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SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen handlar om hur några pedagoger som arbetar i förskoleklass 

uppmärksammade och kartlade barns behov av stöd i sin matematikutveckling, samt vilka 

lärande situationer som pedagogerna erbjöd. Syftet med denna studie var att beskriva och 

analysera vilka strategier pedagogerna använde för att uppmärksammade och stötta barn i sin 

matematikutveckling. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger på åtta semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna transkriberades och textmassan analyserades med syfte att finna 

kategorier och teman. I varje tema kodades flera undergrupper som tolkades. I resultatet 

framkom hur pedagoger arbetade med matematik i förskoleklass och vilka strategier de hade 

för att utveckla matematikförståelse hos barnen. Resultatet visade att pedagogerna har ett eget 

matematikkunnande och att de planerade med kollegor för en verksamhet där alla barn kunde 

utvecklas. De beaktade all matematik som fanns i barnets vardag och de erbjöd ett varierat 

matematiklärande. Pedagogerna var eniga att matematiken i förskoleklass skulle vara lustfylld 

och att leken var en grund för att barn skulle utveckla matematikförståelse. Vår slutsats var att 

det ökade kollegiala lärandet kan bidra till att stötta barn i behov av stöd i sin 

matematikutveckling.  

 

Nyckelord: matematiksvårigheter, förskoleklass, strategier, uppmärksamma, åtgärda, 

förebygga, pedagoger  
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Bakgrund 

Inledning 

Vi är två blivande speciallärare som har lång erfarenhet ca 35 år vardera av att arbeta i 

förskola och grundskolans tidiga år. Vi är båda utbildade förskollärare och grundskollärare 

och har aktivt deltagit i det språkutvecklande arbetssätt som växt fram i förskolan och 

förskoleklassen. Vi har mycket positiva erfarenheter av pedagogers arbete med att utveckla 

den fonologiska medvetenheten hos barn. Eftersom vår inriktning som speciallärare är 

matematik betraktar vi att det är värdefullt att vara förtrogna med hur små barn lär matematik 

och hur de kan utveckla sitt kunnande. Vi ställde oss frågan hur vi tillsammans med 

pedagoger kan förebygga framtida hinder i matematik hos barn samtidigt som vi behåller 

deras nyfikenhet och lust att lära. Utifrån detta väcktes vårt intresse att ta del av pedagogers 

egna tankar om matematikinlärningen i förskoleklass och speciellt med reflektion över hur de 

möter barn som inte kommit så långt i sin matematikutveckling. 

Internationella studier indikerar att skillnader i barns matematikförmågor, när de inleder sin 

skolgång ofta kan förklaras och beskrivas utifrån det matematiska innehåll i aktiviteter och 

lekar som barnet fått uppleva och erfara innan skolstarten (Gersten, Jordan & Flojo, 2005).  

Därtill har man uppmärksammat att ett alltför begränsat matematiskt kunnande vid skolstarten 

hos en elev tenderar till att den senare riskerar att utveckla matematiksvårigheter i skolan 

(Jordan, Kaplan, Locuniak & Ramineni, 2007; Morgan, Farcas, & Wu, 2009). Gelman och 

Gallistels (1978) fem principer ligger till grund för bedömning av barns taluppfattning. Tidiga 

brister i elevers matematikförståelse kan även medverka till att barnen tidigt känner motvilja 

och obehag inför matematiken i skolan. Genom effektiva insatser i förskola och förskoleklass 

visar forskning att man kan förebygga senare misslyckanden och framgångsrikt öka 

skolresultaten i matematik. Utveckling av matematiskt kunnande som sker mellan 4,5 och 7 

års ålder förefaller vara särskilt betydelsefull menar Watts, Duncun, Siegler, & Davis-Kean, 

(2014).  

I Lusten att lära (Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg, 2003) tar författarna upp 

att barns lärande av matematik i förskolan är kopplade till pedagogernas medvetenhet, 

attityder och kunskaper om matematiska processer. När pedagogerna kopplar matematik till 

konkret laborerande i vardagssituationer skapas goda förutsättningar för att utveckla barns 

matematiska begreppsbildning. Lindqvist, et.al, (2003) studie visade emellertid att många 
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pedagoger saknar djupare didaktiskt kunnande inom matematik för att utnyttja dessa 

situationer. 

Förskoleklass 
År 1998 blev sexårsverksamheten en egen skolform och fick benämningen förskoleklass. 

Syftet med att introducera förskoleklass i skolan var att skapa gynnsammare förutsättningar 

för integrering mellan förskola och grundskola. I förskoleklassen skulle förskolans och 

grundskolans pedagogik förenas vilket beskrivs i Skolverket (2008) Läroplan för förskolan 

Lpfö 98 – reviderad 2010. Förskoleklassens lek och lärande skulle bidra till en smidig 

övergång mellan förskoleklass och skola samt förena förskola och skolan till en helhet. Vidare 

betonades att i mötet mellan förskolans och grundskolans olika pedagogiska traditioner, där 

också fritidshemmen spelade en viktig roll, skulle bidra till en utveckling av de olika 

pedagogiska verksamheterna för barn och unga. Det framhölls att dessa nya möjligheter 

behövdes för att ett arbetssätt skulle växa fram, där olika professioner och kompetenser skulle 

samverka i arbetslag (Lindqvist, et.al, 2003). 

I läroplanen för grundskolan 2011 står även att läsa att samverkan mellan förskoleklass, skola 

och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs allsidiga utveckling och lärande. Ett 

viktigt mål i den nya läroplanen var alltså att förskolan, förskoleklassen, grundskolan och 

fritidshemmet skulle knytas närmare varandra för att utveckla verksamheterna. Detta tar även 

Europaparlamentet (2001) upp i sin resolution till EU:s medlemsländer där de tydligt föreslår 

en starkare koppling och ett större utbyte av undervisningsmetoder mellan förskollärare och 

grundskollärare, så att kontinuitet mellan dessa skolformer kan genereras och vara till gagn 

för eleverna.  

Svensk utbildningspolitik har tydliga och likvärdiga mål för elevers utbildning i förskolan och 

grundskolan. Alla elever, oavsett föräldrars utbildningsnivå, skall ges förutsättningar att 

utveckla kunnande i bland annat matematik och nå de mål som formuleras i kunskapskraven i 

grundskolans läroplan (Skolverket, 2011). Förskoleklassen skulle ligga till grund för elevers 

fortsatta skolgång. 

I rapporten Lusten att lära redovisas resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med 

inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser i förskoleklass, att eleverna i förskoleklass 

ofta inte möter en undervisning som på ett systematiskt sätt planeras, genomförs och följs upp 

utifrån läroplanens övergripande mål för kunskaper. Detta beror till stor del på att 

verksamheten präglas av en kombination av otydliga styrdokument och som en följd av detta, 
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ofta bristande styrning från rektor eller huvudman angående undervisningens inriktning. 

Inriktningen blir därför den enskilde pedagogens ansvar (Lindqvist, et.al,2003). 

Förskoleklassens styrdokument 
I Skollagen (2010) framgår att syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera elevers 

utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från 

en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska vidare underlätta mångsidiga 

kontakter och social samhörighet. Den är tvångsfri, precis som förskolan, vilket innebär att 

den inte är obligatorisk. Eftersom förskoleklassen inte är en obligatorisk skolform med 

skolplikt så existera det inte några kunskapskrav för barnen i förskoleklassen (Skollagen, 

2010:800). Utbildningen i förskoleklass ska liksom grundskolan vara avgiftsfri.  

I skolverket Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

belyses även att förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns lärande 

och utveckling, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Verksamheten i 

förskoleklassen skall således utgå från Skolverket, (2011) Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Då förskoleklassen skall fungera som en bro mellan 

förskolan och grundskolan kan pedagogerna även ta hjälp av Skolverket, (2008) Läroplan för 

förskolan Lpfö 98 – reviderad 2010.        

I Skolverket (2008) Läroplan för förskolan Lpfö 98 – reviderad 2010 beskrivs att varje barn 

skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i 

meningsfulla sammanhang. Ytterligare står att läsa att man i förskolan ska erbjuda barnen en 

god miljö för lek, lärande och utveckling och särskilt lägga märke till och hjälpa de barn som 

av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. Förskolläraren skall ge stimulans och speciellt stöd 

till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag. Det är betydelsefullt att förskolläraren 

tar till vara på barns nyfikenhet och lust att lära samt stärker barns tillit till den egna 

förmågan. Det innebär att förskolläraren skall erbjuda barnen stimulans och tillfällen att 

utveckla sin uppfattning för grundläggande matematiska egenskaper. Det handlar om 

förståelsen av begrepp, tal, mätning, form samt förmågan att orientera sig i tid och rum. 

Teoretisk referensram  
Vi kommer här att ta upp de olika perspektiven som har betydelse i vår studie. I det 

sociokulturella perspektivet inträffar det ett lärande när individen skapar sin kunskap i ett 

socialt sammanhang. Inom det specialpedagogiska området finns det ett antal olika 

perspektiv. De som tas upp här är Kompensatoriska/kategoriska perspektivet, Kritiska 
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perspektivet och Dilemma perspektivet. De två första specialpedagogiska perspektiven 

speglar hur man ser på elever med svårigheter eller i svårigheter. Det sista perspektivet 

belyser det dilemma som kan framträda i en specialpedagogisks verksamhet.    

Sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij är upphovsman till det sociokulturella perspektivet och de reflektioner som han 

utformade i sin forskning är fortfarande gångbara och betydelsefulla i modern tid tar Partanen 

(2007) upp i sin bok. Partanen menar även att frågeställningen om hur pedagoger ska kunna 

förstå barns utveckling och lärande är högst aktuellt även i vår tid. Detta funderar även 

Strandberg (2006) över och berättar att han själv fick en fråga i småskolan om han kunde 

räkna ut ett tal. Han använde sina händer som hjälp och fick fram rätt svar, men fröken bad 

honom räkna i huvudet. Hur kan något som var så lätt med hjälp av stöd bli så krångligt och 

svårt och hur kan det komma in i huvudet? Detta lyfter Strandberg (2006) fram i sin bok och 

framhåller att det var just dessa frågor som Vygotskij utforskade. I sin forskning fann 

Vygotskij att det som människor gör tillsammans i en aktivitet skapar tankar och förståelse.  

Vygotskij betraktade alla människor som kreativa och att det är i de skapande aktiviteterna 

som människan producerar något nytt. Vygotskij kallade den kreativa och skapande förmågan 

för fantasi och menade att det är genom fantasin som barnet ger uttryck för sina erfarenheter 

och känslor. Han menade att tanke och känsla hör ihop och att det är i leken som barnet 

uttrycker sina erfarenheter och känslor (Vygotskij,1995). Fantasin är alltid uppbyggd av den 

verklighet och erfarenheter som barnet har. Ett barn är således beroende av pedagoger som 

kan vidga barnets erfarenheter på olika sätt på ett medvetet sätt. Utifrån en sociokulturell teori 

sker lärandet i samspel med andra och barnet utvecklar det egna tänkandet och medvetandet 

genom att det härmar och samarbetar med andra, menar Strandberg (2006). Det är när barnet 

är i den proximala zonen som utveckling sker. Vilket innebär att pedagoger behöver kunna 

utmana barnen med meningsfulla uppgifter (Partanen, 2007). Vygotskij beskriver den 

proximala utvecklingszonen som att det är det område mellan det som ett barn kan klara på 

egen hand och det som barn kan klara med hjälp av någon annan som en lärare eller en mera 

erfaren kamrat. Det som barnet nu kan göra med hjälp av dessa kommer det att kunna göra 

självständigt och på egen hand senare (Strandberg, 2006; Partanen, 2007). 

Den sociala psykologin tittar på individen i gruppen, fenomen inom gruppen och interaktioner 

mellan grupper. Det ligger alltid ett tydligt fokus på att förklara tankar, känslor och beteenden 

i relation till vilken social påverkan individen utsätts för. Människan lär sig i sociala 

sammanhang i interaktion med andra människor. Därför blir de grupper vi tillhör och den 
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kultur vi växer upp i av stor vikt enligt detta perspektiv. Det är viktigt att påpeka att gruppen 

är en del av oss men vi får inte glömma att vi är också en del av gruppen. Det betyder att 

gruppen påverkar oss men även vi påverkar gruppen (Säljö, 2000). Utifrån detta belyser även 

Strandberg (2006) att det är väsentligt för barns utveckling att de erbjuds aktiviteter som leder 

till lärande. Det är därför av stor betydelse vad barn upplever när de är i förskola, 

förskoleklass och skola. Vygotskij betonar alltså att allt lärandet påbörjas som en social 

aktivitet i den sociokulturella miljö som barnet erbjuds och växer upp i. Han menar att 

grunden för barns kreativa skapande finns i deras lek och att leken medverkar till att barnen 

konstruerar sina tankar om världen (Vygotskij, 1995). Han åsyftar även att medvetandet är 

aktivt, föränderligt och avspeglar den omgivning som barnet är en del av. Återskapande är 

ofrånkomligt och ett villkor för tänkande. Vygotskij intresserade sig för barnets 

inlärningspotential, alltså vad barnet kan prestera under ledning av vuxna eller någon kamrat.  

