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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring vilken matematisk verksamhet som förekommer i försko-
leklassen, samt hur detta ter sig i förhållande till tidigare forskning om vad som kan anses vara en god grund för 
barns kommande matematiska utveckling i grundskolan. Detta syfte uppfylls genom att besvara frågorna: vilket 
matematiskt innehåll väljer de deltagande lärarna att arbeta mest med, hur väljer de deltagande lärarna att arbeta med det matema-
tiska innehållet, samt på vilka olika grunder vilar de deltagande lärarnas val av matematiskt innehåll och metod? 

Vår studie grundar sig på en tidigare litteraturstudie där nationell och internationell forskning granskats. Både vår 
litteraturstudie och empiriska studie vilar på en önskan om att få en uppfattning om vad som kan anses vara en god 
grund för barns kommande matematiska utveckling. I vår empiriska studie utgår vi från en positivistisk syn på kun-
skap, därför användes en kvantitativ metod för att samla in data. Vi ville kunna dra logiska slutsatser utifrån den 
fakta som den insamlade och analyserades datan försett oss med. Urvalet av respondenter begränsades till verk-
samma förskoleklasslärare från fyra mindre kommuner i Sverige. Datainsamlingen bestod av ifyllandet av en enkät. 
Antalet respondenter som deltog i undersökningen var 41 stycken. Analysen av resultatet visade att majoriteten av 
respondenterna främst valde att arbeta med matematiskt innehåll som innefattas i området taluppfattning och tals 
användning. De områden som generellt var mer förekommande i respondenternas matematiska verksamhet var tal-
uppfattning och tals användning, geometri, samt problemlösning. Således var algebra, sannolikhet och statistik, samt samband och 
förändring mindre förekommande. Angående val av metoder i arbetet med det matematiska innehållet visade analy-
sen av resultatet att flest respondenter främst använder sig av lärarledda samlingar. Många använder sig också av leken 
och fångar matematiken i vardagshändelser. Ett färre antal respondenter använder sig även av gruppaktiviteter och läro-
medel. Flest respondenter angav att de stödde sin matematiska verksamhet på kursplanen i matematik och den egna 
erfarenheten. Inte lika många respondenter angav att de stödde sin verksamhet på beprövad erfarenhet eller forskning. 
Några respondenter angav även att de stödde sin matematiska verksamhet på de läromedel. 

Den slutsats som dras utifrån denna empiriska studie är således att den matematiska verksamhet som bedrivs i 
förskoleklass idag är av varierande slag. Generellt verkar det ändå som om barn i många av dessa förskoleklasser 
får en relativt god grund att stå på inför den matematiska verksamheten i grundskolan. Dock får de inte en likvär-
dig grund att stå på inför grundskolans matematikundervisning.
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ABSTRACT 
The purpose of  this study is to contribute to knowledge about which mathematical activities occur in the pre-
school classes, and how this appears in relation to previous research on what can be considered as a good basis in 
preschool, for the childrens future mathematical development. This purpose will be met by answering the ques-
tions: what mathematical contents do the teachers choose to work the most with in preschool, how do the teachers in preschool primarily 
choose to convey the mathematical content and which are the different grounds that the teachers’ choices of  mathematical contents and 
methods are based on?  

Our study is based on an earlier one, in which both national and international researches were reviewed. Both the 
previous study and our empirical investigation rest on the desire to get an idea of  what can be considered as a 
good basis for children's future mathematical development. In our empirical study we assume a positivistic view of  
knowledge, hence we used the quantitative method to collect data. We wanted to be able to draw logical conclu-
sions from the facts revealed by the collected and analyzed data we received. The sample of  respondents was limi-
ted to active preschool teachers from four small municipalities in Sweden. The data was collected using surveys. 
The number of  respondents who participated in the survey was 41. The analysis of  the results showed that the 
majority of  the respondents primarily chose to work with mathematical contents included in the areas of  numbers 
and their usage. When it comes to mathematical operations, the areas that were used more often by the respondents 
were the understanding of  numbers and their usage, geometry, and problem solving. Thus, algebra, probability and statistics, as 
well as associations and conversions were used less frequently. Regarding the results concerning the selection of  met-
hods to convey the mathematical contents, the analysis showed that most respondents primarily use teacher led activi-
ties. Many also use games and capture the mathematics of  everyday life. A smaller number of  respondents makes use of  
group activities and teaching materials. Most respondents stated that they based their mathematical activities on the 
mathematics curriculum and their own experience. Not as many respondents indicated that they supported their business 
on proven experience or research. Some respondents also indicated that they supported their mathematical operations 
on the teaching materials they use.  

The conclusion drawn from this empirical study is that the mathematical operations and activities conducted in 
preschools today vary between different preschools. Nevertheless it appears that children in many of  these pre-
school classes have a relatively good basis for their future mathematical education. However, they may not get an 
equivalent basis for the primary school mathematical learning.

Key words: Mathematics education, mathematics, preschool, young children, teacher.
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1. Inledning 
Sedan 2011 är förskoleklassen inkluderad i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Skolverket, 2011a), vilken är den läroplan som även styr grundskolan och fritidshemmet. 

Förskoleklassen utvecklas idag mot att bli något som liknar ett första år av tio år i grundskolan. 

Förskoleklassens uppgift är att göra barnen mer medvetna om sitt eget lärande då ett mer for-

mellt lärande tillämpas än i förskolan (Skolverket, 2015). Undervisningen i förskoleklassen lämnas 

dock ganska öppen för tolkning. Det är endast Skollagen (2010:800) och Lgr11  (Skolverket, 1

2011a) kapitel 1, samt tillämpliga delar av kapitel 2 som styr förskoleklassens verksamhet (Skol-

verket, 2014; Skolverket 2015). Det är således upp till varje enskild huvudman, enhet eller lärare 

att avgöra vilket matematiskt innehåll som tas upp i förskoleklassen.  

Forskning har resulterat i att det idag finns didaktiska metoder i olika ämnen, i syfte att ge barnen 

en så god grund som möjligt inför kommande undervisning och utveckling. Ett sådant exempel 

är Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) som är en metod ämnad att ge barn i förskoleklass en god 

grund för kommande läs- och skrivutveckling. I undervisning som utgår från Bornholmsmodellen får 

barn i förskoleklass leka fram en språklig medvetenhet och på olika sätt möta fonem, vilket inne-

bär betydelseskiljande språkljud. Detta skapar en god grund för kommande läs- och skrivutveck-

ling vilket således kan bidra till att läs- och skrivsvårigheter förebyggs (Lundberg, 2007). Denna 

metod har visat sig vara mycket framgångsrik och fått stort genomslag. Det vore således önskvärt 

att en liknande metod hade funnits inom ämnet matematik. Men urvalet av metoder inom mate-

matik är desto mindre och ingen av dessa har slagit igenom på samma sätt som exempelvis Born-

holmsmodellen (Moensjö & Pana, 2014). Med detta som bakgrund genomförde vi en litteraturstudie 

på området matematik i förskoleklassen, med fokus på de didaktiska frågorna vad och hur. Målet 

var således att försöka bilda en uppfattning om hur undervisningen skulle kunna se ut för att 

barnen i förskoleklassen ska få en så likvärdig grund och god förförståelse som möjligt inför ma-

tematikundervisningen i årskurs 1 (Moensjö & Pana, 2014). Angående den matematiska verk-

samhetens  didaktiska fråga vad, visade resultatet av studien att lärare i förskoleklass lade en god 2

grund för kommande matematisk verksamhet om barn fick möta området taluppfattning och tals 

användning. Detta område var det mest förekommande. Dock framkom även övriga områden, som 

kan kopplas till de matematiska områdena i Lgr11 (Skolverket, 2011a), som viktiga för att lägga en 

bred och stabil grund för kommande matematikundervisning i grundskolan (Moensjö & Pana, 

2014). En samstämmig bild av studien visar dock att det är viktigt att utmana barn och att arbeta 

med fler områden. Geometri samt sannolikhet och statistik var exempelvis också starkt representerade 

 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 20111

 Begreppet matematisk verksamhet behandlas i denna studie och syftar på det som innefattas i matematikun2 -
dervisningens innehåll och arbetssätt.
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i den analyserade forskningen. Resultatet visade också att det är viktigt att introducera olika 

grundläggande matematiska begrepp i förskoleklass. Angående matematikens didaktiska fråga 

hur, visade resultatet av studien att det matematiska innehållet bäst lärs genom att det uppmärk-

sammas i lek och vardagsproblem. Detta gör matematiken till något verklighetsnära och relevant 

för barn (Erfjord, Hundeland & Carlsen, 2012; Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999; Nota-

ri-Syverson & Sadler, 2008; Skolverket, 2003). Barn lär sig tillsammans genom diskussion, där 

andras tänkande görs synligt och öppnar för möjligheten att få tillgång till nya tankar och synsätt. 

En lärares roll är central i barns matematiska lärande, då lärare har i uppgift att leda, uppmärk-

samma och lyfta fram matematiken på ett konkret sätt och skapa en kontext (Erfjord et al., 2012; 

Linder, 2011; Notari-Syverson & Sadler, 2008). Med den tidigare litteraturstudien som grund ge-

nomfördes denna empiriska studie. I denna studie undersökte vi hur ett antal lärare i förskole-

klassen väljer att utforma sin matematiska verksamhet. Fokus låg således på vilka val de gör angå-

ende de didaktiska frågorna vad och hur, men även vilka grunder deras val vilar på. Utifrån ett posi-

tivistiskt perspektiv genomfördes en kvantitativ undersökning och en enkät användes som datain-

samlingsmetod. Verksamma lärare från fyra kommuner erbjöds att delta i studien. Totalt inbjöds 

62 lärare att delta i undersökningen, 41 lärare valde att delta i undersökningen. Studien genom-

fördes för att skapa en uppfattning om hur det kan se ut i förskoleklassens matematiska verksam-

het idag utifrån de val lärare gör, och hur denna matematiska verksamhet ser ut i relation till det 

resultat som framkom i den tidigare litteraturstudien. 

Studien har relevans för yrkesverksamheten då det idag inte finns någon vetenskaplig metod med 

samma status inom skolans värld som till exempel Bornholmsmodellen. Om det hade funnits en så-

dan vetenskaplig metod för matematisk verksamhet inom förskoleklass, tror vi att en större lik-

värdighet hade kunnat uppnås. Tyvärr finns det inte en sådan vetenskaplig metod som är baserad 

på forskning, vilken kan användas för att skapa en så god, gemensam och stabil grund som möj-

ligt inför grundskolans matematiska verksamhet. Våra två studier syftar dock inte till att erbjuda 

någon metod, men med hjälp av tidigare litteraturstudie kan vi ändå bidra med information om 

vad den analyserade forskningen visar är viktig grundläggande matematik i förskoleklass. Därför 

är det även intressant att göra en undersökning av nuläget i förskoleklass och relatera den mate-

matiska verksamheten i de deltagande lärarnas förskoleklasser till tidigare analyserad forskning. På 

så vis kan det urskiljas hur den matematiska verksamheten ser ut i dessa förskoleklasser. För-

hoppningen är att denna studie ska vara användbar för verksamma lärare och rektorer. Vi hoppas 

att den ska kunna vara ett stöd i val av ämnesinnehåll och metod. Men vi önskar främst att den 

ska väcka viljan och nyfikenheten att vidare utforska vad som kan vara en god grund för barnens 

matematiska utveckling och kommande matematiska lärande. 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2.  Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring vilken matematisk verksamhet som före-

kommer i förskoleklass. Vi vill även undersöka hur detta ter sig i förhållande till tidigare forskning 

om vad som kan anses vara en god grund för barns kommande matematiska utveckling i grund-

skolan. Detta syfte uppfylls genom att besvara följande frågor: 

• Vilket matematiskt innehåll väljer de deltagande lärarna att arbeta mest med? 

