det skulle även kunna handla om att till exempel utveckla lärmiljöer samt vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare. 

8.	Vidare	forskning	
 

Frågor som dykt upp under studiens gång är bland annat hur man ska kunna säkerställa 

skollagens krav på likvärdig utbildning inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. 

Områden som vore intressant att fortsätta forska om med anknytning till den här studien: 

 

• Hur skapar man likvärdighet för elever i förskoleklass i deras matematikundervisning? 

• Rektors roll som pedagogisk ledare för förskoleklassen. 

• Kartläggning av matematikkunskaper i förskoleklassen? 



	 41	

• Speciallärarens roll i förskoleklassen  

• Vilket matematikinnehåll har utbildningen till förskoleklasslärare? 

Referenser	

Boaler, J. (2011). Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i 

matematik. Stockholm: Liber 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3, 77-101.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan. Malmö: Liber Ekonomi.  

Danielsson, K., & Modin, L. (2006). Räkna med 6-åringen. Malmö: Gleerup 

Elofsson, J., Gustafsson, S., Samuelsson, J. & Träff, U. (2016). Playing number board games 

supports 5-year-old children’s early mathematical development. The Journal of Mathematical 

Behavior 43, 134-147. 

Engström, A. (2015). Specialpedagogiska frågeställningar i matematik.                    

Tillgänglig via: http://www.kau.se/kup/specialpedagogiska-fragestallningar-i-matematik 

Fejes, A., & Thornberg, R. (red.), (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.  

Ginsburg, H. P., Lee, J. S. & Stevenson Boyd, J.(2008). Mathematics education for young 

children: What it is and how to promote it. Social Policy Report, 22, 3-22. 

 

Gustavsson, L. & Mouwitz, L. (2002) Vuxna och matematik – ett livsviktigt ämne. Göteborgs 

Universitet: Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM 

 

Hofer, K G., Farran, D C. & Cummings, T P. (2013) Preschool children's math-related 

behaviors mediate curriculum effects on math achievement gains. Early Childhood Research 

Quarterly. Q3 28(3), 487-495. 

 

Holmes, W. & Dowker, A. (2013). Catch up numeracy: a targeted intervention for children 

who are lowattaining in mathematics. Research in mathematics education. 15(3), 249-65. 



	 42	

Kilborn, W. (1997). Didaktisk ämnesteori i matematik- Del 1 Grundläggande aritmetik. 

Stockholm: Liber Ekonomi 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik, 25, 16-36.  

Tillgänglig via: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:245080  

Liping, M. (2010). Knowing and teaching elementary mathematics. Lawrence Erlbaum 

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli - finns det? Göteborg: Nationellt centrum för 

matematikutbildning, NCM. 
 

McIntosh. A. (2009). Förstå och använda tal – en handbok. Göteborg: Nationellt centrum för  

Matematikutbildning, NCM. 

 

NCM (2001). Matematik från början. Göteborg: Göteborgs universitet  

 

NCM (2016). Små barns matematik. Göteborg: Göteborgs universitet 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur 

Patel, R. & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ramani, G. B. & Siegler R. S. (2008). Promoting broad and stable improvements in low-

income children´s numerical knowledge through playing number board games. Child 

Development, 79(4), 375-394. 

	

Samuelsson, J. (2006). Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisning. Vad händer 

när elever inte förstår? Linköpings universitet: E-press 

 

SFS (2011: 186). Högskoleförordningen. Svensk författningssamling. 

Utbildningsdepartementet. Stockholm: Regeringskansliet. 

	



	 43	

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli- vad är det då? En multimetodstudie av eleven i 

matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. (Doktorsavhandling) : Umeå: Umeå 

universitet. 

 

Skolinspektionen (2015) Kvalitetsgranskning rapport 2015:03 Undervisa i förskoleklass. 

Stockholm: Skolinspektionen, 

Skollagen 2010:800. Utbildningsdepartementet. Tillgänglig via: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-

2010800_sfs-2010-800 

Skolverket, Lgr11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

Skolverket, Lgr11 (2016a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

Skolverket (2016b). Förskoleklassen- Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del. 

Stockholm: Wolters Kluwers kundservice 

 

Sterner, G., Helenius, O. & Wallby, K. (2014).  Tänka resonera och räkna i förskoleklass. 

NCM: Göteborgs universitet 

Sterner, G. (2015). Tal, resonemang och representationer- en interventionsstudie i matematik 

i förskoleklass Göteborg: Göteborgs universitet 

Stockholms läns landsting (2015). Fokusrapport-Dyskalkyli, Stockholm: Stockholms läns 

landsting. 

Säljö, Roger (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Norstedts.  