Enligt Vygotskij äger en individs utveckling rum på två nivåer: först en biologisk ökad 

varseblivningsförmåga, fysisk kontroll, delta och samspela med världen och sedan en 

sociokulturell kommunikativ och social förmåga. Den sker i ett växelspel i form av de 

biologiska förutsättningarna samt behovet av kontakt och samspel med andra människor. 

Vygotskij menade att människan kan befinna sig i två olika utvecklingsnivåer. På den aktuella 

utvecklingsnivån befinner sig människan när hon klarar av att använda redskap och lösa 

problem på egen hand. ”Den närmaste utvecklingszonen” (Vygotskij, 1999), är ett begrepp 

skapat av Vygotskij själv för att förklara det område där lärande är möjligt, dock ligger den 

lite över barnets egen förmåga. Med begreppet utvecklingszon betonas potentialen i 

förståelsen, inte den förvärvade kompetensen. Det är själva avståndet mellan vad en elev kan 

prestera ensam och utan stöd och vad man kan prestera under en vuxens ledning eller i 

samarbete med kompetenta kamrater.  

Vygotskij lyfter fram att språket är ett socialt verktyg som främjar utvecklingen av barnets 

tänkande (Partanen, 2007). Utifrån detta kan man konstatera att språket är tänkandets sociala 

redskap. Det innebär att de olika sociala sammanhang som vi människor befinner oss i 

påverkar vårt tänkande och därmed vårt språk. Barnets språkutveckling är beroende av ett 

socialt samspel. Den vuxnes sociala samspel utgör ett instrument för det lilla barnets tänkande 

och när ord och begrepp sätts in i ett sammanhang bidrar det till ett verkligt lärande menar 

Partanen (2007) och med hjälp av språket börjar det lilla barnet tidigt att sortera, generalisera 

utifrån likheter och olikheter. Säljö (2000) beskriver de kulturella minnen som nedärvs i 

generationer och det språk som du växer upp med blir väldigt aktuellt i detta perspektiv 
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eftersom man menar att språket och symboler du vant dig med på ett sätt vuxit ihop med 

tanken under din uppväxttid. Perspektivet ger konsekvenser på hur lärandet bedöms. En god 

bedömning av ett barn eller en elevs kunskaper bör, enligt ett sociokulturellt perspektiv, inte 

endast grunda sig i den nuvarande faktiska kunskapen, utan även se till den potentiella 

utveckling barnet kan göra med rätt assistans.  

Vygotskij (1978, 1981) gjorde en viktig distinktion mellan de lägre och högre mentala 

funktionerna. Högre mentala eller psykologiska förmågor kan exempelvis beskrivas som de 

förmågor som vi använder när vi tänker eller reflekterar, löser problem eller utnyttjar vår 

kreativitet. Vygotskij beskriver dessa förmågor utifrån att de först existerar utanför individen i 

interpersonella eller mellanmänskliga relationer och i psykologiska verktyg och att de sedan 

görs till egna tankar. Detta kan beskrivas som att de flesta barn använder olika resurser som 

tillexempel fingrar, stenar eller mynt när de lär sig talmängder och när de skall genomföra 

räkneoperationer, men att de succesivt upphör med detta när förmågan internaliseras. 

Specialpedagogiska perspektiv 
Utifrån några grundläggande perspektiv kan specialpedagogik och dess aktiviteter utforskas. 

Tre grundläggande sätt att se på specialpedagogik är det kompensatoriska eller kategoriska 

perspektivet, kritiska perspektivet samt dilemma perspektivet menar Nilholm (2007). Vi 

kommer här att göra ett sammandrag av dem. Vi har i vår studie särskilt beaktat dilemma 

perspektivet eftersom vi studerar en verksamhet som i dag är frivillig och där det inte får 

finnas några kunskapskrav.   

Kompensatoriska/kategoriska perspektivet 

Inom specialpedagogiken har det individuella, kategoriska och det kompensatoriska 

perspektiven en nära förbindelse med psykologi och medicin skriver Nilholm & Björck-

Åkesson (2007).  Det kompensatoriska perspektivet vilket Nilholm, & Björck-Åkesson (2007) 

benämner som det kategoriska perspektivet handlar om ett individualistiskt synsätt. Det 

innebär att man anser att problemet ligger hos den enskilda eleven och att eleven själv är 

bärare och orsaken till sina egna problem. I det kategoriska perspektivet utgår man alltså från 

individen och fokuserar på dennes svårigheter när problemen redan har uppstått så försöker 

man göra något åt dessa med kompensatoriska åtgärder (Helldin, 2007). Det kompensatoriska 

perspektivet kan utifrån Nilholm (2007) även användas för att genomföra tidiga insatser för en 

grupp. I dag görs detta redan i flera förskoleklasser där man kartlägger barnens fonologiska 

medvetenhet. Utifrån kartläggningen så arbetar man sedan med att utveckla barnens 

fonologiska medvetenhet i förskoleklassgruppen. 
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Kritiska perspektivet  
Det kritiska perspektivet är det andra perspektivet som Nilholm (2007) tar upp och det 

perspektivet beskrivs som att elevens misslyckande i skolan inte skall sökas hos eleven utan 

det skall sökas i elevens skolmiljö. Eftersom en demokratisk skola har som uppgift att ta vara 

på alla elevers olikheter och främja deras utveckling. I begreppet ”en skola för alla” kan man 

ur ett kritiskt samhällsperspektiv se att skolan har ett socialt utjämnade uppdrag. I en sådan 

skola skulle alla elever kunna utvecklas och växa oavsett vilka hemförhållanden de har 

belyser Haug, Egelund & Persson (2006). I en sådan skola skulle inte specialpedagogik 

behövas menar Nilholm (2007).  

Dilemma perspektivet 

Dilemma perspektivet kan ses som ett tredje perspektiv inom specialpedagogiken och det är 

kritiskt till de båda andra perspektiven. Dilemma perspektivet karakteriseras av det 

grundläggande bryderiet att alla barn skall erbjudas likvärdig utbildning samtidigt som 

undervisningen skall anpassas till alla elevers olikheter (Nilholm, 2007). Det skulle kunna 

medföra att skolan ändrade sitt synsätt och anpassade undervisning till de elever som man har 

utifrån deras skiftande socioekonomiska bakgrunder. Det finns en svårighet i att handla 

utifrån detta menar Nilholm (2007) och tar upp att det är invecklat att förändra en 

undervisningsstruktur. Inkludering/exkluderings perspektiv bör ses utifrån ett vidare begrepp 

och i ett större sammanhang och de specialpedagogiska handlingarna och verksamheterna 

förhåller sig alltid till de olika perspektiven noterar han. Det kan stöta på besvärligheter och 

ett dilemma för skolan att anpassa undervisningen till varje enskild elev på samma gång som 

den ska se till att alla elever får möjlighet att erhålla likvärdiga kunskaper. Det handlar om att 

få det stöd och hjälp som man som elev är i behov av utan att för den skull pekas ut och 

behandlas som avvikande (Börjesson & Palmblad, 2003). Dilemma perspektivet sammanfattar 

den svåra balansen och de svårigheterna som finns i det specialpedagogiska 

verksamhetsområdet och Nilholm (2007) fastslår att det inte är en lätt uppgift att få till en 

inkluderande skola då det är många faktorer som påverkar.   

Tidigare forskning 
Vi kommer i detta avsnitt ge en analys över vad som tidigare forskats om i ämnet. Detta 

kommer att presenteras under rubrikerna Kartläggning, Arbetssätt och matematiska aktiviteter 

samt Lust, motivation och självförtroende och där till Samspel, kommunikation och lek.  
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Kartläggning 
Det är av stor vikt att tidigt identifiera barn som inte har kommit så långt i sin 

matematikutveckling. Vilket kan bidra till att lindra och kanske förhindra att de senare får 

matematiksvårigheter (Dowker 2005; Stegemann & Grunke 2014). Downer, (2005) menar att 

det är önskvärt att undersöka möjligheten till förebyggande insatser för förskolebarn och barn 

i den tidiga skolåldern innan de hinner misslyckas i skolan. Detta belyser även Saraman & 

Clements (2009) som en anledning till forskares ökade intresse för insatser i matematik före 

den formella skolstarten. Forskarna önskar genom tidiga insatser förebygga att senare 

svårigheter uppstår och på så sätt minska skillnader mellan låg- och högpresterande elever i 

skolan. Studier visar att lärare efter att ha genomgått ett program som syftade till att utveckla 

en god undervisning fick en ökad förståelse för barns matematiska utveckling och de kom 

även att använda de nya idéerna och arbetssätten i sin fortsatta undervisning. De 

uppmärksammades också att använda individuella intervjuer för att bedöma ett barns tidiga 

matematikförmåga. 

För att pedagoger ska kunna genomföra tidiga insatser för förskolebarn och barn i den tidiga 

skolåldern samt förebygga att senare svårigheter uppstår argumenterar forskare i flera 

avhandlingar att det är pedagogernas eget kunnande som är avgörande för hur de ser 

matematikutveckling (Simeonsdotter Svensson, 2009;Vennberg, 2015). De olika 

avhandlingarna visar samstämmigt resultat att ökade ämneskunskaper och en fördjupad 

kommunikation mellan pedagoger samt mellan pedagog och elev leder till utvidgad 

medvetenhet om elevernas matematikutveckling. Sammanfattningsvis så bidrar och förbättrar 

pedagogernas egna ämneskunskaper deras möjlighet att följa och analysera elevers förmågor 

och kunnande i matematik. Vennberg (2015) visar i sin studie att matematikutveckling sker 

och uppmärksammas i alla förskoleklasser, men att det är skillnad i vilken utsträckning som 

förskoleklasslärarna ser matematikutveckling. Författaren belyser att med hjälp av egen 

ämneskunskap, fördjupad kommunikation med fokus på resonemang följer och analyserar 

pedagoger lättare elevernas förändringar i matematiska förmågor. Detta kan bidra till att 

elever som skulle kunna vara i risk att hamna i matematiksvårigheter upptäckts tidigare.  

I Vennberg (2015) studie visades att tidiga insatser tillsammans med fortbildning bidrog till 

fler aktiviteter och ökad kommunikation mellan pedagogerna men även mellan pedagog och 

eleven. Pedagogers ökade ämneskunskaper hjälper dem att upptäcka, följa och analysera 

kunskapsutveckling i matematik samt att de bättre kan möta elevernas olika behov. Detta kom 

till uttryck i att de arbetade mer medvetet och strukturerat med taluppfattning och 
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resonemangsförmåga i förskoleklassen. Resultaten visade även att pedagogerna blev 

skickligare i att göra bedömningar som överensstämde med elevernas kunskapsutveckling. 

Detta belyser även Pop & Chascai (2013) och menar att lärare behöver stödjas i att i tid 

identifiera barn på ett korrekt sätt för att upptäcka om det uppvisar någon svårighet i sin 

matematikutveckling. Det kan innebära att läraren kan behöva utbildas eller på ett tidigt stadie 

ta hjälp av speciallärare. Man menar också att samarbetet mellan lärare, vårdnadshavare, elev 

och speciallärare är viktig i det förebyggande arbetet. Simeonsdotter Svensson (2009)  

påpekar i sin studie att skolledare har en stor betydelse för den fortsatta utvecklingen genom 

att ge lärare möjlighet till kompetensutbildning som lyfter frågor om barns lärande. 

Pedagogiska frågor bör understödjas av skolledningen som kan förväntas stötta lärare i 

förskoleklassen vad gäller att integrera lek och lärande. 

Bedömning kan integreras med undervisning i naturliga aktiviteter visade Charlesworth & 

Leali (2012) i sin studie. Detta kan ske genom att använda byggmaterial såsom lego för att 

bygga en önskad konstruktion. Forskarna underströk att problemlösningsuppgifter är 

användbara när små barns matematikkunskap skall mätas informellt. Leken är grunden för 

barns lärande och de är till sin natur nyfikna så de drivs till att hitta lösningar på sina problem, 

menar Charlesworth & Leali (2012). Problemlösning engagerar även ett reflekterande 

tänkande samt bidrar till att barn skaffar sig matematisk kompetens och positiv attityd till 

matematik. Då barnen kan arbetar tillsammans kan pedagogen lyssna efter hur de resonerar, 

förklarar och motiverar och på så sätt få syn på barnets tankar. När bedömningen integreras i 

vardagliga aktiviteter hjälper pedagogerna barn att se att matematik finns överallt och de görs 

medvetna om sin egen matematikkunskap. Charlesworth & Leali (2012) understryker också 

vikten av att pedagogerna kartlägger barnets förståelse för grundläggande koncept innan man 

tar dem till nästa nivå. Observationer och intervjuer är ett sätt att observera barns matematiska 

begrepp i informell eller vuxenstyrd verksamhet.  