• Hur väljer de deltagande lärarna att arbeta med det matematiska innehållet? 

• På vilka olika grunder vilar de deltagande lärarnas val av matematiskt innehåll och metod? 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3.  Bakgrund
I bakgrunden presenteras intentioner med förskoleklassen, liksom resultat av tidigare forskning. 

De områden som behandlas är förskoleklassen, matematiskt innehåll i förskoleklass enligt forsk-

ning, definition av matematiskt innehåll utifrån Lgr11 (Skolverket, 2011), pedagogik och under-

visning i förskoleklassen samt perspektiv på lärande. 

3.1 Den svenska förskoleklassen
För ett antal år sedan var förskolan den verksamhet som bedrevs för barn i åldrarna 0-6 år (Skol-

verket, 2011b). Förskoleklassen infördes 1998 som frivilligt inskolningsår för sexåringar, med 

tanken att bidra till en ökad integration mellan de båda verksamheterna förskola och grundskola. 

Förhoppningen var att en slags kombination av de olika pedagogiska förhållningssätten i de båda 

verksamheterna skulle bildas, så att lek, omsorg, skapande och utforskande skulle bli en naturlig 

del i lärandet (Skolverket, 2014). 

Idag styrs förskoleklassen av Skollagen (2010:800) och Lgr11 (Skolverket, 2011a) kapitel 1, samt 

tillämpliga delar ur kapitel 2 (Skolverket, 2014). Förskoleklassens uppgift är att bedriva en under-

visning som främjar alla barns lärande och möter deras behov utifrån de olika förutsättningar 

som finns (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2014). Förskoleklassen befinner sig mellan förskolan 

och grundskolan och bör fungera som en bro mellan de två verksamheterna, genom att förbereda 

barnen för kommande utbildning (Skolverket, 2014; Karlsson, Melander, Pérez Prieto & Sahl-

ström, 2006). Det verkar dock ha varit svårt att kombinera pedagogiken och arbetssätten med 

verksamheterna i förskolan och grundskolan, därför är förskoleklassen i behov av ett förtydligan-

de av dess uppdrag (Skolverket, 2014). 

Angående benämningen av barnen som elever eller barn i förskoleklassen är det svårt att definie-

ra vilket som bör användas, då det förekommer olika benämningar i olika dokument, men i denna 

studie benämns de barn. Om benämningen elever någon gång förekommer syftar detta på elever 

i  årskurs 1 och uppåt. 

3.2 Definition av matematiskt innehåll utifrån läroplanen
Vid resonemang i denna studie där uttrycket matematiskt innehåll nämns, syftar detta till de ma-

tematiska områden som står skrivna i det centrala innehållet i kursplanen för matematik (Skolver-

ket, 2011a). Valet att definiera dessa områden grundar sig på de riktlinjer som syftar till att göra 

förskoleklassen som ett förberedande år inför grundskolan (Skolverket, 2014; Karlsson, Melan-

der, Pérez Prieto & Sahlström, 2006). Således kan lärare i förskoleklass med fördel utgå från 

kursplanen i matematik för årskurs 1-3 (Moensjö & Pana, 2014). De områden som tas upp är tal-
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uppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring, samt pro-

blemlösning (Skolverket, 2011a). Områdena kan beskrivas på följande sätt: 

Taluppfattning och tals användning 
Detta område berör de grundläggande aritmetiska räknesätten addition, subtraktion, division och 

multiplikation. I de tidigaste skolåren behandlas framför allt siffror, tal och hur man opererar med 

räknesätten på olika tal. Syftet är att ge eleverna en god taluppfattning (Skolverket, 2011c). 

Algebra  
Detta område berör uttryck av beräkningar och att genomföra beräkningar på ett allmänt sätt ge-

nom ekvationer. Siffror kan bytas ut mot representativa bokstäver. Algebra innefattar också lik-

hetstecknets innebörd och berör även mönster, så som geometriska mönster och mönster i tal-

följder (Skolverket, 2011c). 

Geometri  
Geometri innebär att med hjälp av olika former och mätning kunna beskriva omvärlden. Geome-

tri innefattar även att kunna tolka omvärlden med hjälp av rumsuppfattning. Likaså behandlas 

symmetri och konstruktion av geometriska objekt i detta område. I årskurs 1-3 berörs grundläg-

gande geometriska egenskaper hos olika objekt. Detta innebär att eleverna lär sig olika former 

samt lägesord (Skolverket, 2011c). 

Sannolikhet och statistik  
Detta område bygger på att eleven ska kunna fatta välgrundade beslut. Det innebär att kunna dra 

en slutsats om något som inte har ett säkert resultat eller slut. Detta ämnesområde innefattar spel 

och lekar som bygger på chans och risk. Statistik innefattar enklare diagram och tabeller, som 

presenterar information om undersökningar eller liknande (Skolverket, 2011c). 

Samband och förändring 
Området samband och förändring innebär beskrivning av samband i olika slag. Exempel på sådant är 

begreppen dubbelt och hälften(Skolverket, 2011c). 

Problemlösning 
Problemlösning innebär vardagens koppling till matematik. Vardagens problem kan uttryckas på ett 

matematiskt sätt. Problemlösning har ofta inga tydliga eller givna lösningar och man måste testa sig 

fram för att hitta en fungerande metod (Skolverket, 2011c). 

3.3 Matematiskt innehåll i förskoleklass
Förskoleklassen har inga tydliga riktlinjer för vilket matematiskt innehåll som bör behandlas, uti-

från de dokument som styr verksamheten. Vad som anses vara en god grund för barns komman-
!  5



de matematiska lärande i grundskolan är något som debatteras bland forskare, politiker och be-

slutsfattare. Dock finns inget överflöd av nationell forskning på området matematik i just försko-

leklassen (Moensjö & Pana, 2014). De nationella forskare som ägnat sig åt matematik i samband 

med sexåringar är Ann Ahlberg, Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson, som var 

för sig eller tillsammans forskat kring den matematiska verksamheten i förskolan under 80- och 

90-talet. Utbudet av internationell forskning om matematik för sexåringar är dock aningen mer 

omfattande. I tidigare studie (Moensjö & Pana, 2014) kunde vissa mönster urskiljas. Ett av dessa 

mönster var att den internationella forskningen (Erfjord, Hundeland & Carlsen, 2012; Gifford, 

2004; Linder, Powers-Costello & Stegelin, 2011; National Council of  Teachers of  Mathematics, 

2003; Notari-Syverson & Sadler, 2008; Thiel, 2010) generellt berörde fler matematiska områden 

än den nationella. Barn kan redan som små lära sig mycket mer och utveckla mer kunskap än vad 

människor förr trodde. Det är viktigt att våga utmana barn och pröva olika områden (Notari-Sy-

verson & Sadler, 2008). Detta ställer sig dock i kontrast till den nationella forskningen, som 

främst fokuserar på vikten av att lära barn grunderna inom matematiken. Den behandlar nämli-

gen endast ett fåtal områden där området taluppfattning och tals användning är det främsta (Ahlberg, 

1994; Ahlberg & Hamberger, 1995; Doverborg, 1987; Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). 

Det bör dock påpekas att det kan vara komplicerat att göra en rättvis jämförelse mellan verksam-

heten för sexåringar i Sverige och verksamheten för sexåringar i andra länder. I många andra län-

der har sexåringarna redan börjat grundskolan. Men då detta ser ut att kunna vara framtidens mål 

för verksamheten i den svenska förskoleklassen kan den internationella forskningen vara av in-

tresse.  

Utifrån vår tidigare genomförda litteraturstudie och analyserade forskning presenteras nedan ak-

tiviteter inom de olika områden för matematiskt innehåll. Dessa aktiviteter är sådana som barn i 

förskoleklass generellt är kapabla att hantera inom matematik enligt tidigare analyserad forskning 

(Moensjö & Pana, 2014). 

Taluppfattning och tals användning 
Barn i sexårsåldern är kapabla att ramsräkna upp till hundra, hantera tiogrupperingar och använ-

da sig av enklare addition och subtraktion med hjälp av begrepp som dra bort eller lägga till (Na-

tional Council of  Teachers of  Mathematics, 2003). Barn i dessa åldrar är även kapabla att börja 

utveckla kunskapen om att hantera pengar. Det är också viktigt att barnen får lära sig siffror och 

tal, samt att de får möjligheten att utveckla sin antalsuppfattning (Ahlberg, 1994; Doverborg, 

1987; Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999; Notari-Syverson & Sadler, 2008). 
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Algebra  
Barn är redan som sexåringar kapabla att utveckla kunskaper i att se mönster och skapa egna 

mönster (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999; Notari-Syverson & Sadler, 2008). 

Geometri  
Former, rumsuppfattning, tid, att mäta och jämföra geometriska objekt är också sådana områden 

som barn har kapacitet att behärska i denna ålder (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999; No-

tari-Syverson & Sadler, 2008; Thiel, 2010). Barn klarar även av att möta tvådimensionella och 

eventuellt tredimensionella former, samt genomföra mätningar med hjälp av olika sorters föremål 

och de kan även hantera sortering (Ahlberg, 1994; Doverborg, 1987; National Council of  Te-

achers of  Mathematics, 2003). 

Sannolikhet och statistik  
Barn i sexårsåldern har kapacitet att möta området sannolikhet i olika spel med tärning, samt om-

rådet statistik genom att uppleva och göra enklare diagram. De är även kapabla att utveckla kun-

skaperna inom området genom att få möjlighet att dra slutsatser och värdera oförutsägbara situa-

tioner (Erfjord et al., 2012; Notari-Syverson & Sadler, 2008).  

Samband och förändring 
Barn som är ungefär sex år har kapacitet möta matematiska begrepp som tung, tyngre och mer, 

mindre. De kan även jämföra relationer, samt se likheter och skillnader (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 1999; National Council of  Teachers of  Mathematics, 2003). 

Problemlösning 
Barn är kapabla lösa enklare problem genom logiskt tänkande (Doverborg, 1987). 

3.4 Pedagogik och undervisning i förskoleklass
Lek och skapande är centrala delar i förskoleklassen och målet för verksamheten är att lärandet 

ska ske ständigt, inte enbart i arrangerade lärandesituationer. Det är även viktigt att utgå från de 

estetiska ämnena och därigenom uppleva samt utveckla kunskaper (Skolverket, 2011a; Skolverket, 

2014). Det har debatterats om huruvida förskoleklassen faktiskt uppfyller intentionerna för verk-

samheten. Det har dock visat sig att de barn som tidigt har deltagit i en stimulerande lärandemiljö 

med engagerade samt kunniga vuxna, har fått en god grund och har bättre möjligheter att lyckas 

framledes i sin skolgång. Detta skiljer dem från de barn som inte vistats i en sådan miljö innan 

skolstart (Skolverket, 2014; Sterner, Helenius & Wallby, 2014). Således uppfyller förskoleklassen 

ändå sitt syfte (Skolverket, 2014). De barn som kommer till förskoleklassen har redan i förskolan 

fått utveckla matematiska kunskaper och kommer därifrån med en nyfikenhet som är viktigt att ta 

tillvara på och hålla levande. Genom att utforska och undersöka matematik, att göra den konkret 
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och kopplad till vardagen, kan lärare engagera barn och erbjuda dem ord för deras matematiska 

kunskaper (Grevholm, 2012). Undervisningen ska vara varierad och innehållsrik. Barn måste 

möta kunskapen genom olika arbetsformer, men det är också viktigt att utgå från barns tidigare 

erfarenheter så att lärandet sker i en kontext (Skolverket, 2011a). I den matematiska verksamhe-

ten har leken en mycket viktig roll (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999; Erfjord et al., 2012; 

Skolverket, 2003). Dessutom är det betydelsefullt att matematiken är kopplad till vardagen (Ahl-

berg, 1994; Ahlberg & Hamberger, 1995; Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999; Linder et al., 

2011; Notari-Syverson & Sadler, 2008; Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997). Lärare har en 

viktig roll i att fånga upp och uppmärksamma barn på matematik som finns omkring dem. Lärare 

ska leda barn genom matematik och det är viktigt att lärare har tilltro till sin egen förmåga (Do-

verborg & Pramling Samuelsson, 1999; Erfjord et al., 2012; Linder et al., 2011; Notari-Syverson 

& Sadler, 2008; Skolverket, 2003). Det är också betydelsefullt att barn får upptäcka och utvecklas 

tillsammans genom att diskutera. På så vis görs andras tänkande synligt och öppnar för möjlighe-

ten att få tillgång till kunskaper på ett nytt sätt (Ahlberg, 1994; Ahlberg & Hamberger, 1995; Do-

verborg & Pramling Samuelsson, 1999; Erfjord et al., 2012; Notari-Syverson & Sadler, 2008). 