Trost, J. (2012) Enkätboken. Upplaga 4:5. Lund: Studentlitteratur.  

Vetenskapsrådet (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2007). Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  



	 44	

Wallby, K., Carlsson, S. & Nyström, P. (2001). Elevgrupperingar-en kunskapsöversikt med 

fokus på matematikundervisning. Stockholm: Liber 

 

Watts, T. W., Duncan, G. J., Siegler, R. S. & Davis-Kean, P. E. (2014). What´s past is 

prologue: Relations between early mathematics knowledge and high school achievement. 

Educational Researcher, 43, s.352-360. DOI:10.3102/0013189X14553660 

www.psy.cmu.edu/~siegler/Watts-earlybird.pdf 

 

Wyndham, J., Riesbeck, E., & Schoultz, J. (2000). Problemlösning som metafor och praktik. 

Linköpings universitet: UniTryck 

 

Elektroniska källor: 

https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskoleklass (21/5-17) 

https://bp.skolverket.se    (17/4-17) 

Skolverket	(2017)		https://larportalen.skolverket.se/#/		  (26/4-17) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 45	

	
Bilaga	1	
2017-02-28  Missivbrev 
 
Hej! 
Jag läser min sista termin av speciallärarutbildningen där jag valt 
inriktningen matematikutveckling/matematik. Sista terminen består av 
att skriva ett examensarbete, en uppsats på avancerad nivå. 
 
Ämnet jag valt till min uppsats är matematik i förskoleklass. 
Jag vill undersöka vilket matematikinnehåll verksamheten har och hur 
det är kopplat till läroplanen. För att kunna göra det behöver jag 
möjlighet att intervjua ett antal förskoleklasslärare och jag är jätteglad 
om DU vill ställa upp.  

När man gör studier i verksamheten är det viktigt att man följer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (www.vr.se). Detta innebär 
att deltagandet är frivilligt och om du skulle vilja så kan du avbryta 
intervjun och ditt deltagande. All insamlad data kommer att behandlas 
konfidentiellt. Alla namn och platser kommer att avidentifieras så att 
din anonymitet garanteras. Resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål. 

Intervjun kommer att ta mellan 30-60 min och jag kommer till din 
arbetsplats där jag hoppas vi kan hitta någon bra, lugn plats att sitta 
på. Intervjun kommer att spelas in då jag måste ha möjlighet att 
transkribera den efteråt. Efter att texten transkriberats så får du 
möjlighet att läsa igenom den om du vill för att se så jag uppfattat dig 
rätt. 

Examensarbeten är en offentliga och du har möjlighet att ta del av det 
när det är färdigt. 

Stort tack för att du ställer upp på intervju! 

Mvh Marie Svensson 

marie.svensson@edu.valdemarsvik.se  



	 46	

Bilaga	2	
Intervjuguide 
 

• (Presentation av studiens syfte samt info om de forskningsetiska 
principerna.) 
 

• Inledande allmänna frågor om respondentens utbildning, år i yrket, ingick 
matematik i utbildningen? 

 
• Vad är matematik för dig? Vilken relation/attityd har du till ämnet? 

Kompetens ämneskunskaper/didaktiska kunskaper? Fortbildning i ämnet? 
 

• Matematik i förskoleklass? Vad innebär det för dig, beskriv hur du arbetar 
med det?  Vad gör ni? Planerade aktiviteter? Fria leken? Vad vill du att 
barnen ska ha med sig till klass 1? I vilka situationer lyfter du fram 
matematiken? Gör du barnen medvetna om att det är matematik de arbetar 
med?  

• Exempel på bra aktiviteter? Hur har ni ”hittat” aktiviteterna? Finns det 
någon samsyn på matematikinnehållet i f-klass i kommunen? Lokal 
kursplan?  

 
• Nya läroplanen, har du fått information om den? Hur? Har det påverkat 

vilka aktiviteter som genomförs? Om inte, vad utgår du från när du 
planerar din undervisning?  

 
• Hur visar sig det pedagogiska ledarskapet från rektor/förvaltningschef?  

 
• Diagnoser vid terminsstart? Andra diagnoser? Tar rektor eller 

speciallärare del av de diagnoser/tester som genomförs? Påverkas 
resursfördelningen till f-klass av resultat på diagnoser? 

 
• Upplever ni att det finns barn som har svårigheter? Är det stor spridning? 

Vad tror du det beror på? Görs några speciella insatser för de barnen? 
Specialpedagogiska insatser? 

 

• Samarbete med skolan? Har du något samarbete eller utbyte med någon 
annan förskollärare som arbetar med förskoleklass?  

• Finns behov av fortbildning? Vilken? 

• Övrigt? 