Dowker (2005) men även Stegemann & Grünke (2014) tar upp att forskningen om 

matematiksvårigheter inte utretts lika länge om man jämför med forskning om läs och 

skrivsvårigheter. Dock finns det prediktiva test för att kartlägga specifika svagheter i 

matematik och gruppbaserade insatser som visar på goda resultat för barn i riskzonen 

(Dowker, 2005; Stegemann & Grünke, 2014). 
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Arbetssätt och matematiska aktiviteter  
Simonsdotter Svensson (2009) tar upp i sitt resultat att det redan på planeringsstadiet är 

väsentligt för lärare att fundera över vad, hur och varför sexåringen bör arbeta med en viss 

aktivitet samt hur man beaktar barns perspektiv. Det som har betydelse är om uppgiften 

främjar barns utveckling av matematiklärande och hur lek och lärande integreras. I studien 

framkom att förskoleklassen ännu inte funnit sin egen skolform med avseende på att finna 

balans mellan lek och lärande. Hur man förebygger svårigheter är beroende av lärarens 

kunskaper om inlärningssvårigheter och om läraren tror att hen kan göra något för en elev 

som uppvisar svårigheter (Pop & Chascai, 2013). En viktig egenskap som en lärare har är hur 

denne reflekterar över sin egen och barnens handlingar vilket ger en förutsättning för att 

ytterligare granska hur ändamålsenlig lärarens metoder och undervisning är (Björklund, 

2012). Forskaren menar vidare att det är av betydelse hur pedagogen planerar för de kritiska 

aspekterna och vad som skall urskiljas för att utveckla ett lärande. För att förbättra 

undervisningen är det alltså värdefullt att läraren ställer sig frågan vad eleven ska kunna få 

lära sig och upptäcka.             

Sterner & Helenius (2015) anser att lekar och strukturerade aktiviteter med fokus på 

resonemang om representationer kan leda till att barn i förskoleklass utvecklar sina 

föreställningar om tal, siffror, kvantiteter och enkla räkneoperationer. Resultaten av studien 

indikerar att denna pedagogiska metod kan vara framgångsrik för utvecklingen av tal- och 

nummeruppfattning i allmänhet, men också med hänsyn till när det visuella arbetsminnets 

resurser är begränsade. I studien fanns det ett samband mellan visuellt arbetsminne och 

matematik i förskoleklassen, men arbetsminnet hade inte någon effekt på senare matematiska 

förmågor utöver effekten av den matematiska interventionen. Hypotesen är att detta stärker 

det visuella arbetsminnet och är av betydelse i förskoleåldern och i tidig skolålder men har 

inte lika stor betydelse senare. En bidragande orsak till den positiva effekt som interventionen 

hade från pretest till posttest, skulle kunna vara det stöd för arbetsminnet som 

undervisningens fokus på användningen av representationer innebar, trots att kontrollgruppen 

hade signifikant bättre resultat på visuella arbetsminnet vid pretestet. 

Forskningen visar att barn måste utveckla ett automatisk och grundläggande talfakta för att 

kunna fortsätta till en mer avancerad nivå. Barn använder sina fingrar instinktivt när de räknar 

för att underlätta för arbetsminnet och fingrarna utgör ett mellansteg tills de kan abstrahera. 

Stegemann & Grünke (2014) studie visade att barns attityd till matematik påverkades av att de 

fick metodisk undervisning av fingerräkning under ett år vilket gjorde att de utvecklade en 
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säkrare taluppfattning med hjälp av fingerrörelser. Mulligan (2011) anser att barn kan lära sig 

räkna både uppåt och nedåt på talraden samt att använda andra sätt att strukturera sitt 

räknande, till exempel i fem steg och i tio steg. 

En utmaning för alla pedagoger är att involvera alla barn i engagerande aktiviteter och rika 

uppgifter. Problemlösning ger barn möjlighet att utforska flera matematiska begrepp i ett 

sammanhang. Om uppgifterna har fler lösningar uppmuntrar det till att barn reflekterar och 

ges möjlighet att utveckla ett mer flexibelt tänkande. Highfield (2010) beskriver i sin studie 

hur robotleksaker kan användas för att utveckla små barns matematiska och metakognitiva 

färdigheter. Genom att integrera en robotleksak med en engagerad uppgift som gick ut på att 

programmera och observera samt reflektera över robotleksakens rörelse, fick barnen tillämpa 

sina kunskaper och färdigheter. I studien fastslogs det att uppgiften bidrog till att barnen 

visade motivation, uthållighet och utvecklade matematiska begrepp, antalsuppfattning och 

problemlösningsförmåga.       

Fler forskare tror på att låta barnen konstruera sitt eget lärarande. Att spela spel är en aktivitet 

som innebär en integrerad möjlighet att lägga grunden för matematiska processer, tänkande 

och strategier. Nabie (2015) konstaterar i sin studie att trots den viktiga roll som spel har 

enligt forskning, så kan många lärare inte se ett samband mellan användningen av spel och 

matematikutveckling. De ser inte det matematiska innehållet i spel och detta påverkar hur de 

använder spel i sitt klassrum. Ett exempel som Björklund (2012) beskriver är barnets förmåga 

att kunna representera mängder med sifferord. När barnet är aktivt som när det spelar spel 

eller kommunicerar kan det urskilja och upptäcka skillnader och på så sätt lära sig. 

Lust, motivation och självförtroende 
Jenner (2004) beskriver att elevers lust och motivation kan bottna i att det görs för få 

kopplingar till elevens värld utanför skolan och eleven känner sig då inte motiverad. Elever 

ifrågasätter varför de ska lära sig saker som de själva anser att de inte har någon nytta av. I 

rapporten Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics (Kilpatrick, 2001) framhålls 

betydelsen av att läraren knyter samman elevernas informella kunskaper och erfarenheter med 

matematiska abstraktioner genom att till exempel använda olika manipulativa material. Ett 

annat sätt kan vara att integrera musik med matematik. I en studie av An (2013) som utfördes 

i de tidiga årskurserna i USA påvisade resultatet att integrera matematik och musik i 

undervisning gav positiva effekter på elevers matematiska förmågor och attityd till 

matematiklärande. Musikaktiviteter med olika matematiska innehåll användes under 
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matematiklektionerna. Eleverna fick komponera egen musik tillsammans med sina 

klasskamrater med hjälp av färgmönster. Utifrån detta kunde de sedan spela med enkla 

instrument. Kopplingen mellan musik och matematik är stark och inkluderar rytm som 

användes för att öva addition med flyt. 

Thomson & Wery ( 2013) beskriver att motivationen ökar om lärare tror på sina elever. Tror 

läraren att eleven kan lyckas ökar elevens motivation och därmed möjligheten att nå målen. 

För att öka elevernas motivationsgrad bör lärare börja med enkla mål som eleverna kan nå. 

Forskningen visar att när individer upplever att de lyckas och klarar vissa mål ökar deras 

motivation. Samtidigt betonar Martin & Picket (2013) vikten av att pedagogen kan skapa ett 

klassrumsklimat där det är accepterat att göra misstag samt att misstag är en del av lärandet, 

så att eleverna inte ska uppfatta misslyckanden som en brist i deras egen förmåga eller i deras 

person. Hårt arbete och förståelse måste uppmuntras till skillnad från resultat, på så sätt kan 

eleven se sina framgångar och misslyckanden som ett resultat av något viktigare, processen. 

Samspel, kommunikation och lek  
Simeonsdotter Svensson (2009) tar i sin avhandling upp att om elev och pedagog har en 

positiv relation samt om pedagogen utgår från elevens erfarenhetsvärld, så ökar möjligheten 

till ett aktivt deltagande och samspel mellan elev och pedagog. Denna relation är viktig för att 

eleven inte skall uppleva svårigheter lika besvärliga. I avhandlingen har författaren kommit 

fram till att kommunikation, samspel, delaktighet och lärande har stor betydelse för hur 

svårigheter erfars och hanteras av eleverna. Sterner & Helenius (2015) tar upp i sin 

avhandling om forskarnas hypotes är att undervisningens fokus på barnens resonemang, det 

vill säga att verbalisera de matematiska fenomen som undervisningen handlar om, kan vara ett 

stöd för lärande. En teori som forskarna för fram är att verbalisering bidrar till en bättre 

matematikförståelse samt hjälper eleverna att hålla fokus på problemets innehåll. Detta 

belyser även Cohrsson (2014) i sin studie om små barns matematikaktiviteter baserade på lek 

och spel. Resultatet visade en språkmodell som förbättrade barns matematikkunnande där 

samtalet kännetecknades av interaktion mellan pedagog och barn. Pedagogen fokuserade på 

att i samtalet ställa öppna frågor och avvaktade ett par sekunder med att prata så att barnet 

hann tänka efter. Den målmedvetna användningen av paus är en enkel, men effektiv strategi 

som skapar utrymme för barn att tänka vilket är grundläggande för att lära. Samtalet kom att 

innehålla hög kvalité och ett avancerat språk.    
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Thomson (2004) beskriver om ett projekt som kan förbättra barns tidiga räknefärdigheter 

innan de börjar skolan. Projektet utgick från att barn lär genom att leka och utforska, samt 

genom att spela spel. Barnen uppmuntrades att utforska, undersöka och lösa problem genom 

att samarbeta och interagera socialt med varandra. Det som framkom i studien var att när 

pedagoger tog tillvara barns idéer och byggde sin undervisning på barnens nyfikenhet och 

intressen, så bidrog det till att barnen blev mer medvetna om vad de lärt sig och de kunde 

även förstå vad de redan kunde. Detta arbetssätt innebar att barnen utvecklade sitt 

självförtroende och sin kommunikationsförmåga. 

De teoretiska perspektiven och ett urval av tidigare forskning som vi presenterat i det här 

avsnittet bildar en grund i vår studie. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur några pedagoger som arbetar i 

förskoleklass uppmärksammar och kartlägger barns behov av stöd i deras 

matematikutveckling, samt vilka lärandesituationer i matematik som pedagogerna erbjuder.    

Frågeställningar 

- Vilka strategier använder pedagogerna för att uppmärksamma barn i behov av stöd i sin 

matematikutveckling? 

-  Hur hjälper pedagoger barn i behov av stöd i sin matematikutveckling? 

Metod 
I det här avsnittet beskrivs metodval och genomförande samt uppsatsens trovärdighet och 

tillförlitlighet. Här redovisas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) och hur vi 

har beaktat dem i vår studie. Vi beskriver till sist i ett stycke hur vi har bearbetat och 

analyserat data.   

Metodval 
Vi valde att ha en kvalitativ forskningsansats som utgångspunkt i vår studie. Syftet med 

undersökningen var att beskriva och analysera förståelsen för hur pedagoger i förskoleklass 

fångar upp barns matematiksvårigheter och vilka lärandesituationer i matematik som de 

erbjuder. För att få syn på hur pedagoger framställer och ser på detta valde vi att göra en 

kvalitativ intervjustudie (Fejes & Thornberg, 2014). Intervju som metod är ett effektivt sätt att 

fånga upp pedagogers egna tankar och erfarenheter menar Kvale (2009) och vi har utifrån 
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detta perspektiv genomfört semistrukturerade intervjuer för att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuer där man utgår från frågeområden kan bidra till att samtalet förs 

mer naturligt och att pedagogerna ges tillfälle att berätta så mycket som möjligt om sin 

verklighet utan att ledas av intervjuaren betonar Fejes & Thornberg (2014). Denna metod var 

relevant eftersom vi sökte en detaljerad beskrivning av enskilda individers upplevelse utifrån 

deras unika perspektiv av vardagliga erfarenheter utav att arbeta med matematik i 

förskoleklass. Kvale & Brinkman (2009) beskriver även den kvalitativa forskningsintervjun 

som ett verktyg att förstå ett fenomen utifrån en persons egen synvinkel och menar att 

forskningsintervjun är ett yrkesmässigt samtal som bygger på en interaktion mellan den som 

intervjuar och den som intervjuas. I en kvalitativ intervju har det aktiva lyssnandet en central 

roll och metoden gav oss möjlighet att som intervjuare följa upp oväntade svar och ställa 

följdfrågor under samtalet, vilket innebar frågor som öppnade upp samtalet och bidrog till 

olika infallsvinklar av ämnet. 

Urval och genomförande 
I det här avsnittet redogörs för insamlingen av datamaterial och urvalet av pedagoger. Vi 

beskriver även pedagogernas bakgrund samt deras erfarenheter av arbete i förskoleklass. 

 

Vi genomförde åtta semistrukturerade intervjuer dessa bildar studiens datainsamling. 