Det resultat och de teman som formades i tidigare litteraturstudie utifrån den analyserade forsk-

ningen och som även används i denna studie sammanfattas och förtydligas nedan (Moensjö & 

Pana, 2014). 

Lust och lek  
All undervisning i skolan ska utgå från barn och deras erfarenheter (Skolverket, 2011a). Leken är 

en central del av barns vardag och det är därför viktigt att den får en plats i lärandet (Skolverket, 

2003). Barns lust och glädje är en viktig utgångspunk för all verksamhet. Leken och det fria ska-

pandet är en stor del av lusten och bidrar till barnens utveckling (Karlsson et al., 2006; Skolverket, 

2003). Leken är en motivationshöjare som har stor potential att hjälpa till med att höja nivån på 

lärandet och undervisningen genom lekbaserade pedagogiska insatser (Moyles, 1995). Leken kan 

utan problem kombineras med lärande inom ramen för ett ämnesområde och på så vis skapa en 

ämnespreciserad pedagogisk aktivitet (Erfjord et al., 2012; Moyles, 1995). 

Att lära tillsammans 
Barn i de yngre åldrarna möter främst matematik tillsammans i olika sammanhang, till exempel i 

leken, vilket delvis skiljer sig från elever i högre åldrar (Erfjord et al., 2012; Sterner et al., 2014). 

Genom att möta matematiken tillsammans i sociala sammanhang, får de tillgång till varandras 

tankar (Erfjord et al., 2012; Notari-Syverson & Sadler, 2008). Genom att få syn på varandras tan-

kar öppnas det upp för möjligheten att införskaffa nya kunskaper och insikter som tidigare 

kanske varit dolda för några av barnen (Ahlberg, 1994; Ahlberg & Hamberger, 1995; Doverborg 
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& Pramling Samuelsson, 1999). Matematik befästs sedan genom att de får uttrycka sina tankar 

verbalt och genom handling (Heiberg & Reikerås, 2004). 

Vardagsproblem 
Matematiken är en vanlig del av barns vardag, de observerar, tänker och resonerar, vilket de ut-

trycker både genom handling och muntligt (Heiberg & Reikerås, 2004; Pramling Samuelsson & 

Mauritzson, 1997). Barn har en längtan och vilja att försöka förstå sin omgivning, de drar slutsa-

ter genom att upptäcka samband mellan deras olika erfarenheter i vardagen (Heiberg & Reikerås, 

2004; Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997). Det är genom vardagsproblemen barn får möj-

lighet att skapa en grundläggande förståelse för matematiken, då den blir bunden till en kontext 

(Notari-Syverson & Sadler, 2008). Det handlar helt enkelt om problemlösning i vardagen (Ahl-

berg & Hamberger, 1995; Linder et al., 2011 ). 

Lärares centrala roll  
Barn använder matematiken i leken på många olika sätt, beroende på ålder och situation. Därför 

är det betydelsefullt att lärare lyssnar till barnen och möter dem. På så vis fångar lärare upp ma-

tematiken och kan förklara den så att barn kan tillgodogöra sig denna kunskap. Lärare har en vik-

tig roll i att vara deltagande och aktivt möta barns frågor (Heiberg & Reikerås, 2004). Det är ge-

nom att vara kreativ och skapande som lärare kan fånga barns intresse och engagemang (Skolver-

ket, 2014; Sterner et al., 2014). Det är viktigt att lärare skapar miljöer som främjar alla barn och 

deras matematiska utveckling (Notari-Syverson & Sadler, 2008). Lärare måste våga använda kor-

rekt matematiskt språk tillsammans med barn, men ändå använda barns matematiska begrepp 

parallellt (Sterner et al., 2014). 

3.5 Perspektiv på lärande
Människan lär sig genom sociala sammanhang, att se och ta efter, att få diskutera och upptäcka, 

detta kallas för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. I detta perspektiv är den ver-

bala kommunikationen central. I verbala sammanhang får människor syn på varandras tankar. På 

så vis kan de uppmärksammas och göras medvetna om vad som är viktigt att urskilja i olika situa-

tioner. Människor lär genom att observera, härma och genom att delta i aktiviteter. Dessa kun-

skaper kan sedan användas för att kommunicera. Lärandet är en ständigt pågående process där 

den som lär har stöd av en mer kunnig person. Denna personen leder, stöttar, förklarar och ger 

instruktioner som hjälper den lärande framåt. Detta kallas scaffolding. Det stöd som ges kommer 

successivt att minska eller förändras, i takt med att den som lär sig utvecklar sina kunskaper. Det 

är denna förmåga att lära som gör att människor kan förändra sina uppfattningar, föreställningar 

och på så vis förändra sin omvärld. Lärande genom interaktion sker inte bara inom en människa 
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utan även mellan dem, en så kallat kollektiv process (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010; Säljö, 

2014). 

För att barn ska kunna lära och utvecklas på ett effektivt och meningsfullt sätt, är det viktigt att 

de får möjlighet att aktivt delta, ställa frågor, undersöka och utforska världen för att finna svar. 

Detta perspektiv på lärande och utveckling kallas Piagets utvecklingspsykologi. Här är det mänskliga 

intellektet i fokus, hur människor lär i samspel med sin omgivning. Fokus ligger på att den som 

lär söker kunskap, likt en vetenskapsman. Dock är människan inte en passiv iakttagare som en-

dast tar emot intryck från omvärlden, utan aktivt deltar och gör lärandet levande genom att skapa 

meningsfulla sammanhang. Den kunskap som inhämtas läggs till redan befintlig kunskap eller så 

omformar den de rådande kunskaperna och ändrar således den lärandes världsbild. Kunskaper  

kan inte kopieras rakt av från omvärlden, utan måste konstrueras av individen för att bli menings-

full. Barn behöver således lära i fysiska sammanhang. De behöver se, känna, utforska och laborera 

med objekt för att lära och skapa förståelse för omvärlden med mera (Lundgren et al., 2010; 

Säljö, 2014). 
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4. Metod
I följande avsnitt redogörs för materialinsamling, kriterier för materialurval, urval, metod för be-

arbetning och analys av material. 

4.1 Val av metod
Denna studie har ett positivistisk perspektiv, med kvantitativ data som samlades in med hjälp av 

enkäter. Anledningen till valet av positivistisk inriktning byggde på utformningen av frågeställ-

ningarna och det som önskades belysas med hjälp av dem (Dimenäs, 2010). Valet grundade sig 

även i positivismens två grundantaganden om kunskapsbildning; kunskap är sådant vi kan upp-

fatta med våra sinnen och att vi drar slutsatser genom logiska resonemang (Thurén, 2007). Inom 

positivismen”[…] ska vi kritiskt undersöka alla påståenden och alla iakttagelser och endast stödja 

oss på de fakta som vi kan anse säkerställda med all rimlig sannolikhet […] dessa fakta ska vi se-

dan analysera logiskt för att kunna dra slutsatser av dem” (Thurén, 2007, s.17). Utifrån ett positi-

vistiskt perspektiv undersöks det som är, det vi faktiskt kan se. Detta för att kunna dra logiska 

slutsatser om verkligheten. Målet är inte att söka orsaker, utan snarare att konstatera faktum 

(Comté, 1979). Dock bör positivisten vara medveten om att denna typ av kunskap aldrig blir full-

komlig utan att ställas i relation till ett sammanhang. Det vi kan se är att kunskapen bygger på en 

konkret verklighet (Comté, 1979).  

Valet att använda kvantitativ metod byggde på en önskan att kunna rangordna de val av matema-

tiskt innehåll och undervisningsmetod som lärare gör i förskoleklass. Den kvantitativa inriktning-

en hjälpte också till att göra avgränsningar i arbetet med att sätta resultatet av enkätundersök-

ningen i relation till tidigare forskning (Jönsson, 2010.) Studien fokuserade på hur den matema-

tiska verksamheten utformas i förskoleklass i de fyra utvalda kommunerna. Utifrån denna grund 

drogs logiska slutsatser, även om de inte kan anses möjliga att generalisera till hela gruppen av 

verksamma lärare i den svenska förskoleklassen. Intresset låg främst i hur lärarna utformar un-

dervisningen, snarare än att gå på djupet i att undersöka varför lärarna gör dessa val. Dock var 

det ändå av intresse att fråga vilka grunder deras val vilar på. Allt detta är en del i den kvantitativa 

metoden (Bryman, 2011).  

Vårt val av metod i studien vill vi motivera genom följande citat av Stukát (2011): 

Ett välkänt citat som brukar dyka upp i detta sammanhang är ”Det finns tre slags lögn: lögn, förban-

nad dikt och statistik” (Mark Twain). Denna lögnens gradering speglar just den misstro många känner 

inför statistik. Konsekvensen blir ofta avståndstagande till allt som har med siffror att göra. Men det 

finns knappast anledning att misstro statistiken i sig själv. Den är bara en uppsättning metoder för att 

beskriva och analysera data. Det är först när någon presenterar eller tolkar undersökningsresultaten 

som man kan vilseleda eller bli vilseledd. (s.79) 
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Det har länge funnits en misstro till statistik och således till kvantitativ metod om den baseras på 

statistisk bearbetning. Det är visserligen sant att det är lätt att bli lurad om data presenteras på fel 

sätt. Men statistik i sig är inte att förringa. Statistik är fakta och fakta kan tolkas på olika sätt. Så-

ledes är det tolkningar som görs utifrån fakta som ska granskas ingående och kritiskt värderas, 

inte resultatet i sig (Stukát, 2011). Med detta vill vi lyfta fram att läsare av detta arbete bör vara 

observanta och aktivt värdera de slutsatser som dragits i diskussion av resultatet. 

4.2 Datainsamling
Som metod för datainsamling valdes att använda en enkät. Detta val gjordes på grund av en öns-

kan att kunna göra någon form av generalisering. För detta krävdes det data från ett större antal 

respondenter, vilket gjordes möjligt genom en enkätundersökning (Björkdahl Ordell, 2010; Di-

menäs, 2010). En enkät är dessutom väl lämpad då man vill mäta hur ofta något förekommer, 

eller hur vanlig en företeelse är. Dessutom ger den respondenten ett slags skydd vid frågor som 

kanske är lite känsliga, då den kan upplevas mer anonym än till exempel en intervju (Björkdahl 

Ordell, 2010). Den enkät som användes för att samla in data till studien hade ett flertal slutna frå-

gor, men även ett antal frågor där respondenten gavs möjlighet att lägga till ett svarsalternativ till 

de redan befintliga svarsalternativen. Anledningen till valet av slutna frågor istället för öppna frå-

gor byggde på att det skulle vara enkelt för respondenten att besvara frågorna (Bryman, 2011). 