Intervjuerna genomfördes på flera olika skolor i två kommuner. Ett strategiskt urval av 

intervjupersonerna gjordes. Vi sökte pedagoger som var intresserade av barns tidiga 

matematikutveckling. De skulle ha skilda arbetslivserfarenheter och de skulle arbeta på olika 

skolor. Med hjälp av vårt eget kontaktnät sökte vi upp deltagarna. Vi tog kontakt med dem 

personligen genom mail och telefonsamtal och kom överens om tid och plats för intervjun, 

samt delgav dem vårt missivbrev (se bilaga 1). I brevet framgick det vilka vi var och syftet 

med intervjun och vad resultatet skulle komma att användas till. Brevet innehöll också etiska 

överväganden (Vetenskapsrådet, 2011). 

Av de åtta pedagogerna som medverkande i studien är de tre som har tidiglärarutbildning och 

fem som har förskollärarutbildning. Tidigarelärarna har arbetat mellan ett till två år i 

förskoleklass och förskollärarna har erfarenhet av att arbeta mellan fem till femton år i 

förskoleklass. Fem av pedagogerna har deltagit i Skolverkets matematiklyft och en har läst 

ytterligare 30 högskolepoäng i matematik utöver sin grundutbildning. En informant har 30 

högskolepoäng i montessoripedagogik. Två pedagoger har erfarenhet att arbeta som 
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klasslärare i de lägre åldrarna och dessa två kommer även att följa med sin grupp till årskurs 

ett.  

Genomförande av intervjun 
Vi använde oss av en kvalitativ intervjuundersökning och vi utformade en tematisk 

intervjuguide. Fejes & Thornberg (2014) tar upp att den ska innehålla de teman som man 

kommer att beröra i intervjun. Det innebar att vi fokuserade på våra frågeställningar och 

tematiserade vår intervju undersökning genom att utforma forskningsfrågor utifrån det vi hade 

för avsikt att undersöka. Det arbetet utmynnade i att vi skrev en intervjuguide (Fejes & 

Thornberg, 2014; Kvale & Brinkman, 2009).  

Intervjuguiden kom att utgöra ett stöd för vad som var viktigt att komma åt och beröra i 

intervjuerna. De teman som vi valt hjälpte oss att fokusera på studiens syfte och gav oss 

möjlighet att ställa olika följdfrågor utifrån vad pedagogerna berättade. Vi valde att dela upp 

intervjuerna mellan oss och genomföra dem i vår egen kommun, men inte på våra egna 

arbetsplatser.    

Intervjuerna utfördes i de skolor som pedagogerna arbetar på. Vi avsatte cirka en timme för 

varje informant och intervjuerna spelades in. Syftet med inspelningen var att vi skulle kunna 

koncentrera oss på det som sades och observera det icke verbala hos informanten. Tack vare 

att vi spelade in samtalen, så gav det oss möjlighet att lyssna på intervjuerna flera gånger när 

vi bearbetade materialet. Detta bidrog till en kvalité i analysarbetet. Vi såg som vår uppgift 

och vår skyldighet som intervjuare att vi medverkade till att miljön kändes så avslappnad och 

bekväm som möjligt under den tid som intervjun pågick. Kvale & Brinkman (2009) beskriver 

att en intervju är ett möte mellan två människor och de poängterar vidare att det är betydelse 

att den som intervjuar är närvarande och lyhörd under intervjusamtalet. För att skapa ett 

trevligt och tillåtande klimat inledde vi intervjun med en öppen fråga. Därefter fortsatte vi 

varje intervju med den första intervjufrågan utifrån intervjuguiden. Vi ställde korta, enkla och 

öppna frågor och vi uppmärksammade tystnaden i våra intervjuer som ett verktyg för 

pedagogerna att få tid att reflektera. Vi avslutade våra intervjuer med att kort sammanfatta det 

som framkommit i samtalet och gav informanten en möjlighet att komplettera det som vi 

fångat upp och uppfattat av samtalet samt lägga till något som de ville förtydliga. Dessa faser 

tar Kvale & Brinkman (2009) upp i sin bok.  
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Efter att varje intervju var genomförd transkriberade vi den. Vi bestämde oss efter första 

transkriberingen att i fortsättningen transkribera mer skriftspråkligt, eftersom vi inte hjälptes 

av att skriva ut intervjuerna ordagrant.  

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Vi valde att genomföra intervjuer på flera olika skolor i två städer. Vår studie utgörs av ett 

fåtal pedagoger, men resultatet i vår studie speglar med stor sannolikhet den verklighet som 

råder i de förskoleklasser som pedagogerna arbetar i. Då pedagogernas synvinklar kom att 

bekräfta varandra kan studien betraktas som trovärdig. För att få så hög grad av trovärdighet 

och tillförlitlighet som möjligt valde vi att själva skriva ut våra egna intervjuer. Vilket Kvale 

& Brinkman (2009) menar kan bidra till en djupare förståelse och att analysarbetet kan 

inledas. Vår förhoppning är att resultatet av analysarbetet skall bidra till att läsaren får 

möjlighet att förstå och se på verkligheten/fenomenet på ett nytt sätt och att det kan vara 

användbart i andra liknade situationer som påminner om det som vi studerat.  

Etiska aspekter 
Vid utformandet av vår studie tog vi hänsyn till de fyra forskningsetiska aspekterna som 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Det innebar att pedagogerna blev upplysta om att det var frivilligt att 

medverka i vår undersökning. Pedagogerna blev även informerade om att hen när som helst 

skulle kunna avbryta sitt deltagande i intervjun. Vi berättade om studiens syfte och att de 

insamlade data bara skulle användas i denna uppsats, samt att det inspelade materialet skulle 

raderas när uppsatsen var färdigställd. Vi informerade även att pedagogerna skulle få vara 

anonyma och att de inte skulle kunna identifieras. De som deltog fick även ett skriftligt 

missivbrev innan studien påbörjades där de kunde läsa om det vi muntligt hade berättat om 

(Bilaga 2). Innan studien påbörjades försäkrade vi oss om att pedagogerna gett sitt samtycke 

till att medverka i studien. 

Bearbetning av data och analys 
Fejes & Thornberg (2014) redogör för ett kvalitativt analysarbete i sin bok och vår strategi var 

att gå tillväga enligt deras framställning. Syftet och utmaningen i en kvalitativ analys är att 

försöka få en uppfattning för hur någonting anses vara istället för att se till hur något är 

skriver Fejes & Thornberg (2014). De menar vidare att man beskriver och analyserar för att 

skapa sig en förståelse för fenomenet. Vi kom att använda oss av en kvalitativ tolkning för att 

urskilja kategorier och för att skapa mening i vårt insamlade datamaterial (Fejes & Thornberg, 

(2014); Kvale & Brinkman, (2009). För att få svar på våra frågeställningar analyserades den 
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transkriberade texten med syfte att finna kategorier och teman. Vi började analysarbetet med 

att lyssna igenom de bandade intervjuerna var och en för sig. Därefter så läste vi igenom 

varandras transkriberingar i sin helhet. Vi koncentrerade oss på att hitta en eller några 

uttrycksfulla och innehållsrika formuleringar i textmassan. Dessa skulle ha som kriterier att de 

hörde ihop med våra frågeställningar. När vi hade skapat oss en helhetsbild av datamaterialet 

arbetade vi vidare med att klippa ut citat och sortera materialet i karaktäristiska mönster.  

Fejes & Thornberg (2014) beskriver detta som kategoriseringsfasen. Vår avsikt var att gå på 

djupet och tolka och reflekterar över det som vi uppfattade som typiskt. Detta arbete fick vi 

göra om flera gånger tills vi hittade teman som beskrev det vi sökte. I varje tema kodades 

flera undergrupper och varje grupp tolkades (Kvale & Brinkman, (2009).    

Resultat 
Med utgångspunkt i studiens frågeställningar har vi här för avsikt att besvara dessa utifrån det 

underlag som pedagogerna bidragit med som pedagoger. Vi redovisar resultatet hur 

pedagogerna uppmärksammar och hjälper barn i behov av stöd i sin matematikutveckling 

utifrån fem övergripande teman som framstår i intervjustudien och som bygger på vårt syfte 

och våra frågeställningar. Resultaten exemplifieras med skildrande citat från pedagogerna. 

Resultaten läggs fram utifrån dessa övergripande teman; Förskoleklassens struktur, Kollegialt 

lärande, Kartläggning, Läromedel, Pedagogers strategier för att stötta elever. I det sista 

temat framkom det tre underrubriker. Dessa är Matematik i vardagen, Matematik i lek och 

gemenskap samt Matematikförståelse och lust en grund.   

Förskoleklassens struktur 
Tidigare forskning visar att förskoleklassen inte funnit sin skolform (Simeonsdotter Svensson, 

2009). Detta belyser även pedagogerna i vår studie då de beskriver året i förskoleklassen som 

en del av två världar; förskolans och skolans. De ser det som en utmaning samtidigt som de 

upplever att styrdokumenten inte ger dem något stöd. 

Vi har ju mer och mer förväntningar på oss i förskoleklassen. Vi skapar ju att 

ettan inte behöver börja från noll. Vi skapar ju den här grunden och genom att 

ta med förskolan kan vi börja där. Jag tror att om förskoleklassen var 

obligatorisk så kanske det skulle få en starkare roll och status. Men det är 

viktigt att behålla leken…det får inte bara bli skola.   

..det är svårt när förskoleklassen har den status som den har idag har vi märkt. 

Vi ska förhålla oss till läroplanerna men samtidigt så säger föräldrarna att nu 
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är han ledig i tre veckor. Så det skulle hjälpa om det kom ett beslut om att 

förskoleklassen skulle vara obligatorisk men samtidigt innehålla så mycket lek 

som den faktiskt gör.   

Jag kan känna att jag har jobbat lite lika i förskoleklassen men tagit bort lite av 

skolbiten. Jag har tagit in mer lek men ändå haft samma tänk som i min första 

etta. Man får titta lite i förskolans läroplan när man gör en pedagogisk 

planering för förskoleklass för även om Lgr 11 är från förskoleklass så måste 

man titta på vad det är för skillnad.   

Ur ett sociokulturellt perspektiv skapar barn sin förståelse. Detta tar pedagogerna fasta på och 

beskriver hur de har ett helhetsperspektiv på matematiklärandet i förskoleklassen. De menar 

att barnen utforskar matematik under hela sin dag. De skildrar att även under fritidstiden kan 

barnen spela spel och leka konstruktionslekar. Det finns matematik i allt uttrycker 

pedagogerna i vår studie.  

Vi försöker jobba tätt med fritids så om vi har börjat med en sak som ett 

mattespel så kan fritidspedagogen säga att hen gjort det på fritidstiden och då 

var det fler barn som ville vara med och då vill de ju själva och det är kul när 

man märker att de vill sitta och spela spel i grupp… de lär sig väldigt mycket av 

varandra. 

 Vi spelar spel även på fritids och då blandar vi sexåringarna med ettorna…och 

då tänker barnen att dom bara spelar spel…det är ju matematik…den bara finns 

där. 

Kollegialt lärandet 
Pedagogerna uppfattar att just nu är matematiken i fokus och det inspirerar dem i sitt eget 

matematiklärande.   

Skolan satsar mer på matematikfortbildning nu…  

 .. matten är mer i ropet nu och det är kul. 

Pedagogerna tar hjälp av sina kollegor planerar matematikarbetet i förskoleklassen 

tillsammans. De funderar redan på planeringsstadiet vad och på vilket sätt de skall kunna 

erbjuda lärsituationer.  
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Vi planerar ihop och det är jätteskönt och vi sitter tillsammans för jag måste 

prata om vad jag gjort och så lär vi av varandra. 

Först så gör vi en grovplanering min kollega och jag. Vi pratar om vad vi vill 

att barnen skall lära sig och hur de ska lära sig det. Jag har valt att ha lite extra 

ansvar för matematiken för där ingår både språk och matematik och i 

matematiken finns så många begrepp så vi jobbar mycket med det. 

Vi har en matteplanering som vi går efter moment för moment.  

Pedagogerna berättar att de tillsammans med sina kollegor observerar barnen i olika 

situationer för att upptäcka om de behöver stötta något barn. De rådgör och funderar 

tillsammans med sina kollegor hur de skall konkretisera så att barnen förstår. De tar även 

hjälp av sina kollegor för att få möjlighet att stötta elever enskilt eller i mindre grupp. 

Pedagogerna i vår studie berättar att de inte ger upp om barnen visar på svårigheter utan de 

samarbetar så att barnen får stöttning. 

Jag pratar med mina kollegor och frågar hur gjorde du och då kan jag göra 

något liknande fast jag förenklar och så delar vi material.   

Vi tänker att vi kanske tappat något barn, men så upptäcker vi vad han eller hon 

har gjort. Då är jättebra att vi är två pedagoger i förskoleklassen för det är helt 

fantastiskt att man kan bolla tillsammans. 

Vi har en extra pedagog olika pass och hon kan stötta och plocka några barn 

för att jobba lite extra med dem. Så vi använder hennes kompetens och hon är 

så duktig på dom här barnen som är lite svagare och hon kan plocka fram det 

hos dem. Hon har så mycket erfarenhet och så mycket i sin ryggsäck så hon är 

jättebra på det. 

Jag kan jobba lite extra med de barn som behöver lite mera eftersom vår resurs 

kan ta de övriga i gruppen. 

Kartläggning 
Pedagogerna berättar att det i stort sett inte finns något överlämnande från förskolan när det 

gäller hur långt det enskilda barnets kommit i sin matematikutveckling. Det som förekommer 

handlar mer om elevernas sociala situation. Det som kom fram i vår studie var att man har ett 
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erfarenhetsutbyte i matematik i en kommun vilket bidrog till att pedagogerna hade en 

uppfattning om förskolans tankar och arbetssätt. 

 

Vi har något som kallas för samverkan mellan förskola och skola i vårt område. 

Vi har varit på lite workshops där förskolan har presenterat hur de jobbar med 

matematik och vi fick visa hur vi jobbar så vi fick lite inblick i hur de jobbar 

generellt. Det var fyra förskolor och det ser lite olika ut. 

 

Vi har varit i förskolan och pratat med pedagogerna där angående barnen både 

det sociala och kunskapsmässiga och vad de har upptäckt. Vi förstod att de 

jobbar mycket konkret med matematiken i förskolan.  

 

Vi har haft en nätverksträff och det är tänkt att vi ska mötas för att skapa en röd 

tråd från förskolan men vi får inget överlämnande rent utvecklingsmässigt från 

förskolorna som barnen kommer ifrån. 

 

Det är mest socialt ingenting i matte. 

 

Det finns en överlämnande blankett som är ganska kortfattad. Där tas 

kunskaper inte direkt upp… mest socialt samt några andra frågor. Det är 

ingenting som man får reda på…var de ligger kunskapsmässigt. Om man har 

stora problem, jättestora svårigheter då kan man få veta det inte annars. 

Pedagogerna uppger att de kartlägger eleverna vid starten i förskoleklassen för att ta reda på 

hur de ligger till i sin matematikutveckling. De väljer då en diagnos ifrån Skolverkets 

diagnosmaterial Diamant. Diamantdiagnosen heter AF och används för att ta reda på barnens 

tidiga matematikkunskaper. AF- diagnosen är en är muntlig diagnos i förberedande aritmetik 

och som genomförs i form av samtalsintervju enskilt med varje barn. Vissa av pedagogerna 

gör även en uppföljning av Diamant AF diagnosen vid läsåret slut för att ta reda på hur barnet 

utvecklats eller för att ha en information till läraren som skall ta över klassen i årskurs ett. 

Pedagogerna beskriver även att de har egna kartläggningsmaterial som tar upp 

begreppsbildning och andra områden som exempelvis språkutveckling. De önskar även 

tillverka egna ”matematiktest” som tar upp fler företeelser än Diamantdiagnosen.  
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Vi gör ett test från Diamant direkt när barnen kommer och man sitter en och en 

med barnen. Vi har gjort det tidigare i årskurs ett, men nu gör vi det direkt när 

de kommer till förskoleklassen. Då vet vi vilka som behöver extra stöd. Vi 

uppmärksammar dem direkt och vi har även ett avstämningsschema som vi gjort 

själva med både språkutvecklingen och matten. 

Vi har ju det där i Diamant. Sen gör vi det även på våren, ja för att se 

utvecklingen. Jag skulle vilja ha ett bättre än det här Diamant materialet något 

mer givande. 

Vi gör Diamant och man hittar dem ganska lätt när man gör diagnoser och sen 

gör vi anteckningar också.   

Vi har en diagnos som vi gjort själva. Sen ser man och checkar upp med frågan 

har de förstått eller ska jag göra på ett annat sätt? 

Pedagogerna använder verktyg som observation och samtal för att upptäcka ett barns 

matematikkunskaper. De observerar hur barnen fungerar i vardagssituationer samt 

uppmärksammar den matematik som de kan se, höra och upptäcka i den fria leken och i 

organiserade aktiviteter. Pedagogerna menar att de upptäcker barn som inte kommit så långt i 

sin matematikutveckling i de gemensamma samlingarna och när de samtalar med barnet.   

I matsalen kan vi prata om vad tallriken har för form. 

Man kan höra när de leker kurragömma då räknar de till tjugo eller till hundra 

om de vill att det ska ta lite längre tid.   

I samlingen tittar vi på vem som är med och vilka som tar kommandot. 

Det kan vara i hallen eller ute på gården… när de leker som man lyssnar hur de 

pratar och hur de leker. 

Rent konkret kan jag se det i lekar när de sorterar när vi pratar om almanackan 

och när vi spelar spel. De kan ha svårt att räkna en i taget.  

Det märks tydligt när man sitter och spelar spel. De som har problem med att 

räkna och som inte kan se antal.  
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I samlingen ser dem väldigt mycket upptäcker snabbt om de inte förstår kanske 

de inte räcker upp handen.   

Läromedel 
Pedagogerna känner sig inte helt nöjda med det utbud av läromedel som finns för 

förskoleklassen. De som har lärobok har valt att arbeta med bok eftersom skolan har det 

läromedlet i matematik. Pedagogerna berättar att de även tillverkar eget material utifrån vad 

gruppen behöver utveckla.  

Vi har inga elevböcker utan vi gör eget material. Vi följer lärarhandledningen 

till den bok som skolan har men inte slaviskt och vi sållar bort det vi vet att de 

kan och istället tar vi in mer om antal. 

Det är så mycket som man saknar i läroboken. Jag tycker inte att den är så 

jättebra. Den är ganska tråkig och inte tar den upp alla moment. Fast för mig är 

boken det lilla när jag jobbar. 

Vi har en mattebok men den skulle jag kunna vara utan. Det är inte den som är 

det viktiga.  

 Vi har gjort vårt eget kursmaterial i förskoleklasserna här. 

När det gäller alternativa läromedel så har pedagogerna möjlighet att utnyttja digitala lär 

plattor. Dessa används som ett komplement och det ser olika ut beroende på i vilken 

omfattning man har tillgång till dessa, samt vilken egen inställning som pedagogen har till 

Ipads. 

Barnen får sitta med Ipad och göra matte spel och ibland funkar det jättebra och 

man trycker att de lär sig och ibland vill de bara spela andra spel på Ipaden. 

IKT är bra men jag tycker inte att man skall underskatta det här med plocket 

och att spela vanliga spel för det tycker de är jättekul. 

Det är en sak att skriva sitt namn genom att plocka ihop bokstäver med du kan 

inte skapa eller forma dem själv. Man kan få jättemycket av att använda en 

padda men man får inte glömma det konkreta och i ett vanligt spel så får du 

även in så många sociala bitar.   

Vi har väldigt många bra appar på våra Ipads och vi satsar på bra spel. 
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Pedagogerna berättar att de har tillgång till mycket konkret material i matematik. De använder 

det konkreta materialet för att anpassa uppgifter eller tar hjälp av det för att förklara. I 

enskilda samtal med barnet kan de nyttja det konkreta materialet för att reda ut svårigheter. 

De menar också att det konkreta materialet fungerar som ett stöd när barnet skall pröva själva 

för att utveckla matematikförståelse för ett fenomen.   

Vi kan dela tal och då har vi det stora huset och där lägger man knappar på 

olika våningar och de ska dela talet vi arbetar med i två halvor på olika sätt. 

Vi har mycket bra byggmaterial och ritningar och där de måste konstruera, 

fundera och eller kopiera av.  

Pedagogers strategier för att stötta elever 
I studien framkom det flera underkategorier när det gäller pedagogers strategier för att stötta 

barn i sin matematikutveckling. Dessa är Matematik i vardagen, Matematik i lek och 

gemenskap samt Matematikförståelse och lust en grund.   

Matematik i vardagen 

Pedagogerna beskriver om all matematik som de ser finns i vardagen. Matematiken blir synlig 

när pedagogerna sätter ord och begrepp för det som barnen gör i den fria leken eller när de 

spelar spel. Pedagogerna utgår från barnens perspektiv och använder vardagshändelser som 

underlag när de pratar matematik. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar Vygotskij att 

allt lärande påbörjas som en social aktivitet i den sociokulturella miljö som barnet erbjuds och 

växer upp i (Vygotskij, 1995). 

Vi kan gå på formpromenad och då kan vi räkna saker. Hur många ser du? Jag 

ser tre.. så räknar man ett, två tre…så man utnyttjar det hela tiden. 

Vardagsmatematik finns i det spontana Det kan komma ett barn som delar med 

sig av sin frukt och då kan man ju snappa upp det och prata om halva och 

någonstans finns ju matte i allt” 

…i alla situationer i vardagen..i hallen, ute på gården och när de leker.   

Det gäller att man som pedagog lyfter matematiska begreppen i vardagen man 

övar in dem när man pratar som att nu ska samtliga gå ut eller nu ska vi stå 

varannan flicka och varannan pojke.    
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Pedagogerna berättar att de erbjuder barnen ute matematik varje vecka. Det kan vara ute på 

skolgården eller i skogen. Där kan man kombinera barnens rörelsebehov med 

matematiklärande. Pedagogerna har även tillgång till idrottssalen och under den stunden så 

kan de arbeta med matematik på ett praktiskt och konkret sätt. Barnen ges möjlighet att 

tillsammans leka lekar där de får insikt om turtagning och avståndsbedömningar. 

I idrottssalen jobbar vi jättemycket med mönster vi kan lägga en matta, plint, 

rockring, matta, plint, rockring och sen tittar vi på det och barnen får berätta 

vad de ser. 

Vi är i skogen och där har vi också gjort mönster och där får de leka och prova 

att hoppa på stenar och balansera, så där får vi in lite matte.   

 Man kan göra mycket matte ute som att leta former och sortera.  

Pedagogerna anser också att det är värdefullt att barnen får använda sina sinnen. Pedagogerna 

använder sig av skapande aktiviteter för att barnen skall få använda sig av flera sinnesuttryck 

när de arbetar med matematik. De berättar att de nyttjar bild, musik och drama för att gestalta 

matematik. Pedagogerna tar upp att sången används som ett verktyg att göra matematiken 

begriplig och utveckla ramsräknandet. Den ger också en samhörighetskänsla och förstärker 

matematiska begrepp i grupp.  

Vi har försökt att göra klassrummet mycket visuellt…så vi har gjort en etta och 

hängt upp en kula så att de ser. Vi har satt upp siffrorna och då har vi satt upp 

siffrorna på arabiska också med fina bilder till.  

Vi sjunger mycket man sjunger fram en två tre, fyra man leker fram det.  

Vi försöker ha en skapande aktivitet till det som vi jobbat med och nu har vi 

jobbat med symmetri och de bilderna sitter uppe på väggarna nu.  

Om vi har haft någon speciell uppgift så kan jag ha en speciell bilduppgift och 

efter det sätter jag upp det på väggen. 

Vi sjunger, dansar, hoppar, leker och vi har matematik. Vi får syn på 

matematiken där.  
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Matematik i lek och gemenskap   

Alla pedagoger menar att leken är förskoleklassens redskap för lärande av matematik. Barnen 

lär av varandra och av en aktiv pedagog. Det är när barnet är i den proximala zonen som 

utveckling sker. Det innebär att pedagoerna behöver kunna utmana barnen med meningsfulla 

uppgifter som utmanar dem (Partanen, 2007). I leken så utvecklar barnen begrepp och har 

även praktiskt användning för dem. Pedagogerna kan observera hur barnen räknar när de 

hoppar hopprep eller leker kurragömma. De kan också se att barnen använder sig av ord och 

matematiska begrepp i leken som man arbetat med tidigare. Barnen har även möjlighet att 

leka och konstruera med hjälp av olika byggmaterial.  

Jag blir så imponerad av att de lär av varandra som om att hoppa 

långhopprep..då står de och räknar ett,två,tre..och de som inte kan först kan ju 

efter en stund..det är ju ramsräkning.  

Det finns lekar där barnen pratar om högst upp och längst ner och där finns 

begreppen och de kommer bara av sig själv. 

I leken kan man se hur de kommunicerar begrepp som när de leker affär och har 

en kassa.  

Vi leker lekar som man behöver räkna mycket i. 

De gör ju jättemycket med kaplastavarna och häromdagen byggde de en Zoo 

och då ställde de alla plastdjur i bås. De gjorde ett bås till varje djur och det är 

ju rumsuppfattning. 

Pedagogerna beskriver att språket och kommunikationen har en betydande roll i 

förskoleklassens vardag. Det kan vara i de planerade aktiviteterna eller den fria leken. 