Frågorna på enkäten var kopplade till studiens olika frågeställningar. Antalet frågor begränsades 

till ett mindre antal, vilket gjorde att risken för bortfall också minskade, då ett större antal frågor 

eventuellt kunde trötta ut respondenten. Det var viktigt att frågorna var engagerande och intres-

santa för respondenten. Således bör nämnas att det är av största vikt att hitta den gyllene medel-

vägen, att varken trötta ut respondenter med många och långa frågor, men inte heller verka ose-

riösa eller otydliga med för få frågor. Det är viktigt att inte hamna i någon dessa extremer (Bry-

man, 2011). 

Enkäten (bilaga 1) som användes vid studien gjordes med hjälp av webbsidan Google drive, där 

möjligheten fanns att skapa enkla och tilltalande enkäter som sedan sammanställs (Stukát, 2011). 

Enkäten skickades ut som en länk via e-post. Syftet med detta förfarande grundade sig på för-

hoppningen att underlätta för respondenter att besvara enkäten och på så vis minska bortfallet 

(Bryman, 2011). Det var därför i det första stadiet viktigt att säkerställa att alla i den tänkta mål-

gruppen var tillgängliga via internet (Björkdahl Ordell, 2010). Detta säkerställdes med hjälp av 

Barn och utbildningsförvaltningen i de fyra kommunerna, varifrån e-postadresser till alla verk-

samma lärare i förskoleklass samlades in. I det mail som skickades till respondenterna fanns en 

missiv (bilaga 2). I detta brev introducerades undersökningen för respondenten. I missiven pre-

senterades vem som genomförde undersökningen och i vilket syfte den gjordes, vilken målgrupp 
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som preciserats och information om respondenterans frivilliga deltagande. Vidare fanns informa-

tion om konfidentialitet och vem som nyttjade resultaten, vart undersökningspersonen kunde 

vända sig om denne hade frågor (Björkdahl Ordell, 2010; Stukát, 2011). De fick en vecka på sig 

att besvara enkäten.   

Endast 26 respondenter hade besvarat enkäten då halva tiden hade gått, därför skickades det ut 

en påminnelse (se bilaga 3) till samtliga e-postadresser. Detta på grund av att det inte var möjligt 

att urskilja vilka som redan hade svarat. Det beslutades även att enkäten skulle lämnas öppen att 

besvaras i ytterligare tre dagar innan den stängdes. 

4.2.1 Forskningsetiska aspekter
Vid insamling av empiri var det viktigt att ta vissa etiska aspekter i beaktning. De aspekter som 

var viktiga att observera i denna studie var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Kravet om information innebar att att vi som forskare var tydliga med att in-

formera respondenterna om vår studie och dess syfte. Respondenterna fick också veta att delta-

gandet var frivilligt. Kravet om samtycke togs i beaktning genom att respondenterna själva fick 

bestämma om de ville besvara enkäten. Kravet om konfidentialitet togs i beaktning genom att 

endast vi som genomförde studien hade tillgång till den empiri som samlades in. Likaså var det 

endast vi som hade informationen om respondenterna. Vi försökte även så långt det var möjligt 

undvika att plocka ut specifika svar ur enkäten, som en försäkran till respondenterna att inte bli 

utpekade. Kravet om nyttjande innebar att respondenterna försäkrades om att empirin som sam-

lades in endast användes i samband med forskningens ändamål (Bryman, 2011; Stukát, 2011; Ve-

tenskapsrådet, 2002). 

4.2.2 Reliabilitet
I tidigare studie (Moensjö & Pana, 2014) formades tydliga kategorier och teman  på området ma3 -

tematisk verksamhet i förskoleklass. Med hjälp av dessa teman var det mest fördelaktigt att an-

vända en kvantitativ metod och enkät som metod för datainsamling i denna undersökning. Denna 

metod svarade mot en önskan att skapa en överskådlig statistik på de olika didaktiska val lärare 

gör i sin matematiska verksamhet i fyra kommuner (Stukát, 2011). 

Vid undersökningen tillfrågades endast verksamma lärare i förskoleklass. De erbjöds konfidentia-

litet genom valet av enkät som metod. Om undersökningen istället hade genomförts med hjälp av 

intervju eller observation hade kanske respondenterna svarat annorlunda. En intervjuare kan 

eventuellt påverka respondenters svar genom sitt kroppsspråk och uttalanden. Likväl finns dock 

även risken att viss information på detta sätt gick om intet, då möjligheten att iaktta responden-

 syftar på matematiskt innehåll och metoder (se sidorna 3-8)3
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ternas kroppsspråk och direkta svar uteblev (Bryman, 2011). Istället fick respondenterna möjlig-

het att läsa frågorna och välja att besvara enkäten vid ett senare tillfälle.   

Reproducerbarheten i denna undersökning kan inte anses hög. Om samma undersökning skulle 

genomföras igen om något år med samma tillvägagångssätt finns ändå risken att svaren skulle se 

annorlunda ut. Forskning bidrar ständigt till nya insikter kring vad som hjälper och utvecklar 

verksamheten. På så vis kommer även värderingar och val att påverkas när lärare vidareutvecklar 

eller kompetensutvecklar sig. Att reproducerbarheten i undersökningen således kan anses låg är 

dock acceptabelt, kanske rent av önskvärt om det beror på nya rön inom forskning och utveck-

ling (Bryman, 2011). 

4.2.3 Validitet
Validitet är i kvantitativa studier ett mått på i vilken grad forskarna mäter det de verkligen avser 

att mäta. Utifrån de kategorier och teman som framkom i tidigare litteraturstudie (Moensjö & 

Pana, 2014) utformades i denna empiriska studie frågeställningar på ett sådant sätt att de skulle 

uppfylla syftet. Dessa frågeställningar låg sedan till grund för enkätens frågor. I dessa frågor an-

vändes kategorierna och de olika teman som svarsalternativ. Det fanns flera valmöjligheter i form 

av givna svarsalternativ men också möjlighet att ge öppna svar. De frågor som fanns i enkäten 

hade som syfte att belysa vad för matematiskt innehåll samt vilka undervisningsmetoder som är 

mest förekommande / väldigt ofta förekommande i deras matematiska verksamhet. På så vis lades fokus 

på mängden av de svar som samlades in (Stukát, 2011).   

Vid utformandet av enkäten fick respondenterna besvara några frågor med hjälp av en skala på 

ett till sex, respektive ett till fem. I båda fallen innebar siffran ett att innehållet eller metoden var 

väldigt ofta förekommande eller mest förekommande, medan siffran fem respektive sex innebar väldigt 

sällan förekommande eller minst förekommande. På skalan ett till fem kunde de dock använda sig av 

samma siffra flera gånger, då det är möjligt att använda sig av flera metoder på en gång i under-

visning. Valet att utforma svaren på detta vis kan ha haft viss påverkan på resultatets validitet. Re-

spondenterna kan ha uppfattat de mellanliggande graderingarna på olika sätt då dessa lämnades 

odefinierade.  

Pilotstudie 
Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie för att säkerställa frågornas validitet i relation 

till vårt syfte. Enkäten lämnades ut på prov till fem representativa respondenter i en annan kom-

mun. Svaren från pilotenkäten analyserades för att upptäcka eventuella svagheter eller svårigheter 

i frågorna. Det upptäcktes då att vissa mindre justeringar behövde genomföras. De justeringar 
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som genomfördes var vilken typ av svar som erbjöds, exempelvis ändrades det så att det fanns 

möjlighet att fylla i flera olika metoder som väldigt ofta förekommande och så vidare. Från början 

skulle även de olika alternativen för grunder som respondenternas val av innehåll vilar på anges 

på en skala. Vi bedömde dock att detta var irrelevant information och gjorde om till en enkel 

kryssfråga. När enkäten sedan uppdaterades skickades den till de utvalda respondenterna. 

4.3 Urval
Studien genomfördes på en begränsad del av populationen lärare i förskoleklass (Stukát, 2011). 

Urvalet av respondenter till studien byggde på ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval 

innebär att forskaren använder sig av de personer inom populationen som relativt smidigt finns 

tillgängliga, utan att göra någon djupare analys av populationens utformning. Anledningen till 

detta val grundar sig i tidsbegränsning och önskan att nå en högre svarsfrekvens på kort tid 

(Bryman, 2011). Urvalet begränsades till verksamma lärare i förskoleklass från fyra olika kommu-

ner, i två olika län. Antalet lärare som blev tillfrågade att delta i studien var 62 stycken.  

Efter att enkäten stängdes hade slutligen 41 lärare besvarat enkäten, vilket var cirka 66% av de 

tillfrågade lärarna. Det blev således ett bortfall på 21 personer, vilket innebär 34% av de tillfråga-

de lärarna. Avseende vad som kan anses vara ett acceptabelt bortfall, bör den procentuella svars-

frekvensen ligga på 60-70% av helheten. Detta innebär ett bortfall på max 30-40% (Mangione, 

1995). Då studiens urval byggde på ett så kallat bekvämlighetsurval, hade eventuellt låg svarsfre-

kvens egentligen ingen större betydelse, även om det innebar vissa begränsningar i studien (Bry-

man, 2011). Att en låg svarsfrekvens inte hade någon större betydelse, berodde på att oavsett om 

samtliga respondenter hade besvarat enkäten så kunde resultatet ändå inte anses representativt 

för hela popluationen förskoleklasslärare i Sverige. För att ett resultat ska kunna anses någorlunda 

representativt för hela populationen av lärare i svenska förskoleklasser hade det behövt göras ett 

så kallat stickprov. Vid ett stickprov hade urvalet grundats på sannolikhet och representativitet. 

Det publiceras dock idag ändå många undersökningsrapporter som ligger långt under en svars-

frekvens på 50% (Bryman, 2011). Detta klassifieras som oacceptabelt av Mangione (1995). Det 

som är viktigt i en sådan situation är att vara medveten om och inse de eventuella begränsningar  

som den låga svarsfrekevensen kan innebära (Bryman, 2011). Dock låg svarsfrekvensen i denna 

studie på en acceptabel nivå, men det finns ändå en eventuell risk för begränsningar i möjligheten 

att dra generella slutsatser. Men som tidigare nämnts kan ändå inga generella slutsatser dras till 

alla svenska förskoleklasser utifrån denna studie. 

4.4 Analys
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Analysen genomfördes efter att empirin behandlats med hjälpmedel från Google drive och Excell. 

Då respondenten hade besvarat enkäten, skickades den tillbaka till Google drive. I programmet sor-

terades sedan det samlade resultatet av alla enkäter i ett excelldokument. Utifrån detta dokument 

kunde vi sedan sammanställa empirin i olika deltabeller och tabeller för att skapa en tydligare 

överblick för oss själva. Därefter konstruerades diagram av olika slag för att avgöra vilken typ av 

diagram som gjorde det enklast att analysera resultatet. På grund av nominalvariabler så var det 

givet att antingen stapeldiagram eller cirkeldiagram skulle användas (Bryman, 2011). Resultatet 

valdes dock att inte presenteras i enheten procent, då detta lätt skulle kunna leda till missförstånd 

angående resultatet och ge missvisande resultat då delens relation till helheten inte blir lika tydlig 

(Björkdahl Ordell, 2010). Därför beslutades att använda stapeldiagram där antal presenteras, på så 

vis framkom delens relation till helheten tydligt. Vid analysen av resultatet var det också viktigt att 

komma ihåg att sätta den insamlade empirin och svarsfrekvensen på frågorna i relation till helhe-

ten och det totala antalet. Detta gjordes för att inte av misstag råka förleda läsaren och även und-

vika missvisande och felaktiga resultat (Björkdahl Ordell, 2010). I analysen av datan användes en 

så kallad deskriptiv analys. Detta innebar att datan analyserades genom de diagram som konstrue-

rats. Dessa beskrevs sedan i text och sammanfattades för att kunna dra slutsatser av dem. Som 

hjälpmedel i analysen användes teman och kategorier  som formats genom tidigare forskning 4

(Moensjö & Pana, 2014) och Lgr11 (Skolverket, 2011a). Den empiri som samlades in ställdes så-

ledes i relation till denna information, för att göra det möjligt att dra logiska slutsatser och föra ett 

resonemang om deltagande lärares matematiska verksamhet i förskoleklass. 

 syftar på matematiskt innehåll och metoder (se sidorna 3-8)4
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5.  Resultat
I detta kapitel presenteras statistik i form av diagram, samt sammanfattningar och förtydliganden 

av statistiken. Detta kapitel innefattar lärarnas val av matematiskt innehåll, lärarnas val av metoder 

i arbetet med det matematiska innehållet, samt grunder som deras matematiska verksamhet vilar 

på. 