Samlingen i förskoleklassen utgör ett tillfälle då man kommunicerar matematik. I en 

förskoleklass sitter barnen på sittunderlag med siffror på och dessa är en del av samlingens 

samtal. Pedagogen kan ställa frågor utifrån detta och hen har märkt att barnen utvecklar ett 

säkrare tal uppfattning.  

Jag tycker att det är jätteviktigt att barnen själva pratar med varandra och löser 

uppgifter och kommer på lösningar än att jag säger du ska göra så här..ett 

färdigt svar vill jag inte ge ..de lär genom att lyssna på varandra.  

I nästan alla matte aktiviteter är det någon bit som är samarbete som de 

samspelar kring och löser problem tillsammans i par.    
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I samlingen kan de som har lite svårt kan få draghjälp av de andra ..så kanske 

någon viskar. 

Vi har många gemensamma lekar. 

Pedagogerna beskriver hur de spinner vidare på barnens intressen och att de lyssnar på barnen 

när de pratar och leker. Pedagogerna berättar att barn i förskoleklass är vetgiriga, nyfikna och 

att de vill lära sig. Pedagogerna uttrycker att barnen vill arbeta med matematik i 

förskoleklassen och de visar tilltro till barnens förmåga att lära sig. 

De tycker att det är jätteroligt att få jobba i bok för då är det skola på riktigt 

och man får visa vad man kan och då ser man också att det här har jag gjort 

själv. 

De tycker att de kan och alla ska lyckas det behöver inte vara rätt eller fel de 

behöver inte ha färdiga svar.   

 ..man jobbar på lekfulla sätt och gör lite olika.. 

 ..vi har olika arbetsblad med olika nivåer.  

 Man ska spinna vidare på vad barnen har tänkt de är ju ofta nyfikna och de är i 

en härlig ålder….när de ser saker själva som vi har pratat om för länge sedan 

..som det när barnen såg ett mönster i almanackan. 

Att spela spel tillsammans är en aktivitet som pedagogerna använder sig av för att utveckla 

matematiken. Pedagogerna berättar att de själva har tillverkat spel som de använder i sin 

förskoleklass.  

Spelat har vi gjort en hel del och det är jättebra och det tycker de mycket om 

och de tycker det är roligt.  

…kom så spelar du och jag ett spel…i den fria leken. 

Vi jobbar jättemycket med tärningar…vi gjorde faktiskt egna…det var lite pilligt 

men roligt.  

Matematikförståelse och lust en grund 

Pedagogerna beskriver att de arbetar utifrån varje barns förförståelse och att de stannar upp 

när de ser att barnen inte hänger med. Då funderar de över hur de kan få barnen att utveckla 
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förståelse på något annat sätt. Pedagogerna konstaterar att en del barn behöver ha lite längre 

tid på sig att utveckla matematikförståelse. Pedagogerna använder även repetition som ett sätt 

att utveckla matematikförståelse. Det förekom även att pedagogerna har möjlighet att arbeta 

lite extra med enskilda barn under förskoleklasstiden eller efter skoldagens slut. 

Det är så lätt att bara gå vidare utan att stanna upp och tänka…men  jag 

försöker att tänka och känna har jag alla barn med mig…sen får jag jobba lite 

annorlunda med dem som jag inte har med mig på tåget.  

Om vi upptäcker att ett barn inte förstår efter att vi har pratat och gjort något i 

matematik då tar vi det barnet och sätter oss en liten stund och ser vilken metod 

som passar och kanske kan de lära sig genom att öva, säga eller praktiskt 

kanske med hjälp av någon leksak. Vi hittar alltid någon utväg så att de kan lära 

sig.   

..för de som inte kommit så lång så har vi extra grupper på eftermiddagstid…de 

som behöver lite extra träning…då repeterar vi en gång till det som vi tränat 

under veckan.  

Pedagogerna betonar att förståelse i matematik är viktigt och de berättar att de har olika 

strategier för att hjälpa barnen utveckla sitt matematiklärande. De kan stötta barnet genom 

uppmuntran, enskilda instruktioner och utnyttja laborativt material.   

 Jag kan sätta mig hos dem som har svårt. De kan behöva korta instruktioner 

som nu ringa du in tre kråkor sen kan jag inte säga något mer. Ja nu har du 

gjort det! Bra! Så måste jag jobba med dem. 

Man sitter med dem och jobbar på ett lekfullt sätt.  

Jag kan sitta lite själv med barnet. 

…så upptäcker jag att barnen tycker att det här var svårt. Då får jag tänka hur 

ska jag bemöta det här? Det här måste jag repetera…och då får man tänka om 

lite grann och då kanske ännu mer konkret och in med plockisar tills jag märker 

att nu..nu börjar dom att förstå.     

Pedagogerna tar till vara på tiden i förskoleklassen och använder hela läsåret till att repetera 

återkommande matematiska begrepp och utveckla barnens taluppfattning. Pedagogerna 
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beskriver att samlingen i förskoleklass är en regelbunden aktivitet som innehåller mycket 

matematik. Man går igenom dagens datum och pedagoger använder gruppens antal som ett 

riktmärke när de samtalar om hur många som är närvarande i klassen och hur många som är 

borta. För att ytterligare förstärka matematiklärandet i uppropssituationen så använder flera av 

pedagogerna klossar och tallinje. Pedagogerna menar att upprepandet gör att barnen utvecklas 

matematiskt under förskoleklassåret.   

Vi kastar i väg en siffra och då får någon börja...det går ganska snabbt…och det 

här märker man är en otrolig skillnad sen i höstas för nu går det som ett 

rinnande vatten…klockrent varvet runt i takt nästan. 

Vi räknar barn varje dag i samlingen… varje barn säger ett räkneord tills vi 

tillsammans kommer till hundra så att inte en ensam kommer upp till hundra. 

Vi räknar jättemycket gemensamt i samlingsringen. Den första säger ett och 

nästa säger två och så vidare till sju och varje barn som säger sju får sätta sig.  

I samlingen räkna vi varje dag och det är viktigt att göra det på olika sätt ibland 

i grupp och ibland enskild.  

Vi räknar i samlingsringen framlänges och baklänges upp till hundra. Vi tar upp 

dagens datum och klockan.    

Pedagogerna framhåller att matematiken i förskoleklassen ska vara rolig och lustfylld. De 

utstrålade också att de tycker om matematik. Pedagoger i vår studie berättar spontant att de 

själva haft en negativ bild av matematik från sin egen skoltid och de framhåller speciellt 

vikten av att matematiken måste vara lustfyllt i förskoleklassen och barnen skall ha en positiv 

känsla av matematik. För att väcka barnens nyfikenhet så använder sig pedagogerna av 

överraskningsmoment. 

Det ska vara mycket lek för om jag bara skriver på tavlan då blir det 

jättetråkigt. De behöver få röra sig och sen har jag en påse och i den kan jag 

lägga något som vi ska prata om och då blir de så nyfikna. De är så nyfikna på 

allt. 

Det är så kul och sen får jag så mycket tillbaka när jag ser att de förstår. De kan 

liksom läsa av mig för dels tycker jag att det är så kul och sen är det också 
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medvetet för jag tänker om jag ger glädjen så är det också en del i att göra 

matten så positiv.  

Just när man jobbar med det konkreta materialet då blir det roligt det är ju 

ingen som tycker att det är tråkigt men om det blir mycket stillasittande eller 

abstrakta saker eller om man måste vänta mycket då blir det tråkigt.  

De är ju i en härlig ålder…de är så sugna. 

Det ska vara glädje och de ska tro på sig själva.   

Resultatanalys 
Vi kommer här att analysera de resultat som framkommit utifrån studiens teoretiska 

referensram; det sociokulturella perspektivet och det specialpedagogiska perspektivet. 

Resultatet kommer även att analysera utifrån tidigare forskning.  

I ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet i samverkan med andra (Vygotskij, 1978). Det 

innebär att medlemmar i en grupp påverkar varandra och att den enskilde medlemmen kan 

påverka gruppen (Säljö, 2000). Det är naturligt för pedagogerna i vår studie att de rådgör, 

utbyter tankar och erfarenheter med sina kollegor om de ser barn som visar på svårigheter. 

Björkman (2012) menar att ett reflekterande arbetssätt hjälper pedagoger att utveckla sin egen 

undervisning vilket även Vennberg (2015) framhåller. Det kollegiala lärandet leder till en 

förhöjd förmåga hos pedagogen att upptäcka, följa och analysera kunskapsutvecklingen i 

matematik och bättre möta elevernas olika behov (Vennberg, 2015). Detta belyses även av 

Saraman & Clements (2009) som beskriver hur pedagoger som deltagit i fortbildning för att 

utveckla sin matematikundervisning får en ökad förståelse för barns matematiska utveckling 

och att de förändrar sitt arbetssätt för att bättre möta alla elever. Vår studie bekräftar att 

pedagogerna tar stöd av sina kollegor i arbetet med att stötta barn som inte kommit så långt i 

sin matematikutveckling vilket kan resultera i att barnen ges större möjlighet att få erfara 

matematik som bidrar till att de utvecklar matematikförståelse.    

Det är av stor vikt att pedagoger kan identifiera elever som inte kommit så långt i sin 

matematikutveckling i tid för att förebygga senare matematiksvårigheter (Pop & Chascai, 

2013; Dowkner 2005; Stegemann & Grunke 2014). Pedagogerna använder sig av en diagnos 

från Skolverket och resultatet visar att pedagogerna ser kartläggningen i första hand som ett 

sätt att ta reda på kunskapsläget i gruppen. De mer konstaterar testresultatet än reflekterar 

över det. Däremot så utgör observationer och samtal verktyg som pedagogerna nyttjar för att 
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skaffa sig djupare kunskaper om det enskilda barnets matematikutveckling. Vygotskij menar 

att språket är ett socialt verktyg som gynnar utvecklingen av barnets tänkande (Partanen, 

2007). En skicklig pedagog kan genom att ställa frågor och lyssna på vad barnet uttrycker 

stödja barnet att förstå sina egna tankar. Med hjälp av samtal fick pedagogerna en inblick i hur 

barnet tänker. Bedömning kan då på ett naturligt sätt ingå i de aktiviteter som barnet deltar i 

belyser Charlesworth & Leali (2012) i sin studie. Pedagogerna kunde genom att observera, 

lyssna och samtala stötta barnets utveckling och vår studie visar att detta var något som 

pedagogerna bemästrade. De åskådliggör även ett eget matematisk vetande vilket  

Simeonsdotter Svensson, (2009);Vennberg, (2015) ser som ett villkor för att kunna följa och 

analysera en elevs matematikkunnande. Pedagogerna ger alltså uttryck för att de identifierar 

elever utifrån samtal och observation. Trots det hyser de ändå inte tillit fullt ut till den 

matematikkompetens de själva innehar då de uttalar att de önskar använda eller utveckla egna 

matematiktester. Detta kan kopplas till krav på kunskap som pedagogerna känner att 

förskoleklassen har fått eller att de ser förskoleklassåret som ett preventivt skolår. Flera 

forskare menar att det finns ett intresse för att utveckla ett förbyggande arbete som skulle 

kunna bidra till att utjämna skillnader i barns matematikutveckling innan de börjar skolan och 

att detta skulle inledas i förskolan (Dowkner, 2005; Saraman & Clements, 2009). 

Kunskapen om var varje barn befinner sig i sin matematikutveckling är också en förutsättning 

för att pedagogen skall kunna möta barnet i dennes proximala utvecklings zon som Vygiotskji 

(1978); Strandberg,( 2006); Partanen,(2008) beskriver som det barnet idag kan göra med hjälp 

av en kamrat eller vuxen kan det göra på egen hand i morgon. Fler forskare menar att det är 

betydelsefullt att på planeringsstadiet fundera över vad som bidrar till ett barns lärande och 

hur man förbygger svårigheter (Simonsdotter Svensson, 2009; Björklund, 2012; Pop & 

Chascai, 2013). Pedagogerna reflekterar över matematikboken och digitala lärplattor och de 

framhåller att matematiken i förskoleklass ska vara något mer än en lärobok och eget arbete. 

De förespråkar ett lärande tillsammans med andra och anser att barnen utvecklar sitt 

matematikkunnande i gemenskap. Detta överensstämmer med Vygotskij tankar och som kan 

uttryckas i att lärandet initieras som en social aktivitet i den sociokulturella miljö som barnet 

ges möjlighet att vara en del av. Vygotskij (1995) fann i sin forskning att det handlade om det 

som människor gör tillsammans i en aktivitet som skapar tankar och förståelse vilket även 

Nabie (2015) bekräftar i sin studie som visar att spela spel är en aktivitet som innebär en 

integrerad möjlighet till att lägga grunden för matematiska processer, tänkande och strategier. 
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Pedagogerna framhåller också spel som något som de erbjuder och använder sig av för att 

stötta barnen i sin matematikutveckling och de menar att i leken och samspelet lärandet sker.    

Vi kan ur ett specialpedagogiskt perspektiv fastställa att pedagogerna gav uttryckt för att de 

tog ansvar för att varje barn fick det stöd som hen hade behov av. Vilket ur ett sociokulturellt 

perspektiv innebär att ett barns kunskaper bedöms både utifrån det barnet kan och vad det har 

möjlighet att utveckla med hjälp av stöttning (Säljö, 2000). Pedagogerna men även 

kamraterna i förskoleklassen kunde fungera som hjälpare. Nilholm (2007) beskriver dilemma 

perspektivet som ett perspektiv som uppstår när pedagogen skall ta hänsyn till varje barns 

behov av stöd samtidigt som barnet inte skall känna sig utpekat. Vi kunde i vår studie se att 

pedagogerna noga beaktade detta dilemma. Vilket innebar att den verksamhet och de 

matematiska aktiviteter som pedagogerna erbjöd inkluderade alla barn.  

Pedagogerna ser barnen i förskoleklassen som individer i en grupp. De menar att alla barn 

skall ges möjlighet att utvecklas utifrån sin förmåga och att ansvaret för det ligger hos 

informanten. De väljer därför att syna sig själva och reflektera över hur barn skall få det stöd 

de behöver utan att pekas ut som avvikare (Börjesson & Palmblad, 2003). Pedagogernas 

förhållningssätt är att alla barn ska ges möjlighet att lyckas och de bekräftar att de har stor 

tilltro till att barn kan lära och utveckla matematikförståelse. Simonsdotter Svensson (2009) 

tar upp i sin avhandling att om elev och pedagog har en positiv relation samt om pedagogen 

utgår från elevens erfarenhetsvärld, så ökar möjligheten till ett aktivt deltagande och samspel 

mellan elev och pedagog. Denna relation är viktig för att eleven inte skall uppleva svårigheter 

lika besvärliga. Pedagogerna menade att barnen i förskoleklass inte uttryckte något negativt 

om matematik utan de var nyfikna och visade en stor iver för att lära om pedagogerna erbjöd 

dem ett lustfyllt och lekfullt lärande. Pedagogernas egen inställning till matematik påverkade 

och kom till uttryck i att de var omsorgsfulla att erbjuda aktiviteter som stimulerade barn att 

utveckla matematikkunskaper under hela sin dag. Vilket i sin tur inverkar på hur barnen 

uppfattar matematik.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv så menar Vygotskij att grunden för barns kreativa 

skapande finns i deras lek och leken medverkar till att barnen konstruerar sina tankar om 

världen (Vygotskij, 1995). En grund för all matematik finns i barnens vardag och detta var 

något som pedagogerna beskrev i vår studie. Pedagogerna berättade om matematik i spontana 

samtal eller ordnade aktiviteter. De redogjorde för all matematik som de kom i kontakt med 

under en dag och hur de i olika sammanhang hjälpte barnen att sätta ord och begrepp på den 
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matematik som förekommer runt omkring dem. Vygotskij (1978) beskriver att barn har behov 

av att ta hjälp av verktyg som finns utanför sig själva vid bildandet av förståelse. Pedagogerna 

i studien skildrar att de har tillgång till mycket konkret material som de använder som stöd. 

Lindqvist, et.al. (2003) tar upp att när pedagoger kopplar matematiken till konkret laborerande 

i vardagssituationer så skapas goda förutsättningar för att utveckla barns matematiska 

begreppsbildning.  

Studier visar även att gruppbaserade insatser gynnar barn som inte kommit så långt i sin 

matematikutveckling (Dowkner, 2005; Stegemann & Grunke, 2014). Detta var något som 

pedagogerna använde sig av. Ett exempel var samlingen som var en återkommande aktivitet 

där matematiken hade en given plats. I samlingen fick barnen samarbeta för att utveckla och 

automatisera talfakta vilket pedagogerna konstaterade främjade matematikutvecklingen hos 

barnen. Sterner & Helenius (2015) tar i sin studie upp  att lekar och strukturerade aktiviteter 

med fokus på resonemang om representationer kan leda till att barn i förskoleklass utvecklar 

sina föreställningar om tal, siffror, kvantiteter och enkla räkneoperationer vilket även 

Stegemann & Grunke (2014) beskriver i sin studie och bekräftar att när barnen fick metodisk 

undervisning så utvecklade deras taluppfattning och de fick även en positivare attityd till 

matematikämnet.  

Resultatdiskussion 
I följande del diskuteras utvalda delar av resultatet med utgångspunkt i studiens syfte. 

Resultatet kommer här att beaktas mot styrdokument, teoretisk referensram och tidigare 

forskning. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet i samverkan med andra (Vygotskij, 1995; 

Partanen, 2008; Strandberg, 2006 ;Säljö, 2000). Detta är en grundsyn som tydligt framkommit 

i vår studie och som naturligt speglar förskolans och förskoleklassens uppdrag (Läroplan för 

förskolan Lpfö 98 – reviderad 2011.) Pedagogerna skildrar att barn lär matematik under hela 

sin dag och de redogör för ett helhetsperspektiv för hur barn i gemenskap erövrar och 

utvecklar kunskap. Förskoleklassens syfte är att stimulera elevers lärande och lärandet skall 

utgå från en helhetssyn på den enskilda eleven och dennes behov (Skollagen 2010).Vi kan 

utifrån detta ana en viss motsättning mellan förskoleklassen och grundskolans skilda 

undervisningsstrukturer. Förskoleklassen har inte några kunskapskrav i matematik vilket kan 

medge att verksamheten präglas av en helhetssyn som gynnar det enskilda barnets 

matematikutveckling. 
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 Förskoleklassen har nu varit en egen skolform sedan 1998 och tanken var att skapa en 

gynnsammare övergång mellan förskola och skola samt skapa bättre förutsättningar för 

integrering. I förskoleklassen skulle pedagogiken mellan förskola och grundskola förenas 

utifrån Skolverket, (2008) Läroplan för förskolan Lpfö 98- reviderad 2010. Förskoleklassen 

var tänkt att fungera som en bro mellan förskola och skola och förskoleklassen skulle ta in det 

lustfyllda lärandet i skolan. Förskoleklassen har ännu inte fått den starkare roll och status som 

det var tänkt från början (Lindqvist et.al.2003). Pedagogerna i vår studie ansåg att det är en 

svårighet att förskoleklassen inte är obligatorisk idag vilket de menar inverkar på 

förskoleklassens status och de tror att om den var obligatorisk så kanske den skulle ha mer 

inflytande i skolan värld. Skolan är en komplex organisation med olika verksamheter och vi är 

övertygande om att det behövs något mer än en obligatorisk förskoleklass för att ändra på 

rådande synsätt. Ett stort ansvar för att utveckla den enskilda skolans verksamheter ligger på 

rektor och i läroplanen för grundskolan (2011) står att läsa att ett centralt mål är att förskolan, 

förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska närma sig varandra och att 

verksamheterna ska sammanfogas. Pedagogerna i studien speglar att det fortfarande är svårt 

för förskoleklassen att ha en naturlig plats i skolans värld. De tar upp att de befinner sig 

mellan två olika världar; förskolans och skolans. Det är betydelsefullt att de olika 

verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem och skola hittar samarbetsformer som 

gynnar barnen. I en av kommunerna i vår studie har man påbörjat ett erfarenhetsutbyte i 

matematik mellan förskola och förskoleklass. Det här ser vi som ett utvecklingsområde för 

fler kommuner och skolor. Genom att utarbeta samverkansformer mellan förskola, 

förskoleklass, fritidshem och skola stärks det kollegiala lärandet vilket är en framgångsfaktor 

när det gäller att utveckla verksamheter som stödjer barns lärande. I samverkansgrupper kan 

man gemensamt ta del av aktuell forskning om framgångsrika arbetssätt för att förebygga att 

matematikhinder uppstår. Man skulle kunna utbyta erfarenheter från de olika verksamheterna 

men även diskutera och reflektera över kunskapsutvecklande spel eller Ipads appar. 

Det överlämnande som pedagogerna får ifrån förskola handlar inte om barnens kunskaper 

eller om hur långt barnen kommit i sin matematiska utveckling utan handlar mer om elevernas 

sociala situation. Pedagogerna ser därför kartläggning som ett sätt att få reda på kunskapsläget 

i gruppen. De tar upp att de kartlägger eleverna när de börjar i förskoleklassen med hjälp av 

Skolverkets diagnosmaterial Diamant för att ta reda på vilka barn som behöver extra stöd. Det 

som inte verkar vara utarbetat är hur uppföljning av diagnosresultaten skall ske för de barn 

som behöver extra stöd. Uppföljningen verkar ske i slutet av vårterminen och för en del 
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elevgrupper i början av årkurs ett. För att kartläggningen skall ha någon betydelse är det av 

stor vikt att det finns en genomtänkt plan för vilka insatser som man skall arbeta med under 

förskoleklassåret med dessa barn.  

Det förebyggande arbetet tar fler forskare upp som en avgörande angelägenhet för att 

motverka att senare matematiksvårigheter uppstår hos barn (Dowkner 2005; Stegemann & 

Grunke 2014; Pop & Chascasi, 2013; Watts,et.al 2014). Att förskoleklassen är frivillig berör 

även hur pedagogerna praktiskt har möjlighet att stimulera barn i deras kunskapsutveckling. 

Även om pedagogerna erbjuder barnen olika matematikaktiviteter så är det inte säkert att det 

kommer alla barn tillgodo eftersom förskoleklassen är en frivillig verksamhet. 

I vår studie framkom det att pedagogerna hade flera strategier för att förhindra och minska 

framtida matematiksvårigheter. Simonsdotter Svensson (2009) menar att det redan är i 

planeringsstadiet som pedagoger påbörjar det förebyggande arbetet för eleverna. Pop & 

Chascai (2013) uttrycker att detta arbete också är beroende av pedagogens kunskap om 

inlärningssvårigheter och om pedagogen tror att hen kan stötta elever som inte kommit så 

långt i sin matematikutveckling. Highfield (2010) redogör för hur engagerade uppgifter där 

barn får använda sina kunskaper och färdigheter motiverar dem att utveckla matematiska 

begrepp och antalsuppfattning. Problemlösning där pedagogerna erbjuder barnen öppna 

uppgifter som kan ha olika svar tycker vi utifrån våra egna erfarenheter är stimulerande och 

matematikutvecklande. Här kan barn och pedagog, barn och barn, samtala, diskutera, 

resonera, samt samarbeta utifrån barnens olika förkunskaper om olika lösningar på problemet. 

Detta tycker vi kan vara ett utvecklingsområde för pedagogerna i det kollegiala lärandet i 

förskoleklassen. Att spela spel var något som pedagogerna medvetet använde sig av för att 

utveckla barns taluppfattning.  Det är något som fler forskare tar upp som ett seriöst arbetssätt 

(Thomson, 2014; Nabie, 2015). Chorssen (2014) bekräftade i sin studie att samspelet som 

uppstår i samtal mellan pedagog och barn i matematiska aktiviteter som är baserade på spel 

och lek förbättrar barns matematikkunnande Det är värdefullt att pedagogerna väljer 

matematikspel som innehåller siffror och utvecklar matematiklärande. Sterner & Helenius 

(2015) menar också att lekar och strukturerade aktiviteter bidrar till att barn utvecklas i 

matematik. Pedagogerna belyser även att det är av stor vikt att lusten och leken har sin givna 

plats i förskoleklassens vardag. Vygotskij (1995) betonade även att leken är grunden för barns 

kreativa skapande och att leken bidrar till hur barnen utformar sina tankar om världen. Barnen 

behöver även få reella upplevelser för att utveckla ett matematiktänkande påpekade 

pedagogerna. De menade att det konkreta materialet ger barnen möjlighet att utforska och 
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erfara matematik på egen hand, med andra barn eller tillsammans med vuxen (Vygotskij, 

(1978).  

Vi ser det som mycket positiv att barn i förskoleklass erbjuds många olika sätt att utforska och 

ta till sig matematik. Vi kan även konstatera att miljön och pedagogens kunnande är 

avgörande för vilket stöd en elev kan få i sin matematikutveckling. Medvetna pedagoger 

utnyttjar leken och skapande aktiviteter som musik, bild och drama som ett redskap att 

utveckla barn matematikförståelse. Fortbildning kan bidra till att öka pedagogers förmåga att 

möta varje barn där det befinner sig (Saraman & Clements, 2009). Vi menar att samverkan 

mellan förskolan och skolans olika verksamheter skulle kunna bidra till att pedagoger får 

kännedom om vad barnen har med sig för kunskapserfarenheter. Detta skulle gynna barn som 

inte kommit så långt i sin matematikutveckling eftersom det blir lättare att möta dem där de är 

vilket främjar matematikutvecklingen. Ett sätt att överbrygga steget mellan förskoleklass och 

årskurs ett kan vara att pedagogerna i förskoleklass följer barnen till årskurs ett vilket några av 

pedagogerna berättade att de skulle göra. Det innebär att pedagogerna kan fortsätta med sitt 

påbörjade arbete och barnen behöver inte börja om när de kliver in i grundskolans årskurs ett. 