De respondenter som valde att delta i enkätundersökningen var verksamma lärare i förskoleklass i 

fyra olika kommuner i Sverige. Majoriteten av dessa uppger att de har varit verksamma lärare 

inom förskoleklass i antingen 0-5 år eller 16-20 år (se figur 1). Samtliga av dessa har uppgett att 

de bedriver en matematisk verksamhet i sin förskoleklass. Av de 41 respondenter som besvarat 

enkäten anger 90% att de har en förskollärarexamen i grunden. Cirka 70% av de 41 respondenter 

som besvarat enkäten har kompetensutvecklat sig inom matematikdidaktik. Den angivna kompe-

tensutvecklingen innefattar matematiklyftet för förskoleklass och årskurserna 1-3, fristående kur-

ser på 5-20 hp, samt fristående föreläsningar. Så gott som samtliga respondenter angav att de har 

en positiv inställning till ämnet matematik. En respondent angav dock att dennes inställning till 

matematik varken var positiv eller negativ. 

5.1 Lärares val av matematiskt innehåll
Resultatet av enkäten visade att taluppfattning och tals användning var det område som de flesta re-

spondenter främst valde att arbeta med i sin förskoleklass. Några valde dock problemlösning som 

sitt främsta innehåll. De områden som flest angav som väldigt ofta förekommande var taluppfatt-
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ning och tals användning, samt geometri. Som ofta förekommande område angav flest geometri och pro-

blemlösning. Samband och förändring var det fjärde området i rangordning. Flest respondenter angav 

detta område som förekommande i undervisningen. Som femte område kom sannolikhet och sta-

tistik vilket innebar att detta område sällan förekom i undervisningen. Det område som flest 

angav att de arbetar minst med var algebra. 

Figur 2 (se nedan) visar förekomst av de olika områdena på skalan mest förekommande till minst före-

kommande. Om denna skala delas på mitten blir den generella uppdelningen av graderingen an-

tingen mer förekommande eller mindre förekommande. Det kan då urskiljas att områdena taluppfattning 

och tals användning, geometri, samt problemlösning är de områden som främst befinner sig på den delen 

av skalan som innebär mer förekommande i respondenternas val av matematiskt innehåll. Således 

kan det urskiljas att samband och förändring, sannolikhet och statistik, samt algebra är de områden som 

generellt är mindre förekommande i respondenternas val av matematiskt innehåll i förskoleklass. 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5.2 Lärares val av metoder
I enkäten fick respondenterna svara på frågan vilka metoder de väljer att använda i arbetet med 

det matematiska innehållet. I figur 3 (se nedan) framkommer det tydligt att respondenterna 

främst valde att arbeta med det matematiska innehållet i samband med lärarledda samlingar. Däref-

ter var det många som angav leken. Ett stort antal respondenter angav även att en vanlig metod i 

arbetet med matematiskt innehåll var att ta tillvara på matematik i vardagshändelser. Ganska många 

använde sig av gruppaktiviteter, medan få använde läromedel som främsta metod i arbete med mate-

matiskt innehåll. Dock angav ett antal respondenter att läromedel förekom då och då i den mate-

matiska verksamheten. Respondenterna fick även möjlighet att ange andra metoder som de an-

vände i sin verksamhet i arbete med det matematiska innehållet. Några av respondenter angav att 

de ofta använde sig av någon annan metod än de på förhand givna alternativen. Dessa metoder 

kunde samlas under kategorierna praktisk matematik, utomhusmatematik, gemensam matematik med års-

kurs 1-2 samt tematiskt arbete.  
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5.3 Grunder för val inom matematisk verksamhet
Respondenterna fick i enkäten även ange på vilka grunder deras val kring den matematiska verk-

samheten vilade. Respondenterna hade möjlighet att ange flera av svarsalternativen. Figur 4 (se 

nedan) visar att nästan samtliga väljer att stödja sin matematiska verksamhet på kursplanen i mate-

matik. Tre fjärdedelar av respondenterna stödjer sin matematiska verksamhet på egna erfarenheter, 

medan strax under tre fjärdedelar av respondenterna stödjer verksamheten på forskning och beprö-

vad erfarenhet. Ungefär hälften av respondenterna förlitar sig på de läromedel som används i den ma-

tematiska verksamheten. En respondent har själv angett att den även stödjer sin matematiska 

verksamhet på barnens intressen utöver de på förhand givna alternativen. 
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6.  Analys och diskussion
I detta avsnitt genomförs en analys och en diskussion förs om vad som skulle kunna ha gjorts 

annorlunda i arbetet. Likaså diskuteras och dras slutsatser kring det resultat som framkom i en-

kätundersökningen. Kapitlet delas upp i avsnitten metoddiskussion och resultatdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion
I metoddiskussionen redogörs för de eventuella svagheter och problem som upptäcktes i arbetets  

metod. Dessa svagheter är sådant som vi skulle undvikit om studien hade genomförts igen. Det 

lyfts även sådant som kan anses vara styrkor i arbetet. 

6.1.1 Val av metod
När strukturen lades för denna undersökning och en forskningsdesign tog form, var första tan-

ken att använda en kvalitativ metod med intervjuer som metod för datainsamling. Men vid när-

mare eftertanke konstaterades att den empiri som önskades utifrån vårt syfte var mest intressant 

om den var större och innefattade så många individer som möjligt. Målet var inte att gå på djupet, 

utan att få en överskådlig bild av så många individers val som möjligt, på den begränsade tid som 

var avsatt för undersökningen. Således var den kvantitativa metoden den som svarade mot detta 

behov.  

6.1.2 Datainsamling och analys
Även om resultatet inte innefattade så många svar som vi hade hoppats på har många fler re-

spondenters val kunnat tas tillvara på med hjälp av enkäten, än om undersökningen hade genom-

förts med hjälp av intervjuer. Detta är en styrka i arbetet och gör det mycket mer intressant då en 

större variation kunnat tas till vara på. Det blir också mer relevant i relation till vårt syfte. Likaså 

anser vi att resultatet blev mer tillförlitligt tack vare att vi använde oss av enkät som metod för vår 

datainsamling. Tack vare den anonymitet enkäten erbjuder fick respondenterna möjligheten att 

svara sanningsenligt utan att känna krav på att leverera ”rätt” svar. Anledningen till detta var att 

svaret inte kunde kopplas till någon enskild individ. Vi är dock medvetna om att detta också kan 

vara en eventuell felkälla i vår studie, då respondenter inte måste besvara enkäten direkt, utan 

hade tid att fundera över sina svar en tid och på så vis kanske inte svarade sanningsenligt. 

Det upptäcktes vid bearbetning och analys av empirin att vissa frågor var utformade på ett sådant 

vis att resultatet var svårt att tolka. Frågan hur respondenterna väljer att arbeta med det matema-

tiska innehållet var utformad på ett sådant sätt. Respondenterna kunde ange flera av svarsalterna-

tiven som ofta förekommande. Det fanns dock en bakomliggande tanke som grund till detta val. 

Lärare kan nämligen i sin undervisning använda sig av flera olika metoder för att nå ut med inne-

hållet och på så vis täcka många olika inlärningsstilar samtidigt som det kan innebära repetition. 
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Dock kvarstår faktum att det kanske hade underlättat tolkningen av empirin om respondenterna 

endast hade haft möjlighet att ange vilken metod de använder mest, respektive minst på en skala. 

Likaså upptäcktes att de olika skalorna som användes för att besvara frågorna endast uttryckligen 

hade definierats i de båda ytterligheterna av värdena. Alla värden däremellan lämnades odefinie-

rade. Detta innebär att respondenterna fick göra egna tolkningar. Dessa tolkningar var visserligen 

begränsade, men vi är medvetna om att de kan ha varit något varierande sinsemellan. Dock valdes 

att i efterhand definiera dessa mellanvärden och skriva ut dem i resultatet för att kunna göra en 

tydligare analys av svaren.  

I enkäten fick respondenterna ange hur många år de har varit verksamma lärare i förskoleklass. 

De fick ange detta med hjälp av en intervallskala. En tredjedel av respondenterna angav att de 

hade jobbat i 16-20 år. Likaså angav en tredjedel att de hade jobbat i 0-5 år i förskoleklass. En 

mindre del hade jobbat i 6-10 år, 11-15 år, samt mer än 20 år i förskoleklass. Dock konstaterades i 

efterhand att det inte är möjligt att någon av respondenterna hade varit verksamma inom försko-

leklass i mer än 17 år. Förskoleklassen som den ser ut idag, i mening om syfte och mål, har inte 

existerat innan 1998 (Skolverket, 2014). De respondenter som angett att de hade varit verksamma 

i mer än 17 år i förskoleklass syftar därför antagligen på den sexårsverksamhet som bedrevs i för-

skolan innan 1998. 

En annan problematik och felkälla var den eventuella innebörden i ett uteblivet svar på vissa frå-

gor. Respondenten kan av misstag ha glömt att fylla i frågan. Eller så kan det ha varit ett medvetet 

val som innebär att respondenten tagit avstånd från detta område, då det inte finns med i den ma-

tematiska verksamheten. Vi har valt att betrakta en obesvarad fråga på det sistnämnda sättet. 

Hade respondenten inte fyllt i hur ofta denne tar upp till exempel området taluppfattning och tals 

användning, antas att denne inte arbetar med detta område i sin matematiska verksamhet. Detta 

kan dock inte med säkerhet fastställas, naturligtvis kan det ha varit ett misstag som gjort att frågan 

inte besvarades. Men på grund av frågornas utformning anser vi det ändå mest troligt att det var 

ett aktivt val av dessa respondenter att inte besvara frågan. 

I enkäten fick respondenterna ange vilken examen de har. Svarsalternativen var fasta och på för-

hand givna av oss. Vi valde att ha med de olika alternativ för lärare som är behöriga att undervisa 

i förskoleklass. Dessa var således förskolelärarexamen och grundlärarutbildning med inriktning mot försko-

leklass och årskurs 1-3, men möjlighet fanns att fylla i annat. Men då de första lärarna inom F-3 ut-

bildningen inte tar examen förrän 2015, antogs att ingen skulle kunna ange detta svarsalternativ. 

Dock var det en respondent som angav att denne hade en examen för grundlärare med inriktning 

mot förskoleklass och årskurs 1-3. Detta var aningen således förbryllande då de studenter som är 

de första att få denna examen som sagt inte är färdiga med sin utbildning förrän vårterminens 
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slut år 2015. Denna undersökning genomfördes i mitten på vårterminen 2015, därför är det 

omöjligt att respondenten har denna examen. Det är dock möjligt att respondenten har flera ut-

bildningar eller kompetenser, som kan tillgodogöras och tillsammans skapa en behörighet som 

kan likställas med en grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1-3. 

Alternativt kan det vara en student som fått anställning eller ett långtidsvikariat innan denne har 

fullgjort examen. Det är således möjligt att vårt beslut att utforma svarsalternativen på detta sätt 

inte var korrekt.  