Detta hjälper barn som inte kommit så långt i sin matematikutveckling tror vi samtidigt som 

förskoleklassens arbetssätt blir en del av skolan.  

Avslutande reflektioner 
Avslutningsvis utifrån ett sociokulturellt perspektiv ser vi i denna studie att pedagogerna som 

arbetar i förskoleklass tog ansvar för att matematikämnet i lyftes in i barnens vardag. I 

förskoleklassens gemenskap skapades utrymme för lärande för det enskilda barnet. 

Pedagogerna såg till att alla elever gavs möjlighet att utvecklas i matematikämnet. De tog 

tillvara på den matematik som de fann i elevernas vardag och tog hjälp av olika lärstilar för att 

möjliggöra och stärka matematiklärandet. Det kan vara av intresse att kompetensutbilda 

pedagogerna samt att kollegialt utveckla lärande om uppföljning av Diamantdiagnoser eller 

andra diagnoser. Alla pedagoger i förskoleklassen bör erbjudas Skolverkets fortbildning 

Matematiklyftet för att utveckla det kollegiala lärandet. Sammanfattningsvis blir slutsatsen att 

pedagogernas egen matematikkunskap, medvetenhet samt förmåga att kommunicera 

matematik påverkar kvalitén i det förebyggande arbetet. Överlämnandet mellan förskola, 

förskoleklass och skola saknar mål och regelverk för hur detta skall ske och följaktligen finns 

det inte några gemensamma strategier. Det framstår som en god ide att sätta sig ner och 

utarbeta mål och riktlinjer för att sedan ta fram en gemensam strategi för hur överlämnandet 

skall se ut. Detta borde göras i samband med att förskoleklassen snart blir obligatorisk.       
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Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur några pedagoger som arbetar i 

förskoleklass uppmärksammar och kartlägger barns behov av stöd i sin matematikutveckling, 

samt vilka lärande situationer i matematik som pedagogerna erbjuder. Det har varit relevant 

för vår studie att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få ett djupare 

helhetsintryck av fenomenet och sedan analysera detta. Kvalitativa intervjuer går ut på att det 

uppstår ett samspel mellan informanten och intervjuaren och att intervjuaren skaffar sig en 

uppfattning utifrån informantens synvinkel (Kvale & Brinkman, 2009).  

Till denna studie hade det varit av värde om vi gjort observationer för att se om det som 

pedagogerna berättade om överensstämde med vad som verkligen utspelade sig i 

förskoleklassen när det gällde matematik. Det hade kunnat bidra till en djupare förståelse av 

fenomenet.  

De urvalskriterier som var avgörande för deltagandet i studien var att pedagogerna skulle ha 

erfarenhet att arbeta i förskoleklass och att de var intresserade av matematikämnet. Vi fick 

utifrån detta ta del av rika erfarenheter och upplevelser av hur matematiken kunde se ut i 

förskoleklass. Hade vi gjort ett mer slumpmässigt urval så hade vi troligen inte mött samma 

engagemang hos pedagogerna som vi gjorde. Vi hade troligen inte heller fått syn på vårt syfte 

och svar på våra frågeställningar i lika stor utsträckning som vi fick genom vårt val att göra ett 

strategiskt urval.    

Vi har i vår studie utgått från Fejes och Thornberg (2009) framställning av Kvales kvalitativa 

analysmodell. Vår avsikt har varit att följa mallen för att få ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. I vårt analysarbete upptäckte vi att vi var tvungna att förflytta oss mellan de olika 

stegen fram och tillbaka för att inte förbise något vid tolkningen av resultatet. Det har varit 

svårt att rensa bort intressanta uttalanden trots att de inte varit relevanta för vår studie. Det har 

därtill varit komplicerat att dela upp och bilda teman, bilda delar av helheten och bilda helhet 

av delar. Pedagogernas uppfattningar kan ha passat in på flera olika fält. Ett tema kan vara 

utgångspunkt för ett annat tema och en uppfattning kan vara utgångspunkt för en annan 

uppfattning. Det har varit en sporrande uppgift att kategorisera pedagogernas uppfattningar 

utan att värdera. 

Vi har beaktat Larssons kvalitetskriterier (2005) i synandet av analysarbetet. Larsson (2005) 

menar att det finns en risk när man forskar i sin egen miljö att man färgar sin studie utifrån 

den förförståelse som man har. Vår strävan har att inte medvetet låta våra egna erfarenheter 
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och kunnande i ämnet påverka analysarbetet. Trots avsaknaden av observationer vilket hade 

gett en djupare förståelse för fenomenet, så menar vi att studien ger ett kunskapstillskott som 

kan användas i den pedagogiska praktiken. Studien har bidragit till att vi fått kunskaper om 

hur pedagoger uppmärksammar och hjälper barn utveckla sin matematikförståelse innan de 

börjar skolan.       

Analys och tolkning av en undersöknings resultat kan aldrig beaktas som helt neutrala skriver 

Fejes & Thornberg (2015). Detta belyser även Larsson (2005) och menar att tolkning av det 

som pedagogerna förmedlar i intervjuer påverkas av att vi som författare har erfarenhet av att 

arbeta inom verksamhetsområdet. Därmed finns en fara för övertolkning av olika yttranden 

som pedagogerna gör. Vi har under hela vårt arbete med studie försökt att vara medvetna om 

och begrunda hur vi påverkar studien i våra roller. Vi har ställt oss frågan om vår erfarenhet 

kan ha inverkat vid insamlingen av data men även vid analys och skildring av resultatet.             

Kvale och Brinkman (2009) belyser att en forskningsintervju är ett yrkesmässigt samtal där 

kunskap om ett fenomen skapas i ett samspel mellan intervjuaren och informanten. För att 

möjliggöra detta så upprättade vi en intervjuguide med öppna frågor som baserades på våra 

frågeställningar. Vår avsikt var att låta pedagogerna berätta och vi intog lyssnares roll för att 

få en djupare förståelse för fenomenet. Vår tillämpning av halvstrukturerade intervjuer där vi 

konstruerat teman utifrån syfte och frågeställningar bidrog till att ta fasta på pedagogernas 

egna tankar och erfarenheter. I resultatet beskriver citat det som pedagogerna uttryckte med 

egna ord.  

Specialpedagogisk relevans 
Varför har det varit intressant att undersöka hur pedagoger i förskoleklass arbetar med 

matematik?  

För att vara delaktig i gemenskapen som ett jämlikt samhälle utgör behöver medborgarna 

grundläggande kunskaper i matematik. Det matematiska språket har utvecklats för att 

kommunicera matematiska tankar. Matematik handlar om att kunna räkna, mäta tid och 

avstånd, bestämma lägen, designa och formge (Doveborg & Emanuelson, 2006). Tidiga 

insatser skapar förutsättningar för detta. Specialpedagogik är inte någon speciell pedagogik 

utan vi ser det mer som förhållningsätt som borde prägla alla verksamheter i skolan. Vi vill 

framhålla Nilholm (2007) tankar som uttrycks i dilemma perspektivet och som stödjer vår 

uppfattning. Den goda pedagogen har en reflekterande hållning, vilket gynnar alla elev. Vår 

förhoppning är att varje elev skall mötas utifrån sin förmåga och få vara en del av den 
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gemenskap som skolan är när den är som bäst. Det här citatet får sammanfatta pedagogerna 

uppfattning om hur de upptäcker och förebygger matematiksvårigheter hos barn. 

A och o med matte i den här åldern är att möta barnet där den är. Matematik 

måste vara glädjefyllt…det ska vara roligt för då kan man lyckas med det 

mesta…det gäller att fånga dom.  

Fortsatt forskning 
Vid avslutandet av denna uppsats har vi funnit några områden som kan vara av intresse att 

utforska vidare. Ett intressant område att undersöka ur barnens perspektiv hur de ser på och 

upplever matematikinlärningen i förskoleklass. Det skulle också vara intressant att få fram 

”någon modell” som är gynnsam för att ge barn som inte kommit så långt i sin 

matematikutveckling en bättre grund.  Ytterligare ett område är utveckling av arbetsformer för 

att tidigt identifiera och sätta in åtgärder för att förhindra att senare matematiksvårigheter 

uppstår. Det kan också vara av intresse att intervjua lärare i årskurs 1 för att ta del av hur de 

ser på matematiken i förskoleklass och om eller hur de följer upp arbetet som påbörjats i 

förskoleklassen.   
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Bokförlaget Daidalos.  

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, 352-360. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 
Hej! 

Vi heter Rose-Ann Bergling och Ann-Marie Cederholm och vi går vår sista termin på 

speciallärarprogrammet med inriktning matematik på Mälardalens Högskola. Vi ska under 

denna termin skriva vårt självständiga arbete i specialpedagogik. I vår studie är vi intresserade 

av pedagogers uppfattningar och tankar av att arbeta med matematik i förskoleklass. Vår 

studie syftar till att få fram information om hur pedagoger i förskoleklass upptäcker och 

kartlägger barns behov av stöd i sin matematikutveckling, samt vilka lärande situationer med 

inriktning på matematik som man erbjuder utifrån detta. 

Vår fråga är om du vill delta i en intervju som tar ca 45 minuter. Du behöver inte förbereda 

dig inför intervjun utan du får under intervjun berätta om dina erfarenheter och ge konkreta 

exempel från din vardag och verksamhet. Vi kommer att spela in samtalsintervjun för att 

efteråt kunna transkriberas den. De gör vi för att kunna analysera och jämföra olika 

pedagogers tankar utifrån vår frågeställning.       

Vi kommer i våra intervjuer att utgå från de forskningsetiska principerna, som betyder att du 

som deltar när som helst kan avbryta intervjun och att den information som framkommer 

under intervjun endast kommer att användas i vår uppsats. Intervjumaterialet kommer att 

raderas när vi är färdiga med vår uppsatsskrivning. Personliga uppgifter såsom namn kommer 

att anonymiseras och allt material som samlas in under intervjun kommer enbart att användas 

av oss. 

Varma hälsningar 

Rose-Anne och Ann-Marie 

 

Om du har frågor eller funderingar så kontakta oss  

Ann-Marie Cederholm  ann-marie.cederholm@eskilstuna.se 

Rose-Anne Bergling  rosi-anne.bergling@uppsala.se 

Handledare: Eva Skogman eva.skogman@mdh.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Tema 1 Inledning och övergripande frågor 

1. Vilken bakgrund och utbildning har du som pedagog? 

2. Vilken utbildning/fortbildning har du i matematik? 

3. Vilken erfarenhet har du av matematiklärande i förskoleklass? 

Tema 2 Kartläggning 

1. Hur kan barn visa sitt matematiklärande? Ge exempel 

2. Hur samlar du barns tankar och erfarenheter? 

3. Hur upptäcker/uppmärksammar du barn som behöver stöd i sin matematikutveckling? 

4. Vilka strategier använder du för att mäta och följa upp barns 

matematikkunskaper/utveckling? (verktyg, samtal) 

5. Berätta hur överlämnandet ser ut från förskolan när det gäller barns matematikutveckling?  

Tema 3 Arbetssätt och matematiska aktiviteter 

1. Berätta hur du arbetar med matematikundervisning/matematiska aktiviteter.(mål, visioner) 

Ge exempel. 

2. Beskriv ditt arbetssätt. Ge gärna konkreta exempel (hur ofta, planerade aktiviteter, 

spontana samtal) 

3. Berätta hur du väljer matematikaktiviteter för att stötta elever? Vad erbjuds barnen att 

erfara? 

4. Vilka redskap/verktyg använder du? (konkret material, lek, vardagsaktiviteter, läromedel, 

alternativa läromedel)   

Tema 4 Lust/motivation/självförtroende 

1. Hur arbetar du som pedagog med att aktivt engagera och motivera barn att utveckla 

matematikförståelse? Ge gärna exempel. 

2. Hur stimulerar och motiverar du barn till att vilja utvecklas i matematik? Ge gärna 

exempel. 

3. I vilka situationer ser du att barnen utvecklar matematikförståelse? Beskriv din egen bild 

av elevernas upplevelse. Ge gärna exempel. 

4. Hur tar du till vara på barns nyfikenhet och lust att lära? Ge gärna exempel. 

5. I vilka matematiska situationer ser du att barn utvecklar tillit och självförtroende? Beskriv 

din egen bild av elevernas upplevelse. Ge gärna exempel. 

Tema 5 Samspel/kommunikation/lek 

Beskriv din egen bild av elevernas upplevelse. Ge gärna exempel 

1. Hur kan barns samspel se ut i matematiklärande aktiviteter? 

2. Hur lär och utvecklar barn tal uppfattning och matematiska begrepp?  

Övrigt: Något som du vill tillägga? 