6.1.3 Reliabilitet
Det finns en begränsing i undersökningens reliabilitet, eller mer precist reproducerbarheten. Som 

tidigare nämnts är denna undersökning en bild av det exakta nuläget, för just de tillfrågade för-

skoleklasslärarna i de fyra utvalda kommunerna. Vi kan alltså inte påstå att resultatet är fast  för 

all framtid, lika lite som det finns möjlighet att generalisera resultatet som giltigt för alla verk-

samma lärare i svenska förskoleklasser (Bryman, 2011). Troligtvis sker inga större förändringar i 

deras val av matematiskt innehåll eller metod den närmaste tiden. En lärare med lång yrkeserfa-

renhet bör veta vad som är gynnsamt för elevernas utveckling och har troligtvis förmågan att läsa 

av behov i grupper och hos individer. Detta är en del av de egna erfarenheterna som kan utveck-

las till beprövad erfarenhet, då dessa metoder delas och prövas med fler kollegor och bevisligen 

ger ett positivt resultat. Denna kunskap förändras kanske inte i stort, men det bildas ständigt ny 

kunskap inom forskningen. Målet och syftet med forskning är i slutänden att utveckla, genom att 

fylla ut ett hål där befintlig kunskap brister eller kanske inte ens existerar (Bryman, 2011). Således 

kommer det säkerligen att komma forskning som förändrar samhället, i syfte att utveckla och un-

derlätta. Lärare har i uppdrag att ständigt följa utvecklingen i samhället och har på så vis en skyl-

dighet att själva utvecklas (Skolverket, 2011a). Därför kan också lärares val av matematiskt inne-

håll och metod förändras över tid, beroende på vad forskning kommer fram till. Det är ett faktum 

att all undervisning i skolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund (Skollag, 

2010:800). Dessa eventuella konsekvenser till påverkan av respondenternas val är sådant som inte 

har kunnat tas hänsyn till i denna undersökning, vilket kan anses vara en svaghet i undersökning-

ens reliabilitet. 

6.1.4 Validitet
Om tiden för genomförande av studien varit längre, hade det varit önskvärt att genomföra en 

mer avancerad pilotstudie. Det hade kunnat uppnås en bättre validitet om en ännu djupare analys 

av frågornas utformning genomförts. Nu gjordes istället en översiktlig analys där endast en del av 

problemen kunde identifierats. Kanske hade andra problem kunnat upptäckas och undvikas om 

pilotstudien hade innefattat fler respondenter och givits mer tid. Vad gäller felkällor och huruvida 

respondenterna svarade sanningsenligt anser vi ändå att det vidtagits många åtgärder. De fick 
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möjlighet att titta på enkäten, tänka igenom sina svar och återkomma. De fick löfte om att deras 

svar så långt som möjligt inte skulle plockas ut specifikt, utan ingå i helheten. Validiteten säkrades 

även genom att respondenterna fick möjlighet att ange eget / annat alternativ om något av de 

fasta svarsalternativen inte passade (Stukát, 2011). 

6.1.5 Urval
Det bekvämlighetsurval som gjordes kan ha påverkat resultatet i studien. Om hänsyn hade tagits  

redan från början till en jämn fördelning i antal inom till exempelvis yrkeserfarenhet i år och er-

hållen examen, kunde resultatet sett annorlunda ut. Nu lämnades detta åt slumpen och därför har 

vi ett resultat som främst består av respondenter med yrkeserfarenhet på 0-5 år, samt 16-20 år. 

Man kan ställa sig frågan huruvida resultatet eventuellt kunde sett annorlunda om fler responden-

ter haft en yrkeskompetens på 6-10 år, 11-15 år eller mer än 20 år. Om tiden hade räckt till hade 

det optimala varit att göra ett stickprov på populationen verksamma lärare i förskoleklass. På så 

vis hade mera generella och allmängiltiga slutsatser kunnat dras då resultatet hade blivit mer re-

presentativt. 

6.1.6 Eventuell påverkan genom tidigare erfarenheter?
Huruvida våra tidigare erfarenheter eventuellt har påverkat vår tolkning av resultatet tror vi knap-

past att det har gjort det i någon större utsträckning, då vi försökt att hålla oss väldigt neutrala. 

Det som eventuellt skulle kunnat påverka våra slutsatser är vår tidigare erfarenhet av förskoleklas-

sens verksamhet under vår verksamhetsförlagda utbildning. Dock har vi även dragit slutsatser 

med stöd i resultatet från vår tidigare litteraturstudie. Resultatet talar tydligt emot det vi förut an-

tagit utifrån våra egna erfarenheter i den verksamhetsförlagda utbildningen, men bekräftar även 

vissa aningar. Angående val av innehåll blev vi knappast förvånade över resultatet. Vad vi inte 

förväntade oss var att samtliga respondenter angav att de arbetade med matematik i sin förskole-

klass. Våra tidigare upplevelser av förskoleklass innefattade nämligen inte någon sådan matema-

tisk verksamhet, utan snarare en form av ostrukturerad lek där lärande knappast var tydligt för 

barnen. När vi sedan dragit den sammanfattande slutsatsen har vi dock som tidigare nämnts ut-

gått från tidigare erfarenheter utifrån den tidigare analyserade forskningens resultat. 

6.2 Resultatdiskussion
De slutsatser som vi drar i detta avsnitt bygger på tidigare forskning och redan befintlig kunskap. 

Vi drar även slutsater med hjälp av logiskt tänkande utifrån på den fakta som framkommit genom 

undersökningen. Det som presenteras nedan är tolkningar av de fakta som den insamlade datan 

försett oss med. 
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6.2.1 Resultat i relation till tidigare analyserad forskning
Moensjö och Pana (2014) visade att forskningen lyfter fram området taluppfattning och tals använd-

ning som viktigt att arbeta med i förskoleklass. När resultatet av denna studie granskades kunde 

det urskiljas att även majoriteten av respondenterna väljer att arbeta främst med matematiskt in-

nehåll från området taluppfattning och tals användning. Vår studie bekräftar således tidigare analyserad 

forskning. Detta resultat är dessutom föga förvånande, med tanke på att mycket av den grund-

läggande och förberedande matematiken finns inom detta område. Dessutom har tidigare analy-

serad forskning och redan befintlig kunskap visat att detta område är viktigt för kommande ma-

tematikutveckling (Ahlberg, 1994; Doverborg, 1987; Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999; 

Erfjord et al., 2012; National Council of  Teachers of  Mathematics, 2003; Notari-Syverson & Sad-

ler, 2008). Vad som kanske är aningen mer förvånande är att inte samtliga respondenter anger 

detta område som mest förekommande i sin matematiska verksamhet. Några respondenter har 

angett problemlösning som främst förekommande område i val av matematiskt innehåll, men även 

algebra och geometri anges av några få respondenter som mest förekommande. Som väldigt ofta 

förekommande område anger merparten geometri, problemlösning, men även taluppfattning och tals an-

vändning. Det är alltså inte samtliga respondenter som angivit taluppfattning och tals användning som 

det mest förekommande området, utan prioriterar istället något annat område högre.  

Slutligen kan det ändå urskiljas att taluppfattning och tals användning, geometri, samt problemlösning är de 

områden som flest respondenter placerar i delen mer förekommande områden på den befintliga ska-

lan. Således befinner sig områden algebra, sannolikhet och statistik, samt samband och förändring i delen 

mindre förekommande på den befintliga skalan. Om detta resultat relateras till tidigare analyserad 

forskning blir resultatet föga förvånande, även om det skiljer sig en aning. I den sammanställning 

som gjordes över de olika områden som forskningen berörde kunde ett liknande mönster urskil-

jas. Taluppfattning och tals användning togs upp av samtliga, men även området geometri berördes av så 

gott som alla. Det som kan förvåna är dock området problemlösning, som många av respondenterna 

väljer att ange som vanligt förekommande. I den analyserade forskningen var det nämligen myc-

ket få som berörde detta område. Det resultat som eventuellt kunde förväntats utifrån Moensjö 

och Pana (2014) hade inneburit att algebra, samt sannolikhet och statistisk hade givits mer utrymme i 

undervisningen hos respondenterna. 

Något annat som kan vara aningen oroande är att några lärare väljer bort vissa områden. Någon 

har till och med angett att den inte alls använder sig av området taluppfattning och tals användning. 

Algebra är dock det område som flest väljer att inte arbeta med, men även problemlösning, samt sam-

band och förändring väljs bort. Anledningen till att detta resultat är aningen oroande är att det har 

visat sig i forskning att det är viktigt att lärare vågar utmana barn och arbeta med alla områden. 

Detta är viktigt för att skapa en god grund för kommande matematisk utveckling. Barn kan myc-
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ket mer än vad man tidigare trott (Notari-Syverson & Sadler, 2008). Även om mycket av den 

grundläggande matematiken finns inom området taluppfattning och tals användning behöver barnen 

en grund inom övriga områden, då de kommer att få möta dessa framledes i skolan (Moensjö & 

Pana, 2014). 

Sammantaget kan slutsatsen dras att de val de deltagande lärarna gör angående det matematiska 

innehållet relativt väl stämmer överens med forskningens syn på vad som är god förberedande 

matematik i förskoleklass. Dock kan situationen definitivt utvecklas och bli ännu bättre. En större 

enighet hade varit önskvärd för att skapa en likvärdig grund för alla barn inför skolstarten i års-

kurs 1. Som situationen ser ut nu möter barnen olika matematiskt innehåll beroende på vilken 

förskoleklass de har gått i. Såldes kommer de till årskurs 1 med en grund som inte är likvärdig. 

Angående resultatet kring hur lärarna väljer att arbeta med det matematiska innehållet, framkom-

mer det att lärarledda samlingar är den metod som flest anger som väldigt ofta förekommande i den 

matematiska verksamheten. Därefter kommer leken, samt matematiken i olika vardagshändelser. väl-

digt sällan förekommande är metoderna läromedel och gruppaktiviteter. Några respondenter har även 

själva angivit gemensam matematik med årskurs 1-2, praktiskt matematik, utomhusmatematik och tematiskt 

arbete med matematiken. När detta relateras till tidigare analyserad forskning kan det urskiljas hur 

viktigt det är att lärare vågar utnyttja och använda sig av saker i sin närhet. Det är viktigt att lärare 

vågar träda in som guider i vardagens matematiska händelser. Lärare måste förklara och sätta ord 

på den matematik som barn upptäcker (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999; Erfjords et al., 

2012; Linder et al., 2011; Notari-Syverson & Sadler, 2008). Många av de tillfrågade respondenter-

na verkar ta till vara på matematiken som finns omkring dem, och kompletterar förhoppningsvis 

detta med lärarledda samlingar. Detta i sig bör lägga en heltäckande grund för att nå ut till bar-

nen. Det är viktigt att våga gå utanför det planerade momentet, att orka och våga ta tag i barnens 

frågor, vilket gör matematiken knuten till barnens verklighet. Det är viktigt att göra dem delaktiga 

och att göra dem medvetna om sitt lärande. Det får inte bli bara lek (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 1999; Moensjö & Pana, 2014). Forskning visar dock klart att lusten måste vara i 

centrum för att lärandet ska vara lyckat. Leken är en stor del av lust och därför är det ändå viktigt 

att låta leken spela en central roll i lärandet (Skolverket, 2003). Leken har en viktig roll även i lä-

randet av matematiken (Erfjord et al., 2012). Vad som i detta sammanhang är förvånande är att 

fyra respondenter har angett att de väldigt sällan använder sig av lek. Likaså har sex respondenter 

angett att de väldigt sällan använder sig av vardagshändelser i arbetet med matematiken. Det kan i 

detta läge vara intressant att fundera på hur lusten då överhuvudtaget får någon plats i undervis-

ningen. Några få respondenter gör valet att använda läromedel som metod. Detta kan vara ett bra 

komplement till matematikundervisningen i förskoleklass, samtidigt som det förbereder barnen 
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inför den mer individuella matematikundervisningen i årskurs 1. Det kan dock innebära att lusten 

och verklighetsanknytningen till matematiken försvinner. Inte heller riktigt lika många anger grup-

paktiviteter som metod. Detta trots att skolan idag har en grundsyn på lärande som bygger mycket 

på ett sociokulturellt perspektiv och kognitivism (Lundgren et al., 2010). I båda dessa perspektiv 

på lärande ingår det gemensamma lärandet som grund för allt lärande. Utforskande, diskussion 

och synliggörande av varandras tankesätt är viktiga grundpelare i dessa perspektiv på lärande 

(Heiberg & Reikerås, 2004; Lundgren et al., 2010). Alla dessa moment är också delar av lärandesi-

tuationer som enligt tidigare analyserad forskning ska vara gynnsamma för barn och kan därför 

med fördel användas i undervisning (Ahlberg, 1994; Ahlberg & Hamberger, 1995; Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999; Erfjord et al., 2012; Notari-Syverson & Sadler 2008). Detta resultat 

var ganska förvånande, men det är möjligt att respondenterna tillgodoser barnen med dessa mo-

ment genom andra metoder, så som lärarledda samlingar.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att inte heller angående metodval är respondenterna helt eni-

ga om hur det matematiska innehållet bäst lärs ut. Detta kan dock bero på frågans utformning då 

flera metoder kunde anges som ofta förekommande. Dessutom finns olika behov beroende på 

grupp, vilket kan påverka valet av metod. Likväl har inte någon av de olika metoderna angetts av 

samtliga respondenter. Som mest har två tredjedelar av respondenterna varit eniga om metoden 

lärarledda samlingar vilken angavs som väldigt ofta förekommande.  

6.2.2 Grunder för val inom den matematiska verksamheten
Respondenterna fick även besvara frågan vilka grunder deras val inom den matematiska verk-

samheten vilar på. Denna fråga ställdes med tanke på att det svenska skolans verksamhet enligt 

lag ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Tidigare litteraturstudie visar dess-

utom att lärare i förskoleklass med fördel kan utgå ifrån kursplanen i matematik för årskurs 1-3 

(Moensjö & Pana, 2014). Det visade sig att nästan samtliga väljer att förlita sig på kursplanen i ma-

tematik och väldigt många förlitar sig även på den egna erfarenheten. Inte fullt lika många förlitar sig 

på forskning och beprövade erfarenheter. Något att vara observant på kan vara att förhållandevis 

många förlitar sig på läromedlen och att de är korrekt utformade utifrån rådande bestämmelser och 

forskning. Detta kan vara en eventuell risk, om inte lärarna aktivt utvärderar och analyserar det 

material som förekommer i läromedlet utifrån beprövad erfarenhet, forskning och kursplanen i matema-

tik. 

Att respondenterna väljer att utgå från kursplanen i matematik skulle också kunna vara ett tecken på 

att förskoleklassen successivt håller på att bli en del av skolans värld. Utvecklingen är påbörjad, 

deras förskoleklasser håller på att ta steget från ett ostrukturerat mellanled mellan förskola och 

skola, till att bli en verksamhet som knyter samman dessa två. Detta görs genom att strukturera 
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ett medvetet lärande för barnen i förskoleklass (Skolverket, 2014; Skolverket 2015). Att leken 

hamnar på en andra plats bland respondenternas val av metoder visar kanske också att de är på 

väg att göra barn medvetna om matematik. Det kan innebära att barn i dessa klasser får möjlighet 

att uppleva matematik som ett ämne där leken är integrerad, istället för endast som en lek där lä-

randet kanske är omedvetet. Barnen kommer på så vis att ha arbetat med liknande matematik i 

förskoleklass som de kommer att möta, när de blir elever i årskurs 1. Genom denna medvetenhet 

kommer barnen att kunna utveckla sina tidigare kunskaper inom matematik då de börjar årskurs 

1. På det viset blir inte skolans matematik en upprepning av förskoleklassens matematik, utan en 

successiv påbyggnad. 

Även om respondenterna anger att de använder sig av kursplanen i matematik innebär det inte nöd-

vändigtvis att samtliga områden berörs i undervisningen. Det är möjligt att de väljer endast ett 

eller några områden från kursplanen. Vad respondenterna väljer att arbeta med skulle kunna vara 

ett beslut som grundas på egna erfarenheter eller beprövad erfarenhet i kombination med forskning. Om 

så är fallet har dessa lärare en god grund som de gör sina val på. Som tidigare nämndes är det de-

finitivt en fördel att utgå från kursplanen i matematik då man gör sina val av matematiskt inne-

håll. Men om denna kombineras med endast läromedel och egna erfarenheter som grund blir det tvek-

samt. Det blir en typ av blint förlitande på styrdokument och ledning uppifrån. För att skapa en 

så givande och god utveckling som möjligt är det viktigt att ständigt vara vetgirig. Det är viktigt 

att som lärare hela tiden söka ny och bekräftad kunskap. På så vis blir även yrkesrollen levande 

och dynamisk för läraren, istället för att förvandlas till en statisk vardag. Därför är det aningen 

nedslående att inte fler av respondenterna angett forskning och beprövad erfarenhet som grund. Som 

tidigare nämnts står det skrivet i Skollagen (2010:800), kapitel 1, paragraf  5 att ”utbildningen ska 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Därför blir det oroande att se att kategorin 

forskning är den kategori som är näst minst angiven av fem möjliga. Även beprövad erfarenhet ligger 

långt ner, på tredje plats av fem, med endast några fler i antal än forskningskategorin.  

6.2.3 Andra metoder
Om respondenterna ansåg att deras egna metoder inte gick att placera under någon av de givna 

kategorierna fick de ange dessa som annat. På så vis fick de möjlighet att själva fylla i egna meto-

der. De metoder som framkom i empirin kunde summeras i kategorierna gemensam matematik med 

årskurs 1-2, praktisk matematik, utomhusmatematik i naturen, tematiskt arbete med matematiken. Den kate-

gori som innebar gemensam matematik med elever i årskurs 1-2 visar att dessa barn i förskole-

klass troligtvis på ett förberedande sätt får möta skolans matematik. Även detta tyder på en peda-

gogik som innebär en skolförberedande förskoleklass. Kategorin utomhusmatematik i naturen låter 

barnen uppleva matematiken i vardagen. Denna typ av matematik gör det möjligt för barnen att 

se att matematik finns överallt omkring dem (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999; Notari-
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Syverson & Sadler, 2008). Kategorin tematiskt arbete med matematik i förskoleklass blir för oss 

aningen svår att definiera. Ett tematiskt arbete kan se ut på många olika sätt. I skolan innebär te-

matiskt arbete att de jobbar ämnesövergripande med ett tema. Detta går att applicera på försko-

leklass men det kan se ut på väldigt olika sätt (Skolverket, 2014).  

Det är dock en definitionsfråga huruvida tematiskt arbete, utomhusmatematik, och matematik tillsam-

mans med årskurs 1-2 faktiskt är undervisningsmetoder. Dessa är definitivt olika tillvägagångssätt 

att arbeta med matematik, men även inom dessa arbetssätt krävs olika metoder i arbetet med det 

matematiska innehållet. Praktisk matematik med konkret material anser vi däremot är en metod i 

arbete med matematiken. Det kan till exempel innebära att tillvägagångssättet är undervisning 

genom utomhusmatematik, där metoden som används är praktisk matematik med konkret material. 

Vi är medvetna om att detta är ett område som lämnats öppet för olika tolkningar. Det är till ex-

empel möjligt att vissa respondenter ansåg att leken är något som går under flera av dessa katego-

rier och det är mycket riktigt så. Exempelvis kan leken användas i både lärarledda samlingar, grup-

paktiviteter och i vardagshändelser. Men då dessa kategorier formades syftade kategorin lek till en pe-

dagogisk aktivitet, där barn är medvetna om lärandet genom leken. Genom att ange lärarledda sam-

lingar innefattar detta inte nödvändigtvis någon form av pedagogisk lek. Därför valdes att tydligt 

avgränsa leken som metod. Dessutom är det som så att oavsett hur respondenterna har resonerat, 

landar resultatet till sist i att respondenterna i stor utsträckning använder sig av metoder som är 

nära kopplade till ett sociokulturellt och kognitivistiskt perspektiv på lärande. I alla dessa metoder finns 

läraren ständigt med som verktyg för scaffolding. Barnen i dessa klasser får möjlighet att vara små 

vetenskapsmän. De får pröva, känna, observera och laborera enligt det kognitivistiska perspekti-

vet. Läraren är dock närvarande och kan erbjuda barnet det stöd som behövs för att befästa kun-

skaper och komma vidare i utveckling, enligt det synsätt på lärande som sociokulturellt perspektiv 

utgår ifrån (Säljö, 2014). 

Angående möjligheten för respondenterna att ange en alternativ grund som de baserar sin mate-

matiska verksamhet på så angavs även barnens intressen av en respondent. Detta ska också enligt 

tidigare analyserad forskning vara en del i lärares planeringar. Att låta elevernas intressen påverka 

innehållet i den matematiska verksamheten hjälper lärare att skapa en kontext för barnen. Mate-

matiken blir intressant och verklig för barnet (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997; Notari-

Syverson & Sadler, 2008; Skolverket, 2003). Det är dock viktigt att kombinera denna grund till-

sammans med till exempel forskning och kursplanen i matematik för att få en heltäckande och stabil 

grund att vila den matematiska verksamheten på. 
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6.2.4 Yrkeserfarenhet i förskoleklass
Vid analys av resultatet väcktes av nyfikenhet frågan huruvida respondenternas val av matema-

tiskt innehåll, samt val av metoder eventuellt kan ha påverkats beroende på antal år som respon-

denten varit verksam lärare i förskoleklass. Vi förväntade oss framför allt att de val, vilka gjordes 

av respondenter som har varit verksamma lärare i förskoleklass i mer än 20 år, skulle skilja sig 

från övrigas. Detta på grund av vårt antagande att det var länge sedan de själva fick sin utbildning 

som ledde till en examen. Dock kunde det konstateras att dessa repondenters val av matematiskt 

innehåll knappast skilde sig från det resultat som angavs av majoriteten. Dessa respondenter 

angav dessutom att de generellt väldigt ofta använde sig av samtliga metoder i arbetet med det 

matematiska innehållet. Det konstaterades även att samtliga av dessa hade kompetensutvecklat sig 

inom matematikdidaktik. Det är möjligt att dessa respondenter har känt ett behov av kompetens-

utveckling under sina verksamma år och på så vis insett vikten av att ständigt hålla sig uppdate-

rad. Vid granskning kunde det urskiljas att lite mer än hälften av dessa respondenter valde att för-

lita sig på forskning. Nästan samtliga förlitade sig även på beprövad erfarenhet i kombination med egna 

erfarenheter och kursplanen i matematik. Således blev vi tvungna att kontrollera om variationen och 

eventuell avvikelse från det generella mönstret fanns bland respondenterna i övriga kategorier för 

antal verksamma år i förskoleklass. Det kunde noteras att de respondenter som varit verksamma i 

mer än 20 år hade en ytterst liten avvikelse från det generella mönstret.  

När vi granskade respondenter som har varit verksamma i 16-20 år, vilken var den största grup-

pen av deltagande respondenter, såg vi även här att valet av matematiskt innehåll överensstämde 

med det generella mönstret, som kunnat urskiljas i resultatet. Några få avvikelser kunde dock ur-

skiljas inom samtliga områden för matematiskt innehåll. Det upptäcktes dessutom att det var 

denna kategori av respondenter som valde bort vissa områden i sin matematiska verksamhet. An-

gående val av metoder i arbete med det matematiska innehållet kunde det urskiljas att denna 

grupp av respondenter gjorde ganska skilda val sinsemellan. Det gick därför inte att urskilja 

huruvida de följde det generella mönstret i resultatet. De var även åtskilda i sina val av metod och 

inga generella mönster kunde urskiljas. Denna grupp av respondenter var också en stor andel av 

dem som angivit egna alternativ av metod för arbetet med det matematiska innehållet. Dessa me-

toder gick under kategorierna utomhusmatematik i naturen och praktisk matematik. Nästan samtliga 

angav att de hade eller höll på att kompetensutveckla sig inom matematikdidaktik. Majoriteten av 

respondenterna i denna kategori angav att de förlitade sig på forskning, beprövad erfarenhet, egna erfa-

renheter och kursplanen i matematik. Någon förlitade sig även på läromedel. 

Nästa grupp var gruppen av respondenter som varit verksamma i förskoleklass i 11-15 år. I denna 

grupp var variationerna i deras val av matematiskt innehåll inte särskilt stora, varken sinsemellan 

eller i relation till det generella mönstret. En större avvikelse i val av metoder kunde dock urskil-
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jas här. En av de tre respondenterna som innefattades i denna grupp, valde väldigt ofta att arbeta 

med det matematiska innehållet med hjälp av läromedel, medan övriga metoder användes mer säl-

lan. Valen av metod för resterande två respondenter i gruppen följde dock det generella mönstret. 

Två av tre i denna grupp angav att de kompetensutvecklat sig inom matematikdidaktik. Samtliga 

angav beprövad erfarenhet och kursplanen i matematik som stöd för sin matematiska verksamhet. Två 

angav forskning som stöd för sina val. Övriga områden, läromedel, samt egna erfarenheter nämndes 

endast separat av skilda respondenter. 

De respondenter som deltagit i studien och som varit verksamma lärare i förskoleklass i 6-10 år  

var endast två stycken. Dessa respondenter var de som på alla sätt skilde sig mest inom val av ma-

tematiskt innehåll. Dessa respondenter gjorde val som var i direkt motsats till det generella 

mönstret. De valde väldigt sällan att arbeta med matematiskt innehåll från området taluppfattning 

och tals användning, och gav istället stort utrymme för sannolikhet och statistik, samt samband och för-

ändring. Det matematiska innehållet som prioriterades mest i deras matematiska verksamhet var 

geometri och problemlösning. I val av metoder följde den ena respondenten det generella mönstret, 

medan den andra respondenten inte gjorde det. Den senare hade angett att denne främst använ-

der sig av annan metod, nämligen tematiskt arbete. Ingen av dessa respondenter har kompetensut-

vecklat sig inom matematikdidaktik. Den ena respondenten förlitade sig på läromedel och kurspla-

nen i matematik. Den andra respondenten förlitade sig utöver dessa två på forskning och beprövad 

erfarenhet. 

Den näst största kategorin, med 13 stycken respondenter, var den kategori som innefattade de 

som har varit verksamma förskoleklasslärare i 0-5 år. Här kunde vi urskilja att en relativt liten va-

riation fanns i val av matematiskt innehåll. Dessa respondenter följde till största del det generella 

mönstret för val av matematiskt innehåll. I val av metoder var variationen dock ganska stor. Där 

blev det svårt att urskilja något mönster överhuvudtaget. I denna grupp av respondenter var det 

ett antal som angav annan metod, vilken användes relativt ofta. Dessa metoder går under katego-

rierna gemensam matematik med årskurs 1-2 och utomhusmatematik i naturen. Hälften av dessa respon-

denter anger att de har kompetensutvecklat sig inom matematikdidaktik. Många respondenter 

anger att deras val inom den matematiska verksamheten vilar på forskning, egna erfarenheter och 

kursplanen i matematik. Något färre anger även beprövad erfarenhet och läromedel.  

Då detta sammanställdes kunde en slutsats dras. Det är fullt möjligt att yrkeserfarenhet i form av 

antal verksamma år som lärare i förskoleklass påverkar valet av matematiskt innehåll och metod. 

Valet påverkas troligen även beroende på huruvida en respondent  har genomfört någon form av 

kompetensutveckling inom matematikdidaktik eller inte. De olika kategorierna av respondenter 

gjorde olika val. Det fanns en viss variation, om än liten inom samtliga grupper. Det är denna 
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sammantagna variation som syns i resultatet. Variationen var dock minst hos dem som arbetat i 

förskoleklass i mer än 20 år. Det var de som varit verksamma förskoleklasslärare i 16-20 år som 

valde bort visst matematiskt innehåll. 

6.3 Sammanfattning
Studiens syfte var att bidra med kunskap kring vilken matematisk verksamhet som förekommer i 

förskoleklass, samt hur detta ter sig i förhållande till tidigare forskning om vad som kan anses 

vara en god grund för barns kommande matematisk utveckling i grundskolan. Detta syfte upp-

fylldes genom att besvara frågorna: 

• Vilket matematiskt innehåll väljer de deltagande lärarna att arbeta mest med? 

• Hur väljer de deltagande lärarna att arbeta med det matematiska innehållet? 

• På vilka olika grunder vilar de deltagande lärarnas val av matematiskt innehåll och metod? 

Vid analys av empirin kunde det urskiljas att majoriteten av respondenterna från fyra olika kom-

muner framför allt valde att jobba med taluppfattning och tals användning, men även ofta med geometri 

och problemlösning. Algebra var det område som valdes att inte arbeta med av flest. Detta resultat 

var både väntat och oväntat.  

Tidigare analyserad forskning har visat att de områden som kan förekomma för att skapa en god 

grund för fortsatt matematisk utveckling framförallt är taluppfattning och tals användning. Därefter 

kom geometri, följt av algebra, samt sannolikhet och statistik. Dock lyftes det fram att det är viktigt att 

våga utmana barnen och introducera samtliga områden, som finns utskrivna i kursplanen för ma-

tematik (Moensjö & Pana, 2014). Det som således skiljer lärarnas val från forskningen är området 

problemlösning som ersatt algebran.  

Analysen av empirin visade också att respondenterna framför allt använder sig av lärarledda sam-

lingar och lek, men även tar tillvara på matematiken i vardagshändelser. Gruppaktiviteter förekom men 

inte i den utsträckning som kunde förväntats. Läromedel användes ibland av ett mindre antal re-

spondenter. Detta visar hur förskoleklassen som skolförberedande år närmar sig skolans pedago-

gik mer än förskolans. 

De grunder som respondenterna anger att deras val i den matematiska verksamheten vilar på är 

främst kursplanen i matematik och egna erfarenheter. Forskning och beprövad erfarenhet har inte riktigt lika 

stort genomslag. Några respondenter förlitar sig på läromedlen. Detta var ett område som skulle 

kunna utvecklas bland lärare i förskoleklass. Lärare har en skyldighet att se till att undervisningen 
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ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund (Skollag, 2010:800). Detta fenomen kan 

därför med fördel undersökas mer på djupet.  

Den slutgiltiga slutsatsen i relation till studiens syfte och frågeställningar blir således att den ma-

tematiska verksamheten i respondenternas förskoleklasser idag är av varierande art. Barnen ver-

kar generellt få en relativt god grund att stå på inför den matematiska verksamheten i grundsko-

lan. Dock kan inte den matematiska verksamheten i dessa förskoleklasser i nuläget anses ge en 

likvärdig grund inför grundskolans matematiska verksamhet. 

6.4 Vidare forskning

Om vidare forskning skulle göras utifrån denna undersökning och dess material, skulle det vara 

en undersökning med kvalitativ metod i syfte att gå mer på djupet kring lärares val av matematiskt 

innehåll eller metod. Undersökningen skulle innefatta enskilda lärare som är verksamma i försko-

leklass. Dessa intervjuas i syfte att undersöka vilka grunder för sina val lärare har som bedriver 

dokumenterat god matematisk verksamhet. En fråga att ställa kan vara vad det finns för motiv 

bakom valet av ett främst förekommande matematiskt innehåll. Frågor som hur antal år som 

verksam lärare i förskoleklass och hur kompetensutveckling har påverkat valen kan vara mycket 

intressanta att undersöka närmare. Intervjuerna kan sedan analyseras för att få insikt i hur dessa 

lärare resonerar kring de val de gör angående sin matematiska verksamhet och dess innehåll. En 

sådan undersökning kräver i sådant fall en djupare granskning av respondenters uppfattningar. 

Aspekter som kan vara intressanta att beakta i urvalet av respondenter kan vara deras tidigare ele-

vers resultat inom matematikundervisning i årskurs 1 och lärarens yrkeserfarenhet. 
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Bilaga 1



Bilaga 2

Till alla förskoleklasslärare i ***kommun 

-datum- 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Vi genomför just nu 

en studie i ämnet matematik i förskoleklassen. Syftet med vår studie är att undersöka den matematiska 

verksamhet som finns i förskoleklassen och de val som ni lärare gör. Undersökningen bygger främst på 

vilka val lärare i förskoleklass gör angående matematiskt innehåll och arbetssätt. Vi är alltså intresserade av 

de erfarenheter du har i ämnet och de val du gör kring din matematiska verksamhet i förskoleklassen. För 

att samla in denna information använder vi oss av en enkät med ett mindre antal frågor. Det är frivilligt att 

delta. All information som vi får tillgång till kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

utomstående kommer att få tillgång till information från, eller personuppgifter om er som deltar. Inga en-

skilda svar kommer redovisas. All information kommer att redovisas som siffror i diagram och tabeller. 

Genom att besvara enkäten godkänner du det vi informerat om i detta mail. Vi önskar få tillbaka din be-

svarade enkät senast fredag den 24/4. Vill du få återkoppling på arbetet kan vi maila det till dig då det är 

färdigt. Meddela oss i så fall om detta i ett svarsmail. Annars kommer det att finnas tillgängligt via Diva på 

nätet. 

Vi är oerhört tacksamma för din tid och dina svar.  
Din yrkesproffessionalitet och erfarenhet hjälper oss att skapa ny kunskap! 

Med vänlig hälsning 
Rebecca Moensjö och Daniela Pana. 

-För att komma till enkäten, klicka på länken nedan eller kopiera webbadressen och klistra in den i din 

webbläsare- 

Länk: Enkät 

Webbadress: 

https://docs.google.com/forms/d/1fGlh_TFcAM4w2u9VCE-CW-d_jXo9HjeDPtRwipmy4O8/view-

form?usp=send_form 

https://docs.google.com/forms/d/1fGlh_TFcAM4w2u9VCE-CW-d_jXo9HjeDPtRwipmy4O8/viewform?usp=send_form


Bilaga 3

Hej! 

Vi vill börja med att tacka alla er som redan deltagit i vår undersökning genom att ni besvarat enkäten. 

Ni som inte har besvarat enkäten vill vi bara påminna och understryka att det är av stor betydelse att ni 

svarar, det är oerhört viktigt för oss att få in så många svar som möjligt för att få en bredd och variation 

som grund till studien. Enkäten tar endast 2-3min att genomföra. 

Tack på förhand 
Rebecca Moensjö och Daniela Pana, Högskolan i Jönköping 

-För att komma till enkäten, klicka på länken nedan eller kopiera webbadressen och klistra in den i din 

webbläsare- 

Länk: Enkät 

Webbadress: 

https://docs.google.com/forms/d/1fGlh_TFcAM4w2u9VCE-CW-d_jXo9HjeDPtRwipmy4O8/view-

form?usp=send_form 

https://docs.google.com/forms/d/1fGlh_TFcAM4w2u9VCE-CW-d_jXo9HjeDPtRwipmy4O8/viewform?usp=send_form

